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BEKAMAK
sawingmachines

eunsı rexııix üNivensiresi
VE

BEKA_MAK MAKiNA seıayi VE TiGARET A.ş.

Üniversite-Sanayi işbirliğıne dayalı çalışmalar.
BölgeSel, ulusal Ve Uluslararasl alanda 

-kongre, 
sempozyum Ve çallştay gibi etkinlikIer.

BTü'de eğitim gören lisans öğrencjlerinin iğl"t."ju'Ü"lİuti r-gİ.:;Ö,İÖrrrrıı tivİPj, ,tri
Ve bitirme projesine yönelik işbirliği çalüşmalan,
Gerekli. şartlan yerine getiren Firma çalüşanlarlnln BTü Enstitüsü/Enstitüleri tarafından
ilan edilmesi halinde, BTÜ lisansüstü eğitim programlarında işbirliği yapllan kurumlara
?[ll?l^191t^"ll."l|"rdan 

(sayı sınırlaması getirilebil;) yararlanmaİına"yönelik çalışmalar.
l |Bl l AK 2244 Sanayi Doktora Programı başVurusuna yönelik çallşmalar_Fon kaynak|annln dUyurulmasl Ve ortak değ;r|endirilmeii üzerine çiııjmaıar.Universite tarafündan düZenlenen veyi katılım saglanan Robiu, Teknofest Vb.yarlşmalann Ve Kariyer FUarlarlnln destek|enmesi kapsamında işbirliği çalışmalarl.Firma taraflndan uygun görülecek, BTÜ taraflndan Veya Firma iie ort"aiıaşi yürütülen ar-ge. Ve diğer projelerine / faaliyetlerine ayni Ve nakdi bağlş sağlanmasına yönelik

çalışmalar.
9, Taraflann her ikisıne de fayda sağlayacak diğer faaliyetler.
10. Firma ile iN.4EP Protokolü imzalanmasl (Fir;anin büyüklüğüne göİe minimum kontenjan

sayısı istenebilir) halinde, Firmanln BTÜ l\,,lER-LAB da yiptıracaklan test-anjliz
çallşmalarlnda lMEp protokolü yapılan kurumlara yapllan 

'indirim 
oranlndan (sayl

slnlrlamasl getirilebilir) yararlanmaslna yönelik çallşmalar.

2. GELECEKTE irıızlıııııcex ANLAşMALARDA YER ALAGAK PRoGRAM VE
FAALiYETLERLE iLGiLi şART VE Ko-şULLAR

Gelecek program ve faaliyetıerin tümü, Taraflann her birinin onaylna, uygun finansal ve
yönetimsel desteğin var olup olmadlğlna ve yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerl;, her bir Tarafln
politikalanyla uyumuna tabiidir- Bu kriterleri karşülayan her bir proğram ve faaliyet ayrl bir yazlll
anlaŞma ile gösterilmeli ve bu anlaşma TarafIarlnln her birinin yetkili temsilcileri tarafından
imzalanmalldlr. Buna ek olarak anlaşmada, ilgili program ya da faaliyetin tüm şart ve koşullarl
belirtilmeli ve maddi yüküm|ülükler de dahil olmak üzere bu program ve fialiyetlerin tüm
uygulamalarl yer almalldlr.
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jşbu işbirliği Protokolü (bu "Protokol") Mimar Sinan Bulvarl Eflak Caddesi No;177 .16310
YıldınmiBURsA adresinde bulunan BUR.A TEKNiK üNiVERsiıEsi 1Bundan *n." ,,Jiüi
olarak anllacakt,r) ve izmir Yolu caddesj No:698 16'l 1o Başkoy -Nilufer Bursa Türkiye adresindemukim BEKA.MAK MAKiNA sANAYi VE T|CARET e.ş. 1ounoan sonra 'FiiMA,' oıarak
anllacaktlr) arasnda 17l12l2o21 tarihinde ("Yürür|ük Tarihi") jmzalanmlştlf. BTÜ Ve FiRlVA. işbu
Protoko| metninde tek olarak ''Taraf, birlikte de .Taraflal' 

şeklinde anllacaktlr.

1. AMAç

Taraflar, bu vesile ile karşılıklı çıkar ve. faydanln mevcut olduğu aIanlarda işbirliğine dayallaraştırma programiannın, akademik ve kültürel değişim programlaİının ve diğer İşnilrtlne Oaİraİİfaalıyetler ve yardımların desteklenmesi ve -geığiriımösi loıryii iaraı"r-araiınoaii iıişı<ierigeliştirmek amacüyla resmi bi ortaklık, kurmak]aoir. işnu s6zleime mtınhasır nitelikte ol;ayüp,Taraflar, söz konusu faaliyetlerin aşağldaki maddeleri ıaps"yaoiıice!inl ongörmektedir:

1.
2.
3.

4-

5.
6.
7.

8.

l



3. Bu PRoToKoLÜN YETKi ALAN|
lşbu. Protokol metni, ana sözleşme hükmündedir Ve jki taraf araslnda gelecekteki proje Veilişkllerin alanlnl belirtjr, Taraflar;raslnda istenilen ya oa onjarulen ierhangi bir program ya dafaaliyetin şart -ve koşullan ile i|gili 

.herhangi bir -oiel bilgi Ğ"rr". u" Tarafların herhangi biriüzerinde uygulanabilecek zorunluluklar, yaptınmlar ," .igırnrn }iydalar özellikle bu pr;tok;'
metninin dlşlnda tUtUlmaktadır.

ı. süne vE yüRüRLüLüK
BU Protokol 17l12l2o21 tarihinden itibareİ yürürlüğe girecek Ve 1 (bir) yll geçerli olacaktİr.Tarafların karşılıklı feshetme hakkü vardır. Proiotoltiri bitim süresirüe io'(oiu;) gü"'t"ı, hurh""gi
p]l"9:9iiilll karan bildirilmezse veya taraflarca fesih talebinde bulunuimaması halinde. protokol 1(blr) ylI daha aynl şartlarla uzamlş sayllacaktlr.

s. pRoroxoıüıı resı.ıi - soıı eRııesi
Taraflardan biri gerekli gördüğü takdirde Vey9..9iğer tarafln protokol hükümlerine uymadlğlsonucuna vanp, gözden geçirme ve.izleme etkinlikleri ile veya görüşmeler yolu ile karşi tarafinprotokol hükümlerine uymaslnl sağlayamadlğl takdirde, kaişı 

-taraia 
30 (otuz) gün 'önceden

yapacağl yazlll bir bildirim ile bu protokolü tazminatslz olarak Ğhedebilir.

protokol taIaflarca diğer tarafln mağduriyetine yol açmayacak şeki|de her zaman feshedilebilir.
Böyle bir fesih taraflara herhangi bir tazminat hakiı vermeyecektir. Bu doğru|tuda, ilk başta
belirıenen ya da müteakip bir yenileme döneminin za.an aş,,,,ına uğraması durumund a, Taraiar
işbu protokol'ü yenilemeyi kabul etmez ya da erken bir dön;mde fe;hedilmesine karar verirlerse,
o dönemde devam eden program ve faaliyetler, her iki Tarafın da kabul ettiği şartlar çerçevesindeve uygun olan en klsa sürede sona ermelidir. Bu türden program ve faaliyitlenn oeıirtliaigi aıger
tüm ayrl anlaŞmaıar, Taraflar arasünda kararlaştlrülan şart ve koşullirla ilgili progĞm -ve

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

6. |HTiLAFLAR|N çözüMü
Bu protokol'ün imzalanmasl ve yorumlanmasl ile ilgili olarak doğabılecek herhangi bir ihtilaf
halinde, Taraflar ihtilafı karşılıklı anlaŞma yoluyla çözmeye çalışacaklardır.
TaIaflardan birinin diğer tarafa yapacağ| yazlll ihtarı takiben 30 (otuz) gün içinde karşlllkll
anlaşma yoluyla bir çözüme ulaşllamamasl halinde, bu protokol'den doğan ihtilafların
çözümlenmesinde BUrsa lvlahkemeleri ve icra Daireleri münhaslr yetkili olacaktlr.

7. DiĞER HÜKÜMLER
1. işbu Protokoİ'ün, her iki taraf açlSlndan da herhangi bir üçüncü taraf ile aynı ya da benzer

bir faaliyet içinde olma konUsunda slnlrlaylclllğl yoktur.
2. işbu Protokol her iki tarafın da yazlll onayl olmai şartıyla değiştirilebilir.
3. işbu Protokol'ün tamaml ya da bir kısml, diğer Tirafın onceden Verilmiş yazlll izni

olmakSızln başka kişilere devredilemez ya da Taraflardan sadece biri aracl|ığlyla (kanun
hükmünde olsa dahi) temlik ediIemez.

4- Bu Protokol uyarlnca Taraflar arasında kUrulan ilişki, bağ|msüz yüklenjci şeklindedir.
Taraflarln hiçbiri bir diğer Taraf adına karar alma ya da diğer Tarafı bağIayan bir
hükümde bulunma hak ve yetkisine sahip değildir.

5. Taraflar, mevzuata aykırı olmayacak şekilde, genel Ve bilgi içeren liste Ve duyurular hariç
olmak üzere, basln açlklamasl, reklam Ve pazarlama, promosyon Ve tanltlm ya da diğer
basün Ve tanltlm konularlnda, diğer Tarafln önceden Verilmiş yaz| izni olmakslzln söz
konusu Tarafln bizzat adlnl Veya yöneticilerinın, çallşanlarlnln Ve temsilcilerinin adlnl Ve
tanltlm görsellerini kullanamaz.

6. Bu protokol çerçevesinde yürütülen ortak faaliyetler nedeni ile fikri mülkiyet haklannün söz
konusu olacağl öngörüldüğü durumlarda. Taraflar ortak projenin başlatllmaslndan önce
fikri mülkiyet haklarlnl ek bir protokol ıle düzenIer.

7. işbu Protokol, yürüdükteki kanunun herhangi bir maddesine ayklrı olabilecek hükümler
hariç olmak kaydly|a, tam Ve eksiksiz olarak yürürlükte kalacaktür.
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8. işbu protokol farkll bölümlere ayrllmlş olabilir fakat tüm bölüm|er tek bir anlasma metni
oluşturacak şekilde düzenlenmelidir,

9. lş bu protokole dayanarak imzalanacak ek anlaşmalann yürürlük süresi, işbu protokolün,
öngörülen sürenin sona erdiği ya da yenilememe yapıİmaması nedeniİle aona erdiğİ
zaman dilimine denk gelse dahi, mevcut imzalanmlş anlaşmalarln nuturi oayanağı
olarak geçerli olmaya devam edecektir,,10, Protokol Ve uygUlamasl ile iİgili olarak her türlü tebligat için taraflar aşağlda yazlll
adreslerini yasal ikametgah olarak kabul ederler. Taraflar aşağıda belirtilin adreslere
yapülacak tebligatlarl kendilerine yapllmlş kabul edecektir. Adiea değişiklikleri en geç 5
(beş) gün içerisinde diğer tarafa bildirilecektir. Aksi takdirde, taraflar, protokolde yei aian
adreslerine yapllan tebligatl kabul edeceklerini kabul Ve taahhüt eder.

11. BU Protokol'ün mali yükümlülüğü yoktur. Bu Protokol, her iki taraf itin de finansal
anlamda bağlaylcl değildir,

8. PRoToKoL KooRDiNATöRLERi
Bu sözleşmede geçen hususlar; aşağlda isimleri Ve görevleri yazılı kişiler tarafından koordine
edilecektir,

B lu koordlnatöru
FiRMA Koordinatörü

Dr. Öğr, Üyesi cihan KABOĞLU
lVahmUt Berkan ALiSiNoĞLu

9. PRoToKoL NUSHALAR|
iş-bu protokol 17l12l2o21 tarihinde 3 Sayfa, 9 madde olarak Ve 2 (iki) asll nüsha olarak tanzim Ve
imza altlna allnmlş olup bir nüShasl FiRıilA blr diğer nüshasl lse BTÜ tarafından muhataza
edilecektir

lş bu Protokol imzalandlktan sonra doğacak her türlü Vergi, damga resmi, harç Ve diğer mali
yükümlülükler FiRMA'ya aittif ,

BEKA-llrAK MAKiNA sANAYi VE TicARET A.Ş BURsA TEKNiK ÜNiVERsiTEsi

Rektör yardlmclslişletme Müdürü

Hasan Ç ETiNE Prof. Dr, A BEDEL
imza

Tarih: 17 2l2021 Ta l2021

Tebliqat AdreSi
BEKA.MAK MAK|NA sANAYi VE TicARET A.Ş.
Adres: izmir Yolu caddesi No:698 16110Başkoy-
Nilufef Bursa Türkiye

iletişim:
E-poSta

0 (224\ 449 03 61
info@bekamak,com

Bursa Teknik niversitesi
Adres: lvlimar Sinan Mahallesi, lvlimar Sinan
Bulvarı, Eflak Caddesi No:177, 16310
YlldIrlm/BURSA

iletişim: +90(224) 300 32 32 - 300 33 33
E-posta: bilgi@btu.edu.tr
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