
  
 

ULUSLARARASI EFFICIENCY CHALLENGE  
ELEKTRİKLİ ARAÇ YARIŞLARI 

 
KATILIMCILAR İÇİN TAAHHÜTNAME 

  
TÜBİTAK tarafından TEKNOFEST kapsamında 2023 yılında düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge 
Elektrikli Araç Yarışları .......................... ID numaralı ve ..................................………. (takım adı) takımı olarak 
aşağıda belirtilen kategoride katılmak istiyoruz. 
 
                           Elektromobil                                                Hidromobil 
 
   
Yarış 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 Kitapçığını okuduğumuzu, anladığımızı ve tüm kurallara uyacağımızı,   

b) Teknik tasarım raporunda ve/veya yarış haftasında takıma ait araçta Kurallar Kitapçığında belirtilen şekilde en 
az iki (2) yerli ürün bulunmadığının tespit edilmesi durumunda takımın yarışmaya devam edemeyeceği ve yarış 
haftasında tespitinde TÜBİTAK tarafından takıma verilen desteğin tamamının iade edilmesinin talep 
edilebileceğini ve talep edilmesi durumunda tüm desteği iade edeceğimizi, 

c) Dinamik Sürüş ve Fren Testi Videolarından herhangi birinden ya da ikisinden başarısız olmamız durumunda 
TÜBİTAK tarafından takıma verilen desteğin tamamının iade edilmesinin talep edilebileceğini ve talep edilmesi 
durumunda tüm desteği iade edeceğimizi, 

d) Yarışa sadece ilgili mevzuat ve kurallar kitapçığında yer alan hükümlere uygun olarak katılabileceğimizi, aksi 
takdirde Danışma ve Değerlendirme Kurulu kararıyla yarıştan takım olarak ihraç edileceğimizi, 

e) Takım üyeleri arasında başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmamış kişilerin yer alması hâlinde bu kişilerin 
velilerinden (www.teknofest.org adresinde yayımlanan örneğe uygun olarak) yazılı muvafakatname 
alacağımızı ve muhafaza edeceğimizi, 

f) Yarış öncesi ve haftasında takım ruhu ve koordineli çalışmayı esas alacağımızı, takım çalışmalarında hiç bir 
olumsuzluğa sebebiyet vermeyeceğimizi, 

g) Takım kaptanı ve üyeler için tanımlanan görev ve sorumlulukların doğru, eksiksiz ve zamanında yerine 
getirilmesi için gerekli destek ve/veya çalışmayı göstereceğimizi, 

h) Takım kaptanı, varsa danışman ve üye değişikliklerinde “Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç 
Yarışları Kurallar Kitapçığı 3. Başvuru Süreci başlığı altında bulunan” ilgili maddelere uyacağımızı,  

i) Yarışın geliştirilmesi amacıyla Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları Danışma ve 
Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen ve yarış konsepti dışında yapılacak pilot çalışmaları 
uygulayacağımızı, 

j) Gerek üçüncü şahıslar yönünden, gerekse şahsımız, ekip üyeleri ve kullanacağımız araçla ilgili her türlü 
emniyet önleminin alınmasından sorumlu olacağımızı; yarıştan önce ve yarış 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,  

k) Teknik 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 vb.) hakları bakımından 5846 sayılı Kanunun 48. 
maddesinin 2nci fıkrası hükmü uyarınca TÜBİTAK’a ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’na ruhsat 
tanıyacağımızı, 

l) 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 teknik 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 
teknik 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, teknik tasarım raporu, 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, teknik tasarım raporundan kaynaklanan bir 
uyarı, idari bir ceza ve/veya herhangi bir müeyyide ile karşılaşması ve/veya karşılaşacağının 
anlaşılması/bildirilmesi durumunda, sorumluluğu üstleneceğimizi, 



m) “Takım kaptanı” 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 oldukları” hususlarını 
haiz bir şekilde, “temsil” amacıyla gerekli yetkileri aldığını, aksi halde böylesi bir yetkisiz temsilden kaynaklanan 
tüm sorumluluğu üstleneceğini, 

n) TÜBİTAK ve / veya TEKNOFEST tarafından duyurulan her türlü idari karar ve hukuki mevzuata uyacağımızı, 
o) İlgili mevzuatlarda belirtilen kuralların yarış ile ilgili tüm hazırlık süreçlerini de kapsadığını,  
p) Takım üyelerinden biri ya da birkaçının yarış öncesinde, yarış esnasında veya sonrasında yazılı, sözlü veya 

fiili olarak, DDK üyelerine, hakem heyetine, diğer takım üyelerine veya yarış görevlilerine karşı gerek yüz yüze 
gerekse yazılı veya çevrim içi ortamlar dahil olmak üzere her türlü platform üzerinden, agresif veya kaba 
davranışlarda bulunduğu tespit edildiği takdirde, Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından yarıştan ihraç 
edileceğimizi ve en az bir (1) yıl süreyle yarıştan men edilebileceğimizi,  

q) İhraç kararı verilmesini gerektiren hal / davranışlar nedeniyle TÜBİTAK ve / veya TEKNOFEST’in uğrayacağı 
zararlardan maddi/manevi sorumlu olacağımızı,  

r) 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,  

s) Yarış haftasında kayıt gerçekleştirilirken TÜBİTAK’a 'Alan Taahhütnamesi' teslim edilmeyen hiçbir üyenin yarış 
haftası süresince alanda bulunmayacağını, çadırda araçla ilgili çalışma yapmayacağını, gerekli kontrollerin 
takım kaptanı tarafınca gerçekleştirileceğini, 

t) Yarış kapsamında verilecek ödül ve / veya hazırlık desteklerinin muhasebeleştirilmesi ve harcamalarını 
‘TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı Tarafından Yürütülecek Etkinliklerine İlişkin Yönerge’ ve ‘Uluslararası 
Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları Kurallar Kitapçığı’ çerçevesinde gerçekleştireceğimizi,   

u) Başvuru sonrasında etkinliğe katılamama durumunda bu durumu, yazılı olarak TÜBİTAK’a bildireceğimizi ve 
bu tarihe kadar katılımcı kurum/kuruluş veya takıma verilen desteğin tamamını 10 Temmuz 2023 tarihine kadar 
TÜBİTAK’ın TR15 0001 0017 4506 0280 7250 33 IBAN numaralı hesabına/TENMAK’ın TR 04 0001 0017 4535 
5822 2650 37 IBAN numaralı hesabına (Hidromobil takımlar için) 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,  

v) TÜBİTAK’a göndereceğimiz Teknik Tasarım Raporlarında ve videolarda etik ihlali oluşması durumunda 
yarıştan diskalifiye edileceğimizi ve verilen desteğin tamamının 10 Temmuz 2023 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,  

w) Belgelerin asıllarını on (10) yıl süre ile Takım Sorumlusu uhdesinde muhafaza edeceğimizi, 
 
kaptanı olduğum takımım adına kabul, beyan ve taahhüt ederim. 
 

Takım Kaptanı  
  
Adı/Soyadı:  
 
T.C. Kimlik Numarası:   
  
Üniversitesi:  
 
E-posta: 
 
Telefon: 
 
IBAN: 
   
Tarih / İmza:    
 

 
 Taahhütname, mavi kalem ile eksiksiz olarak doldurulur, imzalanır.  
 Taahhütname, en geç 3 Şubat 2023 tarihine kadar https://www.t3kys.com/tr sistemine yüklenir ve 

TÜBİTAK Etkinlikler Müdürlüğü Tunus Cad. No:80 Kavaklıdere 06100 ANKARA adresine elden ya da 
posta/kargo yoluyla teslim edilir. Posta/kargodaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

 


