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1000 – 2015-1 ÜNİVERSİTELERDE AR-GE STRATEJİ BELGESİ HAZIRLATILMASI VE 
UYGULATILMASI ÇAĞRISI BAŞVURU FORMU 

TÜBİTAK tarafından doldurulacaktır. 

Geçici Proje No  Proje No  

 
BAŞVURU KAPAK SAYFASI 

 

Çağrı Kodu 1000 - 2015-1 

Çağrı Başlığı Üniversitelerde Ar-Ge Strateji Belgesi Hazırlatılması ve Uygulatılması  

Proje Başlığı ……………………….......................... Üniversitesi Ar-Ge Strateji Belgesi 

Seçilen Alan/Alanlar(*) 

Alan 1:........................................................................................................ 
 
Alan 2:.......................................................................................................... 
 
Alan 3:......................................................................................................... 
 
Alan 4:.......................................................................................................... 
 
Alan 5:....................................................................................................... 
 
(*)Bu alanlar çağrı duyurusu ekinde verilen alan listesinden seçilecektir. Bir üniversite en fazla 5 farklı alan 
(Üniversitelerin öğretim üyesi sayısına göre değişiklik göstermektedir) belirleyebilir. Detaylar için Bkz Çağrı 
Duyurusu 

Alt Alan Bilgileri(**) 

Alt Alan 1:.................................................................................................................. 
 
Alt Alan 2:..................................................................................................................... 
 
Alt Alan 3:................................................................................................................... 
 
Alt Alan 4:................................................................................................................... 
 
Alt Alan 5:..................................................................................................................... 
 
(**)Seçilen her bir alana ait alt alan bilgileri eğer gerekiyorsa bu kısımda belirtilmelidir. Örneğin seçilen alan 
“Enerji” ise buna ait alt alan(lar)  Rüzgar Enerjisi, Güneş Enerjisi vb. şeklinde doldurulabilir. Her bir alan için 
birden fazla alt alan yazılabilir. 

Proje Bütçesi  

Proje Süresi  

Yürütücü Kuruluş  
Adres 
 

 
 

Telefon  Faks  
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Proje Yöneticisi (*) 

Adı, Soyadı  T.C. Kimlik No  

Unvanı/Görevi  

Yazışma Adresi  

Telefon  Faks  E-Posta  

(*) İki ve daha fazla alanda başvuru yapılması durumunda projenin koordinasyonundan sorumlu kişidir. Proje yöneticisi, alanların herhangi 
birinin proje yürütücüsü de olabilir. Bir alanda başvuru yapılması durumunda proje yöneticisine gerek yoktur. 

(SEÇİLEN ALAN 1) (*) 

Proje Yürütücüsü 

Adı, Soyadı  T.C. Kimlik No  

Unvanı/Görevi  

Yazışma Adresi  

Telefon  Faks  E-Posta  

(*) İki ve daha fazla alanda başvuru yapılması durumunda her bir alan için yürütücü ve araştırmacı(lar) bilgisi verilmelidir. 
 

Araştırmacı (*) 

Adı, Soyadı  T.C. Kimlik No  

Unvanı/Görevi  

Yazışma Adresi  

Telefon  Faks  E-Posta  

(*)  Araştırmacı sayısı kadar tablo eklenebilir.  
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KABUL VE TAAHHÜT BEYANLARI (PROJE EKİBİ) 

 Bu başvuru formunda verilen bilimsel varsayım ve düşünceler dışındaki bütün bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu; 
 Aksini açıkça belirtmediğim/belirtmediğimiz takdirde, bu formla yapılan proje önerisinde yer alan tüm resim ve ekli belge ile yayınların 

şahsımın/şahsımızın özgün eseri olduğunu ve hiç bir yerde yayınlanmadığını, 
 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu anlamında şahsımıza ait olduğu beyan 

edilen eserleri çoğaltma, yayma ve umuma iletme haklarına sahip olduğunu, 
 Proje kapsamında elde edeceğim/edeceğimiz bilgi ve verilerin, ilgili mevzuat çerçevesinde sorumlu kamu, kurum ve kuruluşlara verilmesi gerektiğinde, 

bu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli tüm işlemleri yerine getireceğimi/getireceğimizi, 
 TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Çalışma Esasları/Yönetmeliği kapsamında etiğe aykırı davranışı tespit edilerek haklarında yaptırım 

uygulanmasına karar verilmiş olup, buna ilişkin kararda TÜBİTAK'tan destek alamayacağı belirtilen süreyi tamamlamamış kişilerin proje ekibinde yer 
almadığını, 

 Bu proje önerisinin başka bir kurum (ulusal veya uluslararası) tarafından desteklenmekte olmadığını ve başvuru sonuçlanana kadar desteklenmek 
üzere başka bir kuruma (ulusal veya uluslararası) sunmayacağımı/sunmayacağımızı, 

 TÜBİTAK'ın bu form ile yaptığım/yaptığımız proje önerisini kabul etmek zorunda olmadığını ve TÜBİTAK tarafından yapılacak ve/veya yaptırılacak 
değerlendirme içerik ve sonucuna itiraz etmeyeceğimi/etmeyeceğimizi (yargı yolu hariç), 

 Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına ve sair mevzuat hükümleri ile TÜBITAK’ın proje değerlendirme ve destekleme kural ve usullerini bildiğimi/bildiğimizi 
ve bu hükümlere uygun hareket edeceğimi/edeceğimizi; 

 Proje önerisinde beyan edilenler dışında, Proje Öneri formunda yer alan faaliyetlere ilişkin desteklenmesi istenen maliyet/gider kalemleri için kamu 
kurum ve kuruluşlarından veya Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara dayalı olarak sağlanan fonlardan geri ödemesiz başka bir desteği  
sağlamadığımı/sağlamadığımızı, bu taahhüdün imza tarihi itibariyle bu nitelikte sağlanmış veya sağlanmakta olan desteklere ilişkin bilgilerin 
tümünün bu form ve eklerinde beyan ettiğimi/ettiğimizi, 

 Projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi durumunda, projenin desteklenen maliyet/giderleri için, herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu veya 
Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara dayalı olarak sağlanan fonlardan geri ödemesiz başka bir desteğin nakdi olarak sağlanması 
halinde bu desteklere ilişkin bilgileri TÜBİTAK’a beyan edeceğimi/edeceğimizi ve söz konusu desteklerin TÜBİTAK tarafından sağlanan desteklerden 
mahsup/tahsil edileceği ile bunların maliyet/gider olarak TÜBİTAK’a sunulamayacağını bildiğimi/bildiğimizi, 

 Projede hedeflenen çıktıların (yazılım, veri, rapor vb.) tamamını veya bir kısmını proje önerisinin sunulduğu tarih itibariyle bir kamu kurum veya 
kuruluşuna bedeli karşılığında taahhüt etmediğimi/etmediğimizi, aksi takdirde proje önerisinin değerlendirmeye alınmayacağını ve proje için 
destekleme kararı verilse dahi, proje sözleşmesi imzalanmadan önce böyle bir taahhüde girildiği takdirde, bu kararın iptal edileceğini 
bildiğimi/bildiğimizi, 

 Proje sözleşmesinin imzalanmasından sonra projede hedeflenen çıktıların (yazılım, veri, rapor vb.) tamamının veya bir kısmının bir kamu kurum veya 
kuruluşuna bedeli karşılığında taahhüt edilmesi durumunda, ilgili kamu kurum veya kuruluşu tarafından işin verildiği tarih (ihale kararının onaylandığı 
veya ihalesiz alımlarda siparişin/işe başlama talimatının verildiği tarih) itibariyle projenin yürürlükten kaldırılacağını bildiğimi/bildiğimizi; 

 Projede hedeflenen çıktıların (yazılım, veri, rapor vb.) tamamının veya bir kısmının bir kamu kurum veya kuruluşuna bedeli karşılığında taahhüt 
edilmesi durumunda, bu hususu işin verildiği tarihi (ihale kararının onaylandığı veya ihalesiz alımlarda siparişin/işe başlama talimatının verildiği tarih) 
takip eden 15 gün içinde TÜBİTAK’a bildireceğimi/bildireceğimizi, gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğum/bulunduğumuz veya zamanında ve gereği 
gibi bildirimde bulunmadığım/bulunmadığımız takdirde olası zararlara ilişkin sorumluluğumuz saklı kalmak kaydıyla projenin iptal edileceğini 
bildiğimi/bildiğimizi; 

 Proje için destekleme kararı verilmesi öncesinde veya sonrasında, başvuru konusu projenin TÜBİTAK ile işbirligi içerisinde veya bizzat TÜBİTAK 
tarafından yürütüldüğü anlamına gelebilecek açıklamalar yapmayacağımızı; 

 Yürütücünün, proje için gerekli olması durumunda, yasal izin belgesinin ve etik kurul belgesinin başvuru aşamasında TÜBİTAK'a sunulmasından 
sorumlu olduğunu, desteklenmesine karar verilen projeler için bu belgelerin tamamlanmaması durumunda proje sözleşmesinin yapılamayacağını 
bildiğimi/bildiğimizi; 

 TÜBİTAK’ın yukarıda anılan kural ve usullerine ilişkin düzenlemelerini gerekli gördüğünde değiştirebileceğini ve yapılacak bu değişiklere de uymak 
zorunda olduğumu/olduğumuzu; 
 

kabul ve taahhüt ederim/ederiz. 
 

Yukarıda uymayı kabul ve taahhüt ettiğim/ettiğimiz kurallara uymadığımızın ve/veya verdiğim/verdiğimiz bilgilerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğumuzun 
TÜBİTAK’ça saptanması halinde, TÜBİTAK tarafından alınacak karar ve uygulanacak yaptırımlara uyacağımızı kabul ve taahhüt ederim/ederiz. 

 
 

Projedeki Görevi Adı Soyadı Tarih İmza 

Proje Yöneticisi (*)    

(*) İki ve daha fazla alanda başvuru yapılması durumunda projenin koordinasyonundan sorumlu kişidir. Proje yöneticisi, alanların herhangi 
birinin proje yürütücüsü de olabilir. Bir alanda başvuru yapılması durumunda proje yöneticisine gerek yoktur. 

 

PROJE EKİBİ (SEÇİLEN ALAN 1) 

Projedeki Görevi Adı Soyadı Tarih İmza 

Proje Yürütücüsü    

Araştırmacı(lar) (*)    

 (*) Araştırmacı sayısı kadar satır eklenebilir. 
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PROJE EKİBİ (SEÇİLEN ALAN 2) 

Projedeki Görevi Adı Soyadı Tarih İmza 

Proje Yürütücüsü    

Araştırmacı(lar) (*)    

 (*) Araştırmacı sayısı kadar satır eklenebilir. 

 

PROJE EKİBİ (SEÇİLEN ALAN 3) 

Projedeki Görevi Adı Soyadı Tarih İmza 

Proje Yürütücüsü    

Araştırmacı(lar) (*)    

 (*) Araştırmacı sayısı kadar satır eklenebilir. 

 

PROJE EKİBİ (SEÇİLEN ALAN 4) 

Projedeki Görevi Adı Soyadı Tarih İmza 

Proje Yürütücüsü    

Araştırmacı(lar) (*)    

 (*) Araştırmacı sayısı kadar satır eklenebilir. 

 

PROJE EKİBİ (SEÇİLEN ALAN 5) 

Projedeki Görevi Adı Soyadı Tarih İmza 

Proje Yürütücüsü    

Araştırmacı(lar) (*)    

 (*) Araştırmacı sayısı kadar satır eklenebilir. 
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KABUL VE TAAHHÜT BEYANLARI (ÜNİVERSİTE) 

 Bu formu, projeyi öneren ve projenin yürütüleceği kurum/kuruluş olarak imzalayarak; formda verilen bilimsel varsayım ve düşünceler dışındaki bütün 
bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu; 

 Önerilen proje TÜBİTAK’ça kabul edilerek desteklendiği takdirde TÜBİTAK’ın tüm kural, şart ve düzenlemelerine uyacağını ve uyulmasını 
sağlayacağını; 

 Projenin TÜBİTAK’ça kabul edildiği şekilde yürütülmesi ve sonuçlanması için azami özeni göstereceğini; 
 Ortaya çıkabilecek menfaat ihlallerini engelleyecek önlemleri alacağını; bu menfaat ihlallerini belirleyecek mali açıklamaların gerektiğinde proje 

önerisinde görev alan ve/veya projeyle ilgili diğer kuruluş çalışanları tarafından yapılacağını ve gelişecek menfaat ihlallerini verilen proje desteğinin 
kullanımından önce, önleyecek veya kontrol edecek tedbirleri alacağını; 

 TÜBİTAK’ça gerekli denetim ve izlemelerin yapılabilmesi için gerekli ortam ve imkânları sağlayacağını; 
 TÜBİTAK tarafından projeye verilen destek tutarının hızlı, etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacağını; tüm bu işlemler sırasında TÜBİTAK’a gerekli 

bildirimleri zamanında yapacağını; aksi takdirde TÜBİTAK’ın uygun gördüğü önlem ve yaptırımları uygulamaya yetkili olduğunu;;  
 Proje önerisinde beyan edilenler dışında, Proje Öneri formunda yer alan faaliyetlere ilişkin desteklenmesi istenen maliyet/gider kalemleri için kamu 

kurum ve kuruluşlarından veya Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara dayalı olarak sağlanan fonlardan geri ödemesiz baska bir desteğin 
sağlanmadığını, bu taahhüdün imza tarihi itibariyle bu nitelikte sağlanmış veya sağlanmakta olan desteklere ilişkin bilgilerin tümünün bu form ve 
eklerinde beyan edildiğini; 

 Projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi durumunda, projenin desteklenen maliyet/giderleri için, herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu veya 
Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara dayalı olarak sağlanan fonlardan geri ödemesiz başka bir desteğin sağlanması halinde bu 
desteklere ilişkin bilgilerin TÜBİTAK’a beyan edileceğini ve söz konusu desteklerin TÜBİTAK tarafından sağlanan desteklerden mahsup/tahsil 
edileceği ile bunların maliyet/gider olarak TÜBİTAK’a sunulamayacağının bilindiğini; 

 Projede hedeflenen çıktıların (yazılım, veri, rapor vb.) tamamının veya bir kısmının proje önerisinin sunulduğu tarih itibariyle bir kamu kurum veya 
kuruluşuna bedeli karşılığında taahhüt edilmediğini, aksi takdirde proje önerisinin değerlendirmeye alınmayacağının bilindiğini; 

 Proje için destekleme kararı verilse dahi, proje sözleşmesi imzalanmadan önce böyle bir taahhüde girildiği takdirde, bu kararın iptal edileceğinin 
bilindiğini; 

 Proje sözleşmesinin imzalanmasından sonra projede hedeflenen çıktıların (yazılım, veri, rapor vb.) tamamının veya bir kısmının bir kamu kurum veya 
kuruluşuna bedeli karşılığında taahhüt edilmesi durumunda, ilgili kamu kurum veya kuruluşu tarafından işin verildiği tarih (ihale kararının onaylandığı 
veya ihalesiz alımlarda siparişin/işe başlama talimatının verildiği tarih) itibariyle projenin yürürlükten kaldırılacağının bilindiğini; 

 Projede hedeflenen çıktıların (yazılım, veri, rapor vb.) tamamının veya bir kısmının bir kamu kurum veya kuruluşuna bedeli karşılığında taahhüt 
edilmesi durumunda, bu hususu işin verildiği tarihi (ihale kararının onaylandığı veya ihalesiz alımlarda siparişin/işe başlama talimatının verildiği tarih) 
takip eden 15 gün içinde TÜBİTAK’a bildirileceğini, gerçeğe aykırı bildirimde bulunulduğu veya zamanında ve gereği gibi bildirimde bulunulmadığı 
takdirde projenin iptal edileceğinin bilindiğini; 

 Proje için destekleme kararı verilmesi öncesinde veya sonrasında, TÜBİTAK’ın yazılı onayı olmaksızın başvuru konusu projenin TÜBİTAK ile işbirliği 
içerisinde veya bizzat TÜBİTAK tarafından yürütüldüğü anlamına gelebilecek açıklamalar yapmayacağımızı,  
 

kabul ve taahhüt eder. 
 

PROJENİN YÜRÜTÜLECEĞİ KURULUŞ YETKİLİSİNİN 

Adı-Soyadı ve Unvanı İdari Görevi (*) Tarih İmza 

    

(*) Rektör veya yetki verdiği Rektör Yardımcısı, Rektör Yardımcısının yönetici/yürütücü olması durumunda  Rektör tarafından 
imzalanmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


