*Lütfen gerekli açıklamaları okuduktan sonra ikinci sayfadaki formu doldurunuz.

Sayın Öğretim Elemanları,
“TÜBİTAK-114K504 kodlu “Cumhuriyet Üniversitesi Akademik Kadroları için TUBİTAK
Tarafından Desteklenen Ulusal ve Uluslararası Araştırma Projelerinde Farkındalık Yaratma
ve Üretme/Kabul Potansiyellerinin Geliştirilmesi” isimli proje kapsamında danışmanlık
hizmeti verilecektir. Bu hizmetten yararlanmak isteyen öğretim elemanlarımız ve
doktora öğrencilerimiz hazırladıkları proje önerilerini bilgi@tubitak1000.org
adresine göndermeleri gerekmektedir.
Proje Ekibi
İletişim Bilgileri:
Tel: 1303
Web: tubitak1000.org
Email: bilgi@tubitak1000.org
Genel Bilgiler
1. CÜ öğretim elemanları ve doktora öğrencileri istemeleri durumunda,
hazırladıkları TÜBİTAK proje önerilerini bilgi@tubitak1000.org göndererek
danışmanlık hizmeti alabileceklerdir.
2. Danışmanlık hizmeti 114K504 kodlu ve “Cumhuriyet Üniversitesi Akademik
Kadroları için TUBİTAK Tarafından Desteklenen Ulusal ve Uluslararası Araştırma
Projelerinde Farkındalık Yaratma ve Üretme/Kabul Potansiyellerinin Geliştirilmesi”
başlıklı TÜBİTAK projesi kapsamında, TÜBİTAK proje deneyimine sahip uzman
öğretim üyeleri tarafından verilecektir. Bu hizmet sırasında TÜBİTAK etik
kuralları geçerli olacaktır.
3. Proje önerisi, TÜBİTAK’a planlanan sunum tarihinden en az 20 gün önce proje
destek birimine sunulmalıdır.
4. Başvurular, aşağıdaki formun eksiksiz olarak doldurulması ve proje önerisinin
pdf formatında bilgi@tubitak1000.org adresine gönderilmesiyle yapılacaktır.
5. Başvuru formları proje ekibince saklanacak ve proje önerilerine danışmanlık
hizmeti verilmesinde gizlilik esas alınacaktır.

PROJE ÖNERİSİ DANIŞMANLIK TALEP FORMU
(Bütün alanların doldurulması zorunludur)

Adı ve Soyadı:

Ünvanı:

Kurumu:
E-mail:

Telefon (iş):

Cep:

Proje Önerisinin sunulacağı TÜBİTAK ARDEB destek program kodu:
Proje Önerisinin Başlığı:
Proje önerim için danışmanlık hizmetini:
( ) Sadece E-mail aracılığıyla almak isterim
( ) E-mail yanısıra danışmanın/danışmanların müsait olması durumunda kendileri ile
görüşmek isterim
( )
Önerimi, Proje Destek Birimine elden teslim edip, cevabını elden almak isterim.
Ekte sunulan proje önerim için danışmanlık hizmeti talep ediyorum.

Tarih

İmza

Çıkar ilişkisi olan, proje önerisinin paylaşılması sakıncalı görülen kişilerin listesi:

(Bu bilgi gizli

tutulacak ve danışmanlık hizmeti verecek öğretim üyesi/üyeleri seçiminde kullanılacaktır)

1.
2.
3.
4.
Danışmanlık hizmeti veren uzman öğretim üyesi/üyeleri: (Bu
doldurulacaktır)

1.
2.
EK: PDF formatında proje önerisi

kısım Proje Destek Birimi tarafından

