LİSELER ARASI
İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI
YARIŞMASI
KATILIMCILAR İÇİN TAAHHÜTNAME
TÜBİTAK tarafından TEKNOFEST kapsamında 2021 yılında düzenlenen Liseler Arası İnsansız Hava Araçları
Yarışmasına............................................................……….takımı olarak aşağıda belirtilen kategoride katılmak
istiyoruz.
Döner Kanat

Sabit Kanat
Takım olarak başvurumuzun kabul edilmesi halinde;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

k)

l)

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı Tarafından Yürütülecek Etkinliklere İlişkin Yönerge’yi ve Liseler Arası
İHA Yarışması Kurallar Kitapçığı’nı okuduğumuzu, anladığımızı ve tüm kurallara uyacağımızı,
Yarışmaya sadece ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak katılabileceğimizi, aksi takdirde Danışma ve
Değerlendirme Kurulu (DDK) kararıyla yarışmadan takım olarak ihraç edileceğimizi,
Yarışma öncesi ve haftasında takım ruhu ve koordineli çalışmayı esas alacağımızı, takım çalışmalarında hiç
bir olumsuzluğa sebebiyet vermeyeceğimizi,
Danışman Öğretmen için tanımlanan görev ve sorumlulukların doğru, eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesi
için gerekli destek ve/veya çalışmayı göstereceğimizi,
Danışman Öğretmen ve üye değişikliklerinde ‘Liseler Arası İHA Yarışması Kurallar Kitapçığı’ ilgili 3.
maddelerine uyacağımızı,
Takımımızdaki 18 yaşından gün almamış her bir öğrenci için veli/vasileri imzalı muvafakatname alacağımızı ve
taahhütname ile birlikte yükleyip göndereceğimizi,
Taahhütnameyi, takımımızda farklı okul ve kurumlardan öğrenci olması halinde, ilgili öğrencilerin okul/kurum
müdürlerine imzalatacağımızı,
Yarışmanın geliştirilmesi amacıyla Liseler Arası İHA Yarışması Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından
belirlenen pilot çalışmaları uygulayacağımızı,
Gerek üçüncü şahıslar yönünden, gerekse şahsımız, ekip üyeleri ve kullanacağımız araçla ilgili her türlü
emniyet önleminin alınmasından sorumlu olacağımızı; yarışmadan önce ve yarışma sırasında meydana
gelebilecek herhangi bir kaza, zarar, doğal afet veya sakatlıktan dolayı gerek şahsımız gerekse üçüncü kişilere
karşı TÜBİTAK ve / veya TEKNOFEST’in maddi ve/veya manevi hiçbir sorumluluk taşımayacağını,
Kavramsal tasarım raporu üzerinde sahip olacağımız, İlgili Mevzuat’ın tarafımıza bahşettiği hakları ve
hususiyetle 5846 sayılı Kanunda sayılan Mali Haklar’dan, Temsil, Yayım, Her türlü umuma iletim (sınırlı sayıda
olmamak kaydıyla elektronik yolla yayın, manyetik depolama v.b.) hakları bakımından 5846 sayılı Kanunun 48.
Maddesinin 2nci fıkrası hükmü uyarınca TÜBİTAK’a ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’na ruhsat
tanıyacağımızı,
İşbu taahhütname ile TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı üzerine ruhsat vermeyi taahhüt ettiğimiz
hakları, TÜBİTAK ve TEKNOFEST’in işbu taahhütname ve yasalar çerçevesinde en geniş biçimde, kısıntısız
olarak kullanma hak ve yetkisine sahip olduğunu, işbu taahhütname ile kavramsal tasarım raporu ile ilgili ruhsat
vermeyi taahhüt ettiğimiz haklarına ilişkin, 5846 sayılı Kanunun 58. maddesinde belirtilen cayma hakkını
taahhütnamenin imzalandığı tarihinden itibaren 2 yıl süre ile kullanmayacağımızı, cayma hakkını kullanmak
istememiz hâlinde en az 6 ay öncesinden TÜBİTAK’a ve TEKNOFEST’e bildirimde bulunacağımızı, 3. kişilerin
haklarına herhangi bir tecavüz oluşturmayacağımızı, taahhütnamenin imza tarihinde bilgisi dışında olan ancak
kavramsal tasarım raporu üzerindeki hakların kullanımı sonucunda TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı
Vakfı’nın maddi/manevi kayıp veya zararlara uğramasına sebebiyet verebilecek hususları öğrendiğimiz tarihten
itibaren derhâl TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’na haber vereceğimizi, kavramsal tasarım
raporunun ve bu esere ait kopya ve kayıtların hiçbir rehin hakkına, hacze ve benzeri hukuki ve fiili takyidata
konu teşkil etmeyeceğini, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın eserle ilgili olarak, kavramsal tasarım
raporundan kaynaklanan bir uyarı, idari bir ceza ve/veya herhangi bir müeyyide ile karşılaşması ve/veya
karşılaşacağının anlaşılması/bildirilmesi durumunda, sorumluluğu üstleneceğimizi,
“Danışman Öğretmen” görevindeki kişinin, takımda yer alan kişilerden (yetişkin olmayanların yasal
temsilcilerinden), yukarıda belirtilen fikri haklara ve taahhütnamenin tamamında yer alan hususlara ilişkin olarak
“TÜBİTAK’a taahhüt verme yetkisini ve ilgili kişilerin böyle bir taahhüdün varlığından ve içeriğinden bilgi sahibi
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oldukları” hususlarını haiz bir şekilde, “temsil” amacıyla gerekli yetkileri aldığını, aksi halde böylesi bir yetkisiz
temsilden kaynaklanan tüm sorumluluğu üstleneceğini,
m) TÜBİTAK ve / veya TEKNOFEST tarafından duyurulan her türlü idari karar ve hukuki mevzuata uyacağımızı,
n) İlgili mevzuatlarda belirtilen kuralların yarışma ile ilgili tüm hazırlık süreçlerini de kapsadığını,
o) Takım üyelerinden biri ya da birkaçının yarışma öncesinde, yarışma esnasında veya sonrasında yazılı, sözlü
veya fiili olarak, DDK üyelerine, hakem heyetine, diğer takım üyelerine veya yarışma görevlilerine karşı gerek
yüzyüze gerekse yazılı veya online ortamlar dahil olmak üzere her türlü platform üzerinden, agresif veya kaba
davranışlarda bulunduğu tespit edildiği takdirde, Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından yarışmadan
ihraç edileceğimizi ve en az bir (1) yıl süreyle yarışmadan men edilebileceğimizi,
p) İhraç kararı verilmesini gerektiren hal / davranışlar nedeniyle TÜBİTAK ve / veya TEKNOFEST’in uğrayacağı
zararlardan maddi/manevi sorumlu olacağımızı,
q) Kişisel bilgilerin işlenmesi ve işbirliği olan kurum/kuruluşlar ile paylaşılması amacıyla başvuru sırasında takım
üyelerinden alınan kişisel bilgilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili mevzuat kapsamında
kullanılması için yazılı onay alınmasını sağlayacağımızı,
r) Yarışma kapsamında verilecek ödül ve / veya hazırlık desteklerinin muhasebeleştirilmesi ve harcamalarını
‘TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı Tarafından Yürütülecek Etkinliklerine İlişkin Yönerge’ ve ‘Liseler Arası
İHA Yarışması Kurallar Kitapçığı’ çerçevesinde gerçekleştireceğimizi,
s) Başvuru sonrasında etkinliğe katılamama durumunda bu durumu, yazılı olarak TÜBİTAK’a bildireceğimizi ve
bu tarihe kadar katılımcı kurum/kuruluş veya takıma verilen desteğin tamamının 1 Kasım 2021 tarihine kadar
TÜBİTAK’ın TR15 0001 0017 4506 0280 7250 33 IBAN no’lu hesabına iade edileceğini, desteğin iade
edilmemesi halinde, verilen desteğin tamamını 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun’un 51’inci maddesi gereği belirlenen gecikme zammı oranında uygulanacak faiz ile birlikte TÜBİTAK’ın
ilgili hesabına iade edeceğimizi,
t) TÜBİTAK’a göndereceğimiz Kavramsal ve Detaylı Tasarım Raporu ile Uçuş Videosunda etik ihlali oluşması
durumunda yarışmadan diskalifiye edileceğimizi ve verilen desteğin tamamının 1 Kasım 2021 tarihine kadar
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51’inci maddesi gereği belirlenen gecikme
zammı oranında uygulanacak faiz ile birlikte TÜBİTAK’ın ilgili hesabına iade edeceğimizi,
u) Belgelerin asıllarını on (10) yıl süre ile Danışman Öğretmen uhdesinde muhafaza edeceğimizi,
beyan, kabul ve taahhüt ederiz.

Danışman Öğretmen(*)
Adı/Soyadı:
Okulu/Kurumu/Üniversitesi:
Tarih / İmza:

Okul/Kurum Müdürü(**)
Adı/Soyadı:
Okulu/Kurumu:
Tarih / İmza:
Okul/Kurum Müdürü(**)
Adı/Soyadı:
Okulu/Kurumu:
Tarih / İmza:
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Danışman Öğretmen Banka Hesap Bilgileri
Hesap Adı:
IBAN:

(*) Yarışma kapsamında takıma danışmanlık yapan, takımın idari ve mali hususları konusunda sorumluluk alan,

lise ve dengi okullar ve BİLSEM’lerdeki öğretmen, Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Bilim Merkezleri ve Bilim
Atölyelerin’deki eğitmen olan kişidir.
(**) Lise ve dengi okul öğrencilerinin, BİLSEM, Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Bilim Merkezleri ve Bilim Atölyelerinin
lise seviyesindeki öğrencilerinin ve karma takımların her birinin Okul/Kurum Müdürü. (Takımda birden fazla
Okul/Kurumdan öğrenci olması durumunda, her bir öğrencinin kayıtlı olduğu Okul/Kurum Müdürü tarafından imzalanır.)

NOT: Taahhütname, eksiksiz, büyük harf ve mavi kalemle doldurulur ve imzalanır. Aksi durumda kabul
edilmez. Belirtilen tarihler arasında;
 https://kys.turkiyeteknolojitakimi.org/tr/ sistemine yüklenir,
 ihaliseler@tubitak.gov.tr e-postasına ve
 TÜBİTAK, Bilim ve Toplum Başkanlığı, Etkinlikler Müdürlüğü, Tunus Cad. No:80 Kavaklıdere ANKARA
adresine gönderilir.
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