KATILIMCILAR İÇİN TAAHHÜTNAME
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenecek 2016 yılı TÜBİTAK
Unmanned Aerial Vehicles Yarışması’na .................... kanatlılar kategorisinde “.......................................................
Üniversitesi ..……………………………………….............................................” takımı olarak katılmak istiyoruz.
www.tubitak.gov.tr adresinde bulunan “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim ve Toplum
Etkinliklerine İlişkin Yönerge”yi ve Etkinlik Kitapçığı (Rules)’u okuduk ve anladık.


TÜBİTAK İnsansız Hava Araçları Yarışları Danışma Kurulu ve Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen
Sabit Kanatlı Araçlar ve Hareketli Kanatlı Araçlar Yarışları Etkinlik Kitapçığı (Rules)’un tüm hükümlerine
uyacağımızı, yarışmaya sadece bu kitapçıkta yer alan kurallara uygun olarak katılabileceğimizi, aksi takdirde
Kurul kararıyla yarışmadan takım olarak ihraç edileceğimizi,

Yarışmaya katılmamız halinde; gerek üçüncü şahıslar yönünden, gerekse şahsımız, ekip üyeleri, servis
elemanları ve kullanacağımız araçla ilgili her türlü güvenlik önleminin alınmasından tarafımızın sorumlu
olacağını; yarışmadan önce ve yarışma sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza, zarar, doğal afet
veya sakatlıktan ötürü gerek şahsımız ve gerekse de üçüncü kişilere karşı TÜBİTAK ve sportif organizasyon
sağlayıcıların maddi ve/veya manevi hiçbir sorumluluk taşımayacağını,

TÜBİTAK ve sportif organizasyon sorumluları tarafından yayımlanacak ilgili her türlü mevzuata uyacağımızı,

Bu taahütname ile birlikte, yarışların geliştirilmesi amacıyla TÜBİTAK İnsansız Hava Araçları Yarışları
Danışma Kurulu ve Değerlendirme Kurulu (Jury) tarafından belirlenen ve yarış konsepti dışında yapılacak
pilot çalışmaları uygulayacağımızı,

Takım üyelerinden biri ya da birkaçının yarış öncesinde veya yarışlar esnasında yazılı ya da sözlü olarak,
diğer takım üyelerine veya organizasyon görevlilerine karşı sportmenlik dışı davranışlarda bulunduğu tespit
edildiği takdirde, Danışma ve Değerlendirme Kurulu (Jury) tarafından yarışlardan ihraç edileceğimizi ve en
az 1 yıl süreyle yarışlardan men edilebileceğimizi,

İhraç kararı verilmesini gerektiren hal/davranışlar nedeniyle TÜBİTAK’ın uğrayacağı zararlardan
maddi/manevi sorumlu olacağımızı bildiğimizi,

Detaylı Tasarım Raporu değerlendirme sonuçlarının açıklanmasını müteakip 2 hafta (14 gün) içinde etkinliğe
katılma/katılamama durumumuzu yazılı olarak TÜBİTAK’a bildireceğimizi,

Etkinliğe katılacağımızı yazılı olarak bildirmemize rağmen, özürlü ya da özürsüz olarak katılınamaması veya
sportmenlik dışı davranışlar nedeniyle etkinlikten ihraç edilmesi halinde bu taahhütname ile katılımcı
kurum/kuruluş veya takıma yapılacak desteğin tamamının, yasal faiziyle birlikte etkinlik bitim tarihini takip
eden 15 (onbeş) gün içerisinde TÜBİTAK’ın ilgili hesabına iade edileceğini,
kabul ve taahhüt ederim/ederiz.
Proje Yöneticisi/Akademik Danışman (*)
İsim:
Görevi:
İmza:

Takım Kaptanı
İsim:
İmza:

Proje’nin Yürütüldüğü Kurum/Kuruluş Yetkilisi (**)
İsim:
Görevi:
İmza:

Banka Hesap Bilgileri (***)
İsim:
IBAN:

Takımın Akademik Danışmanı aynı zamanda Proje Yöneticisidir. Akademik Danışman yarışma hazırlık sürecinde ve yarış süresince
Kuruluşun tam zamanlı görevli personeli olmalıdır.
(**) Rektör, Rektör Yrd., Genel Sekreter, Genel Sekreter Yrd., Dekan - Okul/MYO Müdürü
(***) Proje Yöneticisi/Akademik danışmanın banka hesap bilgileri
(*)

TÜBİTAK Hesapları:
T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi
T. Vakıflar Bankası Merkez Şubesi
T. Halk Bankası Kavaklıdere Şubesi

TR 15 0001 0017 4506 0280 7250 33 (TL)
TR 49 0001 5001 5800 7290 1092 35 (TL)
TR 62 0001 2009 1970 0005 0000 05 (TL)

NOT: Taahütname içerisindeki imzaların tamamının mavi kalemle atılması gerekmektedir. Islak imzalı olmayan başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır. Bu formun renkli taranmış kopyasının ve başvuru formunun en geç 29 Şubat 2016 tarihine kadar uavturkey@tubitak.gov.tr
veya duran.mese@tubitak.gov.tr ‘ye iletilmesi gerekmektedir.Geç gönderilen e-postalar dikkate alınmayacaktır.

