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BİLİM VE TOPLUM PROJELER İNE AİT DESTEKLEME SÖZLE ŞMESİ 
(4006 TÜBİTAK B İLİM FUARLARI) 

 
1. SÖZLEŞMENİN AMACI VE KAPSAMI 
 

Bu sözleşme, TÜBİTAK tarafından desteklenmesi kabul edilen ve aşağıda bilgileri verilen projenin konusunu, amacını, 
çalışma programını, bütçe planı ile TÜBİTAK kaynağı kullanılarak yapılacak harcamaların yapılmasında uyulacak 
kuralları, sözleşmenin idari ve mali diğer hükümlerini ve proje yürütücüsü ile diğer tarafların hak ve sorumluluklarını 
belirler.  

 

Proje Numarası :    
 

Proje Başlığı : .............................................................. Bilim Fuarı 
 
 

Çağrı Kodu ve Adı  : 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı 
 
 
2. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI  

 
Bu sözleşme; projenin yürütüldüğü kurum/kuruluş, proje yürütücüsü ile projeyi destekleyen kurum olarak Türkiye 
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında aşağıda belirtilen şartlar ile imzalanmıştır. 

 
 
3. TARAFLARA İLİŞK İN BİLGİLER 

 
a)  Projenin Yürütüldü ğü Kurum/Kurulu ş 
 

Adı : 
 
 

Adresi :  
 

 
b) Proje Yürütücüsü 
 

Adı Soyadı  : 
 

Yazışma Adresi  : 
 
 

TC Kimlik Numarası  : Tel  : 

Vergi Numarası  : 
 

Faks : 

e-posta : 
 

GSM : 

 
c)  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu;     

 Atatürk Bulvarı No:221 06100 Kavaklıdere/ANKARA 
 
 
4. PROJENİN SÜRESİ VE TOPLAM BÜTÇES İ 

 
Projenin Başlama Tarihi  : 01.01.2014  

Projenin Biti ş Tarihi  : 01.07.2014 
 
 

Proje Süresi (ay) : 6 ay 
 
 

Proje Bütçesi : 5000 TL 
 
 

Toplam Proje Desteği : Beş bin Türk Lirası  
 
 

   
   

5. BİLGİLERDE DEĞİŞİKL İK OLMASI İLE BİLDİRİMLER İN YAPILMASI  
 

5.1. Taraflar, yukarıda belirtilen bilgilerde değişiklik olması halinde değişikli ği derhal diğer taraflara bildirmeyi taahhüt 
ederler. Adres bilgilerindeki değişiklikler, değişikli ğin yapılmasından en az onbeş gün öncesinde diğer tarafa 
bildirilmediği takdirde, eski adrese yapılacak tebligatlar ilgili tarafa yapılmış sayılır. 
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5.2. Taraflarca gönderilen bildirimler, teslim alındıkları tarihten itibaren geçerli olur. Asıl belgenin on gün içerisinde 
diğer tarafa ulaşmasını sağlayacak şekilde gönderilmesi kaydıyla, bildirimler faks veya elektronik posta ile de 
yapılabilir. 

 
 

6. PROJE KAPSAMI, SÜRESİ VE BÜTÇE DEĞİŞİKL İKLER İ 
 
6.1. TÜBİTAK tarafından verilmesi öngörülen destek tutarı; projenin uygulanması için gerekli sarf giderlerini 
kapsar. Söz konusu bütçe planında yer almayan kalemler için TÜBİTAK tarafından hiçbir destek sağlanmaz. 
 
Destek tutarı, TÜBİTAK’a tahsis edilen bütçe ve nakit imkânları dâhilinde geçerli olup, meydana gelebilecek 
değişikliklerde bu sözleşmenin 10 uncu maddesindeki usul uygulanır.  
  
6.2. Projenin yürütülmesi sırasında proje konusu, amacı veya yöntemi ile ilgili yeni durum veya gerekliliklerin 
saptanması halinde, proje yürütücüsünün bu hususlara ilişkin gerekçeli değişiklik talebi, TÜBİTAK tarafından karara 
bağlanır.  

 
6.3. Mücbir sebeplerle yürütülmeleri geçici olarak olanaksız hale gelen projeler; proje izleyicisinin, projenin 
yürütüldüğü kurum/kuruluşun ve/veya proje yürütücüsünün başvurusu üzerine TÜBİTAK’ ın kararı ile geçici olarak 
durdurulabilir. Proje yürütücüsünün başvurusu ve/veya TÜBİTAK tarafından yapılan inceleme sonucu durdurma 
gerekçelerinin ortadan kalktığının tespiti halinde TÜBİTAK’ın kararı ile proje yeniden başlatılır. Durdurma süresi proje 
süresine ilave edilir. 
 
6.4. Bu sözleşmede hüküm bulunmayan idari ve mali hususlar hakkında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülecek Programlara İlişkin Yönetmelik ve Bilim ve 
Toplum Projeleri İdari ve Mali Esaslarına göre işlem yapılır.   

 
 
7. AVANS 

 
7.1. Avans tutarı, işbu sözleşmede belirlenen ödenek miktarı aşılmamak ve TÜBİTAK tarafından belirlenen avans 
limiti geçilmemek kaydıyla, proje yürütücüsünün talebi üzerine yürütücü tarafından bildirilen hesaba TÜBİTAK’ça 
aktarılır.  
 
 7.2. Avansın amacına ve usulüne uygun harcanmaması ile avansın hesaba yattığı tarihten itibaren 2 ay (60 gün) 
içerisinde mahsup edilmemesi/kapatılmaması halinde, bu tutarlar; proje yürütücüsünden 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunda belirtilen oranlar üzerinden uygulanacak faizi ile tahsil edilir.  

 
 
8.   PROJENİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ KURUM/KURULU Ş VE SORUMLULUKLARI 
 
Projenin Yürütüldüğü Kurum/Kuruluş, projenin etkin ve sözleşmeye uygun yürütülmesinden, çalışma takviminde belirlenmiş 
olan görevlerin tam ve gereği gibi yerine getirilmesinden, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasından ve mevzuatında 
belirlenmiş her türlü tedbirin alınmasından sorumludur. 

 
 
9. PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ VE SORUMLULUKLARI 
 

Proje yürütücüsü; 
 

a) Projenin bu sözleşme ve eklerinde belirtilen iş programı çerçevesinde öngörülen süre, amaç, kapsam, bütçe ve diğer 
hususlara uygun olarak yürütülmesi, geliştirilmesi ve sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. 

 
b) Bu sözleşme eki proje önerisinde öngörülen zaman ile katkıyı projeye verecektir.  

 
c) Projede iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için ilgili mevzuatında belirlenmiş her türlü tedbiri almak ve 

alınmasını sağlamaktan Projenin Yürütüldüğü Kurum/Kuruluş ile birlikte sorumludur. 
 

d) Projeyle ilgili olarak elde edilecek bilgilerin gizlili ğinin sağlanmasını ve korunmasını sağlayacaktır. Proje 
yürütücüsü, proje personelinin gizliliği ihlal eden fiil ve davranışlarından sorumludur.   
 

e) Projenin bilimsel, sosyal, teknik, idari, hukuki ve mali bakımlardan, bu sözleşme ve TÜBİTAK mevzuatına uygun 
bir şekilde yürütülmesi ve bu işlemler sırasındaki her türlü kusur ve ihmalinden sorumludur.  

 
f) Projenin yürütülmesi sırasındaki faaliyetlerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına uygunluğunu sağlamakla, ulusal 

birlik ve beraberliğimizi bozucu, insanı, aileyi ve toplumun bir kesimini küçük düşürücü faaliyetlerde 
bulunulmayacağını taahhüt eder. 
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g) Proje kapsamındaki faaliyetlere yönelik olarak TÜBİTAK dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan, varsa proje 
önerisinde belirtilenler dışında, her ne ad altında olursa olsun herhangi bir destek/katkı (katkı payı, sponsorluk vs)  
alınması söz konusu ise desteğin/katkının alınmasından önce TÜBİTAK’ın yazılı onayını almayı kabul ve taahhüt 
eder.  

 
 

Ayrıca işbu Sözleşme kapsamında; 
 
h) Bilim Kurulu Üyeleri ile TÜBİTAK proje destekleme programlarının yürütülmesinde görev alan kişiler TÜBİTAK 

destek programlarından yararlanamaz ve TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde görev alamazlar. 
 
i) Bilim ve Toplum Programları Değerlendirme Kurulu Üyesi olarak görev yapan kişiler Bilim ve Toplum Daire 

Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan proje destekleme programları çerçevesinde yürütücülük görevi üstlenemez 
ve herhangi bir görev alamazlar. 

 
j) Destek Programları Başkanlıklarında görevli bilimsel program uzman yardımcıları, uzman ve başuzmanlar, son üç 

yıl içinde çalışmış oldukları kurum ve kuruluşların dahil olduğu projelere ilişkin süreçlerde görevlendirilemezler. 
 
k) TÜBİTAK Personeli olarak görev yapmış olup da TÜBİTAK’taki görevinden ayrılanlar, TÜBİTAK tarafından 

desteklenen projelerde, ayrılış tarihinden itibaren 3 yıl süreyle görev alamazlar. 
 

l) TÜBİTAK tarafından projeye maddi destek sağlandığının belirtilmesi dışında projenin bizzat TÜBİTAK tarafından 
veya TÜBİTAK ile işbirliği içerisinde yürütüldüğü izlenimini verecek herhangi bir açıklamada bulunulamaz.  

 
 
10. MÜCBİR SEBEPLER 
 

10.1. Proje yürütücüsünün kusurundan ileri gelmemiş olmakla birlikte, projenin devamına engel nitelikte bir durum 
meydana geldiği ve tarafların bu durumu ortadan kaldıramadığı haller, mücbir sebep olarak kabul edilir. Bir durumun 
TÜBİTAK tarafından mücbir sebep olarak kabulü, Proje yürütücüsü ve/veya Projenin Yürütüldüğü Kurum/Kuruluşun 
söz konusu durumun ortaya çıktığı tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde durumu TÜBİTAK’a belgeleri ve gerekçeleriyle 
bildirmesi üzerine mümkündür. TÜBİTAK, anılan bildirim üzerine durumu değerlendirerek mücbir sebebin kabulüne ya 
da reddine karar verebilir. 
 
10.2. Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller; doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel 
seferberlik ilanı, TÜBİTAK’ ın projeye destek verebilmesine engel teşkil edebilecek nitelikteki bütçe ve nakit kısıntıları 
ile TÜBİTAK tarafından taahhüdün yerine getirilmesine engel olduğu kabul edilen benzeri zorunlu hallerdir. 
 
10.3. Mücbir sebebin TÜBİTAK tarafından kabulü durumunda proje, sebep ortadan kalkana kadar proje izleyicisinin, 
projenin yürütüldüğü kurum/kuruluşun ve/veya proje yürütücüsünün başvurusu üzerine TÜBİTAK’ ın kararı ile geçici 
olarak durdurulabilir. Proje yürütücüsünün başvurusu ve/veya TÜBİTAK tarafından yapılan inceleme sonucu durdurma 
gerekçelerinin ortadan kalktığının tespiti halinde TÜBİTAK’ın kararı ile proje yeniden başlatılır ve projenin 
durdurulduğu süre, proje süresine ilave edilir. Ortaya çıkan mücbir sebep projenin devamına engel nitelikte ise, bu 
durumda proje yürürlükten kaldırılır. Yürürlükten kaldırma tarihi itibariyle yapılacak değerlendirme sonucuna göre 
sebepsiz zenginleşme hükümleri uyarınca, varsa proje yürütücüsü ile uzman personele yapılan diğer ödemelerin de 
iadesi gerekir. 
 
10.4. TÜBİTAK’ın, sözleşmenin ifasına ilişkin olarak bu sözleşmede yer alan yükümlülüklerini Proje yürütücüsünün ve 
Projenin Yürütüldüğü Kurum/Kuruluşun kusuru olmaksızın öngörülen süreler içinde yerine getirememesi ve bu 
durumun süreklilik arz edeceğinin TÜBİTAK tarafından anlaşılması üzerine bu madde hükümlerine göre işlem yapılır. 
 

 
11. PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ 

       
         11.1. Proje Yürütücüsünün ayrılmayı talep ettiği veya değiştirilmesi gerektiği hallerde projenin durumu Müdürlük 

tarafından değerlendirilir. Yeni bir proje yürütücüsünün görevlendirilmesi veya projenin yürürlükten kaldırılması 
Başkanlık; projenin iptali hususunda oluşturulacak görüş ise Bilim Kurulu tarafından karara bağlanır. 

          
 
12. PROJENİN DURDURULMASI, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE İPTAL İ 
 
        12.1 Projenin Durdurulması: Sözleşmede belirtilen tarihlerde, kabul edilebilir mazeret bildirilmeksizin sonuç raporları 

gönderilmeyen projeler, yapılan inceleme sonucunda öngörülen yöntem, konu ve çalışma programına uygun biçimde 
yürütülemediği anlaşılan projeler veya mücbir sebeplerle yürütülmeleri geçici olarak olanaksız hale gelen projeler; 
proje izleyicisinin, kurumun ve/veya ilgililerin başvurusu üzerine geçici olarak durdurulabilir.  

 
12.2. Proje yürütücüsünün başvurusu ve/veya Müdürlük tarafından yapılan inceleme sonucu, durdurma gerekçelerinin 
ortadan kalkması halinde Müdürlük kararı ile proje kaldığı yerden yeniden başlatılır. Durdurma süresi proje süresine 
ilave edilir.  
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12.3 Projenin Yürürlükten Kaldırılması: Durdurma işlemi sonrasında veya TÜBİTAK’ın yaptığı değerlendirme 
sonucunda, Proje Yürütücüsünün veya Kurumun kusur ve ihmali olmaksızın durdurma gerekçelerinin ortadan 
kalkmadığının veya kaldırılamadığının tespit edilmesi halinde, proje; proje yürütücüsünün başvurusu üzerine veya 
TÜBİTAK tarafından re’sen yürürlükten kaldırılır.  
 
12.4. Projenin İptali: Yapılan izleme sonucunda Proje Yürütücüsünün veya Kurumun kusur ve ihmali ile Projenin 
öngörülen amaç, yöntem, konu ve çalışma programına uygun olarak yürütülmemesi ya da işbu sözleşme hükümlerine 
aykırı işlem yapılması ve aykırılığın/uygunsuzluğun verilen süreye rağmen giderilmemesi veya uyarı yazısına rağmen 
kesin raporun gerekçe ile birlikte gönderilmemesi veya gönderilen gerekçenin TÜBİTAK tarafından uygun 
görülmemesi hallerinde projenin durdurulmasına gerek olmaksızın proje TÜBİTAK tarafından ilgili Müdürlüğün 
önerisi üzerine Bilim Kurulu kararıyla tek taraflı olarak iptal edilebileceği gibi kabul edilen toplam proje bütçesinin 
%20 sine kadar bir ödenek kesintisi yapılarak projenin devamı talep edilebilir.  

12.5. İlgili Müdürlüğün gerek görmesi halinde, proje durdurulmadan da yürürlükten kaldırma veya iptal süreci 

başlatılabilir. 

12.6. Projenin yürürlükten kaldırılması veya iptal edilmesi durumunda karar, Müdürlük tarafından ilgili kişi ve 
kurumlara bildirilir. 

12.7. Yürürlükten kaldırma ve iptal durumlarında proje kapsamında satın alınan tüketim malzemesinin iadesi hakkında 
bir usul belirlenmemişse 01.03.2013 tarih ve 28574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülecek Programlara İlişkin Yönetmelik 
hükümleri uygulanır. 

12.8. İptal edilen projede görev alan proje yürütücüsüne bir ila beş yıl TÜBİTAK ile ilgili herhangi bir işte görev veya 
destek verilmez. Bu kişilerin yürürlükte olan diğer projelerdeki görevleri ve varsa TÜBİTAK tarafından yapılmış olan 
görevlendirmeleri sona erdirilir. Ancak, uluslararası sözleşmeler çerçevesinde üstlendiği,  varsa süreli temsil görevleri 
ile uluslararası projelerde yürüttüğü görevler, ilgili birimlerin önerisi üzerine Başkanlık Oluruyla devam ettirilebilir. 
 
 

13. SONUÇ RAPORU 
 

13.1. Bilim Fuarı bitiş tarihini izleyen en çok bir ay içinde, TÜBİTAK Bilim Fuarı sonuç bilgileri proje yürütücüsü 
tarafından TÜBİTAK’ça hazırlanan formata uygun olarak bilimiz.tubitak.gov.tr adresinde Fuar Sonuç Raporu 
kısmına yüklenir.  
 
13.2. TÜBİTAK gerekli gördüğü takdirde, raporun revize edilmesini isteme hakkına sahiptir. 

 
        13.3. Rapor TÜBİTAK tarafından kabul edildiği takdirde proje başarıyla sonuçlanmış sayılarak Sözleşmenin 15 inci 

maddesi, raporun reddi halinde ise proje iptal edilerek sözleşmenin 13 üncü maddesi hükmü uygulanır. 
  
 
14. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 
 

Bu sözleşme, ekte yer alan iş programına uygun olarak projenin tamamlanması ve sonuç raporunun TÜBİTAK 
tarafından kabulü ile sona erer.  
 
 

15. SÖZLEŞMEDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK HÜKÜMLER İN BAĞLAYICILI ĞI 
  

15.1. İşbu sözleşmenin imza tarihinden sonra TÜBİTAK mevzuatında diğer mevzuatta yapılacak olan değişiklikler 
ve/veya yeni düzenlemelerde projenin uygulanmasına, değerlendirilmesine ve sonuçlandırılmasına yönelik farklı 
hükümlerin yer alması halinde, sonradan yürürlüğe girecek bu hükümler taraflar yönünden bağlayıcı olacaktır.  
 
15.2. Bu değişiklikler ve/veya yeni düzenlemeler, sözleşmenin uygulanmasına esas olmak üzere taraflarca 
www.tubitak.gov.tr adresinden takip edilir. 

 
 
16. EKLER 

 
1. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülecek 

Programlara İlişkin Yönetmelik (www.tubitak.gov.tr adresinden edinebilirsiniz.) 

2. Bilim ve Toplum Projeleri İdari ve Mali Esasları (www.tubitak.gov.tr adresinden edinebilirsiniz.) 
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17. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER 
 

İşbu Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, TÜBİTAK mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 
Taraflar, projeye ek ödenek ve ek süre verilmesiyle oluşan yeni durumda işbu sözleşme hükümlerinin uygulanacağını 
kabul ederler.  

 
 
18. İHTİLAFLAR 
 

Sözleşme yorum ve icrasından doğacak anlaşmazlıklar karşılıklı müzakereler ile halledilmeye çalışılacak, bu suretle 
giderilmeyen bütün uyuşmazlıkların hallinde ise T.C. Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. 
 
 

19.YÜRÜRLÜK 
 

 İşbu sözleşme tarihi olarak, TÜBİTAK’ın imza tarihi esas alınır ve işbu sözleşmenin 4 üncü maddesi uyarınca ve 
 TÜBİTAK tarafından Kuruluşa bildirilen proje başlama tarihinde yürürlüğe girer. 
 
         İşbu sözleşme (19) madde ve (5) sayfadan ibaret olup, aşağıdaki imza sahiplerince (1) nüsha olarak imzalanarak  

yürürlüğe girmiştir. 
 

 
Proje Yürütücüsünün 
Adı Soyadı 
 

Okul Müdürü 
Adı Soyadı 
 

 
İl/İlçe Milli E ğitim Müdürü 
Adı Soyadı 
 

 
Başkan a. 
 
 
 
 
Doç. Dr. M. Necati DEMİR 
TÜBİTAK Ba şkan Yardımcısı 
......./......./........... 
 

 
 


