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İşbu işbirliği Protoko]ü (bu "Protokol") Mimar sinan Bulvarl Eflak Caddesi No:.177 16310
Ylldlrlm/BURsA adresinde bulunan BuRsA TEKNiK ÜNiVERslTEsi (Bundan sonra ''BTÜ''
olarak anllacaktlr) ve Alaşar organize Sanayi Bölgesi Üçgül Sokak No:3 16245 osmangazi/
Bursa TR adresinde mukim ELATEK KAUçuK sANAYi VE T|CARET A.ş. (bundan sonra
"F|RMA" olarak anılacakhr) araslnda 13/o1/2022 tarihinde ("Yürürlük Tarihi'') imzalanmıştır. BTÜ
Ve FıRMA, işbu Protokol metnande tek olarak "Taraf', birlikte de "Taraflar" şeklinde anllacaktır.

1. AMAç

Taraflar, bu vesile ile karşllıkh çlkar ve faydanın mevcut olduğu alanlarda işbirlağane dayah
araştırma programlartnln, akademik ve kültürel değişim programIarınln ve diğer işbirliğine dayalı
faaliyetler ve yardımların desteklenmesi ve geliştirilmesi yoluyla Taraflar araiınoJı<i ııışı<iıeri
gelıştirmek amaclyla resmi bir ortakllk kurmaktadır. işbu sözleşme münhaslr nitelikte olmayıp,
Taraflar, söz konusu faaliyetlerın aşağldaki maddeleri kapsayabileceğini öngörmektedir:

1. Üniversite-Sanayi İşbirliğine dayalı çalışmalar.2. Bölgesel, ulusal Ve uluslararasl alanda kongre, sempozyum Ve çallştay gibi etkinlikler.
3. BTÜ'de eğatam gören lisans dğrencilerinin işletmede Mesleki Eğitim-Pioğramı 1iııee1, staj

Ve bitirme projesine yönelik işbirliği çalışmalan.4. Gerekli Şartlarl yerine getiren Firma çallşanlarlnln BTÜ Enstitüsü/Enstitüleri taraflndan
ilan edilmesi halinde, BTÜ llsansüstü eğitim programlarlnda işbirliği yapllan kufumlara
ay_rllan kontenjanlardan (sayl sInürlamasl getirilebilir) yararlanmaslna yönelik çahşmalar.5. TÜBİTAK 2244 Sanaya Doktora Programl başvurusuna yönelik çallşmalar.6. Fon kaynaklarlnln duyurulmasl Ve ortak değerlendarilmesi üzerine çalışmalar.7, Universite taraflndan düzen|enen Veya katlllm sağlanan Robtü, Teknofest Vb.
yarüşmaların ve Kariyer Fuarlarlnln desteklenmesi kapsamlnda işbirliği çalışmaları,8. Firma laraflndan uygun görülecek, BTÜ taraflndan Veya Firma ile ortaklaşa yürütülen ar-
ge ve diğer projelerine i faaliyetlerine ayni Ve nakdi bağlş sağlanmaslna yönelik
çaIlşmalar.

9 Tarafların her ikisine de fayda sağlayacak diğer faaliyetler,
1O. Firma ile iMEP Protokolü imzalanmasl (Firmanln büyüklüğüne göre minimum kontenjan

sayısı |stenebilir) halinde, Firmantn BTÜ MER-LAB da yaptlracakıarl test-analiz
çallşmalarında iMEP protokolü yapılan kurumlara yapllan indirim oranlndan (sayl
slnürlaması getirilebili0 yararlanmasına yönelik çallşma!ar.

2. GELECEKTE iıııznıaNıcex ANLAşMALARDA YER ALAGAK PRoGRAM VE
FAALiYETLERLE iLGiLi şART VE KoşULLAR

Gelecek program Ve faaliyetlerin tümü, Taraflann her birjnjn onaylna, uygun finansal Ve
yönetimsel desteğin Var olup olmadlğlna Ve yürürlükteki kanun Ve yönetmeliklerle, her bir Tarafln
politikalanyla uyumuna tabiidir. Bu kriterIeri karşllayan her bir program Ve faalıyet ay.ü bi yaz|l|
anlaşma ile gösterilmeli ve bu anlaşma Taraflarınln her birinin yetkili temsilcileri taraflndan
imzalanmalldlr. Buna ek olarak anlaşmada, ilgjli program ya da faaliyetin tüm şart Ve koşullarl
belirtalmeli Ve maddi yükümlülükler de dahil olmak üzere bu program Ve faaliyetlerin lüm
uygulamalarl yer almalldlr.
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3. BU PRoToKoLÜN YETKi ALAN|
işbu protokol metni, ana söz|eşme hükmündedir ve iki taraf araslnda gelecekteki proJe ve
ilişkilerin alanını belirtir. Taraflar aras|nda istenilen ya da öngörğlen herhangi bir program ya da
faaliyetin şart ve koşulları ile ilgili herhangi bir özel bilgi içermez ve Tağfların n6rnanğı oiri
üzğrinde uygulanabilecek zorunluluklar, yaptlnmlar ve sağlanan faydalar özellikle bu protoko|
metninin düşlnda tutulmaktadlr.

4. süRE VE YüRüRLüLüK
Bu Protokol 1310112022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve 1 (bir) yll geçerli oİacaktlr.
Tarafların karşlhkll feshetme hakkı vardır. protokolün bitim süresine 30 (otuz) gan kala herhangi
bir değiŞiklik karan bildirilmezse Veya taraflarca fesih talebinde bulunulmamasl halinde, protokol ,l

(bir) ylldaha aynı şarİlarla uzam!ş sayllacaktır.

5. PRoToKoLÜN FEsHi - soNA ERMEsi
Taraflardan biri gerekli gördüğü takdirde veya diğer tarafln protokol hükümlerine uymadlğl
sonucuna vanp, gözden geçirme ve izıeme etkanljkleri ile veya görüşmeler yoIu ile karşl tarafln
protokoı hükümIerine uymaslnl sağlayamadüğl takdirde, karşt tarafa 30 (otuz) gün önceden
yapacağl yazlll bir bildi.im ile bu protokolü tazminatslz olarak feshedebilir.

protokol taraflarca diğer tarafln mağduriyetine yol açmayacak şekilde her zaman feshedilebilar.
Böyle bir fesih taraflara herhangi bir tazminat hakkl Vermeyecektir. Bu doğrultuda, ilk başta
beliflenen ya da müteakip bir yenileme döneminin zaman aşlmlna uğramasl durumunda, Taraflar
iŞbu Protokol'ü yenilemeyi kabul etmez ya da erken bir dönemde feshedilmesine karar Verirlerse,
o dönemde devam eden program Ve faaliyetler, her iki Tarafln da kabulettiği şartlar çerçevesinde
Ve uygun olan en klsa sürede sona ermelidir. Bu t0rden program Ve faa|iyetlerin belirtildiği dağer
tüm ayrl an|aşmalar, Taraflar araslnda kararlaştln]an şart Ve koşullarla ilgili program Ve
faaliyetlerin sona ermesine kadar tam Ve eksiksiz bir şekilde yürüdükte kalacaktır.

6. iHTiLAFLARıN çözüMü
Bu Protokol'ün imzalanması ve yorumIanması ile ilgali olarak doğabilecek herhangi bir ihtilaf
halinde, Tarafİar ihtilafı karşıIıkh anlaşma yoluyla çözmeye çalışacaklardlr.
Taraflardan birinin diğer tarafa yapacağı yazlll ihtan takiben 30 (otuz) 9ün içinde karşllıkh
anlaşma yoluyla bir çözüme ulaşılamamasl halinde, bu Protokol'den doğan ihtilaflann
çözümlenmesande Bursa Mahkemeleri ve icra Daireleri münhaslr yetkili olacaktlr.

7. DiĞER HüKüMLER
1. işbu Protokol'ün, her iki taraf açlslndan da herhangi bir üçüncü taraf ile aynl ya da benzer

bir faaliyet içinde olma konusunda slnırlayücıllğl yoktur.
2. lşbu Protokoi her iki tarafın da yazlll onayl olmak şartıyla değiştirilebilir.
3. İşbu Protokol'ün tamaml ya da bir kısml, diğer Tarafln önceden Verilmiş yazlll izni

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

4. Bu Protokol uyarlnğa Taraflar arasında kurulan iIişki, bağımslz yüklenici şeklindedir.
Taraflarln hiçbiri bir diğer Taraf adına karar alma ya da diğer Tarafl bağlayan bir
hükümde bulunma hak Ve yetkisine sahip değildir,

5. Taraflar, mevzuata aykln olmayacak şekilde, genel Ve biİgi içeren liste Ve duyurular hariç
olmak üzere, basln açıklamasl, reklam ve pazarlama, promosyon Ve tanltlm ya da diğer
basın Ve tanltım konularlnda, diğer Tarafln önceden verilmaş yazh izni olmakslzln söz
konusu Tarafln bizzat adlnl Veya yöneticilerinin, çalışanlarının Ve temsilcilerinin adlnl Ve
tanlt|m 9örsellerini kullanamaz.
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6 Bu protokol çerçevesınde yürütülen ortak faaliyetler nedeni ile fikrı mülkıyel haklarınln söz
konusu olacağı öngörüldüğu durumlarda, Taraflar ortak projenin başlaiılmaslndan önce
fikri mülkiyet haklannl ek bir protokol ile düzenler.
lşbu protokol, yürürlükteki kanunun herhangi bir maddesine aykln oıabilecek hükümler
hariç olmak kaydlyla, tam Ve eksiksiz olarak yürürlükte kalacaktıi.
lşbu protokol farkll bölümlere aynlmlş olabjlir fakat tüm bölümler tek bır anlaşma metni
oluşturacak şekilde düzenlenmeladir.

9. iş bu protokole dayanarak imzalanacak ek anlaşmalarln yürür]ük süresi, işbu protokolün,
öngörülen sürenin sona erdiği ya da yenilememe yapıİmaması nedeniyle İona erOigİ
zaman dilimine denk gelse dahi, mevcut imzalanmlş anlaşmaların nukukı dayanağı
olarak geçerli olmaya devam edecektir.

10, protokol ve uygulamasl ile ilgjlj olarak her türlü tebligat içan taraflar aşağlda yazlll
adreslerini yasal ikametgah olarak kabul ederler, Taraflar aşağıda belirtilin adrjslere
yapllacak tebligatlan kendilerine yapılmış kabuI edecektir. Adrea değişiklikleri en geç 5
(beş) gün içerisinde diğer tarafa bildarilecektir. Aksi takdirde, taraflar, piotokolde yei aian
adreslerine yapllan teblagatl kabul edeceklerini kabul Ve taahhüt eder.

1 '1. Bu Protokol'ün mali yükümlülüğü yoktur. Bu Protokol, her iki taraf için de finansal
anıamda bağlayıcl değildir.
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8. PRoToKoL KooRDiNATÖRLERi
Bu sözleşmede geçen hususlar; aşağlda isimleri Ve görevleri yazllı kişiler taraflndan koordine
edilecektir.

BTÜ Koordinatörü
FiRl\ilA Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi cihan KABOĞLU
Muhammet KARA

9. PRoToKoL NÜSHALAR|
iş-bu protokol 13101t2022 tarihinde 3 Sayfa, 9 madde olarak Ve 2 (iki) asll nüsha olarak tanzim Ve
imza altlna alınmış olup bir ndshası FlRMA bır diğer nüshasl ıse BTÜ tarafından muhafaza
edilecektir.

lş bu Protokol imza]andlktan sonra doğacak her türlü Vergi, damga resmi, harç Ve diğer mali
yükümlülükler FiRMA' ya aittir.

ELATEK KAuçuK sANAYi VE TicARET A.ş BURsA TEKNiK üNiVERsiTEsi

Rektör YardImclslGenel Müd yönetim kurulu

Lu Prof Dr A BE
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