
 
KABUL VE TAAHHÜT BEYANLARI 

  Bu başvuru formunda verilen bilimsel varsayım ve düşünceler dışındaki bütün bilgilerin doğru 
ve eksiksiz olduğunu,  

  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBITAK) 5846 sayılı Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu anlamında şahsımıza ait olduğu beyan edilen eserleri çoğaltma, yayma ve umuma 
iletme haklarına sahip olduğunu,  

  Etkinlik kapsamında elde edeceğim/edeceğimiz bilgi ve verilerin, ilgili mevzuat çerçevesinde 
sorumlu kamu, kurum ve kuruluşlara verilmesi gerektiğinde, bu mevzuat hükümleri çerçevesinde 
gerekli tüm işlemleri yerine getireceğimi,  

  Sunmuş olduğum etkinlik önerisinde etik ve/veya diğer hak ihlalinin olmadığını,  
  Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına ve sair mevzuat hükümleri ile TÜBİTAK’ın etkinlik 

değerlendirme ve destekleme kural ve usullerini bildiğimi ve bu hükümlere uygun hareket edeceğimi,  
  Başvuru önerisinde beyan edilenler dışında, başvuru formunda yer alan faaliyetlere ilişkin 

kamu kurum ve kuruluşlarından veya Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara dayalı olarak 
sağlanan fonlardan geri ödemesiz başka bir desteğin nakdi olarak sağlamadığımı, bu taahhüdün imza 
tarihi itibari ile bu nitelikte sağlanmış veya sağlanmakta olan desteklere ilişkin bilgilerin tümünü bu form 
ve eklerinde beyan ettiğimi,  

  Başvurunun TÜBİTAK tarafından desteklenmesi durumunda, desteklenen giderler için, 
herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu veya Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara dayalı 
olarak sağlanan fonlardan geri ödemesiz başka bir desteğin nakdi olarak sağlanması halinde bu 
desteklere ilişkin bilgileri 15 gün içinde TÜBİTAK’a beyan edeceğimi ve söz konusu desteklerin 
TÜBİTAK tarafından sağlanan desteklerden mahsup/tahsil edileceğini bildiğimi,  

  Gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğum veya zamanında ve gereği gibi bildirimde 
bulunmadığım takdirde olası zararlara ilişkin sorumluluğum saklı kalmak kaydıyla etkinlik desteğinin 
iptal edileceğini bildiğimi,  

  Araştırma ve yayınlarım nedeniyle Etik kurullar tarafından hakkımda inceleme başlatılmadığını 
ve/veya intihal nedeniyle ceza almadığımı,  

  Daha önce aynı etkinlik önerisi ile başvuruda bulunduysam çevrimiçi başvuru sırasında bu 
durumu beyan ettiğimi ve etkinlik önerisi değişiklik bildirim formunu doldurduğumu,  

  TÜBİTAK’ın yukarıda anılan kural ve usullerine ilişkin düzenlemelerini gerekli gördüğünde 
değiştirebileceğini ve yapılacak bu değişiklere de uymak zorunda olduğumu/olduğumuzu,  
 
kabul ve taahhüt ederim.  
 
 
Yukarıda uymayı kabul ve taahhüt ettiğim kurallara uymadığım ve/veya verdiğim bilgilerde gerçeğe 
aykırı beyanda bulunduğumun TÜBİTAK'ça saptanması halinde, TÜBİTAK tarafından alınacak karar 
ve uygulanacak yaptırımlara uyacağımı kabul ve taahhüt ederim. 
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