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BuRsA TEKNiK üNivensirEsi
VE

pENTEcH aiıişiıııı TEKNoLoJiLEnisıN. ve ric. ı-iıuireo şinxeri
lşbu işbirliği Protokolü (bu "Protokol") Mimar sinan Bulvarl Eflak caddesi No:'177 ,1631o

Yıldırım/BURSA adresinde bulunan BuRsA rexıılx Üı,ılvenslıesi 1aunaan sonra ''BTÜ''
o|arak anllacaktlr) Ve ovaakça Eğitim Mah. lstanbul cad. No:750A osmangazi/Bursa adresinde
mukam Pontech Bilaşim Toknolojileri San. vo Tic. Limitod Şirketi (bundan sonra "FiRMA''
olarak anllacaktlr) araslnda 2211212021 tarihinde ("Yürürlük Tarihi") imzalanmlştlr. BTÜ Ve
FlRMA, işbu Protokol metninde tek olarak "Tarar, birlikte de "Taraflaı" şeklinde anllacaktlr.

1. AMAç

Taraflaf, bu vesile ile karşlllkll çlkar ve faydanın mevcut olduğu alanlarda işbirliğine dayall
araştlrma programlarının, akademik ve kğltürel değişim programlarlnln Ve diğer işbirİiğine dayall
faaliyetler ve yardımların desteklenmesi Ve geliştirilmesi yoluyla Taraflar araslndaki ilişkileri
gelaştirmek amaclyla resmi bir ortakfuk kurmaktadlr. lşbu §özleşme münhaslr nitelikte olmaylp,
Ta.aflar, söz konUsu faa|iyetlerin aşağıdaki maddeleri kapsayabileceğini öngörmektedir:

1. Üniversite_Sanayi lşbirliğine dayall çahşmalar.2. Bölgesel, ulusa| Ve uluslararasl alanda kongre, sempozyum Ve çahştay gibi etkinlikler.
3. BTU'de eğitim gören lisans egrencilerinin sektöfel Eğitim Programl (sEP), staj ve batirme

projesine yönelik işbirliği çalışmalan.
4. Gerekli şartlan yerine getiren Firma çallşanlarlnln BTÜ Enstitüsü/Enstitüleri taraflndan

ilan €dilme§i halind€, BTÜ lisansüstü eğitim programlarlnda işbirliği yapllan kurumlara
ayrllan kontenjanlardan (sayı slnlrlamasl getirilebilir) yarar|anmasIna yönelik çalışmalar.5. Gerekli şartlan yerine getiren Firma çallşanlannln BTÜ Enstitüsü/Enstitüleri taraflndan
ilan edilmesi halinde tezsiz yüksek lisans ücretlerinde indirim sağlanmas|na yönelik
çalışmalar.

6. rÜBlTAK 22M Sanayi Doktora Programl başVurusuna yönelik çallşmalar.7. Fon kaynaklarlnln duyurulmasI ve ortak değerlendirilmesi üzerine çalışmalar.8, Robtü, T€knofest vb. yarışmaların ve Kariyer Fuarlarının dest€klonmesi kapsamında
işbirliği çalışmaları.

9. Firma taraflndan uygun görülecek, BTÜ tarafından veya Firma ile ortaklaşa yürütülen ar-
ge ve diğer projelerine / faaliyetlerine ayni ve nakdi bağ|ş sağlanmaslna yönelik
çahşmalar.

10, Taraflann her ikisine de fayda sağlayacak diğer faaliyetler.
11. Firma ile sEP Protokolü imzalanmasl (Firmanln büyüklüğüne göre minimum kontenian

saylsl istenebitir) halinde, Firmanln BTÜ MER-LAB da yaPtlracaklarü test-analiz
çallşmalarlnda sEP protokolü yapılan kurumlara yapllan indirim oranlndan (sayl
slnlrlamas| getirilebi|ir) yararlanmaslna yönelik çallşmalar.

2. GELECEKTE iİUZİUİİİCİX ANLAŞMALARDA YER ALACAK PROGRAM VE
FAAL|YETLERLE iLGlLi şART VE KoşULLAR

Gelecek progü,am Ve faaliyetlerin tümü, Taraflar|n her birinin onaylna, uygun finansal Ve
yönetimsel desteğin Var olup olmadlğlna ve yürürlüKeki kanun ve yönetmeliklerle, her bir Tarafln
politikalarlyla uyumuna tabiidir. Bu kriter|eri karşllayan her bir program ve faaliyet ayrl bir yazlh
anlaşma ile gösterilmeli Ve bu anlaşma Taraflarının her birinin yetkili temgiıcileri taraflndan
imzalanmalldlr. Buna ek olarak anlaşmada, ilgili program ya da faaliyetin tüm şart ve koşullarl
belirtilmeIi Ve maddi yükümlülükler de dahil olmak üzere bu pfogram Ve faa|iyetlerin tüm
uygulamaları yer almalldlr.
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3. BU PRoToKoLÜNYETK| ALAN|

lşbu protokol metni, ana sözleşme hokmündedir ve iki taraf araslnda gelecekteki pro.je ve
ilişkilerin alanln| belirtir. Taraflar araslnda ıstenilen ya da öngörülen nerhağl blr program ya aa
faaıiyetin şart .ve koşullan ile ilgili herhangi bir özel bilgi ğermez ve ıarifların tıirtıanğl oıri
üzerinde uygulanabilecek zorunluluklar, yaptlrlmlar ve sigljnan faydalar özellikle bu p;toioi
m€tninin dlşlnda tutulmaktadır.

4. süRE VE YüRüRLüLüK

Bu Protokol 2211212021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve 1 (bır) yıl geçerli olacaktlr.
Tarafların karşl|lkh feshetme hakkl vardlr. pfotokolün bitim süresine 30'(oiui) gin kala herhangi
bir değiŞiklik karan bildirilmezse veya taraflarca fesih talebinde bulunulmaması halinde, protokoll
(bir) yıi daha aynı şartlarla uzamlş sayllacaktlr.

5. PRoToKoLÜN FEsHi -soNAERMESİ

Taraflardan biri gerekli gördüğü takdirde veya diğer tarafln protokol hükümlerine uymadlğı
sonucuna VarlP, gözden geçirme ve izleme etkinlikleri ile Veya görüşmeler yolu ile ka§l tarafln
protokol hükümlerine uymasını sağlayamadlğü takdirde, karşl tarafa 30 (otuz) gün önceden
yapacağı yazlll bir bildirim ile bu protokolü tazminat6lz olarak feshsdebilir.

Protokol taraflarca diğer tarafln mağduriyetine yol açmayacak şekilde her zaman feshedilebilir.
Böyle bir fesih taraflara herhanga bir tazminat hakkl vermeyecektir. Bu doğrultuda, ilk başta
beliİlenen ya da müteakip biı, yenileme döneminin zaman aşlmlna uğramasl durumunda, Taraflar
işbu Protokol'ü yenilemeyi kabul etmez ya da erken biı. dönemde feshedilmesine karar Verirlerse,
o dönemde devam eden program ve faaliyetlef, her iki Tarafln da kabul ettiği şartlar çerçevesinde
Ve uygun olan en klsa sorede sona ermelidir, Bu torden program Ve faatiyetlerin belirtİldiği diğer
tüm ayrl anlaşmalar, Taraflar araslnda kafarlaştlnlan şart Ve koşullar|a ilgili program ve
faaliyetlerin sona ermesine kadar tam ve eksiksiz bir Pkilde yürürlükte kalacaktlr.

6. İHT|LAFLAR|N ÇözüMü

Bu Protokol'ün imzalanmas| Ve yorumlanması ile ilgila olarak doğabilecek herhangi bir ihtilaf
halinde, Taraflar ihtilafı kaşılıklı anlaşma yoluyla çözmeye çal!şacaklardır.
Taraflaıdan birinin diğer tarafa yapacağl yazlll ahtan takiben 30 (otuz) gün içinde karşlhkll
anlaşma yoluyla bir çözüme ulaşllamamasl halinde, bu Protokol'den doğan ihtilafların
çözümlsnmosinde Bursa Mahkem€lori ve lcra Dairelari münhaslr y€tkili olacaktlr.

1. |şbu Protokol'ün, her iki taraf açlslndan da herhangi bir üçüncü taraf ile aynl ya da benzer
bir faaliyet içinde olma konusunda sınlrlayIclhğl yoktur.

2. lşbu Protokol her iki tarafln da yazlll onayl olmak şartlyla değiştirilebilir.
3. lşbu Protokol'ün tamaml ya da bir klsml, diğer Tarafln önceden Verilmiş yazl|l izni

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

4, Bu Protokol uyarlnca Taraflar araslnda kurulan ilişki, bağlmslz yüklenici şeklindedir.
Tarafların hiçbiri bir diğer Taraf adlna ka.ar a|ma ya da diğer Tafafl bağlayan bir
hükomde bulunma hak ve yetkisine sahip değaldir.

5. Taraflar, me\rzuata ayk,rl olmayacak şekilde, genel Ve bilgi iPren lisle Ve duyurular hariç
olmak ozere, basln açlklamasl, reklam Ve pazallama, promosyon Ve tanlı|m ya da diğer
basln Ve tanltlm konularlnda, diğer Tarafın önceden Verilmiş yaAh izni olmakslzln söz
konusu Tarafln bizzat ad|n! Veya yöneticilerinan, çahşanlarln|n Ve temsilcilerinin adlnl Ve
tanltlm görsellerini kullanamaz.
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7. DiĞER HüKüMLER



6. lşbu Protokol, yaırürloKeki kanunun herhangi bir maddesine ayklrl olabilecek hükümler
hariç olmak kaydlyla, tam ve eksiksiz oıarak yürürlüKe kalacaktlr.

7. İşbu Protokol farkll btilümlere ayrılmış olabiiir fakat tüm bölümler tek bar anlaşma metni
oluşturacak şekilde düzenlenmelidir.

8, lş bu protokole dayanarak imzalanacak ek anlaşmalarln yürürlük süresi, işbu protokolün,
öngöfülen sürenin sona erdiği ya da yenilememe yapllmaması nedeniyle sona erdiği
zaman dilimine denk gelse dahi, mevcut imzalanmış anlaşmalar|n hukuki dayanağl olarak
geçerli olmaya devam edecektir.

9, Protokol Ve uygulamas| ile ilgili olarak her türlü tebligat için taraflar aşağıda yazllü
adreslerini yasal ikametgah obrak kabul ederler. Taraflar aşağlda belirti|en adreslere
yap|lacak tebligatlarl kendilerine yapllm|ş kabul edecektir. Adfes değişiklikleri en geç 5
(beş) gün içerisinde diğer tarafa bildirilecektir, Aksi taktirde, taraflar, protokolde yer alan
adresleIine yapllan tebligatl kabul edeceklerini kabul Ve taahhüt eder.

'l0. Bu Protokol'ün mali yükümlülüğü yoktur- Bu Protokol, her iki taraf için de finansal
anlamda bağlaylcl değildir.

8. PRoToKoL KooRDiNATöRLERi

Bu sözleşmede geçen hususlar; aşağlda isimleri ve görevleri yazlll kişiler taraf|ndan koordine
edilecektir.

BTÜ Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi cihan KABoĞLU

Erdem Murat ÜNAL

9. PRoToKoL NÜSHALARı

|ş-bu protokol 22l1212021 tarihinde 3 safa, 9 madde olarak Ve 2 (iki) asll nüsha olarak tanzim ve
imza altlna allnmlş olup bir nüshasl F|RMA bir dığer nüshasl ise BTÜ taraflndan muhafaza
edilecektir.

lş bu Protokol imzalandıktan sonra doğacak her türlü Vergi, damga resmi, harç ve diğer mali
yükümlülükler FIRMA'ya aittir.

FlRMA Koordinatörü

Teblaqal Adresi

Pentoch Bilişim Teknolojilerı
San. Ve Tic. Limited Şirketi

Adres: ovaakça Eğitim Mah
No: 750A osmang azil Bwsa

İletişim: 0224 322 0000
E-posta: info@pen.com.tr
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BURsA TEKNiK üı.ıivEnsiresi

P Arif MlR

imza

ıarın: 2Ll LL ü 2021

Teblioat Adresi:

Bursa Teknak Üniversitesi
Adres: Mimaf Sinan Mahallesi, Mimar Sinan
Bulvar|, Eflak caddesi No:'l77, 16310
Yıldınm/BURSA

lletişim: +90(224) 300 32 32 - 300 33 33
E-posta: balgi@btu.edu.tf
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