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1. AMAç

Gelecek program Ve faaliyetlerin tümü, Taraflann her birinin onaylna, uygun finansal Ve
yönetimsel desteğin Var oIup olmad|ğlna Ve yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerle, her bir Tarafln
politikalarıy|a uyumuna tabiidir. Bu kritederi karşülayan her bir program ve faaliyet ayrl bir yazlll
anlaŞma ile gösterilmeli Ve bu anlaşma Taraflarının her birinin yetkila temsilcileri taraflndan
ımzalanmalldlr. Buna ek olarak anlaşmada, ilgili program ya da faaliyetin tüm şart Ve koşullarl
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Yıldınm/BURSA adrasinde bulunan BURSA TEKNiK ÜNiVERsiTEsi (Bundan sonra ',BTÜ''
olarak anllacaktl0 ve NoSAB ,1,19. Sk. No:8 16145 Nilüfer/BuRsA adresinde mukim YAMAS
YAşAR MAK|NA KAL|P oTo YEDEK PARçA sANAYi vE T|GARET lıroııiıı şiiiiri(bundan sonra "FiRMA" olaı.ak anılacaktlr) alasnda 1611Z2o21 tarihinde ("Yürürlük Tarihj')
imzalanmıştır. BTÜ Ve FiRMA, işbu Protokol metninde tek olarak "Taraf', birlikte de "Taraflar
şeklinde anIlacaktlr.

Taraflar, bu vesile ile karşlllkh çlkar ve faydanın mevcut olduğu alanlarda işbirliğine dayah
araşırma programlannın, akademik ve kültürel değişim programlailnln ve diğer işbirığine dayaıı
faaliYetler ve yardımların desteklenmesi ve geli§tirilmesi -yoluy|a 

Taraflar-araİınoJxi iıişı<ıerı
gelaştirmek amaclyla resmi bir ortaklık kurmaktadır. işbu sözle§me münhaslr nitelikte olmayıp,
Taraflar, söz konusu faaliyetlerin aşağıdaki maddeleri kapsayabal;ceğini öngörmektedir:

1. Üniversite-Sanayi İşbirliğinedayalı çahşmalar.2. Bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda kongre, sempozyum ve çalıştay gibi etkinlikler.3 BTÜ'de eğitim gören lisans öğrencilerinin lğetmeoe'Meiıeı<i egitim'eıoğramı 1luiej, st4
ve bitirme pro.iesine yönelik işbirliği çahşmalan.4. Gerekli Şartlan yerine getiren Firma çallşanlarlnln BTÜ Enstitüsü/Enstitü|eri taraflndan
ilan edilmesi halinde, BTü lisan§üstü eğitim programlarında işbirliği yapllan kurumlara

_ gy_lil kontenjanlardan (sayl slnırlaması getirilebili0 yararlanmaslna yönelik çalışmalar.5. TuBıTAK 2244 Sanayi Doktora Programı başVurusuna yönelik çalışmalar.6. Fon kaynaklarının duyurulmasl Ve ortak değeü,lendirilmesi üzerine çihşmalar.7. Universite taraflndan düzenlenen Veya katlllm sağlanan Robiü, Teknofest Vb.
yarlşmalarln Ve Kariyer Fuarlarlnln desteklenmesi kapsamlnda işbirliği çahşmalan.8. Firma taraflndan uygun görülecek, BTÜ tarafından Veya Firma ile ortaklaşa yürütülen ar-
ge ve diğer projelerine / faaliyetlerine ayni ve nakdi bağlş sağlanmaslna yönelik
çallşmalar.

9_ Taraflann her ikisine de fayda sağlayacak diğer faalayetler.
10. Firma ile iMEP Protokolü imzalanmasl (Firmanın büyüklüğüne göre minimum konten.jan

saylsl istenebiııİ) halinde, Firmanın BTÜ MER-LAB da yaptlracaklan teslaniliz
ça|lşmalarlnda iMEP protokolü yapllan kurumlara yapııan'indirim oranlndan (sayl
sınlrıamasI getirilebilir) yararlanmaslna yönelik çallşmalar.

2. GELECEKTE |MZALANACAK ANLAŞMALARDA YER ALACAK PROGRAM VE
FAAL|YETLERLE iLGiLi ŞART VE Ko-ŞULLAR
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3. BU PRoToKoLüN YETK| ALAN|
işbu. protokol metnj, ana sözleşme hükmündedir ve iki taraf arasında gelecekteki pro.ie ve
ilişkilerin alanlnl belirtir, Taraflar ara§lnda isteniIen ya da ğngörülen herhan-gi bir progr; ya oa
faaliyetin şart ve koşulları ile ilgili herhangi bir örel bilgi içer.ez ve ıaıRarın nlrnanği uııl
üzerinde uygulanabilecek zorunluluklar, yaptınmlar ve sağlinan faydalar özellikIe bu prJtokoı
metninan dlşında tutulmaktadlr.

4. süRE VE YüRüRLüLüK
Bu Protokol 1611212021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek Ve 1 (bio yll geçerlı olacaktlr.
Taraflarln karşlhkh feshetme hakkl vardır. protokolün bitim süresine 30 (otui) gün-kala herhangi
bir değiŞiklik kararı bildirilmezse veya taraflarca fesih talebinde bulunulmamasİ İalinde, protoko1-1
(bir) y|l daha aynl şartlarla uzamlş sayılacaktlr.

5. PRoToKoLÜN FEsHi -soNA ERMEsi
Taraflardan biri gerekli gördüğü lakdirde veya diğeı tarafln protokol hükümlerine uymadığı
sonucuna vanp, gözden geçirme ve izleme etkjnlikleri ile veya görüşmeler yolu ile karşı tarafın
protokol hğkümlerine uymaslnl sağlayamadığl takdirde, karşl tarafa 30 (otuz) gün önceden
yapacağl yazlll bir bildirim ile bu protokolü tazmjnatslz olarak feshedebalir.

protokol taraflarca diğer tarafln mağduriyetine yol açmayacak şekilde her zaman feshedilebilir.
Böyle bir fesah taraflara herhangi bir tazminat hakkl Vermeyecektir. Bu doğrultuda, ilk başta
belirlenen ya da müteakip bir yenileme döneminin zaman aş|mlna uğramasl durumunda, Taraflar
iŞbu Protokol'ü yenilemeyi kabul etmez ya da erken bir dönemde feshedilmesine karar verirlerse,
o dönemde devam eden program ve faaliyetIer, her iki Tarafın da kabul ettiği şartlar çerçevesinde
ve uygun olan en ktsa sürede sona ermeladir. Bu türden program Ve faaliyetlerin belirtildiği diğer
tüm ayrl anlaşmalar, Taraflar arasında kararlaştlrllan şart Ve koşullarla ilgili program Ve
faaliyetlerin sona ermesine kadar tam Ve eksaksiz bir şekilde yürürlükte kalacaktlr.

6. iHT|LAFLAR|N çözüMü
BU Protokol'ün imzalanmasl Ve yorumlanmasl ile ilgali olarak doğabilecek hefhangi bir ihtilaf
halinde, Taraİlar ihtilafı karşılıklı anlaşma yoluyla çözmeye çallşacaklardlr.
Taraflardan birinin diğer tarafa yapacağl yazılı ihtarı takiben 30 (otuz) 9ün içinde karşllıkll
anlaşma yo]uyla bir çözüme ulaşlIamamasl haljnde, bu Protokol'den doğan ihtilaflarln
çözümlenmesinde Bursa Mahkemeleri ve icra Daireleri münhaslr yetkili olacaktır.

7. DİĞER HüKüMLER
1. lşbu Protokol'ün, her iki taraf açlslndan da herhangi bir üçüncü taraf ile aynl ya da benzef

bir faaliyet içinde olma konusunda slnırlaylclllğ| yoktur.
2, lşbu Protokol her iki tarafln da yaztll onayı olmak şartlyla değiştirilebilir.
3. lşbu Protokol'ün tamamı ya da bir kısmı, diğer Tarafln önceden Verilmiş yazlh azni

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

4. Bu Protokol uyarlnca Taraflar araslnda kurulan alişki, bağlmslz yüklenici şekIindedir.
Taraflarln hiçbıri bir diğer Taraf adlna karar alma ya da diğer Tarafl bağlayan bir
hükümde bulunma hak ve yetkisine sahip değildir.

5. Taraflar, mevzuata ayklrl olmayacak şekilde, genel Ve bilgi açeren liste Ve duyurular hariç
olmak üzere, basın açlklamasl, reklam Ve pazarlama, promosyon Ve tanlttm ya da diğer
basln Ve tanltlm konularında, diğer Tarafln önceden Verilmiş yazfi izni olmakslzln söz
konusu Tarafln bizzat adını Veya yöneticilerinan, çallşanlarlnın Ve temsilcilerinin adlnl Ve
tanltlm görsellerini kullanamaz.
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beljrtilmeli ve maddi yükümlülükler de dahil olmak üzere bu program ve faaliyetlerin tüm
uygulamaları yer almalldlr



6. Bu protokol çerçevesinde yürütülen ortak faaliyetler nedeni ıle fikri mülkiyet haklarlnln söz
!91usu..glacaöı öngörüldüğü durumlarda, Taraflar ortak pğenin başlaiılmaslndan önce
İkri mülkiyet haklarını ek bir protokol ile düzenler,

7, lşbu protokol, yürürlukteki kanunun herhangi bir maddesine ayklrl olabilecek hükümler
hariç olmak kaydlyla, tam Ve eksiksiz olarak yürürlükte kalacaktlr.8. lşbu protokol farkh bölumlere aynlmlş olabilir fakai tılm bölümler tek bir anlaşma metni
oluşturacak şekilde düzenlenmeIidir,

9. lş bu protokole dayanarak imzalanacak ek anlaşmaların yğrürlük sğre§a, işbu protokolün,
öngörülen sürenin sona erdiği ya da yenilememe yapılmaması nedenirle sona erdiği
zaman dilimine denk gelse dahi, mevcut imzalanmış anlaşmalarln hukuki dayanağı
olarak geçerli olmaya devam edecektir.

'l0. Protokol Ve uygulamasl ile ilgili olarak her türlü tebligat için taraflar aşağlda yazlh
adreslerini yasal ikametgah olarak kabul eder|er. Taraflar aşağ|da belirti|e' adreslere
yap|lacak tebligatlarl kendilerine yaPllmlş kabul edecektir. Adres değişiklikleri en 9eç 5
(beş) gün içerisinde diğer tarafa bildirilecektir. Aksi takdirde, taraflar, protokolde yei aian
adreslerine yapllan tebligah kabul edeceklerini kabulVe taahhüt eder.

11. Bu Protokol'ün mali yükümlülüğü yoktur. Bu Protokol, her iki taraf için de finansal
anlamda bağlaylc! değildir.

8. PRoToKoL KooRDıNATöRLER|
Bu sözleşmede geçen hususlaf; aşağıda isimleriVe görevleriyazlll kişiler taraflndan koordine
edilecektir.

BTÜ Koordinatörü
FlRMA Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi cihan KABoĞLU
Ali Kamil sERBEST

9. PRoToKoL NÜSHALAR|
lş-bu protokol 16l12n021tarihinde 3 sayfa, 9 madde olarak ve 2 (iki) asll nüsha olarak tanzim Ve
imza altlna ahnmlş olup bir nüshasl FiRMA bir diğer nüshası ise BTÜ tarafından muhafaza
edilecektir.

lş bu Protokol imzalandlktan sonra doğacak her türlü Vergi, damga resma, harç ve diğer mali
yükümlülükler FiRMA'ya aittir.

YAMAS YAşAR MAKiNA KALIP oTo YEDEK .
PARçA sANAYl VE T|CARET ANoNlM şlRKETl

Yönetim Kurulu Başkanl

BURSA TEKNiK Ü VE iTEsi

Ümit OKY

Tarih: !.b l

Tebliqat Adresi
YAMAS YAŞAR MAK|NA KAL|P OTO YEDE
PARçA sANAYl VE T|CARET ANoNlM ŞiRKETl
Adres: NoSAB 1 19. sk. No:8 16145 Nilüfer/BURsA

l|elişim: +90(224) 41o oo 54
E-posta: info@yamas.com.tr

Tebliqat Adresi:
Bursa Teknik Üniversitesi
Adres: Mimar sinan Mahallesi, Mimar Sinan
Bulvan, Eflak caddesi No:177, 16310
Ylldlnm/BuRSA

iletişim: +90(224) 3oo 32 32 - 3oo 33 33
E-posta: b ilgi@ btu, edu. tr

Tarih
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