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Taraflar

Madde 1

Bu protokolün taraflan, BTÜ- Bursa Teknik Üniversitesi ile BiSiAD-Biıişim Sektörü iş Adamlan ve

Profesyonelleri Demeğidir.

BTÜ-Bursa Teknik Üniversitesi

Adres : Mimar Sinan Mahallesi, Mimar Sinan Bulvan, Eflak Caddesi

No: l77163 l0 Yıldınm/BURSA

Telefon :0 (224) 300 32 00

Fax : 0 (224) 300 32 09

E_Posta : ozelkalem@btu.edu.tr

BİSİAD-Bilişirn Sektörü İş Adamlan ve Profesyonelleri Demeği

Adres : Hacı İlyas Mahallesi, 6/,4 Eski Cezaevi Sokak, 16220,

Osmangazi/BURSA

Telefon :0 543 57288 40

E_Posta : bilgi@bisiad.org.tr

Tanımlar

Madde 2

Bu protokolde geçen;

BTÜ : Bursa Teknik Üniversitesini,

Dekanhk : Mühendislik ve Doğa Bilimleri Faktiltesi Dekanlığını,

Öğrenci : BTÜ'de eğitim alan Lisans veya Lisansüstii öğencilerini,

Staj :BTÜ öğencilerinin BİSİAD firmalannda yapacaklan stajı,

BİSİAD : Bitlşim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneğini,

Uzman Eğitici : BiSiAD tarafindan BTÜ ö$encilerine yönelik eğitim faaliyetlerinde

destek verecek kişileri ifade eder.
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protokolüır Amacı

Madde 3

Bu protokol BTÜ ile BİSİAD arasında proje, eğitim, staj ve danışmanlık gibi konularda $ birliğini
arttırarak, üniversite öğrencilerinin eğitimlerine katkı sağlarken ülkcmizdc üniversite-sanayi
işbirliğinin arttrrılması amaçlanmaktadır. Sonuç ilibariyle öğrencileı, akademisyenler ve girişimciler
için uygun ortam hazırlanırken, üniversite-sanayi işbirliğinin arttınlarak Bursa'nın bilişim
ekosistemiııin kalklrrması amaçlannıaktadır.

Bu temel amacın gerçekleştirilmesi için taraflar, bu protokolü oluşhıran aşağıdaki maddeleri, bu

protokolün bütiinünü ve uygulanmasına yönelik koşulları karşılıklı olarak kabul ve taahhüt eder.

İş Birliği İçeriği

Madde 4

Taraflar yukarıda belirlenen anlayış çerçevesinde iş birliği yapacakları alanlarda aşağıda açık bir

şekilde bclirtilııiş olan ölçütler çerçcvesinde faaliyetler gerçcklcştireceklerdiı,

BTÜ tarafından;

BİSİAD üyelerine BTÜ Yapay Zeka ve Derin Öğrenme Laboratuan kullanımlarında indirim ve BTÜ
Yüksek Lisans programlarında kontenjan ayrılması sağlanacaktır.

BİSİAD tarafindan;

Öncelikli olarak Siber Güvenlik olmak üzere BTU öğencilerine verilecek dersler

eğitimler/programlarda uzman eğitici/danışman sağlanacak, 2. ve 3. sınıf öğrencilerin yaz stajlarında

ve 4, sınıf öğrencilerinin SektöIcl Eğitim Programı (uzun staj) kapsamuıda stajlarını BİSİAD üye

firmalarda yapabilmelerine olanak sağlanacaktf. Aylıca biliııısel çalışmalar vc Eğiticilerin Eğitimi
gibi konularda çahşmalar gerçekleştirilecektir.

BTÜ'nün Protokole Katkrları

Maddc 5

a) Gerekli şartları yerine getiren BİSİAD üye firmaları çalışanlannın BTÜ Enstitüsii!/Enstitiileri
tarafindan ilan edilmesi halinde, BTÜ lisansüstü eğitim programlarında işbirliği yapılan

kurumlara a)Tılan kontenjanlardan (sayı sınırlaınası getirilebilir) yararlanmasrna yönelik

çalışmalar
b) Gerekli şartları yerine getiren Firma çalışanlarının BTÜ Enstitilsii,Enstitilleri taraflndan ilan

edilmesi halinde tezsiz yüksek lisans ücretlerinde iııdirinı sağlanmasına yönelik çalışmalar
c) BİSİAD üye frrmalan ilc SEP Protokolü imzalanması (Firmanın büyüklüğüne göre minimum

konıenjan sayısı istenebilir) halinde. Firmanın BTU MER-LAB ve BTÜ Yapay Zeka ve Derin

Ögrenme Laborafuaıında (BTÜ HPCLAB) yaptıracakları ıest-analiz çalışmalarında SEP
protokolü yapılan kurumlara yapılan indirim oranından (sayı sınırlaması getirilebilir)

yararlanmasına yönelik çalışmalar
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sisİAIı'ın Protokole Katkıları

Madde 6

a) UzmanEğitici Görcvlendirilmesi

BTU öğencilerine verilecek eğitiırılerde veya açılacak Seçmeli Derslerde eğitici olarak BİSİAD
tarafindan uygun görülen kişiler görevlendirilecektir. Görevlendirilecek kişilerin alanlarında
yetkiıVuzman olması sağlanacaktır. Eğitici için helhangi bir ücret talep edilmeyecektir,

b) Staj

BTÜ öğrencilerinin BİSİAD üye firmalarında staj yapması ıçin gerekli kolaylıklar sağlanacaktır.

BISİAD üye firmalarında staj yapmak isteyen öğrencilerin listesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakiiltesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taraflndan BiSiAD'a iletilecek. BiStAD koordinatörlüğü
tarafından üye firmalar ile iletişimc geçilerck başwrulann olumlu sonuçlanması için gerekli çalışmalar
yapılacaktır.

c) Bilimsel Çalışmalar

BTÜ öğrcncileri ve akademisyenlerince BİSİAD üye işletmelerinde bilimsel araştırma yapılması

halinde BİSİAD işletmc ile bilimsel çalışma yapacaklar arasında iletişimi sağlayacak, işletmeci ve

müelliflerin onayı halinde mevcut teknik bilgi ve belgeleri araştırmacı ile paylaşacaknr. Ayrıca BTÜ
Akademisyenleri ile BiSİAD üye firmaları arasında TÜBITAK, KOSGEB gibi kamu destekli pğe
işbirlikleri gerçekleştirilmesi için gerekli girişimler ve kolaylıklar sağlanacaktır.

d) BTÜ Personeli İçin Eğitim Toplantıları Yapılması

BTÜ tarafından eğiticilerin eğitimi veya genel bilgilendirme toplantıları gibi eğitim veya toplantllar

talep ediltnesi halinde BİSİAD taraflndan ilgili kişiler ile irtibat ve görevlendirme sağlanacakhr.

RaporIama

Madde 7

Bu protokol kapsamında yapılan her faaliyet ve faaliyetin çıktısr her yılın son mesai günü itibariyle

BisiAD Koordinatörlüğü ve BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği

Bölümü tarafından ortaklaşa bir ça[ışma ile raporlanarak ilgili makamlara sunulacaktır.

süre ve yürürlülük

Madde 8

v^

İş bu protokol ilgili taraflarca onaylandıktan ve her iki tarafın yetkilileri tarafindan imzalandığı

tarihten itibalen yürürlüğe girer ve 2 yarıyıl dönemi bol. ınca geçerli olur.

Protokol süresi bitimine kadar taraflarca resmi bir itiraz yapılmad*ça protokol 2 yanyıl dönemi süresi

için yenilenmiş sa;ılır, itiraz halinde protokol l,eshedilir, lş bu protokol. işbirliği ve iyl niyet protokolü

olup, taraflala herhangi bir mad<ii sorumluluk yüklemeııektedir. Protokolün uygıılanmasl konusunda

çıkabilecek ihtilaflar taraflar arasında iyi niyet, karşılıkh anlayış ve uzlaşma yoluyla çözümlenir.
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Protokol taraflarca diğer tarafın mağduriyetine yol açmayacak şekilde her zaman feshedilebilir. Böyle
biı fesih taraflara herhangi bir tazminat hakkı vermeyecektir.

İş bu protokolün imzalanması, her iki taraf açısından hcrhangi bir üçüncü taraf ile aynr ya da benzer
bir faaliyet içinde olma konusunda sınırlayıcılık doğurmamaktadır,

Ntadde 9

Iş bu protokol ....l ...1202| tarihinde 4 Sayfa, 9 ınadde olarak ve 2 (iki) asıl nüsha olarak tanzim ve

imza altına alınmış olup bir nüshası BİSİAD. bir diğcr nüshası ise BTÜ tarafindan muhafaza

edilecektir.

Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri
Derneği - BiSİAD

Başkan

BURSA TEKNİK ÜNİ\.ERSiTESİ

idris DoĞnUı Prol

Inıza

Tarih: Tarih: t§. ı .Q(ı zozı

Tcbliga

Bilişim Sektörü İş Adamlan ve Profesyonelleri

Demeği

Adres: Hacı İlyas Mahallesi,6/.4 Eski Cezaevi

Sokak, l6220, Osmangazi/BURSA

iletişim: 0 543 572 88 40
E-posta:bilgi@bisiad.org.tr

Bursa Teknik Üniversitesi
Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Mimar Sinan

Bulvarı, Eflak Caddesi No:l77, l63l0
Yıldırım/BURSA

İletişitn: +90(224) 300 32 32 - 300 33 33

E-posta: bilgi@btu,edu.tr
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