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DoGTAş,

lşbu lşbirliği Protokolü (bU "Protokol") Mimar Sinan Bulvarl Eflak caddesi Noj177 163.1o
Yıldınm/BURSA adresinde bulunan BURSA TEKNiK ÜNiVERsiTEsi (Bundan sonra ''BTÜ''
olarak anllacaktlr) ve Bandlrma yolu s.Km Biga/ÇANAKKALE adresinde mukim DoĞTAş
KELEBEK MoBiLYA sAN. vE Tic. A.ş. ( bu;da; sonra "DoĞTAş KELEBEK ıvıoeiiiıi
olarak anllacaktlr) araslnda ....l,,.,l2o21 tarihinde ('Yürürlük Tarahi") imzalanmışİr. BTÜ ve
DoĞTAŞ KELEBEK MoBlLYA, işbu Protokol metninde tek olarak.Taraf. birlikte de "Taraflar,
şeklinde anılacaktlr.

1. AMAç

Taraflar, bu vesile ile karşlhkh çlkar ve faydanın mevcut oıduğu alanlarda işbirliğine dayalı
araşllrma programlarlnln, akademik ve küıtürel değişim programlai,nln ve diğer işbirlğine oayaıı
faaliYetler Ve yardımIarın desteklenmesi ve geliğtirilmesi -yoluyla 

Taraflar-araİınoaİi iüişkİıeri
geliştirmek amaclyla resmi bir ortakllk kurmaktadir. işuu sozleşme münhasır nitelikte olmayıp,
Taraflar, söz konusu faaliyetlerin aşağıdaki maddeleri kipsayabileceğini öngörmektedir:

1. Üniversite-sanayi lşbİliğine dayah çallşmalar.2. Bölgesel, ulusal ve uluslararasl alanda kongre, sempozyum ve çallştay gibi etkjnlikler.3, BTü'de eğilım gören lisans öğrencjlerinin lİletmede' Melleııi e6itim'eroğramı 1lıı,ıee1, sta.;
Ve bitirme projesine yönelik işbirliği çalışmaları.4. Gerekli Şartlan yerine getiren Firma çalışanlarının BTÜ Enstitüsü/Enstitüleri taraflndan
ilan edilmesi halinde, BTü lisansüstü eğitim programlarında işbirliği yapılan kurumlara

_ 9y_l]]T k9!t9njanlardan (sayü slnlrlamast getirilebilir) yararlanmaiına yonelik çalışma|ar.5,. iUBfiAK 2244 Sanayi Doktora Programı başvurusuna yönelik çahşmalar.6. Fon kaynaklarlnln duyurulmasl ve ortak değerlendirilmesi üzerine çalışmalar.7, Universite taraflndan düzenlenen Veya katıllm sağIanan Robiü, Teknofest Vb,

_ yanşmalarln Ve Kariyer Fuarlarının desteklenmesi kapsamlnda işbirliği çalışmalarl.8. Firma taraflndan uygun görülecek, BTÜ tarafından Veya Firma iie ortaiıaşi yürütülen ar-
ge Ve diğer projelerine / faaliyetlerine ayni Ve nakdi bağlş sağlanmasına yönelik
çahşmalar.

9. Tarafların her ikisine de fayda sağlayacak diğer faaliyetler.
10. Firma ile |MEP Protokolü imzalanması (Firmanln büyüklüğüne göre minimum konten,ian

saylsl islenebilir) halinde, Firmanln BTÜ MER-IAB da yaptlracakıan test-analiz
çalışmalarında iMEP protokolü yapllan kurumlara yapllan 

'indirim 
oranlndan (sayl

sınırlaması getirilebilir) yararlanmasına yönelik çahşmalar,

2. GELEGEKTE iıtlznı-ıHıcıx ANLAşMALARDA YER ALACAK PRoGRAM VE
FAAL|YETLERLE iLGiLi şART VE Ko-şULLAR

Gelecek program Ve faaliyetleran tümü, Taraflann her birinin onaylna, uygun finansaI Ve
yÖnetimsel desteğin Var olup olmadığlna Ve yürürlükteki kanun Ve yönetmeliklerıe, her bir Tarafın
politikalanyla uyumuna tabiidir. Bu kriterlera karşilayan her bir program Ve faaliyet ailrl bi yazll
anlaŞma ile gösterilmeli Ve bu anlaşma Taraflarının her birinin yetkili temsilcileri taraflndan
imzalanmalldlf. Buna ek olarak anlaşmada, ilgili program ya da faaliyetin tüm şart Ve koşullan
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belirtilmeli ve maddi yükümlülükler de dahil olmak üzere bu program ve faaliyetlerin tümuygulamaları yer almalıdır.

3. Bu PRoToKoLÜN YETK| ALANI
lşbu protokol metni, ana sözleşme hükmündedir ve iki taraf araslnda gelecekteki proje veilişkilerin alanını belirtir, Taraflar irasında istenilen ya oa ongJruı"n iıernaği blr progrr; y, o"faaliyetin şart ve koşullan ile ilgiii 

,herhangi bir cıieı oilgi ğ"r.", ," Tarafların herhangi biriüzerinde uygulanabilecek zorunluluklar, yaptırımlar ," .igırn"n faydalar özellikle ou prJtoroi
metnin jn dlşında tutulmaktadlr.

4. süREVE_YüFüRLüLüK
Bu Protoko|,2^9.ı( L/2o2,1 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve 1 (bir) yll geçerli olacaktır.
Taraflann karşlhkll feshetme hakkl Vardlr. proioı<oıuriuııı-m süresine 30'(otui) gİn'kaıa heüanjı
bar değiŞiklik kararü bildirilmezse veya taraflarca fesih talebinde bulunulmamasİ İalinde, protokol-1
(bir) yll daha aynı şartlarla uzamlş sayllacaktlr,

5. PRoToKoLÜN FEsHi - soNA ERMEsi
Taraflardan biri gerekli gördüğü takdirde veya diğer tarafln protokol hükümlerine uymadlğl
sonucuna vanp, gözden geçirme ve izleme etkanlikleri ile veya görüşmeler yolu ile karşi tarafin
protokol hükümlerine uymasını sağlayamadığl takdirde, kaişı 

-iaraia 
e0 (btuz1 gun cınceden

yapacağl yazlh bif bildirim ile bu protokolü tazminatslz olarak feshedebilir

protokol taraflarca diğer tarafın mağduriyetane yol açmayacak şekilde her zaman feshedilebilir.
Böyle bir fesih taraflara herhangi bir tazminat hakiı virmeyeiektir. Bu doğrultuda, ilk başta
belirlenen ya da müteakip bir yenileme döneminan zaman aşımına uğraması dıirumunda, Taraflar
iŞbü Protokol'ü yenilemeyi kabul etmez ya da erken bir don!mde feJhedilmesine karar verirlerse,
o dönemde_devam eden program ve faaliyetler, her iki Tarafln da kabul ettiği şartlar çerçevesindeVe uygun olan en kısa sürede sona ermeladir. Bu türden program Ve faaliyitlerin oeıırtıioıgi oiger
tüm ayn anlaşmalar, rafaflar araslnda kararlaştlrllan şart ve koşu|larla ilgili progĞm 

-ve

faaliyetlerin sona ermesine kadar tam Ve eksiksiz bir şekilde yürürlükte kalacaktır.

6. iHTiLAFLARıN çözüMü
Bu Protokol'ün imzalanmasl ve yorumlanması ile ilgili olarak doğabilecek herhangi bir ihtilaf
halinde, Taraflar ihtilafl karşlhkll anlaşma yoluyla çözmeye çallşacaklardlr.
Taraflardan birinin diğer tarafa yapacağl yazılı ihtarı tatıuen go (oluz) gün içinde karşılıklı
anlaşma yoluyla bir çözüme ulaşılamaması halinde, bu protokol'den doğan ihtilaiların
çözümlenmesinde Bursa Mahkemeleri Ve Icra Daireleri münhaslr yetkili olacakİr.

7. DiĞER HüKüMLER'l, lşbu Protokol'ün, her iki taraf açlsından da herhangi bir üçüncü taraf ile aynı ya da benzer
bar faaliyet içınde olma konusunda slnlrlaylclllğl yoktur.

2. lşbu Protokol her iki tarafın da yazllü onayl olmai şartıyla değiştirilebilir.
3, lşbu Protokol'ün tamaml ya da bir klsml, diğer Tarafın önceden Verilmaş yazlll izni

olmaksızln başka kişilere devredilemez ya da Taraflardan sadece bjri aracılığıyla (kanun
hükmünde olsa dahi) temlik edilemez.

4. Bu Protokol uyarınca Taraflar arasında kurulan ilaşki, bağlmslz yüklenici şeklindedir.
Taraflarln hiçbira bir diğer Taraf adlna karar alma ya da diğer Tarafı bağlayan bir
hükümde bulunma hak Ve yetkisine sahip değildir.

5. Taraflar, mevzuata aykın olmayacak şekilde, genel ve bilgi içeren liste Ve duyurular hariç
olmak üzere, basln açlklamasl, reklam Ve pazarlama, promosyon Ve tanltım ya da diğer
basln Ve tanltlm konularlnda, diğer Tarafın önceden Verilmiş yaz izni olmakslzln söz
konusu Tarafın bizzat adlnl Veya yöneticilerinin, çalışanlarının Ve temsilcilerinin adlnl Ve
tan(ım görsellğrini kullanamaz.
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6. Bu protokol ÇerÇevesinde yürütülen ortak faaliyetler nedeni ilğ fikri mülkiyet haklaİlnln Söz
konusu olacağl öngörüldüğü durumlarda, Taiaflar ortak pro.jenin başlaiılmasından önce
fikri mülkiyet haklarını ek bir protokol ile düzenler.7. lşbu protokol, yürürlükteki kanunun herhangi bir maddesine ayklr, olabilecek h0kümler

_ hariç olmak kaydlyla. tam ve ek§iksiz olarak ytırürlukte kalacaktlr,8. lşbu protokol farkll bölümlere aynlmış olabiiir fakat tüm bölümler tek bir anlaşma metni
oluşturacak şekilde düzenlenmelidir.

9, lş bu protokole dayanarak imzalanacak ek anlaşmaların yürürlük süresi, işbu protokolün,
öngörülen sürenin sona:rdiği y? da yenilememe yapıimaması nedeniyıe iona erdiğizaman dilimine denk gelse dahi, mevcut imzalanmış anlaşmaların t ulrr1,i Oayrnağı
olarak geçerli olmaya devam edecektir.

10, protokol ve uygulaması ile ilgili olarak her türlü tebligat için taraflar aşağlda yazlh
adreslerini yasal ikametgah olarak kabul ederler. Tarafl'ar aşağıda belirtillri adreslereyapılacak tebligatlan kendilerine yapllmlş kabul edecektir. norei oegışiı<ııı<ıerı en geç 5
(beŞ) gü.n içerisinde diğer tarafa bjldiralecaktir. Aksi takdjrde, tarafıar, iiotokoloe yei aian
adreslerine yapılan tebligatl kabul edeceklerini kabul Ve taahhüt eder,

1,1. Bu. Protokol'ün mali yükümlülüğü yoktur, Bu Protokol, her iki taraf için de finansal
anlamda bağlaylcı değildir.

8. PRoToKoL KooRDiNATÖRLER|
Bu.sözleşmede geçen hususlar; aşağlda isimlera ve görevleri yazlll kişiler taraflndan koordine
edilecektar.

BTÜ Koordinatörü
FlRMA Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi cihan KABoĞLU
lbrahim ŞAHlN

lu nl

9. PRoToKoL NÜSHALAR|
lş-bu protokol1,94 ıJ2o21 ta hinde 3 Sayfa, 9 madde olarak Ve 2 (ika) asül nüsha olarak tanzim Ve
imza altlna alınmış olup bir nüshası F|RMA bir diğer nüshasl ise BTü taraflndan muhafaza
edalecektir.

lş bu protokol imzalandlktan sonra doğacak her türlü vergi, damga resmi, harç ve diğer mali
yükümlülğkler FlRMA'ya aittjr.

DoĞTAş KELEBEK MoBiIJYA sAN. VE Tic. A.ş. BURsA TEKN|K üNiVERsiTEsi

Genel Müdür / Yönetim Ku

Ithan TUNÇMAN
lmza

Tarih: ....l .... l 2

Tebligat Adresi

DoĞTAŞ KELEBEK MoBILYA SAN. VE Tlc A,ş
Adres: Bandlrma yolu 5.Km Bi9a/ÇANAKKALE

lletişam: +90(286) 316 98 60
E-posta: argebiga@dogtaskelebek.com

Rektör yardlmclsl

Prof. Dr. Ayşe BE
lmza

ELo

Tarah

ebl at Ad resl
Bursa Teknik Üniversitesi
Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Mimar Sinan
Bulvan, Eflak caddesi No:177, 16310
Yıldırım/BURSA

ilelişim: +90(224) 3oo 32 32 - 3oo 33 33
E-posta: bilgi@btu,edu.tr
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