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ERALP
BURsA TEKNİK üııivçnsiresi

VE
enııp ıYııxiNe xlzııı riıııyı ve EKiPi,ıANLAR| sAN. Ve Tic. A.ş.

lşbu lşbidiği Protokolo (bu 'Protokol') Mimar sinan Bulvan Eflak caddesi No:177 1631o
Ylldlnm/BuRsA adresinde bulunan BURSA TEKNIK 0NlVERslTEsl (Bundan sonra '.BTÜ''
olarak anllacaktlr) ve o.S.B. 3 Nolu cadde No:l1 Mustafakemalpaşa - BURSA adresjnde mukim
ERALP ]uAKlNE KAzAtü K|MYA Ve EKiPMANLARı sAN. ve Tlc. Aş. (bundan sonra.FlR A,,
olarak anllacaktlr) a.as'/,da 17l12l2o21 tarihinde CYüodük Tarihi") |mzalanmlşhr, BTÜ ve
FlRMA, işbu Protokol metninde tek olarak Taraf, birlikte de.Taraflaa şeklinde anllacaKlr.

1. AMAç

Taraflar, bu vesile ile karşıllkl gkar ve faydanın mevcut olduğu alanlarda işbirliğine dayah
araştlrma programlarlnln, akademik ve kültürel değişim programlarının ve diğer işbidğine dayalı
faaliyetler ve yardlmlarln desteklenmesi ve geliştirilmesi yoluyla Taraflar araiınaiı<i ilışı<iıeri
geliştirmek amaclyla resm| bir orlaklık kurmaktadlr. lşbu sözleşme münhas|r niteliKe olmaylp,
Taraflar, söz konusu faaliyetlerin aşağldaki maddeleri kapsayabileceğini öngörmeKedir:

1. Üniversite_Sanay|lşbirliğinedayahçallşmalar.
2, Böıgesel, ulusalVe uluslararasl alanda kongre, sempozyum ve çallştay gibi etkinlikler,
3. BTU'de eğitim gören lisans öğrencilerinin İşletmede Mesleki Eğitim Programl (lMEP), sta]

ve bitirme projesine yönelik işbirliği çahşmalan.4- Gerekİi şartıarl yerine getiren Firma çalışanlarlnln BTÜ Enstitğsü/Enstitüleri taraflndan
iIan edilmesi halinde, BTÜ lisansüstü eğitim programlannda işbirliği yapllan kurumlara
ayJllan konlenjanlardan (sayl slnlrlamasl getirilebilir) yararlanmaslna yönelik çaışmalar,5. TÜB|TAK 22.14 Sanayi DoKora Programl başWrusuna yönelik çallşmalar.6. Fon kaynakİannln duyurulmasl Ve ortak değer|endirilmesi Ozerine çallşmalar.7. Üniversile taraflndan düzenlenen veya katlllm sağlanan Robiu, Teknofest vb.
yarlşmalarln ve Kariyer Fuadarlnln desleklenmesi kapsamInda işbirliği çallşmalan.8. Firma taraflndan uygun görulecek, BTu taraflndan Veya Firma ile ortaklaşa yürütülen ar-
ge ve diğer pro.jelerine / faaliyetlerine ayni ve nakdi bağlş sağlanmaslna yönelik
çallşmalar.

9. Tarafların her ikisine de fayda sağlayacak diğer faaliyetler.
10. Firma ile |MEP Protokolü imzalanmasl (Firmanln b0yoklüğüne göre minimum kontenjan

saylsl istenebili0 halinde, Firmanln BTÜ MER-LAB da yaptlracaklan test-analiz
çallşmaİannda lMEP protokolü yapılan kurumlara yapllan indirim oranlndan (sayl
slnlrlamasl getirilebilir) yararlanmaslna yönelik çal|şmalar.

2. GELECEKTE |MZALANACAK ANLAŞMALARDA YER ALACAK PROGRA|U VE
FAAL|YETLERLE iı_ciı-i şınr ve KoşuLLAR

Gelecek program ve faaliyetlerin tümü, Taraflann her birinin onayına, uygun finansal ve
yönetimseİ desteğin Var olup olmadlğlna Ve yürürlOkteki kanun ve yönetmeliklerle, her bir Tarafln
politikalanyla uyumuna tabiidir. Bu kriterleri karşllayan her bir program ve faaliyet ayr| bir yazİll
anlaşma ile gösterilmeli ve bU anlaşma Taraflarının her birinin yetkili temsilcileri taraflndan
imzalanmalldlr. Buna ek olarak anlaşmada, ilgili program ya da faaliyetin tüm şart ve koşulları
belirtilmeli ve maddi yükümlülükler de dahil olmak üzere bu program ve faaliyet|erin tom
uygulamalarl yer almalldlr.
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3. Bu PRoToKoLÜN YETKi ALAN|
l_şbu Protokol metni, ana sözleşme hükmündedir ve iki taraf araslnda gelecekteki proje Ve
iıişkilerin alanlnl belirtir. Taraflar araslnda istenilen ya da öngörülen herhangi bir program ia da
faaliyetin şart ve koşullan iıe ilgili herhangi bir özel bilgi içermez ve ıarafıann nirnanğl oiri
üzerinde uygulanabilecek zorunluluklar, yaptlrlm|ar ve sağlanan faydalar özellikle bu protokol
metninin dlşlnda tutulmaktadlr.

4. süREVEYüRüRLüLÜK
Bu Protokol 17l12l2o21 tarihinden itibaren yürürloğe girecek Ve 1 (bh) yıl geçerli olacaktlr.
Tarafların karşıllkll feshetme hakkl Vardlr. Protokolun bitim sOresine 30 (otuz) gOn kala herhangi
bir değişiklik karan bildirilmezse veya taraflarca fesih talebinde bulunulmamasl hal|nde, protokol 1
(bir) yll daha aynl şartlar|a uzamlş sayllacaKlr.

5. PRoToKoLÜN FEsHi - soNA ERMEsi
Taraflardan biri gerekli gördüğü takdirde Veya diğer tarafln protokol hükümlerine uymad|ğı
sonucuna vanp, gözden geçirme Ve izleme etkinlikleri ile Veya gört]şmeler yolu ile karşl tarafln
protokoı hukümlerine uymasınl sağlayamadığl takdirde, karşl tarafa 30 (otuz) gon önceden
yapacağl yazıh bir bildirim ile bu protokolü tazminatslz olarak feshedebilir.

Protokol taraflarca diğer tarafln mağduriyetine yol açmayacak şekilde her zaman feshedilebilir.
Böyle bir fesih taraflara herhangi bir tazminat hakk| 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 faaliyetler, her ikiTarafln da kabul ettiği şartlar çerçevesinde
Ve uygun olan en klsa silrede sona ğrmelidir. BU türden program ve faaliyetleıin belirtildiği diğer
tüm ayrl anlaşmalar, Taraf|ar araslnda kararlaştlnlan şart Ve koşullarla ilgili program ve
faaliyetlerin sona ermesine kadar tam Ve eksiksiz bir şekilde yOrOrlükte kalacakt|r.

6. iHTiLAFLAR|N çözüMü
Bu Protokol'On imzalanması Ve yorumlanmasl ile i|gili olarak doğabilecek herhangi bir ihtilaf
halinde, Taraflar ihtiıafl karşlhkh anlaşma yoluyla çözmeye çaİışacak|ardlr.
Taraflardan birinin diğer tarafa yapacağl yazlll ihtarl takiben 30 (otuz) gün içinde karşlllkİ
anlaşma yoluyla bir çözOme ulaşllamamasl halinde, bu Protokol'den doğan ihtilaflann
çözümlenmesinde Bursa Mahkemeleri ve lcra Daireleri mOnhaslr yetkili olacakttr.

7. D|ĞER HüKüMLER
1. lşbu Protokol'0n, her iki taraf açlslndan da herhangi bif üçünco taraf ile aynl ya da benzer

bir faaliyet içinde olma konusunda slnlrlaylcllığl yoktur.
2. lşbu Protokol her ikitarafln da yazlh onay| olmak şartlyla değiştirilebilir.
3. lşbu Protokol'on tamaml ya da bir kısmı, diğer Tarafln önceden verilm|ş yaztll |zni

olmaksız|n başka kişilere devredilemez ya da Taraflardan sadece biri arac!llğlyla (kanun
hükmunde olsa dahi) temlik edilemez.

4. Bu Protokol uyarlnca Taraflar arasında kurulan ilişki, bağlmsız yüklenici şeklindedir.
Taraflarln hiçbiri bir diğer Taraf adlna karar alma ya da diğer Taıaf| bağlayan bir
hükümde bulUnma hak Ve yetkisine sahip değildir.

5, Taraflar, me\rzuata ayklrl oımayacak şekilde, genel Ve bi|gi içeren liste Ve duyurulaü, hariç
olmak üzere, basln açlklamasl, reklam ve pazarlama, promosyon Ve tanltlm ya da diğer
basln ve tan|tlm konularlnda, diğer Tarafln önceden verilmiş yazlll izni olmakslzln söz
konusu Tararln bizzat adlnl veya yöneticilerinin, çallşanıarınln ve temsilcilerinin adlnl Ve
tanltlm görsellerini kullanamaz.

6. Bu protokol çerçevesinde yürütülen ortak faaliyetler nedeni ile fikri mülkiyet haklarlnın söz
konusu olacağl öngörülduğü durumlarda, Taraflar ortak projenin başlatllmaslndan önce
fikri miılkiyet haklarlnI ek bir protokol ile dOzenler.

7. lşbu Protokol, yürürlokteki kanunun herhangi bir maddesine aykln olabilecek hükümler
hariç olmak kaydlyla, tam ve eksiksiz olarak yürürluktğ kalacaktlr.
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8. lşbu Protokol farkİl bölümlere ayrllmlş olabilir fakat tum bölümler tek bir anıaşma metni
oluşturacak şekilde düzenlğnmelidir.

9. lş bu protokote dayanarak imzalanacak ek anlaşmalarln yürürlük süresi, işbu protokolün,
öngörülen sürenin sona erdİği ya da yenilememe yapllmamas| nedeniyle sona erdiği
zaman dilimine denk gelse dahi, mevcut imzalanmlş anlaşmaların hukuki dayanağı
olarak 9ğçer|i olmaya devam edecektir.

10. Protokol ve uygulamasl ile ilgili otarak her turlü tebligat için taraflar aşağlda yazlll
adreslerini yasal ikametgeh olarak kabul ederler. Taraflar aŞağıda belirtilen adrellere
yapllacak tebligatlan kendilerine yapılmış kabul edecektir. Adres değişikl|kleri en geç 5
(beş) 9ün içerisinde diğer tarafa bildirilecektir. Aksi takdirde, tarafıar, protokolde yer alan
adreslerine yaplıan tebligatl kabul edeceklerini kabulVe taahhüt eder.

'l'l- Bu Protokol'ün mali yükümlülüğü yoktur. Bu Protokol, he. iki taraf için de finansal
anlamda bağlayİcl değildir.

8. PRoToKoL KooRD|NATöRLERi
Bu sözleşmede geçen husUslar; aşağlda isimleri Ve görevleri yazılI kişiler taraflndan koordine
edilecektir

BTÜ Koordinatörü
FlRMA Koordinatörü

: Dr. Öğr. Üyesi cihan KABoĞLU
: Heval lRMAK

9. PRoToKoL NÜSHALAR|
lş-bu protokol 17l12l2o21tarihinde 3 sayfa, 9 madde olarak Ve 2 (iki) asll nosha olarak tanzim ve
imza altlna allnmlş olup bir nüshast F|RMA bir diğer nüshasl ise BTÜ taraflndan muhafaza
edilecektir,

lş bu Protokol imzalandlktan sonra doğacak her türl0 Vergi, damga resmi, harç Ve diğer mali
yukümlülükler FlRMA'ya aittir.

ERALP MAK|NE ı(AZAN KiMYA Ve EKiPMANLAR BURSA TEKN|K ÜNlVERslTEsl
SAi{. Ve

Genet
A.ş.
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ERALP MAK|NE KAZAN KlMYA ve EKlPMANLAR|
SAN. Ve Tlc. A.Ş.
Adres: o.S.B. 3 Nolu cadde No:11
Mustafakema|paşa - BURsA

llelişim: 0(532) 262 23 86
E-posta: recep@eralpkazan.com
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rarih: 17l12l2o21

Tebliqat Adresi
Bursa Teknik Üniversitesi
Adres: Mimar sinan Mahallesi, Mimar sinan
Bulvan, Eflak caddesi No:177, 163'10
Ylldlnm/BURsA

lletişim: +90(224) 300 32 32 - 300 33 33
E-posta: bilgi@ btu. ed u.tr
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