TÜBİTAK BİLİM İNSANI DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (BİDEB)
2224-A YURT DIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME PROGRAMI
TAAHHÜTNAME
Etkinliğin Adı
Başlama- Bitiş Tarihleri
Etkinliğin Yapılacağı Ülke-Şehir
Taahhüt Edenin Kimlik Bilgileri
Adı Soyadı
TC Kimlik No
İletişim Adresi
Telefon No (İş) ve GSM No
Elektronik Posta Adresi
Başvuru Sahibi Adına Açılan
Hesap Bilgileri*

Banka Adı – Şube adı –
Şube Kodu
IBAN NO

* Banka Adı – Şube adı – Şube Kodu ve IBAN numaralarının yanlış/eksik bildirilmesi halinde ödeme
yapılamayacaktır. Bu nedenle oluşabilecek gecikmelerden TÜBİTAK sorumlu tutulamaz.
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TÜBİTAK - Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’na (BİDEB) sunduğum, yukarıda yazılı kimlik
bilgilerimin, başvuru ve destek kapsamında verdiğim diğer bilgi ve belgelerin doğru olduğunu,
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı Burs ve Destek Programlarının Yürütülmesine İlişkin
Usul ve Esaslarını ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu “2224 Bilimsel Etkinliklere Katılımı
Destekleme Programı Çağrı Duyurusu’nu okuduğumu ve söz konusu hükümlere ve TÜBİTAK tarafından
ayrıca yazılı olarak bildirilen diğer hususlara kayıtsız ve şartsız olarak uyacağımı,
Etkinlik kapsamında yapılan harcamaları tevsik edici belgeleri (fatura, dekont vb), dizi pusulası, katılım
sertifikası ve değerlendirme raporunu destek karar tarihinden (destek karar tarihinin etkinlikten önce
açıklanması durumunda etkinlik bitiş tarihinden) itibaren en geç 20 gün içinde TÜBİTAK BİDEB’e
ileteceğime, etkinliğe ait harcama belgelerinin 20 gün içerisinde gönderilemediği durumlarda,
gönderilememe sebebini belirtilen süre içerisinde BİDEB’e yazılı olarak bildireceğime ve mazeretin Grup
Koordinatörü tarafından uygun bulunması halinde her halükarda 6 aylık süreyi aşmayacağımı aksi takdirde
herhangi bir hak talep etmeyeceğimi,
TÜBİTAK desteği dışında alınan/alınacak olan destek miktarını ilgili kurumdan alınan resmi bir yazı veya
ıslak imzalı dilekçe ile destek karar tarihinden (destek karar tarihinin etkinlikten önce açıklanması
durumunda etkinlik bitiş tarihinden) itibaren BİDEB’e bildireceğimi ve bildirim yükümlülüğüne uyulmadığının
tespiti halinde ödenen destek tutarını kanuni faizi ile birlikte geri ödeyeceğimi,
Geçersiz belge, harcama kalemleri kapsamına girmeyen gider belgeleri sunulması, aslı veya aslı gibidir
şeklinde istenen belgelerin onaysız kopyasının sunulması durumunda ve benzeri nedenlerle uygun
bulunmayan harcamalar için herhangi bir hak talep etmeyeceğimi,
TÜBİTAK Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programına başvuru yaptığım bildiri için
TÜBİTAK tarafından desteklenen bir program veya araştırma projesi kapsamında kullanılabilecek seyahat
desteği bulunmadığını, aksi tespit edildiği takdirde ilgili kalemlerde aldığım tüm desteğin tamamını kanuni
faizi ile birlikte geri ödeyeceğimi,
Etkinlik sonrası başvuru koşullarından herhangi birinin sağlanmadığının tespit edilmesi durumunda,
Başkanlık kararı ile desteğin iptal edileceğini, varsa ödenmiş bulunan destek miktarını bildirim tarihinden
itibaren 20 gün içerisinde TÜBİTAK hesabına yatıracağımı,
Etkinliğin mücbir sebeplerden dolayı yapılamaması veya mücbir sebepler dışında etkinliğin iptal edilmesi
halinde iptal durumunu etkinlik tarihinden önce BİDEB’e yazılı olarak bildireceğimi,
Bu taahhütnamenin maddelerine aykırı hareket etmem halinde varsa ödenmiş olan destek tutarını kanuni
faizi ile birlikte TÜBİTAK hesabına yatıracağımı,

gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Ad Soyad
Tarih, İmza

