
Bursa Teknik Üniver§it€si Rektörlüğü
ve

Uludağ İçecek ARGE M€rkezi

işbirliğİ Protokolü

Am9ç

MADDE 1- Taıaflar, bu vesile ile karşılıklı çıkar ve faydanın mevcut olduğu alanlarda işbirliğine dayalı araştırma

programlannın, akademik ve kültüre| değişim programlarlnln ve diğer işbirliğine dayalı faaliyetler ve yaİdlmlann

desteklenmesi ve geliştiriimesi yoluyla Taıaflaİ arasındaki ilişkileri geliştirmek amac|yla resmi bir orıakllk

kurmaktadır.

Kapsam ı

MADDE 2- Bu Prolokol, birinci maddede b€lirtilen amaçlara yöne|ik hianetlerin yürütülmesinde Bursa Teknik

Üniversitesi Rektörlüğü ile Uludağ İçcek Türk Anonim Şi*eti ARGE Merkezi arasında gerçeklştirilecek iş

birliğine ait usul ve esaslan kapsar.

Dıyanak

MADDE 3- Bu Protokol;

8) 2547 sayllı Yüksek Ö6retim Kanununa dayandırılaıak haarlanmıştır.

kısıltmılır vc Tınımıır

MADDE + (ı) Bu Protokolde geçen;

ı) BTÜ: Bursa Teknik Üniversitesi Rektirrlüğü

b)Uİ: Uludağ İçecek Türk Anonim Şirketi ARCE Merkezi

c) Protokol: işbirliği hotokollı

ç) YÖK: Yükseköğetim Kurulu Başkanlığınl,

(2) BTÜ ve Ui, işbu Protokol metninde t€k olarak'Taraf', birlikte de "Taraflar" şklinde anılacakır.

TaraOar

MADDE 5- İşbu işbİliği Pıotokolu Taraİlan;

ı) Bursa Teknik Üniveışitesi Rektörlüğü ile

b)_Uludag iç€c€k ARGE Meıkezi'dir.

Kııuıi İkametgöhlar l

MADDE G o) Taraflaı, aşağıda yaall adresleri kanuni ikametgah olarak kabul etınişlerdir. Bu adıeslere yapılacak
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tebligatlar geçerli olacaktlr.



a) Bur§a Teknik Üniver§İte§i Rcktörlüğİ

Adres: Mimaİ sinaİı Müallesi Mimar Sinan Bulvan Eflak Caddeşi No: l77 l63lo Yüldlnm/BURSA

Tel: 0 224 300 33 05 Faks: 0 224 300 33 29

E-posta: ozelkalem@bfu .edu.tr

b) Uludığ içecck Türk Aoonim Şırketi ARGE Mcrkczi

Adres:'Y€niceköy Mahallesi ova Caddesi No:2 Pk.l6400

inegöl / BURSA

Tel:.0224777 0l00 Faks: 0 224 777 0l 16

E-posta: argemcrkczi ii uludagicecek.c,.ını.tr

(2) Taçflar adıes değişikliklerini değişiklikten itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde yazılı olarak bildirmeyi ve

aksi takdirde eski adrese yapılacak tebligatlann geçerli olacağlnı kabul Ve taahhüt gderle..

İş Birliğine Ait Fııliyetlcr

MADDE 7- (l) Taraflar, bu hotokolün amacı doğrulfusunda aşağıdaki maddeleri kapsayacak faaliyetleri

öngörmektedir.

a) Üniversite-Kamu veya Üniveısite - Kamu - Sanayi İşbirliğine dayalı çaltşmalaı

b) Bölgesel, ulusal, uluslararası alanda kongle, sempozyum ve çalıştay gibi etkinlikler

c) Gerekli şartları yerine getiren Uludağ içecek ARGE Merkezi çalışanlannın BTÜ Enstitülgri taraflndan ilan

edilmesi halinde belirlenen kon@ııjenlarda tezli ve tezsiz yiıksek lisans sağlanmasına yönelik çaltşmalar

ç) Ulusal ve uluslaıarası fon kaynaklannın ortak değerlendirmesi üzerine çahşmalaı

d) Taİaflann karşılıkh mutabakat çerçevesinde yçtkin olduğu alanlaİ ile birbirlerine ilgili teknik ve bilimsel

destekleri sağIamalanna yönelik çaIışmalaı

e) Tarafların her ikisine de fayda sağlayacak diğeı faaliyetleı

(2) GeIecek prograın ve faaliyetlerin tiımü, taraflann her birinin onaylnA uygun finansal ve yönetimsel deşteğin

vaı olup olmadığına ve yiırürlükteki kanun ve yönetmeliklerle, he. bir taıafin politikalanyla uyumun4 hiznetin

gereklerine ve kamu yaranna tabidir.

protokolin yctki Alaoı

MADDE & işbu Protokol bir iyi niyet sözleşmesidir. Mali yükümlülüğü olmayıp Taraflar için finansal anlamda

bağlayıcı değildir. Aynça bu protokol, ana protokol hükmündedir ve iki taraf aıasında gelecekteki faaliyetIerinin

ve ilişkilerinin alanını belirtir. Taİafıar arasında istenilen ya da öngörülen herhangi bir program ya da faaliy€tin

şart ve koşullan aynca beli.lenec€k olup bunlaıla ilgili herhangi bir özel bilgi içermez ve Taİaflarün herhangi biri

üzerinde uygulanabilecek zorunluluklar, yaptınmlar ve §ağIanan faydalaI özellikle bu protokol metninin d!ştnda

2

futulmaktadır

\,l"

..\-,t

\

\



§üre ve Fe§ih

MADDE 9- (l) Bu Protokol, Taraflarca imzalandığt tarihten itibaren 5 (beş) yll süre ile geçerlidir.

(2) Taıaflardan biri gerekli görüldüğü takdirde veya Taıafın Protokol hükiiml€rine uymadığı sonucuna varıp,

gözden geçirme ve izleme etkinlikleri ile veya göriişmeler yolu ile karşı larafın hotokol hükümlerine uymastnt

sağlayaınadığt takdirde, karşı tarafa 30 (ofuz) gün önceden yapacağı yazılı bir bildirim ile bu Protokol feshedebilir.

(3) Taraflaİdan her biri Protokol ü diğer tarafln mağduriyetine yol açmayacak şekilde her zaman l ay önceden

yapacağı yazılı bir bildirim ile feshedebilir. Böyle bir fesih taıaflara herhangi bir tazıninat hakkı vermeyecektir.

Uyuşmazllkların Çözümü ve Yetkili Mahkeme

MADDE lG (t) Bu Pıotokolün bir iyi niyet sözleşmesi olmasından kaynakIı imzalanmasl ve yorumlanması ile

ilgili olarak doğabilecek herhangi bir ihtilaf halinde, Taıaflar ihtilaf| kaşılıklı anlaşma yoluyla çöaneye

9lışacakIaıdır.

(2) Taraflar, aralanndaki ihtilaflan anlaşma ile çözemedikleri durumda öncelikle üabulucuya başVuraÇak olup

uyuşmazlığın çözülemediği durumlarda Bursa Mahkeıneleri ve İcra Dairelerinin yelkili olduğunu kabul ederler.

(3) Taraflaıın her ikisinin veya birinin çalışma imkanlannln kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak

durduracak şekilde ve derecede meydana gelen, kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, harp, seferbeılik, yangın,

infilak, salgın hastalık, yerel ya da ulusal sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları, grev ve lokavt vb. hükümet veya

resmi makamlaıça alınmış kararlar gibi taıaflann kontrolü haricinde zuhur eden hallerde iki taıaf için mücbir sebep

saylhr. Bu gibi durumlar karş§mda taraflar sorumlu olmayacaktır. Taraflaı mücbir sebebin zuhurunu derhal yazılı

olarak karşı tarafa bildirecek ve resmi belgeler iIe tevsik edecektir. Bu halin 3(üç) aydan fazla sürmesi halinde iŞbu

ProtokoI kendiliğinden fesh olacaktır.

Dığer Hiikümler

MADDE ll- iş bu hotokol;

a) Her iki Taraf açısından heüangi bir ıiçüncü gerçeMiizel kişiler ile aynı ya da benzer bir faaliyet içinde olma

konusunda sünıİlayıcıltğt yoktur.

b) Hğ iki talafın dayazılı onay olmak şartıyla değiştirilebilir.

c) Tamamı ya da birkısmı, bşka kişilere devredilemezya da Tarallardan sadecc biri aracllığlyla (kanun hükmünde

olsa dahi) temlik edilemez.

ç) Tarafların hiçbiri bir diğer Taraf adına karar alma ya da diğer Tardfı bağıayan bir hükümde bulunma hak ve

yetkisine sahip değildir.

d)Taraflar,mevzuataaykırıolmayacakşekilde,genelvebilgiiçerenlisteveduyurularhaıiçolmaküzere,basın

açıklaması, reklam ve pazarlamat promo§yon ve tanlüm ya da diğer basın ve tanühm konuıaflnd4 diğer Tarafın

önceden verilmiş yazlı izıi olmaksızın söz konusu Taıafln bizzat adfil veya yöneticilerinin, çalışaııla,"lyf:/ı€

temsilci|erinin adını ve knıttm görsellerini kullanamaz, /
I
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e) Yürürlükteki mevzuaün herhangi bir maddesine ayktrt olabiletek hükümler hüiç olmak kaydıyl4 bu Protokol

tam vç eksiksiz olarak yürürlükte kalacakür.

Tebligatlar

MADDE l2- Taıaflann işbu Protokolde yer alan yazılı adıesleri bir diğerine yapacaklaıı tebligat için yasal tebligat

müallidir. Adres değişiklikleri derhal diğer tarafa yazılt olarak bildirilmedikç, Taraflann birbirine yapacaklaıı

hertilrlü tebligat işbu Protokolde yaah adres|eri üzerinden olacaktır. İşbu adreslere yapılacak tebligat usule uygun

tebligat olaıak kabul edilecektir.

Yüİürıük Yc yürütme

MADDE t3- (t) işbu Protokol 4 sayfa, 13 madde ve iki (2) nüsha olarak imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek

olup, nüshalaıın heı biri Taraflarça muhafaza edilecektir.

(2) Bu protokolün hükümlerini Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısl ile Uludağ içecek ARGE Merk€zi

Müdürü yürütür.

(3) Bu Prolokolde geçen husu§lar; aşağıda görevleri yaalı kişiler tarafından koordine edileÇektir.

a) BTÜ Koordinatt rü : Gtü Mühendisliği Bölüm Ba§kaİı Yardlmçısl

b) Uludağ içecek Arge Merkezi : Kalite v€ Arge Müdürü

TARAFLAR

Prof. Dr. Ayşe BEDELoĞLU Gürkan ÖzKEN

Bursa Teknik yardlmcısı lnsan Müd
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