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Amıç
Mıdde l- (l) Bu Protokoltin amacı; lrBrİa» ib Uşk Üniversitesi arasında "Genç Nesiller
Yanşıyor" Proje Yanşması kapsamında işbirliği ktırulmasını amaçlamaktadır.
Kıpsım
Mıdde 2- (l) Bu Protokol; HEFİAD ile Uşak Üniversitesi arasında "Genç Nesiller Yarışıyor"
Proje Yarışmı§ı kapsamında kurulacak işbirliğine dair usul ve taraflar arasında yiirütülecek
işbirliğine ilişkin esasları kapsar.
Tırıilar
Mıdde 3- (l) Bu Protokoltin taraflan Helal Finans Araştırmaları Derneği (HEFİAD) ve Uşak
üniversitesidir.
HEFİAD
Adres :Atatiirk Matı. Sütçü İmam Cad. No:41 Kat:2 Ümraııiye/İstanbul
Telefon :02|6443 ll ll
E-posta : mehmet.gurüs@hefiad.com
Uşak Üniversitesi
Adres : İzmir Yolu, Atattirk Blv. 8. Km, 64000 Merkez/Uşak
Telefon :027622l212|
E-posta : utto@usak.edu.tr
İşbirliğ ılınlırı
Mıdde + (l) Taraflar miihendislik, teknoloji ve eğitim alanlannda öğrenci projelerinin
geliştirilmesine, öğrencilere proje külttirüniin aşılanmasına ve sunulan projelerin uygulanmasına
zemin hazırlamaya yönelik olarak ortak bir pğe yarışması etkinliği düzenleyecekler ve bu konuda
işbirliği içinde hareket edeceklerdir.
Mıdde 5- Yanşmanın duyurusu, pğelerin toplanması, jtiıilerin belirlenmesi, pğelerin jtiri
değerlendirme stireçleri, etkinliğin organizasyonu Uşak Üniversitesi tarafindan yapılacaktır.
Finansal hususlar
Mıdde 6- Yanşmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri, jüri ücretleri, şhir dışından gelecek olan
pğe sahibi öğrencilerin ve jtlrilerin seyahat ve konaklama ücretleri, yanşmadan sonra yapılacak
olan gala yemeği, tanıtım, kırtasiye, kargo vb. diğer olası her tiirlü masraflar HEFİAD tarafından
karyılanacaktır.
Gizlilik ve güvenlik
Mıdde 7- (l) Bu Protokol kapsamında elde edilen veriler ve bilgiler amacı dışında kullanılamaz.
Diğer hususlar
Madde 8- (1) Protokol maddelerinin uygulanmasında
konularda ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar, tarafların
sonrasında Ek Protokoller ile çözümlenecektir.

veya Protokolde hükilm bulunmayan
üst yönetimleri arasında mutabakat
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(2) Bu Protokolde yer almayan hususlarda Uşak Üniversitesi Yönetim Kurulu ve Uşak Üniversitesi

Senatosu kararlan Protokolün tamamlayıcı hüktimleri olarak uygulanır.

(3) İş bu Protokol sebebiyle, Uşak Üniversitesine tazminat dahil herhangi bir ad altında solumlulü
yfülenemez.
yüriirlük
Mıdde 9- (1) Bu protokol, taraflarca imzalandığı tarihte ytlrilrlüğe girer ve tarafların karŞılıklı

mutabakatı ile sona erer. Taraflardan her biri, 30 (ofuz) giin öncesinden yapılacak yazılı dildi.iml"

işbu Protokolden tek taraflı olarak çekilebilir.
Üıdde l0_ (ı) İş bu protokol2ll0ll2022 tarihinde 2 ntisha olarak tarzim ve imza edilmiş olup

hiçbir maddesi 2547 sayı|ıytikseköğretim Kanununa, ilgili mevzuat hüki.imlerine, diirüstltik ve iYi

niyet kurallanna aykın olarak yorumlanamaz.

HELAL FİNANS AR.AŞTIR.MALARI DERNEĞİ
Adını

GENELBAŞKAN
Mehmet cÜnnış

UŞAK ÜxtvnnsİrBsİ
Adını

REKTÖR
Prof. Dr. Ekrem SAVAŞ
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