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BUR5A TEKNiK ÜNiVERsiTEsi (BTÜ)

VE

GüNGEL YAzlLlM BitGisAYAR VE ELEKTRoNiK sAN. VE Tic. LTD. şTi.

EĞiTiM BURsU iş einıiĞi pnororoıü

Madde 1- işbu protokolün tarafları: Mimar Sinan Mahallesi Mimar 5inan Bulvarı Eflak caddesi No:177

Yıldırım/BURsA adresinde kurulu Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ olarak anılacaktır)ve ÜçevIer Mah, Üçevler

Cad, No:g 16120 Nilüfer - BURSA adresinde kurulu 6üncel Yazılım Bilgisayar ve Elektronik San, Ve Tic. Ltd.

Şti. (Güncel Yazılım olarak anılacakt,r).

Ko nu

Madde 2- BTÜ ve Güncel yazılım arasında mesleki eğitime destek Vermek amacıyla, Güncel Yazılım ta rafından,

"Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı" 3. veya 4. Sınıfta yer alması kaydı ile 3 (üç) öğrenciye, genel not

ortalaması şartını sağladıkları sürece normal öğretim süresi boyunca ödenecek Mesleki Eğitime Destek

Bursu'nun uygulama esaslarını belirler.

Amaç

Madde 3- Bu protokol, Güncel Yazılım taraflndan BTÜ'deki Ii5ans eğitimine destek vererek Bilişim sektöründe

daha nitelikli öğrencilerin ilgili programı tercih etmesini sağlamak, öğrencilerin başarılarını teşvik etmek ve

Balişim sektöründe küresel bir oyuncu olmayı hedefleyen ülkemizde bilgi, beceri ve donanım 5ahibi teknik

elemanların yetiştiriImesane katkıda bulunmak amacıyla düzenlenmiştir.

protokol süresi

Madde 4-

a) işbu protokol zozr-ıoı2 öğrerim yılı başından itibaren 1 yıl süre ile geçerli olup taraflardan biri ta raflnda n

feshi ihbarda bulunulmadığı sürece aynü şartlarda 1 yıl daha uzar.

b) Bu protokol, taraflar arasında üç nüsha olarak imzalanmlştlr. işbu protokoI, taraflardan birinin en az 6 ay

önceden yazılı olarak bildirmesi kaydı ile karşılıklı görüşmeler Ve taraflarln rlzasü neticesinde yürürlükten

kaldırılabilir.

c) işbu protokol maddeleri taraflar arasında mutabakat sağlanarak değiştirilebilir veya yeni hükümler

eklenebilir.

d) Güncel YazıIım, Madde 5'in "d" bendinde listelenen gerekçeleranin varlığı haIinde işbu Protokol ve

Protokol'den kaynaklı tüm maddi destek ve burslarını ihbarda bulunarak derhal sona erdirme hakkına

Sahiptir, Bu nedenle BTÜ yahut burs alan öğrenci taraflndan kazanılmış hak d6hil her ne nam altında olursa

olsun herhangi bir talepte bulunulamaz,
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Protokol Şartlarl

Madde 5

a)Akademik Yılın baŞında Güncel Yazılım'a, BTÜ tarafından "Bilgisayar Mühendisliği Lisans programında,, burs
alacağl belirlenen öğrencilerin bilgileri aşağıda belirti|en belgeler ile birlikte bildirilir.

1. 3. veya 4. Sınıfta olduğunu gösteren öğrenci belgesi Ve transkripti.
2. i. maddede ta rif ed ilen kriterlere göre belirlenen öğrencilerden sonra ki 3 (üç) öğrencinin yer aldığı

yedek burslu listesi.

3. Burs kazanan öğrencilerin protokolde belirtilen koşullara ve sürelere bağlı olmak üzere burs
almayı kabul ve taahhüt edeceğine ilişkin taahhütnameleri.

4, Burs kazanan öğrencilerin doğru ve güncel iletişam Ve kimlik bilgilerİnin tespiti,
5. Burs almaYa hak kazanan öğrencilerden, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun

kapsamındaki kişisel Verileranin Güncel Yazılım taraflndan işlenmesi Ve bağll şirketleri Ve ilgila

kurum ve kuruluşlara aktarılması hususunda a lına n onay formları.

b) Burs kazanan öğrenciler banka işlemleri için Güncel Yazılım'a yönlendirilir. Güncel Yazılım uygutamada
meYdana gelebilecek aksaklıkları çözmek üzere bu konuda gerekli tedbirleri alır ve düzenlemeleri yapar.

c) Eğitim bursu bedeli 2021-2022 eğitim/öğretim yılı için 750 (Yediyüzelli) Tllay'dır. Burs bedeli her yıl ikili
görüŞmeler neticesinde güncellenebilecektir. Bunun için belirleyici kurum Güncel YazIlım dır. Burs tutarı, her
eğitim-öğretim yılı başında Eylül-Mayıs (9 aylık) aylarını kapsayacak şekilde öğrenciye ait banka hesabına

şartll bağlş olarak Güncel yazılım taraflndan transfer edilir. Bu burs karşılıksız niteliktedir.

d) Bursların kesilmesine sebep olan durumlar aşağıda Veralmiştir,

1. Bursiyerin, ağırlıklı genel not ortalamasının yıIlık olarak 2,80l4 veya 7O/10O sınır|nın altında olması
durumunda burs ödemeleri sonlandırılır. Başarı durumu hesaplanırken öğrencinin bitirdiği eğitim
öğretim yılını takip eden Eylül ayında belirlenen ağırlıklı genel not ortalaması dikkate alünır. Kesilen
bur5 tekrar devam ettirilmez.

2, Bursiyerin, 3. Veya 4. slnlfta olma şartl Güncel Yazılım tarafından aranır.
3. Öğrenciler burs aldıkları süre boyunca eğitimlerine kesintisiz devam etmek zorundadlrlar. Kaylt

donduran öğrencilere, bu süre zarfında burs ödemesi yapılmaz.

4. Bursiyerin, başka bir üniversiteye/başka bir programa yatay geçiş yapmasl durumunda burs
sonlandırılır.

5. Disiplin cezası alan öğrencilerin burs ödemeleri sonlandlrılır,
6. Bursiyer, en az 1 stajlnl güncel yazılımda yapacağınl taahhüt eder. Yapmadığı durumda bursu

sonlandırılır.

e) BTÜ tanıtım kitapçığında burs ile ilgili bilgilerin yer alması için gerekli girişim lerde bulunulur. Ayrıca Güncel
Yazılım ve BTÜ'nün web sayfalarında burs ile ilgili duyurulara yer Verilir.

f) işbu protokol 2o2l-2o2? eğitim ylllnda uygulanmak üzere imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

g) BTÜ ve GüncelYazılım, İşbu 5özleşme kapsamında edinilen kişiselverileri, 6698 Sayılı Kanun'a uygun oIarak
işlemeyi, aktarmayı ve Kanun'dan kaynaklı yüküm lülüklerini eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
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h) Burs kazanan öğrencilerin, başvuru iştemleri sırasında yahut sonrasünda Güncel yazılım tarafından
belirlenen kriterleri taşımadığı, aldatıcı ve/veya hatalı beyanlarda bulunduğunun tespit edilmesi haIinde,
Güncel Yazılım i18ili öğrencinin bursunu derhal kesme hakkına sahiptir. Bu halde BTÜ ve burs alan öğrenci,
Güncel Yazlım' dan herhangi bir talepte bulunamaz.

j) Taraflar iŞbu Protokol kapsamında sağlanacak otan katkıların, verimli ve doğru şekilde kullanılması, sadece
Şartlarl taŞlyan öğrencilerin burstan yararlanma oIanağının sağlanması hususunda gerekli gayreti sarf
edecekle rd ir.

Madde 6- iŞbu 3 (üç) sayfa ve 6 (altı) maddeden oluşan protokol taraflarca okunmuş, anlaşılmış ve serbest
irade beyanıyl}6,ğ .F.l4rin,na" üç nüsha olarak yetkililerce imzalanmıştır.

Güncel Yazılım Bilgisayar ve Elektronik San. ve
Tic. Ltd. Şti.

Bursa Teknik Üniversitesi

Rektö r

Prof. Dr. Arif KARADEMiR
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