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BURSA TEKNlK UNlVERSlTESl
VE

BURSA rexı.lix Ürıive nsiresi ırxruoıoıi TRANSFER orisi a ş

lşbu lşbirliği Proioko]ü (bu "Plolokol") Mimar Sjnan BUivarl Efiak Caddesi No]177 16310
YjlolJlrİ.BURSA adJesinde bulundn BURSA TFKNiK ÜNiVERSlıısi 18ınoan :onıa "BTÜ"
olarak anılacaktlr) Ve l\4imar sinan Bulvarl Eflak Caddesi D Blok No:177 16310 Ylldııım/BURSA
adıe>,nde mJh,m BURsA ıExııix ÜııivEnsiresi rExııoı-oJi TRANsFER oFiS] A.Ş.
(buncJan Sonra "FiRMA" olarak anllacaktlr) araslnda 1Bl01/2c22 tarihinde ("Yürürİük Tarihi")
imzaıanmlştlr. BTÜ Ve FiRMA, işbu Protokot metninde tek olarak "Taraf', birlikte de "Taraflai'

şeklinde anllacaktlr.

1. AMAç

Taraflar, bu VeSile ile karşlllkll çlkar ve faydanın mevcut olduğu alanlarda işbidiğine dayalü
araŞt rma pıoçJram ların ln, akademik Ve küllürel değişim programlarlnln Ve diğer işbirliğine dayalı
faaliyetler ve yardımların desteklenmesi Ve ge]iştirilmeSi yoluyla TarafIar araSlndaki ilişkileri
geliştiımek amaclyla resmi bir ortahllk kurmaktadlı işbu soz eşme münhaslr nitelikte olmayıp,
Taraflar, Söz konusu faaliyetlerin aşağıdaki maddeleri kapSayabileCeğini öngörmektedir:

1. Ü niversite-Sanayi İşbidiğine dayalı çalışmalar.
2. Bölgesel, ulusal ve uluslararasl alanda kongre, Sempozyum Ve çal,ştay gibi etkinlikler,
3 B lÜ de egiüım gören lisans ogrencilennin işletmede i\l^Sleki Lgitim Programı 1ivreı, sıaj

Ve bitirme projesine yönelik işbirliği çalışmalarl,
4. Gerekli şadlarl yerine getiren Firma çallşanIarlnln BTU EnStitüsü/EnStitü]eri taraflndan

ilan edilmesi halinde, BTU lisansüstü eğitim programlarında işbirIiği yapıJan kurumlara
ayrllan kontenjanlardan (sayl Süntrlamasl getirilebiliı yalatlanmaslna yönelik çallşmalar.

5. TÜBiTAK 2244 Sanayi Doktora Programı başVurusuna yönelık çallşmalar.
6. Fon kaynaklarının duyurulması ve ortak değerlendirilmesi üzerine çalışmalar.
7. Üniversite taraflndan düzenlenen Veya katlllm Sağlanan Robtü, Teknofest Vb.

yarlşmalarln Ve Kariyer Fuarlarınün desteklenmesi kapsamlnda işbirliği çalışmalarl.
B. Firma taraflndan uygun görülecek, BTÜ tarafından Veya Firma ile ortaklaşa yürütülen ar-

ge Ve diğer pro.'elerine / faaliyetlerine ayni Ve nakdi bağlş sağlanmasına yönelik

çalışmalar.
9. Tarafların her ikisine de fayda sağIayacak diğer faaliyetler.
10. Firma ile iMEP Protokolü imzalanmasl (Firmanln büyüklüğüne göre minimum kontenjan

SayüSl istenebiIiI) haIinde, Firmanın BTÜ MER-LAB da yaptıracakları test-analiz

çalüşmalarlnda iMEP protokolü yapülan kurumlara yapılan indirim oranlndan (Sayü

Slnlrlamasü getirilebilir) yararlanmaslna yönelik çallşmalar.

2. GELECEKTE ivızaııı.ıncax ANLAşMALARDA YER ALACAK PROGRAM VE
FAALiYETLERLE iLGiLi ŞART VE KoŞULLAR

Gelecek program ve faaliyetlerin tümü, Taraflarln her birinin onaylna, uygun finansal ve
yönetimsel desteğin var olup olmadlğlna Ve yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerle, her bir Tarafln
politikalarıyla uyurnuna tabiidir. Bu kriterleri karşülayan her bir program ve faaliyet ayn bi yazı|ı

anlaşma iİe gösierilmeli ve bu anlaşma Taraflarının her birinin yetkili temsilcileri taraflndan

imzaianmalıdır. Buna ek otarak anlaşmada, itgili progranr ya da faaliyetin tüm şart ve koşulları

belirtilmeii ve maddi yükümlülükter de dahil olmak üzere bu program ve faaliyetlerin tüm

uyg u lamaları yer almalldır.

1
ü,



3. BU P RoTo Ko LÜ N Y ET( i /iLAN ü

S'),, ı) a|')nc --,:- :]':j _ci]:a]::^.i. :,...i1..ii-! r^ v:. ,. :a_i]ı a a:, -aa qa.aa(:!_. ] Ca va]| ,. :., .:. : . .ra , ,,'i].)^1]_ Ş"' ve (oş., a, .j ı .-: .all; D a/:e i):J ]r,, "..,. uo l.ı-a.a- ^ _..ı._ı_^ r-ze ^a'a l,}'g-, a'';'ı5l ece< Zo-..- ., .,,, :a ,/a)'., ^, a, Va Saiia la^ .aY,la al o/e 1e l]., ;):o:a<o-,: ^, 
'}''lc'..'.. 

'. ,'- 'd )

4. SüRE VE YüRüRLüLÜK
Bu Prolokoi 18/01/2022 tarlnjnüJeı itü5arel yürürlüğe girece< Ve 1 (bir) yıl geçerli o]acaktır.Tarafların karşı]ıklı feshetme hakkı vardır proiotoııin" oilim sıı.esine so 1otuz; gün ka|a herhangibir değişiklik kararl bildiriJmezse veya taraflarca fesih talebinde orırnuı.ura, haIjnde protokol ](biO yıl daha aynl şartlarla uzamış sayılacakt]r

5. PRoToKoLÜN FEsHi - soNA ERMEsi
Tarafiardan bjri gerekli gördüğü takdirde veya diğer tarafln protokol hükümlerine uymadığı,o1,9u|9 Varlp, gözden geçirme Ve, izleme etkinJikleri ile Veya görüşmeler yolu ile karşi tarafinprotokol hükümlerine uymasını sağlayamadığı takdirde, kaişı "taraia 3o 1-otuz; gon önceJenyapacağı yazlı bir bildirim ile bu protokolü tazminatslz oıarak fesheoebilir.

Protokol tarafIarca diğer tarafın mağduriyetine yol açn,ıayacak şğkildc hel, zaıııaıı feşlıedilel.ıiliı.Böyle bir fesih taraflara herhangi bjr tazminai hakkı vermeyecektir. Bu dogrultuoa, ilk ba|iabeiirlenen ya da müteakip bir yeniüeme döneminin ,r.un uj,r',nu ,graması durumunda, Taraflar
işbu Protokol'ü Yenjlemeyi kabul etmez ya da erken bir d<;nemde fejhedilmesine karar verirlerse,
o dönemde devam eden program ve faaliyctlar, her iki Tarafın da kabul cttiği şartlar çcrçevesindeVe uYgUn olan en kısa sürede sona ermelidir. Bu türden program ve faaliy-etlerln oeİirtlİoi5ı oi6ertüm ayrı anlaşmalar, raraflar aras|nda kararlaştırılan' şairt ve koşullarla ilgili progr;m i;
faaliyetlerin sona ermesine kadar tam ve eksiksiz bir şekilde yurtlrlıkte kaIacaktlr.

6. iHTILAFLAR|N ÇözüMü
BU Protokol'ün imzalanması Ve yorun-]lanması ile ilgili olarak doğabilecek herhangi bir ihtilaf
halinde, Taraflar ihtilafı karşılıklı anlaşma yoluyla çözm-eye çalışacaklardır.
TaJafıardan birinin diğeı tarafa yapacağl yazll! ihtarl tailuen ao (otuz) gün içinde karştllkllanlaşma yoluyla bir çözüme ulaşılamaması halinde, bu protokol'den- doğan ihtilailann
çözümlenmesinde Bursa MahkemeIeri ve icra Daireleri nıünhasür yetkili olacaktlr.

7. DIGER HUKÜMLER
1. işbu protokol'ın, her iki taraf açıslndan da herhangi bir üçüncü taraf ile aynl ya da benzer

bar faaliyet içinde olma konusunda sİnırlaylclllğı yoktur.
2. lşbU Protokol her iki tarafln da yazlll onayl olmak şartıyla değiştirilebilir.3. işbu protokoi'ün tamamı ya ba bir kıimı, diğer Tirafın cınceden verilmiş yazılı izni

olmakslzın başka kişilere devrediıemez ya da Taraflardan sadece biri aracııığıyla 1kanun
hükmünde olSa dahi) temlik edilemeZ.

4 Bu protokol uyarınca Taraflar arasında kurulan ilişki, bağlmslz yüklenici şekIindedir.
Taraflann hiçbiri bir diğer Taraf adına karar alma ya da diğer Tarafı biğlayan bir
hükümde bulunma hak Ve yetkiSine sahjp deÖi1.1ir

5. Taraflar, mevzuata aykürl olmayacak şekiIde, genel ve bilgi içeren liste ve duyurular hariç
olmak üzere, basın açıklaması, rek|am ve pazarlama, promosyon Ve tanltlm ya da diğer
basın ve tanıtım konularında, diğer Tarafın önceden verilmiş yaz\ izni olmaksızın jöz
konusu Tarafln bizzat adını veya yöneticilerin in, çalışanlarının ve temsilcilerinin adını ve
tanütım görsellerini kullanamaz.

tj. Bu protokol çerçevesinde yürütüıen odak faaliyetler nedeni ile fikri mülkiyet haklarlnln söz
konusu olacağl öngörüldüğü durumlarda, Taraflar ortak projenin başlatllmaslndan önce
fikri mülkiyel haklarını ek bir protokoİ ile düzenler.

7, iÇbu Protol(ol, yürürlükteki kanunun herhangi bar maddesine aykırı olabilecek hükün]ler
hariç olmak kaydıyla, tam Ve eksiksiz olarak yürürlükte kalacaktlr.

8. lşbu Protokol farkh bölümlere ayrılmış olabilir fakat tüm bölümler tek bir anlaşma metni
oluştUracak şekilde düzen len m e lidir.
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B. PRoToKoL KooRDiNATÖRLERi
BJ,Sozjeşılede geçen hususiar: aşağlda rSi|]ieii Ve gcıev]eI yaZ ll klşi]ei taraflnc|aı koc:cJ ııeediiecektiI

BTÜ Koordinatörü
FİRl\lA Koordinatörü

og.. Gor l-alma SaiTe EIcjönnez
Dr. Öğr. Üyesi Cihan Kaboğlu

9. PRoToKoL NÜsHALAR|
iş-bu protokol 18lo1l2o22 tarihinde 3 Sayfa, 9 madde olarak Ve 2 (iki) aSll nüSha oIarak tanzim Veimza aliına alınmlş olup bir nüshası FiRMA bir diğer nüshası ise BTü taraflndan muhafaza
edilecektir,

iş bu protokol imzalandıktan sonra doğacak her türıü vergi, damga resmi, harç ve diğer mali
yükümlülükler FiRMA'ya aittir,

Dr.

Tarih:

BURsA TEKNiK ÜNiVERsiTEsi TEKNoLoJi
TRANsFER oFiSi A.Ş.

Genel Müd ür

ğr. Üyesi Cihan Kaboğlu
lmza

BURSA TEKNi Nl RSlTEsl

4/
r, Arif KARADE[liR

imza

18l0112022

Bursa Teknik Üniversjtesi Teknoloji Transfer
ofisi A.Ş.
Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Mimar Sinan
Bulvarl, Eflak caddesi D Blok No:'177, 16310
Yıldırım/BURSA
iletişim: o 224 3oo 38 60
E-posta: bursatto@btu.edU.tr

Tarih

Tebliqat AdreS
Bursa Teknik Üniversitesi
Adres: Mimar Sinan l\lahallesi, İ\,4imar Sinan
Bulvarl, Eflak Caddesi No:177, 16310
Ylldlrlm/BURsA

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