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X auRse rexı.lix üNiVERsiTEsl ve rüRxlve ceNçı-ix vexrl (TüGVA)

BuRsA şuBEsl işalnı-iĞi pRoToKoLüTüRKiYE
GENcLiK VAKFI

Amaç
Madde 1

Bursa Teknik Üniversitesi 1erÜ1 ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bursa Şubesi arasında iş
birliği sağlanarak, Şube bünyesinde kurulmuş olan "lcathane Atölyeleri"nde bilişim ve kodlama
alanlarlnda bilimsel ve teknolojik çalışmalarda bulunacak ilk ve ortaöğretim öğrencilerine
alanlallyla ilgili, BTÜ' den gönüllü öğrencilerin destek ve katkl Vermesi amaçlanmlştlr.

Bu çerçevede, "İcathane Atölyeleri"nde yapılacak çalışmalara BTÜ'den gönüllü öğrencilerin
vereceği destek ve çalışma esasları belirlenmiştir.

Kapsam
Madde 2
Bu protokol, birinci maddede anılan amaçlara yönelik, BTÜ bünyesinde yer alan gönüllü
öğrenciler tarafından ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin bilimsel, sosyal ve kültürel gelişimlerine
katkı sunmak amacı ile yapılacak desteğe ait usul ve esasları kapsar.

Tanımlar
Madde 3
Bu protokolde geçen;
BTÜ; Bursa Teknik Üniversitesini,
VAK|F; Türkiye Gençlik VaKı (TÜGVA) Bursa Şubesini ifade eder.

İşbirliği Esasları
Madde 4
Bu protokolün 1.maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda BTÜ ve Vakıf arasında işbirliğa
yapılmak üzere,

1. Vakıf bünyesindeki "İcathane Atölyeleri"nde bilişim ve kodlama alanında ilkokul ve
ortaöğretim seviyesindeki öğrencilere BTÜ öğrencilerinin ders dlşlzamanlarında gerekli eğitim
desteği Vermesi,

2. "icathane Atölyeleri"nde çallşmalarda bulunan ilkokulve ortaöğretim öğrencilerinin katılımda
bulunacakları ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlık sürecinde BTÜ öğrencilerinin
danışmanlık yapması,

3. BTÜ öğrencilerinin yaptıkları danlşmanllk ve eğitim desteği karşlllğlnda Vakfın en az 4 BTÜ
öğrencisine burs desteği sağlaması esas alınmıştır. Bursu alan öğrenciler eğitim öğrenim
sürecinde bu desteği verecektir.

4. BTÜ öğrencilerinin gönüllü görev alması esas olduğundan, gönüllü öğrenci bulunamadığı
taktirde Protoko| her iki taraf için de yükümlülük doğurmayacaktlr.
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5. iş bu Protokole yönelik herhangi bir ihtilaf vukuunda karşılıklı |yaniyet gözetilerek ihtilafln
çözülmesi esastır.

6. İş bu Protokol herhangi bir maddi yükümlülük içermediğinden feshi halinde taraflar
birbirlerinden maddi ya da manevi tazmin talebinde bulunamaz.

7. iş bu Protokol taraflarl benzer faaliyet|erde bulunma açlslndan bağlayıcı değildir,

yürürlük ve süre
Madde 5
İşbu protokol tarafların imzalamasından itibaren 1 (bir) yıl geçerlidir. Taraflardan herhangi
birisi, 30 gün önceden yazılı bildirim yapmak sureti ile protokolü feshedebilir,
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