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TEKNOFEST HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ (“TEKNOFEST”)  

PAYDAŞ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ 

 

AÇIKLAMALAR 

A- Türkiye’nin gelişmesi ve her alanda bağımsızlığını güçlendirmesi hedefleri doğrultusunda milli ve özgün 

teknolojik ürün ve sistemler geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmaların en 

önemli unsurları ise, toplumun bütün katmanlarının bu hedefler doğrultusunda motivasyon kazanması 

ve ileri teknoloji projelerini geliştirecek insan kaynağının eğitilmesi ve desteklenmesidir. Bir “Milli 

Teknoloji Hamlesi” olarak tanımlanabilecek bu süreçlerde başarı elde edilmesinin ön koşullarından 

birisi ise tüm dünyada yüksek teknoloji projelerinin lokomotifi kabul edilen havacılık ve uzay 

alanlarında gelişme kaydedebilmektir. 

 

B- Ülkemizde havacılık alanında Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ gibi müteşebbislerin erken dönem gayretleri 

maalesef gerekli desteği görmemiş ve akamete uğratılmıştır. Son dönemde ise ülkemiz yerli İHA’lar, 

helikopter ve uçaklar üretebilir hale gelmiş, uydu ve uzay çalışmalarında önemli mesafeler kaydetmiştir. 

Bu çalışmaların artarak devam etmesi, gerek bu alanlarda gerekse teknolojinin diğer alanlarında, 

sınıflarında dünyanın en iyisi yüksek teknoloji ürün ve sistemlerinin milli ve özgün olarak ülkemizde 

üretilmesi amaçlanmaktadır. 

 

C- Bu kapsamda, Taraflarca, 2018 yılında İstanbul Havalimanı’nda, 2019 yılında Atatürk Havalimanı’nda, 

2020 yılında Gaziantep Havalimanı’nda gerçekleşmiş olan ve 2021 yılında ise Atatürk Havalimanı’nda 

gerçekleştirilmesi konusunda mutabık kalınan Eylül 2021’de gerçekleştirilecek TEKNOFEST 

kapsamında yükümlülük ve sorumlulukların belirlenmesi amacıyla işbu Protokol tanzim edilmiştir.  

 

İşbu açıklamalar çerçevesinde Taraflar hukuken ilzam edilme iradesi ile aşağıdaki hususlarda anlaşmıştır: 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Protokolün Konusu, Taraflar, Amaç ve Kapsam  
 

Protokolün Konusu 

 
Madde 1) 

Bu protokol Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Atatürk Üniversitesi arasında “TEKNOFEST - 

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Paydaş İş Birliği Protokolü” olup, bundan böyle protokol olarak 

anılacaktır. 

 

Taraflar  

Madde 2)  

 

(1) Bu protokolün tarafları; Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’dır. 

(2) Bundan böyle T3 Vakfı ve Üniversite, ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaktır. 
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(3) Bu protokolün uygulanması ile ilgili Taraflar, aşağıdaki adreslerini tebligat adresleri olarak kabul 

etmiş olup, Tarafların bu adreslere yapacakları tebligat kanuni adrese yapılmış sayılacaktır. Burada 

belirtilen adres ya da iletişim bilgilerindeki değişiklikler en geç 10 (on) iş günü içerisinde değişikliğin 

yapıldığı Tarafça tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış 

sayılacaktır. 

 

a) Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü 

Üniversite Mahallesi 25240 Yakutiye/ERZURUM 

Telefon : 0 (442) 231 10 01 

Faks : 0 (442) 236 10 14 

E-Posta : ata@atauni.edu.tr 

 

b) Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı 

Ortamahalle Topkapı Maltepe Caddesi Canayakın Sitesi A blok No:6, 34040 Bayrampaşa / İstanbul 

Telefon : ……………. 

Faks : ………….. 

E-Posta : …………. 

 

Amaç 

Madde 3 

İşbu Protokol’ün amacı, Eylül 2021 tarihinde Atatürk Havalimanı Yerleşkesi’nde düzenlenecek olan 

TEKNOFEST kapsamında yurtiçi ve yurtdışından gösteri takımlarının katılacağı uçuş gösterileri, paraşüt, 

akrobasi gösterileri, ulusal ve/veya uluslararası katılıma açık teknoloji yarışmaları, uluslararası girişim fuarı, 

farklı yaş gruplarından ziyaretçilerin katılabilecekleri etkinlikler ve söyleşiler, teknoloji markalarının tanıtım 

alanları ve TEKNOFEST’in genel amaçları ile havacılık ve uzay odak alanlarına yönelik düzenlenecek 

faaliyetlere ilişkin sorumluluk ve yükümlülükler ile işbirliği esaslarının belirlenmesinden ibarettir. 

 

Kapsam  

Madde 4 

İşbu protokol Eylül 2021 tarihinde Atatürk Havalimanı Yerleşkesi’nde düzenlenecek olan TEKNOFEST 

kapsamında yurtiçi ve yurtdışından gösteri takımlarının katılacağı uçuş gösterileri, paraşüt, akrobasi gösterileri, 

ulusal ve/veya uluslararası katılıma açık teknoloji yarışmaları, uluslararası girişim fuarı, farklı yaş gruplarından 

ziyaretçilerin katılabilecekleri etkinlikler ve söyleşiler, teknoloji markalarının tanıtım alanları ve 

TEKNOFEST’in genel amaçları ile havacılık ve uzay odak alanlarına yönelik düzenlenecek faaliyetlere ilişkin 

iş birliği ile ilgili esas ve usullere ilişkin hükümleri kapsar. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Hak ve Yükümlülükler, Gizlilik ve Gizli Bilgi, Protokol Süresi,  

Protokolün Sona Ermesi ve Feshi, Yürütme ve Yürürlük  

 

Hak ve Yükümlülükler  
 

Madde 5 

A. T3 VAKFI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 

i. T3 Vakfı, TEKNOFEST organizasyonunu üstlenecek olan şahıs ve/veya kuruluşlar ile paydaşlar arasındaki 

koordinasyonun sağlanmasından ve bu doğrultuda koordinasyon toplantılarının düzenlenmesinden 

sorumludur. 

 

ii. “TEKNOFEST” markası T3 Vakfı adına tescil edilmiş bir marka olup, TEKNOFEST’in düzenlenmesi ve 

yürütülmesi amacıyla T3 Vakfı, markasını, T3 Vakfı’nın takdirine ve iznine tabi olmak kaydıyla, 

Üniversite’ye ve/veya başkaca şahıs ve/veya kurumlara kullandırabilecektir. 

mailto:ata@atauni.edu.tr
mailto:bilgi@erzurum.edu.tr
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iii. TEKNOFEST İCRA Komitesi ve/veya TEKNOFEST İCRA Komitesi tarafından TEKNOFEST 

organizasyonunun tamamını üstlenmek üzere görevlendirilecek olan şahıs ve/veya kuruluş(lar), 

TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek olan tüm gösteri, aktivite ve etkinliklerin içeriklerinin 

belirlenmesinden, zaman planlamalarının yapılmasından ve bunların ilgili paydaşlara iletilmesinden 

sorumludur. 

 

iv. TEKNOFEST İCRA Komitesi, TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek teknoloji yarışmalarının başarı 

ödüllerinin belirlenmesinden sorumludur. 

 

v. TEKNOFEST organizasyonu, yarışmacıların raporlarının değerlendirme süreçlerinin yönetilmesinden ve 

ilgili paydaşa iletilmesinden sorumludur. 

 

vi. TEKNOFEST İCRA Komitesi ve/veya TEKNOFEST organizasyonunu üstlenecek olan şahıs ve/veya 

kuruluş(lar), TEKNOFEST’ in tüm duyuru ve reklam çalışmalarının içeriklerini, kendi takdirine tabi olmak 

kaydıyla, onaylanmasından, üniversite ve okullarda gerekli duyuruların Üniversite ile birlikte 

yapılmasından sorumludur. Şüpheye mahal vermemek adına, “TEKNOFEST” markasının yer aldığı tüm 

reklam, afiş ve benzeri reklam araçları vasıtasıyla yapılacak her türlü tanıtım TEKNOFEST 

Organizasyonu’nun iznine tabi olacaktır. 

 

vii. T3 Vakfı logosu ve TEKNOFEST logosu, TEKNOFEST’ e ilişkin tüm görsellerde diğer paydaşlarla birlikte 

yer alacaktır. 

 

viii.  TEKNOFEST Organizasyonu, TEKNOFEST Teknoloji yarışmaları kapsamında başvuru yapmış öğrenci 

bilgilerini Üniversite ile paylaşabilir. 

 

ix. Üniversite’nin herhangi bir sebeple festivale fiilen katılmaması durumunda kendisine tahsis olunan ve boş 

kalan standı, etkinliğin görüntüsünü bozmamak gayesiyle TEKNOFEST İCRA Komitesi tarafından dilediği 

gibi değerlendirilebilir. TEKNOFEST İCRA Komitesi bu alanı festival gösteri alanı dışında bırakabilir veya 

alanı kurmayabilir. Terk sebebiyle tasarruf hakkı ayrıca bir yazıya gerek kalmadan TEKNOFEST 

Organizasyonu’na kendiliğinden geçer. 
 

 

B. ÜNİVERSİTE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 

i. Üniversite, T3 Vakfı ve TEKNOFEST organizasyonunu üstlenecek olan şahıs ve/veya kuruluş(lar) ile tüm 

koordinasyonu sağlamak üzere 1 (bir) kurumsal koordinasyon yetkilisi olarak bir personelini 

görevlendirecektir. 

ii. Üniversite, TEKNOFEST için görevlendireceği personelin TEKNOFEST İCRA Komitesi tarafından 

planlanan ve TEKNOFEST hakkında ayda 1 (bir) düzenlenecek mutat toplantılara katılmak üzere 

görevlendirecektir.  

iii. Görevlendirilen kurumsal koordinasyon yetkilisi, danışma ve değerlendirme kurulunda görev alacak 

akademisyeni tüm süreçle ilgili bilgilendirmekten sorumludur.  

iv. Üniversite, yıl boyunca ve festival süresince TEKNOFEST hazırlıkları için yapılan toplantı ve 

etkinliklerde görevlendirdiği personel ve / veya danışma kurulu üyesinin ulaşım, konaklama ve yemek 

masraflarının tamamını karşılayacaktır. 

v. Üniversite, görevlendirmiş olduğu personelin protokol imzalanma tarihi itibariyle göreve başlamasını 

sağlayacaktır. 

vi. Üniversite, TEKNOFEST kapsamında işbu Protokol uyarınca görevlendirmiş olduğu personelin 

TEKNOFEST başlangıç tarihinin 3 (üç) gün öncesinden başlayarak ve TEKNOFEST boyunca tam zamanlı 

olarak alanda görev almasını sağlayacaktır. 
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vii. Üniversite, kendisine ait ve/veya Üniversite’ye bağlı tüm kuruluşların web sitelerinin ana sayfasına 

TEKNOFEST’i simgeleyen görsel koyarak TEKNOFEST web sitesine yönlendirme sağlayacağını ve 

TEKNOFEST basın ekibinin belirlemiş olduğu medya yönetim politikası doğrultusunda sosyal medya 

hesaplarından paylaşımlar gerçekleştireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

viii. Üniversite logosu, TEKNOFEST’e ilişkin tüm görsellerde diğer paydaşlarla birlikte yer alacaktır. 

ix. Üniversite, TEKNOFEST kapsamında yapılacak duyuruların Üniversite’nin ve Üniversite’ye bağlı diğer 

tüm kurumların web sitelerinin duyurulması ile Üniversite veri tabanına kayıtlı tüm Üniversite 

öğrencilerine ve mezunlarına duyurulması için SMS, e-mail gönderilmesini ve okulun ilgili alanlarına 

TEKNOFEST’ in tanıtımını sağlayacak matbuat ve afişlerinin asılmasını sağlayacaktır. 

x. Üniversite, kendisinin ve/veya Üniversite’ye bağlı diğer tüm kuruluşların sosyal medya adreslerinde, 

TEKNOFEST’e ilişkin duyuruların yapılması ve TEKNOFEST’in sosyal medya üzerinde TEKNOFEST 

organizasyonunun duyurulması için kurduğu hesaplardan yapılacak paylaşımların yine Üniversite’nin 

ve/veya Üniversite’ye bağlı diğer tüm kuruluşların sosyal medya adreslerinde paylaşılmasını ve 

duyurulmasını sağlayacaktır. 

xi. Üniversite, yurtdışında anlaşmalı olduğu üniversitelerde ve araştırma merkezi gibi kurumlarda 

yarışmaların duyurulması için mail yoluyla veya diğer iletişim mecralarında gerekli iletişimi sağlayarak, 

bu kurumların ilgili alanlarına TEKNOFEST tanıtımının yapılması ve afişlerinin asılmasını 

sağlayacaktır. 

xii. Üniversite, TEKNOFEST 2021’in başlayacağı tarihine kadar yurtdışında katılacağı fuar, organizasyon 

vb tüm etkinliklerde TEKNOFEST kapsamında yapılacak yarışmalar, etkinlikler vb. faaliyetlerin 

duyurularının gerçekleşmesiyle ilgili tanıtım faaliyetlerinden sorumludur.   

xiii. Üniversite, TEKNOFEST kapsamında TEKNOFEST Organizasyonu’nun Üniversite içerisinde yapmayı 

düşünebileceği bilgilendirme ve tanıtım amaçlı konferans, toplantı gibi faaliyetler için uygun bir 

salon/oda tahsis etmeyi; bu etkinlikler için gerekli izinleri vermeyi; etkinliklerin tanıtımı için azami katkı 

sağlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 

xiv. Üniversite, TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek teknoloji yarışmalarında, oluşturulacak 

değerlendirme ve danışma kurullarında görevlendirilmek üzere danışman, protokolün imzalandığı 

tarihten itibaren en geç 1 (bir) hafta içerisinde en az 15 (onbeş) akademisyeni haftada en az 10 saat; 

TEKNOFEST başlangıç tarihine 3 ay kala bu personeli haftada en az 10 saat olmak üzere 

görevlendirecek, ayrıca 2 (iki) profesör statüsünde akademisyeni de Protokol süresi boyunca haftalık 2 

(iki) saat çalışacak şekilde atayacaktır. 

xv. Üniversite, işbu Protokol uyarınca TEKNOFEST kapsamında görevlendirmiş olduğu akademisyenlerin 

ilgili teknoloji yarışmaları konusunda tecrübe sahibi olup yarışma şartnamesinin düzenlenmesinde aktif 

rol almasını sağlayacaktır. Akademisyen, şartname hazırlıkları sırasında kurallarını ve çıkabilecek 

sorunları gözden geçirmek bu konuda uzun vadeli çözümler belirleyerek geri bildirimde bulunmak, 

yarışmanın gerçekleşmesinde rol oynayan amaçlara yönelik planlanmalar yapmak ve önerilerde 

bulunmaktan sorumludur. 

xvi. Üniversite, işbu Protokol uyarınca TEKNOFEST kapsamında görevlendirmiş olduğu akademisyenlerin 

düzenlenecek olan tüm eğitim ve yarışmacılara yönelik düzenlenecek soru-cevap programlarına katılım 

sağlanmasından,  değerlendirme ve danışma kurulu üyesi olarak yarışmacı raporlarının verilen süre 

zarfında değerlendirmesini, geri bildirimde bulunmasını ve yarışma tarihlerinde jürilik ve hakemlik 

görevlerini, festival tarihlerinde alanda fiilen bulunarak yerine getirmesini sağlayacaktır.  

xvii. Danışma Kurulu, yarışmacılara yönelik eğitim vermekten ve eğitim kampı kapsamında; asgari koşulların 

belirlenmesine ilişkin çalışmalar yapmak, çalışmaların sonuçlarını TEKNOFEST Yarışma Komitesine 

sunmak, verilecek eğitimlerin hedefi, amacı ve eğitimin süresi vb. gibi gereksinimleri belirlemekten 

sorumludur. 
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xviii. Danışma Kurulu, yılda en az dört kez toplanır. TEKNOFEST Yarışma Komitesi tarafından belirlenen 

gündem, toplantı yeri ve zamanı en az 7 (yedi) gün önceden üyelere duyurulur. Danışma Kurulu, 

TEKNOFEST Yarışma Komitesi tarafından düzenlenen Yarışma Süreç Planlama toplantılarına 

katılmaktan sorumludur. 

xix. Üniversite, faaliyetlerini TEKNOFEST ziyaretçilerine duyurabilmek amacıyla, bedel ve/veya masrafları 

kendisi tarafından karşılanmak üzere festival alanında TEKNOFEST İcra Kurulu tarafından belirlenen 

koşullar altında 50 m2 (elli metrekare) büyüklüğünde olan bir tanıtım ve etkinlik alanı kurabilecektir.  

xx. Üniversite, Üniversiteye tahsis edilmiş alanı 3. şahıs, kurum veya kuruluşlara satamaz, kiralayamaz. 

Üniversite sergileyeceği ürünleri sadece kendisine ayrılan yerde sergiler, kendisine ayrılan alanın dışına 

her ne suretle olursa olsun çıkamaz ve taşamaz, kendi alanı dışına herhangi bir ürününü, tanıtım ilan ve 

panolarını vb. cisimler koyamaz. 

xxi. Üniversite, etkinlik alanında görevlendirdiği kurulum-organizasyon-boşaltım günleri dâhil bütün 

personelini ve/veya alt yüklenicilerini 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre 

çalıştıracaktır. Üniversite, yapılacak çalışmalarda 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu, 7/7583 sayılı İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü ve ilgili mevzuat hükümlerine göre 

her türlü güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür. Etkinlik alanı içerisinde Atatürk Üniversitesi 

denetimi ve kontrolünde olan bölgede, üniversite tarafından görevlendirilmiş kişilerce yanıcı madde, 

sigara kullanımından ve benzeri sebeplerle oluşabilecek her türlü zarardan TEKNOFEST’in veya T3 

Vakfı’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Üniversite, her hangi bir zarar durumunda yürütülen 

soruşturma kapsamında görevlendirdiği kişilerin ihmali neticesinde ortaya çıkan zararın yasal tespiti ve 

kararı doğrultusunda TEKNOFEST’in maruz kalabileceği tüm zararları derhal tazmin edeceğini kabul, 

beyan ve taahhüt eder. 

xxii. Üniversite istihdam ettiği kişilerin ve/veya TEKNOFEST’e katılımını organize ettiği öğrencilerin, 

gönüllülerin, katılımcıların ve diğer tüm görevlilerin kasıt, kusur veya ihmalleri neticesinde, ve/veya bu 

Protokol hükümlerinden herhangi birini ihlal etmeleri sonucunda; T3 Vakfı’na, T3 Vakfı tarafından 

istihdam edilen kişilere, resmi mercilere, bunların personellerine, çalışma ve etkinlik sahasına veya 

üçüncü kişilere ve bunlara ait her türlü sistem, teçhizat ve eşyaya ilişkin olarak yol açacağı maddi ve 

manevi, her türlü doğrudan ve dolaylı zarardan Üniversite sorumlu olacaktır.  

Üniversite çalışma ve etkinlik sahasındaki faaliyetleri nedeniyle yukarda açıklanan kişilerin 

eylemlerinden doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumlulukların tamamını üstlenmiş olup, T3 Vakfı 

üçüncü kişilerin her türlü taleplerinden vareste tutulacaktır. Üniversite’nin üçüncü kişilere ve kuruluşlara 

verebileceği zarar nedeni ile mezkur kişi ve kuruluşlar tarafından T3 Vakfı’na müracaat edilmesi ve/veya 

T3 Vakfı aleyhine hukuki takibat başlatılması halinde T3 Vakfı keyfiyeti yazılı olarak Üniversite’ye ihbar 

edecek, Üniversite bu taleplerin karşılanmasını sağlayacaktır. 

xxiii. Çalışma ve etkinlik sahasına Üniversite tarafından getirilen tüm katılımcı, yarışmacı, öğrenci ve 

gönüllülerin sağlığından ve güvenliğinden Üniversite sorumludur. Üniversite, çalışma ve etkinlik 

sahasındaki tüm katılımcı, yarışmacı, öğrenci ve gönüllülerin sağlığının ve güvenliğinin sağlanması için 

gerekli tüm önlemleri almakla mükelleftir.  Çalışma ve etkinlik sahası içinde kaza olması halinde 

Üniversite ilgili yasal mercilere bildirimde bulunacaktır 

xxiv. Üniversite tarafından getirilen tüm katılımcı, yarışmacı, öğrenci ve gönüllülerin, çalışma ve etkinlik 

sahasını kiraya veren kişi tarafından çıkarılmış veya çıkarılacak olan tüm güvenlik prosedürlerine tam 

olarak riayet etmesini sağlamakla yükümlüdür. Üniversite, istihdam ettiği veya alt yüklenicileri 

tarafından görevlendirilecek olan personelin, çalışma ve etkinlik sahasını tahsis eden kişinin ve resmi 

emniyet birimlerinin güvenlik prosedürlerine ve talimatlarına tam riayet etmelerini sağlar ve talimatlara 

uymayan personeli derhal değiştirir. 

xxv. Üniversite, festival alanında kendi bünyesinde yapmayı planladığı etkinlik ve faaliyetlerle ilgili detayları 

TEKNOFEST festival açılışına en geç 45 (kırkbeş) gün kala TEKNOFEST İcra Komitesi’ne bildirmekle 

yükümlüdür. 
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xxvi. Mücbir sebepler; TEKNOFEST tarihinde ve yerinde; doğal afet, terör olayları, ulusal yas ilan edilmesi 

Türkiye Cumhuriyeti veya festivalin yapılacağı şehir yönetimi ile ilgili resmi mercilerinin, TEKNOFEST 

İCRA Komitesi’nin ve yetkili diğer makamların alacağı kararlar neticesinde veya burada sayılmamış olan 

sair sebeplerden yahut festival başarısına veya güvenliğe yönelik tek taraflı alacağı kararları ile, tarihin 

değiştirilmesi veya festival açıldıktan sonra kapatılması hallerinden TEKNOFEST İCRA Komitesi ve T3 

Vakfı doğrudan sorumlu tutulamaz. 

xxvii. Üniversite, TEKNOFEST İCRA Komitesi’nin bildireceği festival açılışından en geç 48 (kırksekiz) saat 

önce, festival alanında, stant kurulumuna hazır olmasını temin edecektir. Üniversite her ne sebep ile 

olursa olsun geç kalmasının neticelerine katlanmayı ve standını yerleştirememesi nedeni ile uğradığı 

zararlara tahammül ederek, karşılamayı peşinen kabul ve taahhüt etmiştir. Üniversite bu nedenle 

uğrayacağı zararlardan T3 Vakfı’nı hukuken sorumlu tutamaz. 

xxviii. Üniversite çalışanlarının SGK prim, tazminat ve ücret alacaklarını tam ve zamanında ödeyeceğini, İş 

Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uyacağını, bu durumdaki tüm hukuki ve ceza-i sorumluluğun kendisinde 

olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Bundan dolayı T3 Vakfı’nın herhangi bir talep veya yaptırım ile 

karşı karşıya kalması halinde Üniversite tüm sorumluluğu ve oluşacak zararı ödeyeceğini kayıtsız şartsız 

kabul ve taahhüt eder. 

xxix. T3 Vakfı, Festival alanında oluşacak herhangi kayıp ve hasarlardan sorumlu değildir. Sigorta yapılması 

Üniversite’nin sorumluluğunda olup, TEKNOFEST İCRA Komitesi sigorta yapılmasını tavsiye eder.  

xxx. Üniversite kendisinden istenilen belge, form vb. evrakları kendisine belirtilen tarihlerde göndermek 

zorundadır. Göndermediği takdirde sorumluluğu Üniversite’ye aittir. 

 

Gizlilik ve Gizli Bilgi  

 

Madde 6 

(1) Protokolün taraflarının birbirlerine, akademisyenlerine, danışman, taşeron, vekillerine ya da çalışanlarına 

açıklanan sözlü, yazılı ve/veya herhangi bir şekilde verilen her türlü teknik ticari mali bilgiler (sayılanlarla sınırlı 

olmaksızın her türlü buluş, metot, ticari sır, fikri haklar, yasal korumaya konu olamasa bile diğer her türlü yenilik, 

mevcut ve planlanan ürün ve hizmetler ile bunlara ilişkin planlar/ücretler, üçüncü kişilere ait bilgiler, iş 

faaliyetleri, bilgisayar programları ve bunların dokümanları, şifreleme teknikleri, süreçler, reklam ve pazarlama 

planları, teknik planlar, alt yapı-teknik donanım bilgileri, iş stratejileri, stratejik ittifaklar, mühendislik verileri, 

personel bilgileri) ile ifşa edildiği anda yazılı, sözlü veya herhangi bir şekilde gizli olduğu bildirilsin veya 

bildirilmesin her türlü bilgi ile bu Protokol de dâhil Üniversite ile T3 Vakfı arasında imzalanmış olan her türlü 

protokol, bunların içerikleri Gizli Bilgi olarak kabul edilir. İşbu sözleşmeye ilişkin her türlü bilgi, belge ve 

yazışmayı, diğer taraf hakkında bildiği ya da çalışmaları sırasında öğrendikleri diğer taraf ve diğer tarafın dolaylı 

veya doğrudan bir şekilde sahip olduğu herhangi bir bilgiyi, diğer tarafın çalışanlarının isimlerini, üçüncü kişilere 

hiçbir suretle açıklamamayı taahhüt ile bu yükümlülüğe istihdam ettikleri kişilerin, yardımcı kişilerin ve faaliyet 

alanında değerlendirilebilecek diğer kişilerin de uymasını sağlayacaklarını ve bu yükümlülüğünün, sözleşmenin 

sona ermesinden sonra da aynen devam edeceğini, kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir 

 

(2) Taraflar, bu Protokol ile ilgili ve/veya Protokol’ün ifası dolayısıyla öğrendiği/öğreneceği, üçüncü kişilerce 

yasal yollarla bilinenler dışındaki,  tüm bilgileri gizli bilgi olarak kabul ettiğini ve bu bilgileri, yasal zorunluluklar 

hariç karşı tarafın yazılı izni olmadan, üçüncü kişilere vermeyeceğini, açıklamayacağını, kamuya duyurmayacağını 

veya bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınacağını, taahhüt eder. İşbu Protokol’ün herhangi bir nedenle 

sona ermesi hali, bu maddede yer alan yükümlülüklerin sona ermesine sebep olmaz. 
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 (3) Tarafların, birbirleri ile paylaştığı kişisel veriler tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri 

kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, 

muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde 

edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler 

üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem karşı taraf tarafından yapılabilecektir. Taraflar, diğer taraf tarafından 

verilen hizmetlerin sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapılabilmesi, sunulan ürün ve 

hizmetlerin geliştirilebilmesi adına, paylaşılan kişisel verileri 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

ve ilgili mevzuata uygun olarak diğer taraf tarafından işleneceğine açık rıza gösterdiğini bu bağlamda kişisel veri 

sahiplerinden mevzuat gereği tüm izinlerin alındığını kabul ve beyan eder.  

 

Protokolün Süresi  
 

Madde 7 

 (1) İş bu Protokol imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve bu tarihten başlayarak bir (1) yıl geçerlidir. 

TEKNOFEST’in düzenlenmesine 90 (doksan) gün veya daha az süre kala Taraflar paydaşlıktan çekilemezler. 

Taraflarca gerekli görüldüğü takdirde,  ek protokol yapılabilir.  

 

Protokolün Sona Ermesi ve Feshi 
 

Madde 8 

(1) Taraflardan birinin protokolün bitiş tarihinden en geç 1 (bir) ay önce yazılı başvurusu üzerine ilgili 

protokol sona erer. 

(2) Taraflardan biri TEKNOFEST’in düzenlenmesine 90 günden fazla zaman bulunması koşulu ile bir (1) ay 

önce yazılı olarak fesih ihbarında bulunarak protokolü feshedebilir. 

(3) Üniversitenin görevlendirmiş olduğu personelin, görev ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine 

getirmemesi durumunda T3 Vakfı protokolü tek taraflı feshedebilir. 

 

Yürütme ve Yürürlük  
 

Madde 9 

(1) Bu Protokol’ü Atatürk Üniversitesi Rektörü ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yetkilileri yürütür. Bu 

Protokol, tarafların yetkililerince imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 
 

Yukarıdaki hususları teyiden, 9 (dokuz) maddeden ibaret işbu Protokol, Taraflarca tam olarak okunup 

anlaşıldıktan sonra 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiş ve Taraflar’ın her birinin hazır bulunan gerekli yetkiyi haiz 

imza yetkilileri veya usulüne uygun olarak atanan temsilcileri tarafından ….../….../2021 tarihinde imza altına 

alınmış ve yürürlüğe girmiştir.  

 

 
T3 Vakfı Atatürk Üniversitesi 

Nam ve hesabına 
 
 
 

Nam ve hesabına 
 
 
 
 
 

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı 

 

 

Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI 

 

Rektör 

 


