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1. SÖZLEŞMENİN AMACI VE KAPSAMI 

Bu sözleşme, Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Elemanları tarafından yürütülen dış destekli 

bilimsel araştırma projelerde projenin konusunu, amacını, çalışma programını, bütçe planı ile Çukurova Üniversitesi 

kaynağı kullanılarak yapılacak harcamalarda uyulacak kuralları, sözleşmenin idari ve mali diğer hükümlerini, proje 

yürütücüsü, firma ve diğer tarafların hak ve sorumluluklarını belirler.  

2.   SÖZLEŞMENİN TARAFLARI  

Bu sözleşme; projenin Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, proje yürütücüsü ve projeyi destekleyen 

firma/kurum/kişi dahilinde akdedilmiştir. 

3. TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER 

3.1. Projenin Bilgileri* 

Adı     

Numarası     

3.2. Proje Yürütücüsü 

Adı  Soyadı      

Yazışma Adresi      

Tel     Faks     

GSM     e-posta     

3.3. Proje Tedarikçisi (Firma/Kurum/Kişi) 

Tedarikçi Ünvanı     

Yazışma Adresi     

Vergi Dairesi ve 

Numarası 
    Tel      

WEB Adresi     Faks     

Tedarikçi Temsilcisinin 

Adı  Soyadı      

Görevi     

Yazışma Adresi      

e-posta     Tel     

GSM     Faks     

 

3.4. Proje Ortağı Kurum/Kişi 

Adı  Soyadı      

Yazışma Adresi      

Tel     Faks     

GSM     e-posta     

 

3.5. Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 

Adresi   : Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 01330 Sarıçam/ADANA                                               
Telefon : 0 (322) 338 7330  

Faks      : 0 (322) 338 7331   

e-posta  : dhf@cu.edu.tr  

3.6. Taraflar, yukarıda belirtilen bilgilerde değişiklik olması halinde değişikliği derhal bu sözleşmede adı geçen 

diğer taraflara bildirmeyi taahhüt ederler. Adres bilgilerindeki değişiklikler, on beş gün içerisinde diğer 

taraflara bildirilmediği takdirde, eski adrese yapılacak tebligatlar ilgili tarafa yapılmış sayılır. 
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4. PROJENİN SÜRESİ VE TOPLAM BÜTÇESİ 

Projenin Başlama Tarihi :     

Projenin Bitiş Tarihi :     

Proje Süresi (ay) :     

 

Toplam Proje Bütçesi :     

Tedarikçinin Katkısı  :     

5. DESTEKLENECEK GİDERLER 

Desteklenecek Bütçe Kalemleri Sözleşmeye Esas Toplam Ödeme (TL) 

Makine / Donanım      

Sarf Malzemesi      

Hizmet Alımı      

Seyahat      

Proje Personeli      

Desteklenecek Giderler Genel Toplamı     

Proje Adına Ödeme ve Harcamalarının Yapılacağı Hesap Bilgileri 

IBAN/Hesap No Banka Şubesi  

 

    

 

5.1 Ödenekte değişiklik yapılması halinde, söz konusu bütçe ile projenin devamı mümkün değilse, tarafların fesih 

hakkı saklıdır.   

 

6. PROJE KAPSAMINDA ALINAN MAKİNE VE DONANIMIN MÜLKİYET HUSUSU 

6.1. Proje kapsamında temin edilen demirbaş niteliğindeki her türlü makine-donanıma ilişkin fatura ve benzeri 

belgeler proje adı ve kod numarası belirtilerek düzenlenir.   

6.2. Söz konusu makine ve donanım proje süresince proje yürütücüsünün gözetim ve sorumluluğu altında olup, 

uygun şartlarda muhafazasını sağlamaktan proje yürütücüsü sorumludur. 

6.3. Projenin tamamlanmasını takiben, proje kapsamında satın alınan makine-donanımın mülkiyeti Çukurova 

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine aittir. 

6.4. Proje sözleşmesinin herhangi bir nedenle fesh edilmesi halinde proje kapsamında satın alınan makine-

donanımın mülkiyeti ile ilgili tasarruf Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nindir. 

 

7. FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI 

7.1. Proje çalışmaları sonucu oluşan patent ve sınaî mülkiyet haklarının paylaşımı, taraflar arasında yapılacak 

gizlilik ve Sınaî Mülkiyet Hakları Paylaşım Anlaşması ile belirlenir ve bu doküman sözleşmenin eki olarak 

yer alır. 

7.2. Proje yürütücüsü, proje neticesinde elde edilecek bilimsel nitelikteki sonuçları, proje tedarikçisi ile 

imzalamış olduğu Gizlilik ve Sınaî Mülkiyet Hakları Paylaşım Anlaşması esaslarına uygun olmak şartıyla 

yayımlama hakkına sahiptir.  

7.3. Proje yürütücüsü, proje kapsamında yapmış olduğu tüm yayınlarda “Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği 

Fakültesi desteğini ve yayındaki hiçbir görüş, tespit ve kanaatin Çukurova Üniversitesi’nin resmi görüşü 

olmadığını” belirtmek ve Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin talep etmesi durumunda 

yayının bir örneğini göndermek zorundadır.  
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7.4. Güvenlik ve ticari çıkar gibi gizlilik gerektiren durumlarda, gizlilik gereklerine uyulması, yayın yapanların 

veya bu sonuçları uygulamaya aktaranların sorumluluğundadır. 

 

8. PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN VE TEDARİKÇİNİN SORUMLULUKLARI 

8.1. Proje Yürütücüsünün Yükümlülüğü 

a) Projenin bu sözleşme ve eklerinde belirtilen iş programı çerçevesinde öngörülen süre, amaç, kapsam, 

bütçe ve diğer hususlara uygun olarak yürütülmesi ve sonuçlandırılmasından, 

b) Tüm proje personelinin çalışma takviminde belirlenmiş olan zamanı projeye ayırması ve katkılarının 

takip edilmesinden, 

c) Çalışma takviminde belirlenen zamanı proje ayırmayan veya projede beklenen katkıyı sağlamayan 

proje personelinin projeden çıkarılmasından ve Diş Hekimliği Fakültesi’nin oluru ile yeni proje 

personeli alınmasından,   

d) Projede iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için ilgili mevzuat ile belirlenmiş her türlü tedbirin 

alınmasından, 

e) Projeyle ilgili olarak elde edilecek bilgilerin gizliliğinin korunmasından, 

f) Proje personelinin gizliliği ihlal eden fiil ve davranışları ile ilgili önlemlerin alınmasından, 

g) Projenin bilimsel, teknik, idari, hukuki ve mali bakımlardan, bu sözleşme ve ilgili Yönetmelik 

hükümlerine uygun bir şekilde yürütülmesi ve bu işlemler sırasında ortaya çıkacak her türlü kusur ve 

ihmalin karşılanmasından proje yürütücüsü sorumludur.  

8.2. Proje Tedarikçisinin Yükümlülüğü 

a) Proje ile ilgili katkı payının yatırılmasından ve dekontun bir kopyasının Çukurova Üniversitesi Diş 

Hekimliği Fakültesi’ne teslim edilmesinden, 

b) Projenin bu sözleşme ve eklerinde belirtilen iş programı çerçevesinde öngörülen süre, amaç, kapsam, 

bütçe ve diğer hususlara uygun olarak yürütülmesi ve sonuçlandırılmasından, 

c) Tüm proje personelinin çalışma takviminde belirlenmiş olan zamanı projeye ayırması ve katkılarının 

takip edilmesinden, 

d) Projede iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için ilgili mevzuat ile belirlenmiş her türlü tedbirin 

alınmasından, 

e) Projeyle ilgili olarak elde edilecek bilgilerin gizliliğinin korunmasından, 

f) Projede görevli olan firma personelinin gizliliği ihlal eden fiil ve davranışları ile ilgili önlemlerin 

alınmasından, proje tedarikçisi sorumludur. 

g) Proje tedarikçisinin, geçerli bir mazeret olmaksızın üstlendiği herhangi bir yükümlülüğü yerine 

getirmediğinin Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından tespit edilmesi halinde, 

yükümlülüklerinin yerine getirilmesi yazıyla ilgiliye bildirilir. 

h) Proje tedarikçisi, yazılı bildirimi müteakip 30 gün içerisinde bildirime konu olan yükümlülüklerini 

yerine getirmez ve/veya konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapmaz ise proje ile ilgili tüm hak ve 

sorumluluklarından feragat etmiş kabul edilir. 

9. MÜCBİR SEBEPLER 

9.1. Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller; doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya 

genel seferberlik ilanı ile kurum tarafından taahhüdün yerine getirilmesine engel olduğu kabul edilen 

benzeri zorunlu hallerdir. 

9.2. Sözleşme taraflarının kusurundan ileri gelmemiş olmakla birlikte, projenin devamına engel nitelikte bir 

durum meydana çıktığı ve tarafların bu durumu ortadan kaldırmaya gücünün yetmediği haller de mücbir 

sebep olarak kabul edilebilir.  

 

10. PROJENİN SONUÇLANDIRILMASI VEYA SÖZLEŞMENİN FESH EDİLMESİ  

10.1. Taraflardan birinin sözleşme hükümlerinin etkin ya da uygun bir biçimde uygulanamayacağına inanması 

ve proje ortaklarının bir çözüm üzerinde uzlaşamaması durumunda konu, Proje Yürütücüsü veya tedarikçi 

tarafından yazılı olarak Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne bildirilir.  

10.2. Söz konusu talep, Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu 

tarafından değerlendirilir, gerekirse yerinde inceleme yapılır. Komisyon Diş Hekimliği Fakültesi 

Dekanına yazılı görüş bildirir, talebin uygun görülmesi halinde Proje sözleşmesi fesh edilir.   
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10.3. Bu durumda, ödemenin yapıldığı hesapta kalan para Proje ortak/ortaklarının yapmış oldukları katkı 

oranında banka hesaplarına iade edilir.   

10.4. Proje kapsamında proje sözleşmesinin feshinden önce alınmış donanım olması halinde bu makine-

donanımın mülkiyetinin tasarrufu Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin yetkisindedir. 

10.5. Projenin, bu sözleşmede imzası bulunan ortaklar tarafından yürütülmesi ve tamamlanması esastır. Ancak, 

projenin, sözleşmede imzası bulunmayan başka bir kurum veya kuruluş tarafından desteklenmesinin 

gerekli olması halinde bu durum, proje tedarikçisinin de muvafakati ile proje yürütücüsü tarafından 

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne bildirilir, Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği 

Fakültesi bu değişikliği uygun gördüğü takdirde proje sözleşmesi yenilenir.  

10.6. Proje kapsamında proje sözleşmesinin feshinden önce alınmış donanım olması halinde ise bu makine-

donanımın mülkiyeti Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından belirlenir. 

a) Geçerli mazeret olmaksızın üstlendiği herhangi bir yükümlülüğü yerine getiremez ve yazıyla 

yükümlülüklerin yerine getirilmesi için uyarıldıktan sonra hala yerine getirmez ya da yazı 

gönderildikten sonraki 30 gün içinde tatmin edici bir açıklama yapmaz ise, 

b) İflas etmiş veya tasfiye halinde, işleri mahkemeler nezdinde yürütülüyor, alacaklılar ile bir anlaşma 

yapmış, faaliyetleri askıya alınmış, bu konulara ilişkin hakkında hukuki işlem başlatılmış veya ulusal 

mevzuat veya yönetmeliklerde öngörülen benzer bir muameleden doğan herhangi bir benzer durumda 

ise, 

c) Kesin hüküm gücü bulunan (yani temyizi mümkün olmayan) bir yargı kararı ile mesleki davranışa 

ilişkin bir suçtan mahkum olan veya, herhangi bir şekilde kanıtlanmış olan vahim şekilde görevi 

kötüye kullanma suçu işlemiş ise, 

d) Sahtecilik, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak veya yasadışı faaliyete karışmış ise, 

e) Durumu kayıt altına alan bir zeyilname olmaksızın tüzel kişiliğini değiştirirse, 

f) Sözleşmede ön görülen ödeneği alabilmek için yanlış ya da eksik beyanlarda bulunur veya gerçeği 

yansıtmayan raporlar sunarsa. 

 

11. PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN KURUM DEĞİŞTİRMESİ 

11.1.       Proje yürütücüsünün kurum değiştirmesi halinde kurumdan ayrıldığı tarihe kadar proje ile ilgili 

sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile proje ile ilişkisi sona erer. 

11.2. Proje yürütücüsünün Çukurova Üniversitesi’nden ayrıldığı tarihten itibaren tüm sorumluluklar projede 

görev alan araştırmacılardan biri olmak kaydı ile yeni proje yürütücüsü tarafından yerine getirilir.  

11.3. Sözleşme, yeni proje yürütücüsü ve taraflar arasında yenilenir.  

11.4. Proje kapsamında o güne kadar satın alınan tüm makine donanım ve sarf malzemesi, proje sonuna kadar 

yeni proje yürütücüsünün sorumluluğunda muhafaza edilir. 

 

12. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER 

12.1. İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilafların çözümünde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

DIŞ DESTEKLİ PROJE SÖZLEŞMESİ 

 

PROJE KODU :                                                                                                                                         Sayfa 5 / 5  

İş Bu sözleşme aşağıdaki taraflarca imzalanmış olup her bir taraf sözleşmede geçen taahhütleri ve sorumlulukları 

yerine getirmekle yükümlüdür. 

 

 

Proje Yürütücüsü   Tedarikçi Yetkilisi 

Adı soyadı       Adı soyadı      

Unvanı       Unvanı     

Tarih        Tarih     

İmza        İmza/mühür      

      

Fakülte Yetkilisi   

Adı soyadı     

Unvanı      

Tarih     

İmza/mühür      

 

 


