
HACETTEPE ÜNivERSiTESi VE KEYMEN iLAÇ SANAYi VE TicARET A.Ş. ARASINDA AŞı

ARAŞTIRMA, GELişTiRME VE ÜRETiMi iŞBiRLiGi SÖZLEŞMESi

TARAFLAR
MADDE 1- iş bu işbirliği sözleşmesi Keymen ilaç Sanayi ve Ticaret A.ş. (bundan sonra "Firma" olarak

anılacaktır) ile Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü (bundan sonra "Üniversite" olarak anılacaktır) arasında

aşağıdaki koşullar çerçevesinde düzenlenmiştir. Firma ve Üniversite beraberce "Taraflar" ve tek başına

"Taraf' olarak anılacaklardır.

AMAÇ

MADDE 2- iş bu sözleşmenin amacı, aşı araştırma, geliştirme ve üretimi ile ilgili olarak taraflar arasında

işbirliği yapılmasını bu çerçevedeki çalışma alanlarının genişletilmesini ve tarafların bilimsel birikimlerinin

karşılıklı aktarılmasını sağlamaktır.

SÖZLEŞMENiN KONUSU

MADDE 3- iş bu sözleşmenin konusu, çeşitli aşı ürünlerinin geliştirilmesi amacıyla aşı antijenlerinin

üretimi, aşı formülasyonlarının geliştirilmesi, bunların laboratuvar ve pilot ölçekli üretimleri, kalite

kontrolleri, klinik öncesi, klinik çalışmaları ve bir ürüne ulaşılması na kadar olan tüm süreçlerde yapılacak

işbirliğine ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

KAPSAM

MADDE 4- iş bu sözleşme, çeşitli aşı ürünlerini geliştirmek ve araştırma yapmak amacıyla seçilecek olan

aşı antijenlerinin üretimi, aşı formülasyonlarının geliştirilmesi ve bunların laboratuvar ve pilot ölçekli

üretilmeleri, kalite kontrolleri, klinik öncesi ve klinik çalışmaları ve bir ürüne ulaşılmasına kadar olan tüm

süreçlerde işbirliği yapılmasını kapsar.

TEBLiGAT ADRESLERi

MADDE 5- Tarafların tebligat adresleri aşağıda belirtilen adresler olup, sözleşmeye ilişkin her türlü

tebligat ve bildirim bu adreslere yapılacaktır. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ

edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebligat geçerli olacaktır.

Firma: Keymen ilaç Sanayi ve Ticaret A.ş. Şehit Gaffar Okkan Caddesi No: 40 Gölbaşı 06830 Ankara

Üniversite: Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Sıhhiye /Ankara

iŞBiRLiGi ALANLARI

MADDE 6-
aL Aşı araştırma geliştirme alanında Ar-Ge faaliyetlerine yönelik taraflar arasında ortak

çalışma konularında oluşturulması için çalışmalar yapmak,
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b) Aşı araştırma geliştirme ile ilgili ortak projeler hazırlamak, yürütmek,

c) Üniversitede aşı araştırma-geliştirme laboratuvarı kurulması konusunda işbirliği yapmak

d) Geliştirilen ürünlerin üretimi konusunda işbirliği yapmak,

e) Yapılan çalışmaların niteliğine uygun olarak, ulusal ve uluslararası tanıtımının sağlanması için

gerekli girişimlerde bulunmak,

f) Bilgilendirme ve bilinçlendirme amaçlı etkinlikler düzenlemek,

g) Üniversite öğrencilerinin aşı araştırma geliştirme alanında staj yapması konusunda işbirliği sağlamak,

işsiRLiGi YAPMA USULÜ

MADDE 7- Taraflarca iş birliği yapılmasına karar verilen konularda yapılacak işbirliğinin kapsamı,

tarafların hak ve yükümlülükleri taraflar arasında yapılacak ek sözleşmelerle düzenlenir.

SÖZLEŞMEDE DEGişiKLiK YAPıLMAsı VE EK SÖZLEŞME DÜZENLENMEsi

MADDE 8- Firma ile Üniversitenin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, sözleşme hükümlerinde değişiklik

ve sözleşme hükümlerine ilaveler yapılabilecek, ek sözleşmeler düzenlenebilecektir. Sözleşmede

yapılacak her türlü değişiklik ve yapılacak ilaveler yazılı olacak ve taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe

girecektir.

GiZLiLiK

MADDE 9- Taraflar, işbu sözleşme kapsamındaki çalışmaları yürütürken gizli nitelikteki bilgi ve belgeleri,

diğer tarafın yazılı izni olmadıkça, kamu sağlığı ve düzeni gereğince açıklanması zorunlu olmadıkça ya da

Türk Kanunları vet veya Mahkeme tarafından verilen bir hükümle açıklanması zorunlu olmadıkça 3. kişiler

ve kurumlarla paylaşamaz, bilgi aktarımı yapamaz.

DiGER HÜKÜMLER

MADDE 10- işbu sözleşme, tarafların bu sözleşme dışında kalan herhangi bir bireysel faaliyete ve

projeye destek vereceklerine dair bir taahhüt anlamına gelmez. Bu sözleşmede yer alan hiçbir hüküm,

taraflar arasında bir ortak girişim, kurumsal bir ilişki ya da kanunı bir ortaklık kurulması taahhüdü olarak

yorumlanamaz.

Bu sözleşme, taraflardan herhangi birinin diğerinin yaptığı herhangi bir faaliyete, protokole ve

projeye destek vermesine yönelik bir mutabakat teşkil etmez. Bu sözleşme, taraflardan herhangi birinin

başka kurum ve kuruluşlarla yapacağı ortak proje, protokol, çalışma ya da faaliyetlere engel değildir.

Taraflardan her biri, kendi memurlarının ve çalışanlarının, maaşları, masraf ve harcamaları, vergi

ve sigorta yükümlülüklerini de kapsamak üzere; kasıt veyahut ihmallerinden doğacak eylemlerinden tek

taraflı olarak sorumludurlar.

SÖZLEŞMENiN SÜRESi
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MADDE 11- işbu sözleşmenin süresi yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıldır. Ancak sözleşmenin

süresinin bitimine 3 ay kala taraflardan biri tarafından yazılı olarak sona erdirilme talebinde bulunulmadığı

takdirde yanı şartlarla 1 yıl süreyle uzamış olacaktır.

ANLAŞMAZlıKLARıN GiDERiLMESi

MADDE 12- işbu sözleşme dürüstlük ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde yürütülür. Sözleşme hükümlerinin

ifasında anlaşmazlık çıktığı takdirde anlaşmazlıkların karşılıklı görüşmelerle ve sulhen çözülmesi esastır.

Dostane çözüm yolları veya uzlaşma ile çözülemeyen her türlü ihtilaf halinde Ankara Mahkemeleri

ve icra Daireleri yetkili olacaktır.

SÖZLEŞMENiN FESH i
MADDE 13 - Taraflardan birinin herhangi bir haklı sebebe dayanmaksızın işbu sözleşmenin herhangi bir

hükmüne kısmen ya da tamamen aykırı davranması halinde, aykırılığa maruz kalan taraf, bu durumu

öğrendiği tarihten itibaren 30 gün içinde aykırılığın 30 günlük süre içinde giderilmesi için diğer tarafa iadeli

taahhütlü ya da noter vasıtası ile yazılı ihtarda bulunacaktır. Sözleşme hükümlerine aykırı davranan

tarafın belirlenen 30 günlük süre içinde aykırılığı gidermemesi halinde ihtar eden taraf, yasal hakları saklı

kalmak kaydıyla işbu sözleşmeyi haklı sebeple feshetmeye yetkili olacaktır.

işbu sözleşmenin, süresinin dolması ya da fesih nedeniyle sona ermesi halinde işbu

sözleşmeye dayanılarak hazırlanmış alt sözleşmeler devam eder.

13 maddeden ibaret işbu sözleşme taraflarca tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra 16/12/2013 tarihinde

imzalanmış ve imzalandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü

adına

Prof. Dr. A. Murat TUNCER

Rektör Genel Müdür
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