TÜBİTAK BAŞKANLIĞINA
“Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına
İlişkin Yönetmelik” (Yönetmelik) ve “TÜBİTAK Teknogirişim Sermayesi Desteği Uygulama
Esasları” (Uygulama Esasları)” çerçevesinde, ”Bireysel Genç Girişim (BiGG)” olarak da
anılan “1512 - Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı” kapsamında değerlendirilmek
üzere ……………......................’a ön başvuru yaptığım “…………….” numaralı ve “…...
………… .........…… ……………… ……………..… “başlıklı iş fikrine ilişkin olarak;



















Başvuru süreçlerinde kimlik bilgilerimi doğru beyan ettiğimi,
Çağrı duyurusunda belirtilen ön başvuru koşullarını sağladığımı,
İş fikrimin uygulayıcı kuruluş tarafından http://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden
TÜBİTAK’a sunulduğu tarihin, ön başvuru tarihi olduğu konusunda bilgi sahibi olduğumu,
Uygulayıcı Kuruluş tarafından iş fikrinin TÜBİTAK’a sunulmasının geciktirilmesinden
kaynaklanan hak kayıplarından dolayı TÜBİTAK’a karşı hiçbir hak talebinde
bulunmayacağımı,
Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir şirketin ortaklık yapısı içinde bulunmadığımı,
Ön başvuru öncesinde 5746 sayılı Araştırma Geliştirme Faaliyetlerini Desteklenmesi
Hakkında Kanun ve Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine
İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği çerçevesinde Teknogirişim Sermayesi Desteği
veya TÜBİTAK tarafından yürütülen 1512 - Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı
kapsamında 2. aşama desteği almadığımı,
2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun
gereği, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı’ndan (TEYDEB)
ayrılmış bir personel olmadığımı ve böylesi bir personele ilişkin ayrıldığı tarihten
başlayarak üç (3) yıl süre ile iş fikri ve iş planı/projede doğrudan veya dolaylı olarak görev
ve/veya destek talep etmediğimi,
İlgili destek programına ilişkin www.tubitak.gov.tr adresinde yer alan mevzuat hakkında
tam olarak bilgi sahibi olduğumu, söz konusu mevzuat hakkındaki gelişmeleri sıklıkla takip
edeceğimi ve mevzuata uygun hareket edeceğimi,
Programın 2. aşamasında başvuru değerlendirme ve izleme süreçlerinde, TÜBİTAK ile
yapılan her türlü yazışmalarda yer alan belge ve dokümanların postadan kaynaklanan her
türlü kayıp ve zararından TÜBİTAK’ın sorumlu olmadığını bildiğimi, bu nedenle
TÜBİTAK’a karşı herhangi bir talepte bulunmayacağımı,
Programın 2. aşamasında TÜBİTAK’a, http://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden elektronik
ortamda başvuru yaptığım iş planı ile ilgili verilen tüm bilgi ve belgelerde ihtilaf olması
halinde, TÜBİTAK’ın elektronik ortamdaki veri kayıtlarının esas alınacağını bildiğimi,
Çağrı metninde belirtilen uygulayıcı kuruluşa ön başvurum sonucunda, iş fikrimin seçtiğim
uygulayıcı kuruluş ile paylaşmamın sonuçlarından TÜBİTAK’ı sorumlu tutmayacağımı,
İş fikri ve 1. aşama süresince hazırlayacağım iş planı ile ilgili uygulayıcı kuruluşa ve
uygulayıcı kuruluşun’ın görevlendirdiği kişilere verdiğim tüm bilgi ve belgelerde gerçeğe
uygun bilgi verdiğimi ve vereceğimi, iş planı/proje faaliyetlerini yürütmek üzere
görevlendirilen/görevlendirilecek personele ilişkin verilen eğitim bilgilerinin gerçeğe uygun
olduğunu ve TÜBİTAK tarafından gerekli denetim ve izlemelerin yapılabilmesi için her
türlü bilgi ve belgeyi ibraz edeceğimi,
İş fikrinin ve iş planının değerlendirilmesinde görevli izleyici ve panelistlerin etik
ihlallerinden TÜBİTAK’ı sorumlu tutmayacağımı,
2. aşamada iş planının TÜBİTAK tarafından desteklenmesi durumunda, herhangi bir
kamu kurum veya kuruluşu ile Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara dayalı
olarak sağlanan fonlardan geri ödemesiz başka bir Ar-Ge desteğinin nakdi olarak
sağlanması halinde bu desteklere ilişkin bilgileri TÜBİTAK’a beyan edeceğimi ve söz
konusu desteklerin TÜBİTAK tarafından sağlanan desteklerden mahsup/tahsil edileceği
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veya başvuru öncesi herhangi bir kamu kurum veya kuruluşu ile Türkiye’nin taraf olduğu
uluslararası anlaşmalara dayalı olarak sağlanan fonlardan karşılanan maliyet/gider
kalemlerini, desteklenmesi istenen projede yer alan maliyet/gider kalemleri olarak
TÜBİTAK’a sunulmayacağını bildiğimi, aksi halde söz konusu tutarları 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirtilen oranlarda gecikme zammı ve eşit
oranda işleyecek faizi ile birlikte TÜBİTAK’a iade edeceğimi,
Iş planı ve iş planının çıktılarıyla ilgili olarak basına yapılan açıklama ve kamuoyuna
yönelik duyurularda iş planının TÜBİTAK tarafından maddi destek aldığını belirteceğimi,
bu hususu belirtirken TÜBİTAK’tan yazılı izin almaksızın TÜBİTAK’a ait herhangi bir
görseli (logo, marka vb.) kullanmayacağımı, proje çıktılarının TÜBİTAK tarafından bilimsel
olarak onaylandığı yönünde bir intiba oluşturacak hiçbir kullanımda/ifadede
bulunmayacağımı,
Yönetmelik ve Uygulama Esaslarının imzalanan destek sözleşmesinin eki ve ayrılmaz
parçası olduğunu bildiğimi ve söz konusu metinlerin tamamına uygun hareket edeceğimi,
İşbu taahhütnamede yer alan maddelerin tamamı hakkında ayrı ayrı ve bir bütün olarak
bilgilendirildiğimi ve her bir madde ve sonuçları hakkında bilgi sahibi olduğumu,

kabul ve taahhüt ederim.
Yukarıda uymayı kabul ve taahhüt ettiğim kurallara uymadığımın ve/veya TÜBİTAK
tarafından, verdiğim bilgilerde gerçeğe aykırı olguların saptanması halinde, TÜBİTAK
tarafından bu konuda alınacak kararlara uyacağımı ve uygulanacak yaptırımların tarafıma
doğrudan uygulanma kabiliyeti bulunduğunu, bu kararlara ve yaptırımlara karşı herhangi bir
itiraz imkânımın bulunmadığını kabul ve taahhüt ederim.
İş Fikri Sahibinin Adı Soyadı
TC. Kimlik No
İmza/Tarih
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