ULUSLARARASI EFFICIENCY CHALLENGE ELEKTRİKLİ ARAÇ YARIŞLARI
KATILIMCILAR İÇİN TAAHHÜTNAME
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 2021 Yılı içerisinde düzenlenecek
Uluslararası
Efficiency
Challenge
Elektrikli
Araç
Yarışlarına
“.........................................................……………………………………….............................................” takımı olarak
aşağıdaki işaretli kategoride katılmak istiyoruz. http://www.tubitak.gov.tr adresinde bulunan “Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim ve Toplum Etkinliklerine İlişkin Yönerge”yi ve www.teknofest.org adresinde
bulunan Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları Kurallar Kitapçığı’nı okuduk ve anladık.
Elektromobil

Hidromobil

Yarışma başvurumuzun kabul edilmesi halinde;
a) www.tubitak.gov.tr adresinde yer alan “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim ve Toplum
Etkinliklerine İlişkin Yönerge”de ve www.teknofest.org adresinde yer alan Uluslararası Efficiency Challenge
Elektrikli Araç Yarışları Kurallar Kitapçığında bulunan İdari ve Mali Hususlar’ın tüm hükümlerine uyacağımızı,
b) Yarışmaya sadece ilgili mevzuat ve kurallar kitapçığında yer alan hükümlere uygun olarak katılabileceğimizi,
aksi takdirde Danışma ve Değerlendirme Kurulu kararıyla yarışmadan takım olarak ihraç edileceğimizi,
c) Takım üyeleri arasında başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşından gün almamış kişilerin yer alması hâlinde bu kişilerin
velilerinden (www.teknofest.org adresinde yayımlanan örneğe uygun olarak) yazılı muvafakatname
alacağımızı ve taahhütname ile birlikte göndereceğimizi,
d) Kişisel bilgilerin işlenmesi ve işbirliği olan kurum/kuruluşlar ile paylaşılmasının TÜBİTAK tarafından talep
edilmesi durumunda, başvuru sırasında takım üyelerinden alınan kişisel bilgilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu ile ilgili mevzuat kapsamında kullanılması için yazılı onay alacağımızı,
e) Yarışmaya katılmamız halinde; 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 ötürü gerek
şahsımız gerekse üçüncü kişilere karşı TÜBİTAK ve TEKNOFEST’in maddi ve / veya manevi hiçbir sorumluluk
taşımayacağını,
f) TÜBİTAK ve TEKNOFEST sorumluları tarafından yayımlanacak ilgili her türlü mevzuata uyacağımızı,
g) Bu taahhütname ile birlikte, yarışmanın geliştirilmesi amacıyla Uluslararası EC Yarışması Danışma ve
Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen ve yarış konsepti dışında yapılacak pilot çalışmaları
uygulayacağımızı,
h) 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 tarafından yarışlardan ihraç edileceğimizi ve en az 1 yıl süreyle
yarışlardan men edilebileceğimizi,
i) İhraç kararı verilmesini gerektiren hal / davranışlar nedeniyle TÜBİTAK’ın uğrayacağı zararlardan maddi /
manevi sorumlu olacağımızı,
j) Yarışma kapsamında verilecek ödül ve / veya hazırlık desteklerinin harcanmasını “Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim ve Toplum Etkinliklerine İlişkin Yönerge” çerçevesinde
gerçekleştireceğimizi,
k) Başvuru sonrasında etkinliğe katılamama durumunda bu durumu, yazılı olarak TÜBİTAK’a bildireceğimizi ve
bu tarihe kadar katılımcı kurum / kuruluş veya takıma verilen desteğin tamamını 01 Kasım 2021 tarihine
kadar TÜBİTAK’ın ilgili hesabına iade edileceğini, bu tarihe kadar desteğin iade edilmemesi halinde, verilen
desteğin tamamını söz konusu tarihten başlamak üzere 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun’un 51’inci maddesi gereği belirlenen gecikme zammı oranında uygulanacak faiz ile birlikte TÜBİTAK’ın
TR 15 0001 0017 4506 0280 7250 33 İBAN nolu hesabına iade edeceğimizi,
l) TÜBİTAK’a göndereceğimiz kavramsal ve detaylı tasarım raporlarında etik ihlali oluşması durumunda
yarışmadan diskalifiye edileceğimizi ve verilen desteğin tamamının, (faiz başlangıcı olarak 01 Kasım 2021 baz
alınarak) 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,
m) Takım kaptanı olarak belgelerin asıllarını on (10) yıl süre ile muhafaza edeceğimi,
kabul ve taahhüt ederim.
Takım Kaptanı (*)
Ad, Soyad:
İmza:
E-posta:
Banka Hesap Bilgileri (**)
Hesap Adı:
İBAN:

(*) Takım Kaptanı Üniversite öğrencisi olmalıdır.
(**) Takım Kaptanına ait banka hesap bilgileri olmalıdır.
TÜBİTAK Hesapları:
Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi

TR 15 0001 0017 4506 0280 7250 33 (TL)

NOT: Taahhütname içerisindeki imzaların tamamının mavi kalemle atılması gerekmektedir. Islak imzalı olmayan başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır. Bu formun ve varsa Muvafakatnamelerin en geç 12 Nisan 2021 tarihine kadar aşağıdaki adrese elden ya da posta/kargo yoluyla
teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Adres:
Bilim ve Toplum Başkanlığı
Etkinlikler Müdürlüğü
Tunus Cad. No:80 Kavaklıdere
06100 ANKARA

