TÜBİTAK
TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI
(TEYDEB)
PROJE İZLEYİCİSİ SÖZLEŞMESİ
1. TÜBİTAK-Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) (Atatürk Bulvarı No: 221, Kavaklıdere 06100 ANKARA) ile Dr. AHMET
……. …….. (…….. Ü. MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK F. …….. MÜHENDİSLİĞİ B. - KONYA) arasında aşağıdaki şartlarla bu proje
izleyicilik sözleşmesi yapılmıştır.
2. Bu sözleşmenin konusu, …………….. TİC. LTD. ŞTİ. (İSTANBUL) tarafından önerilen ve TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları
çerçevesinde; "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik" ve proje
başvurusunun yapıldığı destek programının uygulama esasları kapsamında Başkanlığımızca desteklenmesine karar verilen "7XXXXX ………….. GELİŞTİRİLMESİ" başlıklı projenin bu sözleşmede öngörüldüğü biçimiyle, 01 Ocak 2014 ile 30 Haziran 2014 dönemi (2014/2) için
Başkanlığımız adına izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanmasıdır.
3. Proje İzleyicisi, sözleşme konusu projedeki gerçekleşen dönemsel teknik kazanımları, faaliyetleri, projedeki ilerlemeyi, ara çıktıları,
zaman/maliyet/kapsam açısından planlanandan sapmaları, bu sapmaların proje gelişimine etkisini, dönemsel harcamaların faaliyetlerle uyumunu,
giderler ve destekleme ölçütlerine uygunluğun değerlendirmesini; söz konusu projenin başvuru dokümanı olan Proje Öneri Bilgileri çerçevesinde
Kuruluş tarafından Ar-Ge Yardımı İstek Formu'nda sunulan, dönem harcamaları, proje gelişim durumu ve teknik kazanımları esas alarak projenin
yürütüldüğü yer veya yerlerde yapacağı inceleme ve görüşmeler sonucu Dönemsel İzleme Raporu Hazırlama Kılavuzunu dikkate alarak,
http://eteydeb.tubitak.gov.tr internet sitesine kendi T.C. kimlik no ve parolası ile giriş yaparak Dönemsel İzleme Raporu'nu en geç 09.09.2014
tarihine kadar elektronik ortamda doldurarak TÜBİTAK'a iletecektir.
4. İzleyici, değerlendirme formunu http://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden elektronik ortamda doldurduktan sonra hem değerlendirme raporunu
hem de izleyicilik sözleşmesini elektronik imzası ile imzalayarak elektronik ortamda gönderir. Elektronik imzanın kullanılmadığı durumlarda ise
sistemin yönlendirmesi ile değerlendirme formunun çıktısını alarak tüm sayfalarını paraflar ve ilgili alanı ve ayrıca iş bu izleyicilik sözleşmesini ıslak
imza ile imzalayarak her iki belgeyi posta/kargo ile TÜBİTAK'a gönderir. Her iki durumda da sehirlerarası ulaşım gideri varsa ulaşım giderine ilişkin
belgeleri sistemden alacağı harcama çizelgesi ekinde posta/kargo ile TÜBİTAK'a gönderir.
5. Proje İzleyicisi, TÜBİTAK tarafından yazılı ya da elektronik ortamda şahsına iletilen proje/proje önerisi kapsamındaki tüm bilgi, belge ve fikirleri
ilgili Kurum/Kuruluşa ait korunacak gizli bilgi olarak kabul edeceğini; bu bilgi, belge ve fikirleri üçüncü taraflara herhangi bir yolla aktarmayacağı gibi
kişisel kazanç-çıkar amacıyla veya başka kişi-kuruluşların kazanç ve çıkarına yol açacak şekilde kullanmayacağını ve TÜBİTAK mevzuatında
belirtilen kurallara uyacağını taahhüt eder, aksi durumda fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına geleceğini bildiğini, bu durumda
TÜBİTAK'ın işbu sözleşmeyi iptal ve feshetme yetkisine sahip olduğunu kabul ve beyan eder.
6. Proje izleyicisi, TÜBİTAK ve ilgili Kurum/Kuruluş tarafından kendisine verilen her türlü dokümantasyonu, değerlendirme raporu ile birlikte
TÜBİTAK'a teslim edecektir.
7. Proje izleyicisine, değerlendirme raporu karşılığında brüt 900 -(dokuzyüz) TL İzleyicilik ücreti ödenecektir. Ayrıca sözleşme konusu projenin
izleme ve değerlendirilmesi kapsamında yapılacak şehirlerarası ulaşım (ekonomik sınıf uçak, tren, otobüs) harcamaları orjinal belge karşılığı
ödenecektir. Bu ödemeler dışında (kargo, posta, yemek, konaklama, taksi, özel araç ile seyahat, vb.) herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Söz
konusu izleyicilik değerlendirmesine ilişkin sözleşme yapılan izleyiciden yeni bir görüş ve değerlendirme alınması durumlarında izleyiciye ayrıca bir
izleyicilik ücreti ödenmeyecektir.
8. TÜBİTAK, bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.
9. Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde "TÜBİTAK - TEYDEB Bünyesinde Yürütülen Destek Programları/Başvurular Kapsamında
Görevlendirilecek Her Bir Hakem/İzleyici Her Bir Değerlendirme İçin Ödenecek Değerlendirme Ücretleri ve Uygulanacak Kurallar" ile ilgili TÜBİTAK
mevzuatı hükümleri uygulanır.
10. Taraflar arasında 22.07.2014 tarihinde tek nüsha olarak düzenlenen ve imza edilen sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek
anlaşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri yetkilidir.
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