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BuRsA TEKN|K ÜNlvERslrEsi

VE
MuBıTEK TAsARıi, BlLlşlM MAK. sAN. Ve Tlc. LTD. şTı.

işbu lşbirliğ] _Protoko|ü (bu "Protokor) Mimar sinan Bufuarl Eflak caddesi No:177 1631oYıldırım/BURsA adresinde bulunan BURSA TEKNIK üNivERslresl 1arnaİn "onİ" 
"bİu;

olarak anlhcaktlr) ve ALT|NŞEH|R MAH. AHMET TANER K|sLALl cAD. 320 soK. GÜLEC
PREMluM TERAS K:9 D35 N|LüFER BıJRSA adresinde muki; ıuUB|TEK rısenıu BliişJü
lt 

AX. şAN: _y€ T|,c. LTD. şTl. (bundan sonra "F|RMA" olarak aniiacattıQ ,.smda 07lo1l2122
tarihinde ('Yürürlük Tarihi") imzalanmıştır. BTÜ ve FIRMA, işbu Protokol metninde tek olarak"Tarar, birlikte de "Taraflar" şeklinde anllacaktır.

1. AMAç

Gelecek program ve faaliyetlerin tümü, Tarafların her birinin onayna, uygun finansal Ve
yönetimsel desteğin Var olup olmadğlna Ve yı.irüdükteki kanun ve yönetme|iklerle, her bir Tarafln
politikalarlyla uyumuna tabiidir. Bu kriterleri ka§ılayan her bir program Ve faaliyet ayn b|r yazllı
anlaŞma ile gÖslerilmeli ve bu anlaşma Taraflarlnln her birinin yetkili temsilcilerİ taraflndan
imzalanmalldır. Buna ek olarak anlaşmada, ilgili program ya da faaliyetin tüm şart Ve koşullarl

Taraflar, bu vesile ile karşılıklı çıkar |!. [gvdanın mevcul olduğu alanlarda işbirliğine dayalı
aıaştırma programlarının, akademjk ve kültürel değişim programlaiının ve diğer işuidğine dayalı
faaliYetler ve Yardımların desteklenmesi ve geliştirilmesi -yoluyla 

Taraflar-arasınoa-ı,i ııişı.İıea
geliştirmek amacıyla resmi bir ortaklük kurmaktadlr. lşbu sözlejme münhasır n|telikte ol;aylp,
Taraflar, söz konusu faaliyetlerin aşağdaki maddeleri kapsayabi|eceğini öngörmeKedir:

1. Üniversite-Sanayi lşbirliğinedayalı çahşmalar.2. Bölgesel, uıusal ve uluslaıarasl alanda kongre, sempozyum ve çalıştay gibi etkinlikler.3. BTü'de eğitim gören lisans öğrencilerinin lş-letmede'Mesleıi egilim'Rioğamı liıvıiij, "triVe bitirme projesine yönelik işbirliği çahşmatarl.4. Gerekli Şartlarl yerine getiren Firma çallşanlarlnln BTÜ Enstitüsü/Enstitüleri tarafından
ilan edilmesi halinde, BTü lisansüstü eğitim programlarlnda işbirliği yapıtan kurumlara

_ 3yI!?! kontenjan|ardan (sayı sınıdaması getirilebilir) yararlanmasına-yönelik çalışmalar.5. TUB|TAK 2244 sanayi Doktora Program| başVurusuna yönelik çallşmalar.6. F.on kaynaklarının duyuru|ması ve ortak değer|endirilmesi üzerine çalışmalar.7. Universite taraflndan düzenlenen Veya katlllm sağlanan Robtü, Teknofest Vb.
yarlşmalar|n Ve Kariyer Fuadar|nln desteklenmesi kapsamlnda işbirliği çaİşmalar|.8. Firma taraflndan uygun gönilecek, BTÜ tarafından veya Firma lıe ortai|aşi yurütülen ar-
ge ve diğer pğelerine / faa|iyetlerine ayni ve nakdi bağüş sağlanmaslna yönelik
çalışmalar.

9. Taraflann her ikisine de fayda sağlayacak diğer faaliyetler.
10. Firma ile |MEP Protokolü imzalanmasl (Firmanln büyüklüğüne göre minimum kontenjan

sayısl istenebilir) halinde, Firmanln BTÜ MER-LAB da yaptlracaklarl test-analiz
çalışmalarlnda iMEP protokoıü yapllan kurumlara yapllan 

'indirim 
oranından (sayı

sınırlaması getirilebilir) yararlanmasına yönelik çalışmalar.

2. GELECEKTE |MZALANACAK ANLAŞMALARDA YER ALACAK PROGRAM VE
FAAL|YETLERLE lLGlLl şART VE KoşuLLAR

1

w^4



belirtilmelj ve maddi yükümlülükler de dahil olmak üzere bu program ve faaliyetlerin tümUygulamalarl yer almalıdlr.

3. BU pRoToKoLÜN YETK| ALAN|
lşbu. protokol metni, ana sözleşme hükmündedir ve iki taraf araslnda gelecekteki proje veilişkiierin alanını beiirtir. Taraflar arasında istenilen ya da öngönilen tıertıağl uır p.gol; ; j"
faaliyetin şart ve koşullan ile ilgili .herhangi bir öiel bilgi ğ"r."z ,u TaĞflann tıJrnanği uiiiüzerinde uygulanabilecek zorunluluklar, yaptlrımla*u .i5ırn"n faydalar özellikle bu pötoı<ol
metninin dlşlnda lutulmaktadlİ.

4. SORE VE YüRüRLüLüK
Bu Protokol 07lo1l2o22 tarihinden itibaİen yürürlüğe girecek Ve 1 (bir) yıl geçerli olacaktlr.
Tarafların karşılıklı feshetrne hakkı vardır. Protokoıün bitim süresine 30'(oiui) gün'ı<aıa tıe*anIi
bir değiŞiklik kararl bildirilmezse Veya taraflarca fesih talebinde bulunulmjmasi ialinoe, prototol"ı
(bh) yıl daha aynı şartlarla Uzamlş sayllacaktr.

5. PRoToKoLON FESHİ -soNAERMESı
Taraflaıdan biri gerekli gördüğü takdirde veya diğer tarafln protokol hükümlerine uymadlğ|
sonucuna varlp, gözden geçirme ve iz|eme etkinlikleri ile veya gönişmeler yolu ile karşi tarafin
protokol hükümlerine uymaslnl sağlayamadığı takdirde, karşl taraia 30 (otuz) gün 

'önceden

yapacağl yazlll bir bildirim ile bu protokolü tazminatslz olarak feshedebilir.

protokol taraflarca diğer taraftn mağduriyetine yol açmayacak şeki|de her zaman feshedilebilir.
Bö_yte bir fesıh taraılara herhanga bir tazminat hakkl vermeyecektir. Bu doğrultuda, ilk başta
belidenen ya da müteakip bir yenileme döneminin zaman aşımlna uğramasl durumunda, Taraiar
işb! protokol'ü yeni|emeyi kabul etmez ya da erken bir dönemde feshedilmesine karar verirlerse,
o dönemde devam eden program ve faalayetler, heı ikı Tarafın da kabul ettiği şa.uar çerçevesinde
Ve uygun olan en klsa sürede sona ermelidir. Bu türden program Ve faaliyetlerin belirtiidiği diğBİ
tüm ayrı anlaşmalar, Taaflar arasında karariaşt|rılan şart ve koşullİrla ilgili progİam -ve

faaliyetlerin sona ermesine kadar tam Ve eksaksiz bir şekilde yünirlükte kalacakİr.

6. iHTlLAFLARlN çözüMü
Bu protokol'ün imzalanmasl ve yorumlanmasl ile ilgili olarak doğabilecek herhangi bir ihtilaf
halinde, Taraflar ihtilafl karşlllkh anlaşma yoluyla çözmeye ç€llşacaklardır.
Taraflardan birinin diğer tarafa yapacağl yazlll ihtarı takiben 30 (otuz) gün içinde karşıhklı
anlaşma yoİUyla bir çözüme ulaşllamamasl halinde, bu Protokol'den doğan ihtilaflar|n
çözümlenmesinde Bursa Mahkemeleri ve lcra Daireleri münhasır yetkili olacaktlr.

7. DIĞERHüKOMLER
1 . işbu Protokol'ün, her iki laraf açıslndan da herhangi bir üçüncü taraf i|e aynl ya da benzer

bir faaliyet içinde olma konusunda slnırlayıcıhğı yokıur.
2. lşbu Protokolher iki tarafın da yazıh onayı olm}İ şartıy|a değiştirilebilir.
3. lşbu Protokol'ün tamaml ya da bir kısmı. diğer Tarafın önceden verilmiş yazlh izni

olmaksız|n başka kişilere devredilemez ya da Taraflardan sadece biri aracılığıyla (kanun
hükmünde olsa dahi) temlik ediİemez.

4. Bu Protokol uyarınca Taraflar araslnda kurulan ilişki, bağlmsız yüklenici şeklindedir.
Tarafların hiçbiri bir diğer Taraf adlna karar alma ya da diğer Tarafl bağlayan bir
hükümde bulunma hak ve yetkisine sahip değildir.

5. Taraflaİ, mevzuata ayklrl olmayacak şekilde, genel ve bilgi içeren liste Ve duyurular hariç
olmak üzere, basın açıklaması, reklam Ve pazaflama, promosyon Ve ianıtm ya da diğer
basln ve tanltlm konularlnda, diğer Tarafln önceden Verilmiş yaA\ izni olmakslzln söz
konusu Tarafln bizzat adlnl Veya yöneticilerınin, çalışanlarının Ve temsilcilerinin adln| Ve
tanltlm görsellerini kullanamaz.

2



6. Bu protokol ÇerÇevesinde yürütülen ortak faaliyetler nedeni ile İikri mülkiyet haklarlnln söz
konusu olacağl öngörüldüğü durumlarda, Taraflar ortak projenin başlaillmasından önce
fikri mülkiyet haklar|nl ek bir protokol ile düzenler.

7. lşbu protokol, yıinirlükteki kanunun herhangı bir maddesine aykırı olabilecek hükümler
hariç olmak kaydlyla, tam Ve eksiksiz olarak yıirürlükte kalacaktır.

8. lşbu protokol farklı bölümlere aynlmlş olabilir fakat tüm bölümler tek bir anlaşma metni
olUştUracak şekilde düzenlenmelidir.

9. lş bu protokoıe dayanarak ımzalanacak ek anlaşmalann yürürlük süresi, işbu protokolün,
öngörülen sürenin sona erdiği ya da yen|lememe yapılmaması nedeniyle sona erdiğİ
zaman dilimine denk geİse dahi, mevcut imzalanmlş anlaşmaların hukuki dayanağı
olarak geçer|i olmaya devam edecektir,

10. Protokol ve uygulaması ile i|gili olarak her türlü tebligat için taraflar aşağlda yazı|ı
adreslerini yasal ikametgah olarak kabul ederler. Taraflar aşağıda belirtiten adreslere
yapılacak tebligatları kendilerine yapılmış kabul edecektir. Adres değişiklikleri en geç 5
(beş} gün içerisinde diğef tarafa bildirilecektir. Aksi takdifde, 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 jçin de finansal
anlamda bağlaylcl değildir.

8. PRoToKoL KooRDINATÖRLERI
BU söz|eşmede geçen hususlar; aşağlda isimlerj Ve görevleri yazıll kİşiler taraflndan koordine
edilecektir-

BTÜ KoordinatöRi
FiRMA Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Cihan KABoĞLU
Dr. Gül Çiçek zengin Bintaş

9. PRoToKoL NÜSHALARı
lş-bu protokol 07lo1l2o22lalihinde 3 sayfa, 9 madde olarak ve 2 (iki) asll nüsha olaİak tanzim ve
imza alllna alınF]lş o|up bif nüshasl F|RMA bir diğğr nüsha§l ise BTÜ tararından muhafaza
edilecektir.

lş bU Protokol imzalandlktan sonra doğacak her türlü Vergi, damga resmi, harç Ve diğer ma|i
yüikümlülükler FiRMA'ya aittir.

MUB|TEK TAsARli, BlLlşlM ırAK. sAN. Ve Tİc. BURSA TEKN|K üNlVERslTEsİ
LTD. şTi.

-11 Genel ilüdür V.
7 üTEy'ffiQftn sintaş

iifulif*!-ttr.ffi
Tarih: o7lo11 2022

Tebliqat Adresi:
Mubitek Tasarlm Bilişim Mak. San. Ve tic. Ltd. Şti.
Adres: Altlnşehir mah. Ahmet Taner Klşlah cad.
320 sok. Güleç Premium teras k:9 d35 nilüfer bursa

Rektör yardlmclsl

Prof. Dr Çeli

arl o7l01l 2022

Tebliqat Adresi:
Bursa Teknik Üniversitesi
Adres: Mimar sinan Mahallesi, Mimar Sinan
Bulvarı, Eflak Caddesi No:,177, ,163'10

Ylldlnm/BURSA

Iletişim: +90(224) 4413037 - 0507749451o
E-posta: gul.zengin@mubitek.com

lbtiŞim: +90(224) 300 32 32 - 300 33 33
Efosta: bilgi@btu.edu.tr
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