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Amaç

MADDE 1- Bu Protokolün amacu Taraflar, bu vesile ile karşılıklı çıkaı ve faydanın mevcut

olduğu alanlarda işbirliğine dayalı araştırma programlarının, akademik ve kültürel değişim

programlannın ve diğer işbirliğine dayah faaliyetler ve yardımların desteklenmesi ve

geliştirilmesi yoluyla Taraflar arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla resmi bir ortaklık

kurmaktadır.

Kapsam

MADDE 2- Bu Protokol, birinci maddede belirtilen amaçlara yönelik hizmetlerin

yürüti,ilmesinde Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ile Kanima Sağhk Turizm Laboratuvar

Hizmetleri Gıda San. ve Tic. LTD. ŞTİ. Bursa Özel Kontrol Gıda Laboratuvar Şubesi

Müdihlüğü arasında gerçekleştirilecek iş birliğine ait usul ve esaslarr kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu Protokol;

a\ 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu,

b) BTÜ İşletmede Mesleki Eğitim Programı Yönergesi,

c) BTÜ Staj Yönergesi,

kısaltmalar ve Tanımlar

MADDE 4- Bu Protokolde geçen;

a) BTÜ: Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü

b) BURLAB: Kanima Sağlık Turizm Laboratuvar Hizmetlei Gıda San. ve Tic. LTD. ŞTİ

Buısa Özel Kontrol Gıda Laboratuvar Şubesi Müdürlüğü

c) Protokol: İşbirliği Protokolü
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ç) YÖK: Yiikseköğretim Kurulu Başkanlığını,

d) işletmede Mesleki Eğitim Programı 1iMnr): Mezuniyet sonrası sanayi sektöründe

ÇahŞmaYı Planlayan lisans öğrencilerinin, mezuniyet öncesi sektörel tecrübe kazanmasrnr

hedefleyen program,

e) Sürekli Eğitim Merkezi (SEM): Üniversite öğrencisine. personeline" Üniversite öğrencisi

ve personeli dışındaki gerçek ve tı2el kişilere, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre,

ihtiyaç duyulan alanlarda Eğitim programlan düzenlemek üzere Üniversite bünyesinde

kurulmuş müdiirlük.

(2) BTÜ ve BURLAB, işbu Protokol metninde tek olarak'.Taraf', birlikte de ''Taraflar''

şeklinde anılacaktr

Taraflar

MADDE 5- İşbu İşbirliği Protokolü Tarafları;

a) Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ile

b) Kanima Sağl* Turizm Laboratuvar Hizmetleri Gıda San. ve Tic. LTD. ŞTİ. Bursa Özel

Kontrol Gıda Laboratuvaı Şubesi Müdürlüğü'diir.

Kanuni İkametgihlar

MADDE 6- (1) Taraflar, aşağıdayaılı adresleri kanuni ikametgih olarak kabul etmişlerdir. Bu

adreslere yapılacak tebligatlar geçerli olacaktıı.

a) Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü

Adres: Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 l 631 0

Yıldınm/BURSA

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

E-posta: ozelkalem@btu. edu.tı

b) Kanima Sağlık Turizm Laboratuvar Hizmetleri Gıda San. ve Tic. LTD. ŞTİ. Bursa

Özel Kontrol Gıda Laboratuvar Şuiıesi Müdürtüğü

Adres: Fethiye Mh. Fatih Sok. No. 23 C-A Nilüfer/BURSA

Tel: 0 224 242 03 10 Faks: O 224 242 03 14

E-posta: t.kankilic@bursagidalab.com
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(2) Taraflar adres değişikliklerini değişiktikten itibaren en geç l5 (on beş) gün içinde yazılı
olarak bildirmeYi ve aksi takdirde eski adrese yapılacak tebligatlann geçerli olacağını kabul ve
taa]üüt ederler.

Iş Birliğine Ait Faaliyetler

MADDE 7- (l) Taraflar, bu Protokoliitr amacı doğrultusıında aşağıdaki maddeleri kapsayacak
faaliyetleri öngörmektedir.

a) Üniversite - Sanayi İşbirliğine dayalı çalışmalar

b) Bölgesel, ulusal, uluslararası alaırda kongre, sempozyum ve çalıştay gibi etkinlikler

c) BTü'de eğitim gören lisans öğrencilerinin iMEp ve staja yönelik işbirliği çalışmaları

Ç) Gerekli Şartları yerine getiren BURLAB çalışanlarının BTÜ Enstittisü tarafindan ilan
edilmesi halinde, BTü lisansüstü eğitim progıamlarında işbirliği yapılan kurumlara ayrılan
kontenjanlardan (sayı sınırlaması getirilebilir) yararlanmasına yönelik çalışmalar

d) Gerekli şartlan yerine getiren BURLAB çalışanlarının BTÜ Enstitüsü tarafindan ilan

edilmesi halinde tezsiz yüksek lisans ücretlerinde indirim sağlanmasına yönelik çalışmalar.

e) Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarının ortak değerlendirmesi üzerine çalışmalar

f) Tarafların karşılıkh mutabakat çerçevesinde yetkin olduğu alanlar ite birbiılerine ilgili teknik

ve bilimsel destekleri sağlamalanna yönelik çalışmalar

g) Tarafların karşılıklı mutabakatı çerçevesinde hizmet alımı kapsamında SEM, Yabancı Diller

Yüksekokulu ve ilgili diğer birimler tarafindaıı BURLAB'a yönelik eğitimlerin planlanmasına

yönelik çalışmaIaı

ğ) Tarafların her ikisine de fayda sağlayacak diğer faaliyetler

(2) Gelecek pTogrıım ve faaliyetlerin tümü, tarafların herbirinin o ayına! uygun finansal ve

yönetimsel desteğin var olup olmadığına ve yüri,irlükteki kanun ve yönetmeliklerle, her bir

tarafin politiklarıyla uyumuna, hizmetin gereklerine ve kamu yararına tabidir.
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protokolün yetki Alanı

MADDE 8- İşbu Protokol bir iyi niyet sözleşmesidir. Mali yükümlülüğü olmayıp Taraflar için

finansal anlamda bağlayıcı değildir. Ayrıca bu Protokol, ana protokol hükmündedir ve iki taraf

arasında gelecekteki faaliyetlerinin ve ilişkilerinin alanını beliılir. Taraflar arasında istenilen ya

da öngörülen herhangi bir program ya da faaliyetin şart ve koşulları ayrıca belirlenecek olup

bunlarla ilgili herhangi bir özel bilgi içermez ve Taraflann herhangi biri üzerinde

uygulanabilecek zorunluluklar. yaptınmlar ve sağlanan faydalar özellikle bu Protokol metninin

dışında tutulmaktadır.

süre ve Fesih

MADDE 9- (1) Bu Protokol, Taraflarca imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl süre ile

geçeılidir.

(2) Taraflardan biri gerekli gördüğü takdirde veya Tarafın Pıotokol hükümlerine uymadığı

sonucrına vanp, gözden geçirme ve izleme etkinlikleri ile veya görüşmeler yolu ile karşı tarafin

Protokol hiikiimlerine uymasını sağlayamadığı takdirde, karşı tarafa 30 (otuz) gün önceden

yapacağı yaziı bir bildirim ile bu Protokol feshedebiliı.

(3) Protokol taraflarca diğer tarafın mağduriyetine yol açmayacak şekilde her zaman

feshedilebilir. Böyle bir fesih taraflara herhangi bir tazminat hakkı vermeyecektir.

Uyuşınazlrklarrn Çözümü ve Yetkili Mahkeme

MADDE r0- (1) Bu Protokolün bir iyi niyet sözleşmesi olmasından kaynaklı imzalanmasr ve

yorumlanması ile ilgili olarak doğabilecek herhangi bir ihtilafhalinde, Taraflar ihtilafi karşılıklı

anlaşma yoluyla çözmeye çalışacaklardır.

(2) Taraflar, aralarlndaki ihtilafları anlaşma ile çözemedikleri durumda öncelikle arabulucuya

başvuracak olup uyuşmazlığın çözülemediği durumlarda Bursa Mahkemeleri ve İcra

Dairelerinin yetkili olduğunu kabul ederler.

(3) Tarafların her ikisinin veya birinin çahşma imkAnlarının kısmen Veya tamamen. geçici veya

daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen, kanunlarla belirlenmiş doğal

afetler, harp, seferberlik, yangın, infilak, salgın hastahk, yerel ya da ulusal sokağa çıkma ve

seyüat kısıtlamaları, grev ve lokar,t vb. hiiktiıınet veya resmi makamlarca alınmıŞ karariar gibi
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tarafların kontrolü haricinde zuhur eden hallerde iki taraf için mücbir sebep sayılır. Bu gibi
durumlar karŞısında taraf]ar sorumlu olmayacaktır. Taraflar mücbir sebebin zuhurunu derhal
yazılı olarak karşı taraf'a bildirecek ve resmi belgeler ile tevsik edecektir. Bu halin 3(üç) aydan
fazla sürmesi halinde işbu Protokol kendiliğinden fesh olacaktır.

Diğer Hükümler

MADDE 11- İş bu Protokol;

a) Her iki Taraf açısından herhangi bir üçiincü gerçeMüzel kişiler ite aynı ya da benzer bir
faaliyet içinde olma konusunda sınırlayıcılığı yoktur.

b) Her iki tarafin da yazlı onayı olmak şartıyla değiştirilebilir.

c) Tamamı ya da bir kısmı, başka kişilere devredilemez ya da Taraflardan sadece biri

aracılığıyla (kanun hükmünde olsa dahi) temlik edilemez.

ç) Taraflann hiçbiri bir diğer Tarafadına karar alma ya da diğer Tarafi bağlayan bir hükümde

bulıınma hak ve yetkisine sahip değildir.

d) Taraflar. mevzuata aykırı olmayacak şekilde, genel ve bilgi içeren liste ve duyurular hariç

olmak üzere, basın açıklaması, reklam ve pazarlama, promosyon ve tanltım ya da diğer basın

ve tanltım konularında. diğer Tarafın önceden verilmiş yazı,lı izrıi olmaksızın söz konusu

T arafın bizzat adını veya yöneticilerinin, çalışanlannın ve temsilcilerinin adını ve tanıtım

görsellerini kullanamaz.

e) yürürlükteki mevzuatın herhangi bir maddesine aykırı olabilecek hükümler hariç olmak

kaydıyla, bu Protokol tam ve eksiksiz olarak yürürlükte kalacaktır.

Tebligatlar

MADDE 12- Tarafların işbu Protokolde yer alan yazılı adresleri bir diğerine yapacakları

tebligat için yasal tebligat mahallidir. Adres değişiklikleri derhal diğer tarafa yazılı olarak

bildirilmedikçe, Taraflann birbirine yapacaklan her tiirlü tebligat işbu protokolde yazılı

adresleri üzerinden olacaktır.İşbu adreslere yapılacak tebligat usule uygun tebligat olarak kabul

edilecektir.
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yürürlük ve yürütme

MADDE 13- iş bu Protokol 6 sayfa, 13 madde ve iki (2) nüsha olarak imzalandtğı tarihte

yüriirlüğe girecek olup, nüshaların her biri Taraflarca muhafaza edilecektir.

(2) Bu Protokolün hükiiınlerini Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı ile Kanima Sağlık
Turizm Laboratuvar Hizmetleri Gıda San. ve Tic. LTD. ŞTi. Bursa Özel Kontrol Gıda
Laboratuvar Şubesi Genel Müdür Yardımcısı yünitür.

(3) Bu protokolde geçen hususlar; aşağıda görevleri yazı|ı kişiler tarafından koordine

edilecektir.

a) BTÜ Kooıdinatörü : Gıda Miihendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı

b) BURLAB Kooıdinatörü : Genel Müdür Yardımcısı

TARAFLAR

AN

Tekn ü itesi

Rektör Ya clsl

Fatma Tuğçe KANKILIÇ
Kanima Sağlık Turizm Laboratuvar

Hizmetleri Gıda San. ve Tic. LTD. ŞTİ.
Bursa Özel kontrol Gıda Laboratuvar

Şubesi

Genel Müdür Yardımcısı
R
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