İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YENİLİKÇİ GIDA TEKNOLOJİLERİ
GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (YENİGIDAM) İLE
AMASYA ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA UY GUL AM AL ABORATUV ARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (AUMAULAB) ARASINDA
ANALİZ HİZMETİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
Amaç
Madde 1. Bu protokol; Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile Amasya Üniversitesi arasında
yapılacak olan araştırma-geliştirme, bilimsel ve teknik çalışmalarda kullanılan analizlerin
gerçekleştirilmesinde karşılıklı hizmet alımı, işbirliği ve ortak girişimler ile ilgili esas ve
usulleri belirlemeyi amaçlar.

Kapsam
Madde 2. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme Uygulama
ve Araştırma Merkezi (YENİGIDAM) ile Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma Uygulama
Laboratuvarı Uygulama Ve Araştırma Merkezi (AUMAULAB) tarafından yürütülen
analizleri, araştırma-geliştirme, bilimsel ve teknik çalışmalara ait bütün iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak
Madde 3. Bu protokol,Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yenilikçi Gıda Teknolojileri
Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (YENİGIDAM) Yönetmeliği’nin ikinci
bölümünün beşinci (5) maddesinin 4. fıkrası ve Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma
Uygulama Laboratuvarı Uygulama Ve Araştırma Merkezi (AUMAULAB) Yönetmeliği’nin
ikinci bölümünün altıncı (6) maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Taraflar
Madde 4. Bu Protokolün tarafları, Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile Amasya
Üniversitesi’dir.
1.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Birimin Adı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme
Uygulama ve Araştırma Merkezi
Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Ek Bina
Gölköy/Bolu
Telefon +90 (374) 254 10 00 - 4915
Fax:

+90 (374) 253 49 45
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E-mail: yenigidam@ibu.edu.tr

2.

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

Birimin Adı:Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Uygulama Ve
Araştırma Merkezi
Adres: Koza Mahallesi Tavşanlı Sokak No: 42 îpekköy Yerleşkesi / Amasya 05100
Telefon: 0 (358) 211 50 05 / 4853-4855-4858
Fax: 0(358) 242 00 72
aumaulab@amasya.edu.tr
Mali Hususlar
Madde 5.
a) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme Uygulama ve
Araştırma Merkezi(YENİGIDAM) ile Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma Uygulama
Laboratuvarı Uygulama Ve Araştırma Merkezi (AUMAULAB) kendi imkanları çerçevesinde
gerçekleştiremedikleri test ve analizlerin yapılmasını, hizmet alımı şeklinde birbirlerinden
talep edebileceklerdir. Her iki merkez de protokol kapsamında özel analiz ücreti belirleyerek
talepleri belirtilen ücret üzerinden gerçekleştirecektir.
b) Merkezler analiz ücretlerini güncelleme hakkına sahiptir ve merkezler tarafından
güncellenen analiz ücretlerinin taraflara bildirilmesi ilgili merkezin sorumluluğundadır.
Bildirim gerçekleştirilmediği durumda mevcut fiyat bilgisi geçerliliğini koruyacaktır.
c) Analiz ücretleri ilgili yılın fiyatlarının güncellenmiş şekliyle her iki üniversite personeli ve
öğretim elemanlarına uygulanan fiyat üzerinden analiz yaptırılabilecektir.
d) Analizi yapılması talep edilen ve analiz sonrası kalan örneklerin kargo gönderileri ve
ödemeleri analizi talep eden ilgili kişi veya kuruma ait olacaktır.

Y ükümlülükler
Madde 6.
a) Taraflar işbu protokol kapsamında hazırlanan çalışmalar üzerinde protokolden kaynaklanan
haklan dışında hiçbir hak talep edemez. Taraflar doğan haklarını yazılı izin almaksızın
üçüncü şahıs ve/veya şahıslara hiçbir şekilde devredemez.
b) Protokolde aksi açıkça belirtilmedikçe ve taraflar birbirlerinin yazılı izni olmadıkça, işbu
protokolde yer alan hiçbir hüküm tarafların birbirleri adına hareket etme, onu ilzam etme veya
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adına herhangi bir yükümlülük yaratma ve üstlenme için yetki verdiği şeklinde yorumlanamaz
ve taraflar bunu yapmaya hakkı olduğunu iddia edemez. Taraflar birbirini temsilen yazılı izin
almaksızın hiçbir açıklama, duyuru ve taahhütte bulunamaz.
c) Merkezler Arası İşbirliği Programı, ilgili merkezlerin yönetimi tarafından planlanır ve
yürütülür. Protokolün bazı maddelerinde yeniden değerlendirmeye gidilmesi tarafların biri
tarafından talep edilirse, ilgili talep protokolün bitiş tarihinden en az 1 (bir) ay önce diğer
tarafa yazılı olarak yapılmalıdır.
d) Test ve analiz taleplerinde analizlerin gerçekleştirilme süresi, sonuçların ilgili merkeze
iletilmesi, gizliliği ve güvenilirliği analizi gerçekleştiren merkezin sorumluluğundadır.
e) Bu protokolün uygulanmasında analiz sürelerinin hesabı iş takvim günü esasına göre
uygulanacaktır.

Yürürlük, Protokol Süresi ve Protokol Feshi
Madde 7.
a) Bu protokol, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Süresi bir yıldır. Merkezlerden
aksi yönde talep olmadığı durumda ise aynı koşullarda bir yıl uzatılır.
b) Taraflardan birinin protokolün bitiş tarihinden en geç 1 (bir) ay önce yazılı başvurusu
üzerine ilgili protokol sona erer. Bu durumda fesih tarihine kadar yapılan işlerin bedeli ödenir.
c) Protokoldeki yazılı hükümlerden biri yerine getirilmediği takdirde, taraflar durumu yazılı
olarak bildirir ve durumun 15 (on beş) iş günü içerisinde düzeltilmesini talep eder. Bu süre
içerisinde düzeltilmediği takdirde taraflar protokolü sonraki 1 (bir) ay içerisinde feshetme
yetkisine sahiptir.
d) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller; yangın, doğal afet, kısmi ve genel
seferberlik ilanı, savaş, kanuni grev, uzun süreli hastalık, iş kazası ve tarafların tamamen
iradeleri dışında oluşacak olağanüstü hallerdir. Mücbir sebeplerden dolayı taraflar tek taraflı
protokolü feshedebilir. Ancak tarafların yetkili merciler tarafından belgelendirilen mücbir
sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20
(yirmi) iş günü içinde karşı tarafa yazılı olarak bildirildiğinde hizmetin aksamaması için,
protokolün süresi tarafların karşılıklı mutabakatı ile uzatılabilir.
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Uyuşmazlık
Madde 8.
Uyuşmazlık halinde öncelikle tarafların ilgili yönetmelikleri, sonrasında mer’i mevzuat
uygulanacaktır. Bu şekilde uyuşmazlık çözümlenmediği hallerde uyuşmazlığın çözümünde
Bolu ve Amasya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Bu protokol 8 (sekiz) maddeden ibaret olup, Merkezler tarafından tam olarak okunup
anlaşıldıktan sonra H.{../&.(o./ 2018 tarihinde 2 (iki) nüsha olarak imza altına alınmıştır.

*

Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü
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