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TÜBİTAK 
 

PROJE ÖNERİSİ BİLİMSEL DEĞERLENDİRME RAPORU 
 

 

PROJE NO  218M357 

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ  Doç. Dr. COŞKUN ÖZALP 

PROJE BAŞLIĞI  
Farklı Yüzey Geometrisine Sahip Dönen Ve Dönmeyen Silindirlerin Akış Ve Isı 
Geçişine Etkilerinin Deneysel Ve Sayısal Olarak İncelenmesi 

 

1. ÖZGÜN DEĞER 
 

Proje kapsamında, farklı yüzey geometrisine sahip, oyuklu, dönen ve dönmeyen silindirlerin akış ve ısı geçişine 
etkileri deneysel ve sayısal olarak incelenecektir. Projenin deneysel kısmında, üst akış bölgesinde bulunan farklı 
çaplardaki silindirlerin dönme hızının sıfır olduğu hareketsiz durumda ve farklı dönme hızlarında, salınımsız ve 
salınımlı olarak döndürülerek iz bölgesindeki girdap kopmalarının ve kayma tabakasının alt akış bölgesinde bulunan 
silindirlere etkileri araştırılacaktır. 
 
Literatürde silindir etrafında akış analizini ve kontrolünü içeren birçok çalışma mevcuttur. Proje önerisinde, 
literatürdeki mevcut durum detaylı olarak sunulmuş ve önerilen projenin literatürden farklılıkları ve sağlayacağı 
katkılar net olarak verilmiştir. 
 
Dönen oluklu silindirler kullanılarak akış kontrolünün aktif bir şekilde sağlanması ve akış kontrolünün ısıtılmış 
yüzeylere etkisinin deneysel ve sayısal olarak incelenecek olması, projenin özgün yönü olarak değerlendirilmiştir. 
PIV ile yapılacak olan akış deneyleri ile ısı transferi deneylerinin eş zamanlı olarak yapılması projenin bir başka 
özgün yönü olarak değerlendirilebilir.  

 

2. YÖNTEM 
 

Proje kapsamındaki deneysel çalışmalar kapalı devre açık su kanalında gerçekleştirilecektir. Öncelikle, boya ile akış 
görüntüleme deneyleri yapılacak, daha sonra Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçüm cihazı (PIV) kullanılarak akış 
karakteristikleri (anlık ve ortalama hız değerleri, akım çizgileri, girdap eğrileri, türbülans kinetik enerjileri, Reynolds 
gerilmeleri) belirlenecektir. Projenin sayısal çalışmaları ise ticari bir Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) yazılımı 
ile gerçekleştirilecektir.  
 
Revize olan bu proje önerisinde, bir önceki panel raporunda belirtilen eksikliklerin büyük çoğunluğu giderilmiştir. 
Proje önerisinde silindir üzerindeki ağ yoğunluğunu belirten y+ değerinin nasıl hesaplandığı belirtilmekte birlikte, 
kullanılacak türbülans modelinin neye göre seçileceği net olarak vurgulanmamıştır.  
 
Silindir yüzeylerinin neden sabit sıcaklıkta tutulduğunun açıklanmaması ve ısı transfer hesaplarının nasıl 
yapılacağının detaylı olarak verilmemiş olması bir eksiklik olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, silindir üzerinde yüzey 
sıcaklığının varyak ile nasıl sabit tutulacağı yeterince açıklanmamıştır. 

 

3. PROJE YÖNETİMİ   
 

a) Yönetim Düzeni, Başarı Ölçütleri ve Risk Yönetimi: 
Proje üç ana iş paketi ve alt iş paketlerinden oluşmaktadır. Proje kapsamında iş-zaman çizelgesi ve yönetim planı 
detaylı olarak verilmiştir. Ancak bazı iş paketlerine yönelik sunulan başarı ölçütlerinin izlenebilir ve ölçülebilir nitelikte 
olmadığı değerlendirilmiştir. Ayrıca, projede karşılaşılması muhtemel sorunlar ve uygulanacak B planları yeterince 
irdelenmemiştir. 
 
b) Proje Ekibi: 
Projede, yürütücü ile birlikte iki araştırmacı ve bir danışman görev alacaktır. Proje ekibinin deneyim ve bilgi birikimi, 
projeyi başarıyla yürütebilmek için yeterli bulunmuştur. 
 
c) Araştırma Olanakları: 
Projenin yürütüleceği kurumun araştırma olanakları uygun bulunmuştur. Eksik görülen bazı ekipmanların proje 
kapsamında alımı planlanmıştır. 

 



Sayfa 2 / 2 

4. YAYGIN ETKİ 
 

Projenin başarıyla tamamlanması halinde, elde edilecek çıktıların ulusal ve uluslararası dergilerde yayına dönüşme 
potansiyeli bulunmaktadır. Ayrıca, projede görev alacak bursiyerler ile ilgili alanda genç araştırmacıların 
yetiştirilmesine katkıda bulunulacaktır. Silindirler arkasındaki girdapların yarattığı hasarın azaltılarak eşanjör vb. 
sistemlerde kullanılan boru vb. elemanların ömürlerinin uzatılması ve ekonomik fayda sağlaması söz konusu olabilir. 
Ancak, seçilen problem doğrudan bir mühendislik uygulaması ile ilişkilendirilmediği için elde edilen sonuçların 
endüstride kullanım potansiyeli sınırlı bulunmuştur. 

 

PROJE İLE İLGİLİ DİĞER GÖRÜŞLER 
 

 

PROJENİN BÜTÇESİ VE GEREKÇESİNİN UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 

Sıcaklık ölçüm sistemi için 40.000TL verilmesi uygun bulunmuştur. Yapılacak çalışmanın kapsamı dikkate 
alındığında, Labview alımı uygun bulunmamıştır. Standart bilgisayar verilmesi uygun bulunmuştur. Diğer bütçe 
kalemleri, destek mevzuatı ve uygulamaları çerçevesinde TÜBİTAK tarafından düzenlenmesi kaydıyla uygun 
bulunmuştur. 

 

PROJE SÜRESİNİN UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 

Önerilen 26 aylık proje süresi uygun bulunmuştur. 
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Sayın COŞKUN ÖZALP, 
 
"Farklı Yüzey Geometrisine Sahip Dönen ve Dönmeyen Silindirlerin Akış ve Isı Geçişine
Etkilerinin Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi" başlıklı projenizin elektronik başvuru
süreci tamamlanmıştır.  
 
ÖNEMLİ! Proje başvurunuzun bilimsel değerlendirmeye alınmadan iade edilmemesi için
lütfen http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/arastirma-projelerinde-en-cok-karsilasilan-iade-
nedenleri adresindeki sık karşılaşılan proje iade nedenlerini dikkate alınız. 
 
Almış olduğunuz bu elektronik başvuru çıktısı ile birlikte, aşağıdaki belgelerin istenilen
formatta hazırlanıp, gerekli yerleri imzalatılarak en geç 05 Ekim 2018 tarihi mesai bitimine
kadar posta adresimize ulaştırılmış olması gerekmektedir. 
 

Etik Kurul Onay Belgesi (Eğer gerekli ise)

Yasal/Özel  İzin Belgesi (Eğer gerekli ise)

Destek Mektupları (Eğer gerekli ise)

Daha önce sunulmuş olan projeler için  "Feragat Formu" (İlk sunulan proje

önerisinde hak sahibi olarak adı geçip yeni sunulan proje önerisinde adı geçmeyen

kişi/kişiler olması halinde)

Türkiye’de İkamet Eden Yabancı Uyruklulara PTİ Ödenebileceğine Dair Onay

Belgesi (Proje ekibinde Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu

Yürütücü/Araştırmacı bulunuyorsa)

Yurt dışı araştırmacı bulunan projeler için kişiye ait "Katılım Mektubu"

TÜBİTAK Başkanlık Onay Yazısı (Eğer gerekli ise)

Özel kuruluşlardan talep edilen belgeler (Eğer gerekli ise)

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Kapsamında Faaliyet Gösteren

Şirketler Bünyesinde Görev Yapan Üniversite Öğretim Elemanları için Proje

Başvurusu İzin Formu
 
 
İmza gerektirmeyen proje başvuru eklerinin (Başvuru Formu (1 - 7. maddeler), Ek-1
Kaynaklar, Ek-2 Bütçe ve Gerekçesi ve Proforma Faturalar) ayrıca basılı olarak
gönderilmesine gerek yoktur. 
 

Posta Adresi: 
TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı 

Destek Programları İzleme ve Koordinasyon Müdürlüğü 
Tunus Cad. No:80 

06100 Kavaklıdere / ANKARA
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TÜBİTAK PROJE ÖNERİSİ BAŞVURU FORMU

 

 
I. BAŞVURU KAPAK SAYFASI

 

TÜBİTAK tarafından doldurulacaktır.

Geçici Proje No      :

Gönderildiği Grup   :

Proje No :

PROGRAM ADI
1001 - BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK

ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME
PROGRAMI

PROGRAM KODU

1001

BAŞVURU DÖNEMİ

Eylül 2018

Proje Başlığı Farklı Yüzey Geometrisine Sahip Dönen ve Dönmeyen Silindirlerin Akış ve Isı Geçişine

Etkilerinin Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi

Projenin Türü Temel Araştırma, Uygulamalı Araştırma, Deneysel Geliştirme

Projenin Değerlendirilmesini Önerdiğiniz Araş.Destek Grubu (*) MAG

Projenin Değerlendirilmesini Önerdiğiniz Panel Makine Mühendisliği : Isı-Akışkan

Bu Proje Önerisiyle Daha Önce TÜBİTAK'ın Herhangi Bir Araştırma

Destek Grubuna Başvuruda Bulunuldu mu?

Evet

Önceki Proje No: 118M470 - Önceki Proje Durumu: Ret

Türkiye'de İkamet eden Yabancı Uyruklu

Yürütücü/Araştırmacı/Danışman var mı?

Hayır

Proje Ekibinde Yurt Dışı Araştırmacı var mı? Hayır

Proje Ekibinde Yurt Dışı Danışman var mı? Hayır

Etik Kurul Onay Belgesi Gerekli mi? Gerekli Değil

Yasal/Özel İzin Belgeleri Gerekli mi? Gerekli Değil

Proje öneriniz için herhangi bir kurum/kuruluştan almış olduğunuz

destek mektubu var mı?

Hayır

Proje disiplinlerarası bir çalışma mı? Hayır

Çevreye zararlı etki söz konusu mu? Hayır

Öneren/Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluşun Türü ve Adı Üniversite / Osmaniye Korkut Ata Ü. Mühendislik F.enerji Sistemleri

Mühendisliği B.

Öneren/Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluşun Yazışma Adresi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fak.  Osmaniye

Proje Yür. Adı Soyadı ve Ünvanı Doçent Coşkun Özalp

TC. Kimlik No / Pasaport No 23365950148

İdari Görevi (varsa) Enstitü (Araştırma Enstitüsü Hariç) Müdürü

Çalıştığı Kurum/Kuruluş OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ

SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Elektronik Posta Adresi coskunozalp@osmaniye.edu.tr

Cep Tel Telefon Faks

(543) 639 46 51 (543) 639 46 51 328-8251818
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Doktoranın Alındığı Üniversite Çukurova Üniversitesi

Doktora Tez Danışmanının Adı Soyadı ve

Ünvanı

Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı

Proje Konusu İle İlgili Faaliyet Alanı Teknik Bilimler --> Makina Mühendisliği --> Enerji --> Akışkan Makinaları, Teknik Bilimler -->

Makina Mühendisliği --> Termodinamik --> Hesaplamalı akışkanlar dinamiği

Önerilen Destek Miktarı (TL) 381.276,88

Önerilen Proje Süresi (Ay) 26
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II. KABUL VE TAAHHÜT BEYANLARI

KABUL VE TAAHHÜT BEYANLARI (PROJE EKİBİ)
Bu başvuru formunda verilen bilimsel varsayım ve düşünceler dışındaki bütün bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu;

Aksini açıkça belirtmediğim/belirtmediğimiz takdirde, bu formla yapılan proje önerisinde yer alan tüm resim ve ekli belge ile yayınların şahsımın/şahsımızın özgün eseri olduğunu

ve hiç bir yerde yayınlanmadığını,

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu anlamında şahsımıza ait olduğu beyan edilen eserleri çoğaltma,

yayma ve umuma iletme haklarına sahip olduğunu,

Proje kapsamında elde edeceğim/edeceğimiz bilgi ve verilerin, ilgili mevzuat çerçevesinde sorumlu kamu, kurum ve kuruluşlara verilmesi gerektiğinde, bu mevzuat hükümleri

çerçevesinde gerekli tüm işlemleri yerine getireceğimi/getireceğimizi,

TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Çalışma Esasları/Yönetmeliği kapsamında etiğe aykırı davranışı tespit edilerek haklarında yaptırım uygulanmasına karar verilmiş olup,

buna ilişkin kararda TÜBİTAK'tan destek alamayacağı belirtilen süreyi tamamlamamış kişilerin proje ekibinde yer almadığını,

Bu proje önerisinin başka bir kurum (ulusal veya uluslararası) tarafından desteklenmekte olmadığını ve başvuru sonuçlanana kadar desteklenmek üzere başka bir kuruma

(ulusal veya uluslararası) sunmayacağımı/sunmayacağımızı,

TÜBİTAK'ın bu form ile yaptığım/yaptığımız proje önerisini kabul etmek zorunda olmadığını ve TÜBİTAK tarafından yapılacak ve/veya yaptırılacak degerlendirme içerik ve

sonucuna itiraz etmeyecegimi/etmeyecegimizi (yargı yolu hariç),

Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına ve sair mevzuat hükümleri ile TÜBİTAK’ın proje değerlendirme ve destekleme kural ve usullerini bildiğimi/bildiğimizi ve bu hükümlere uygun

hareket edeceğimi/edeceğimizi;

Proje önerisinde beyan edilenler dışında, Proje Öneri formunda yer alan faaliyetlere ilişkin desteklenmesi istenen maliyet/gider kalemleri için kamu kurum ve kuruluşlarından

veya Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara dayalı olarak sağlanan fonlardan geri ödemesiz başka bir Ar-Ge desteğinin nakdi olarak sağlamadığımı/sağlamadığımızı,

bu taahhüdün imza tarihi itibariyle bu nitelikte sağlanmış veya sağlanmakta olan desteklere ilişkin bilgilerin tümünün bu form ve eklerinde beyan ettiğimi/ettiğimizi,

Projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi durumunda, projenin desteklenen maliyet/giderleri için, herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu veya Türkiye’nin taraf olduğu

uluslararası anlaşmalara dayalı olarak sağlanan fonlardan geri ödemesiz başka bir Ar-Ge desteğinin nakdi olarak sağlanması halinde bu desteklere ilişkin bilgileri TÜBİTAK’a

beyan edeceğimi/edeceğimizi ve söz konusu desteklerin TÜBİTAK tarafından sağlanan desteklerden mahsup/tahsil edileceği ile bunların maliyet/gider olarak TÜBİTAK’a

sunulamayacağını bildiğimi/bildiğimizi,

Proje önerisinde geliştirilmesi hedeflenen çıktıların (teknoloji, ürün, süreç, modül, yöntem, yazılım, veri, rapor vb.) tamamını veya bir kısmını proje önerisinin sunulduğu tarih

itibariyle bir kamu kurum veya kuruluşuna bedeli karşılığında taahhüt etmediğimi/etmediğimizi, aksi takdirde proje önerisinin değerlendirmeye alınmayacağını ve proje için

destekleme kararı verilse dahi, proje sözlesmesi imzalanmadan önce böyle bir taahhüde girildigi takdirde, bu kararın iptal edilecegini bildiğimi/bildiğimizi,

Proje sözleşmesinin imzalanmasından sonra projede geliştirilmesi hedeflenen çıktıların (teknoloji, ürün, süreç, modül, yöntem, yazılım, veri, rapor vb.) tamamının veya bir

kısmının bir kamu kurum veya kuruluşuna bedeli karşılığında taahhüt edilmesi durumunda, ilgili kamu kurum veya kuruluşu tarafından işin verildiği tarih (ihale kararının

onaylandığı veya ihalesiz alımlarda siparişin / işe başlama talimatının verildiği tarih) itibariyle projenin yürürlükten kaldırılacağını bildiğimi/bildiğimizi;

Projede geliştirilmesi hedeflenen çıktıların (teknoloji, ürün, süreç, modül, yöntem, yazılım, veri, rapor vb.) tamamının veya bir kısmının bir kamu kurum veya kuruluşuna bedeli

karşılığında taahhüt edilmesi durumunda, bu hususu işin verildiği tarihi (ihale kararının onaylandığı veya ihalesiz alımlarda siparişin / işe başlama talimatının verildiği tarih) takip

eden 15 gün içinde TÜBİTAK’a bildireceğimi/bildireceğimizi, gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğum/bulunduğumuz veya zamanında ve gereği gibi bildirimde

bulunmadığım/bulunmadığımız takdirde olası zararlara ilişkin sorumluluğumuz saklı kalmak kaydıyla projenin iptal edileceğini bildiğimi/bildiğimizi;

Proje için destekleme kararı verilmesi öncesinde veya sonrasında, başvuru konusu projenin TÜBİTAK ile işbirliği içerisinde veya bizzat TÜBİTAK tarafından yürütüldüğü

anlamına gelebilecek açıklamalar yapmayacağımızı;

Yürütücünün, proje için gerekli olması durumunda, yasal izin belgesinin ve etik kurul belgesinin başvuru aşamasında TÜBİTAK'a sunulmasından sorumlu  olduğunu,

desteklenmesine karar verilen projeler için bu belgelerin tamamlanmaması durumunda proje sözleşmesinin yapılamayacağını bildiğimi/bildiğimizi;

Yurt dışındaki bir eğitim kurumundan alınan lisans/lisansüstü diplomamın/diplomalarımızın Türkiye’de yetkili kılınan kurumdan denkliğini aldığımı/aldığımızı;

TÜBİTAK’ın yukarıda anılan kural ve usullerine ilişkin düzenlemelerini gerekli gördüğünde değiştirebileceğini ve yapılacak bu değişiklere de uymak zorunda

olduğumu/olduğumuzu,

kabul ve taahhüt ederim/ederiz.

Yukarıda uymayı kabul ve taahhüt ettiğim/ettiğimiz kurallara uymadığımızın ve/veya verdiğim/verdiğimiz bilgilerde gerçeğe aykırı beyanda

bulunduğumuzun TÜBİTAK'ça saptanması halinde, TÜBİTAK tarafından alınacak karar ve uygulanacak yaptırımlara uyacağımızı kabul ve

taahhüt ederim/ederiz.

 

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

Adı Soyadı ve Ünvanı (varsa idari görevi)

DOÇENT COŞKUN ÖZALP -

ENSTİTÜ/MERKEZ MÜDÜRÜ

TC. Kimlik No / Pasaport No

23365950148

Elektronik Posta Adresi

coskunozalp@osmaniye.edu.tr

Çalıştığı Kurum/ Kuruluş

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ

SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Telefon ve Faks

(543) 639 46 51 - 328-8251818

Cep Tel

(543) 639 46 51

Diplomanın Alındığı Üniversite

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN

BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNA

MÜHENDİSLİĞİ (DR) MAKİNA

MÜHENDİSLİĞİ

Diploma(Denklik ve Tarih/Sayı) Türü ve Nosu

Doktora / 995

Diploma Tarihi

2006

Çalıştığı Fakülte/Bölüm Tarih İmza
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KABUL VE TAAHHÜT BEYANLARI (PROJE EKİBİ) başlıklı sayfada belirtilen kurallara uymayı kabul ve taahhüt

ederim/ederiz. Bu kurallara uymadığımızın ve/veya verdiğim/verdiğimiz bilgilerde gerçeğe aykırı beyanda

bulunduğumuzun TÜBİTAK’ça saptanması halinde, TÜBİTAK tarafından alınacak karar ve uygulanacak

yaptırımlara uyacağımızı kabul ve taahhüt ederim/ederiz.

 

Araştırmacı

Adı Soyadı ve Ünvanı (varsa idari görevi)

DOKTORALI ÖĞRETİM ÜYESİ DOGAN

ENGİN ALNAK

TC. Kimlik No / Pasaport No

43540362344

Elektronik Posta Adresi

dealnak@cumhuriyet.edu.tr

Çalıştığı Kurum/ Kuruluş

Cumhuriyet Üniversitesi

Telefon ve Faks

(532) 333 20 06

Cep Tel

(532) 333 20 06

Diplomanın Alındığı Üniversite

Fırat Üniversitesi  Fen Bilimleri Enstitüsü

MAKİNA EĞİTİMİ

Diploma(Denklik ve Tarih/Sayı) Türü ve Nosu

Doktora / DOK 607

Diploma Tarihi

2013

Çalıştığı Fakülte/Bölüm Tarih İmza
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KABUL VE TAAHHÜT BEYANLARI (PROJE EKİBİ) başlıklı sayfada belirtilen kurallara uymayı kabul ve taahhüt

ederim/ederiz. Bu kurallara uymadığımızın ve/veya verdiğim/verdiğimiz bilgilerde gerçeğe aykırı beyanda

bulunduğumuzun TÜBİTAK’ça saptanması halinde, TÜBİTAK tarafından alınacak karar ve uygulanacak

yaptırımlara uyacağımızı kabul ve taahhüt ederim/ederiz.

 

Araştırmacı

Adı Soyadı ve Ünvanı (varsa idari görevi)

DOÇ. DR. BÜLENT YANIKTEPE -

YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ

TC. Kimlik No / Pasaport No

74572044496

Elektronik Posta Adresi

byaniktepe@osmaniye.edu.tr

Çalıştığı Kurum/ Kuruluş

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ

SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Telefon ve Faks

(530) 348 75 62 - 328-8251866

Cep Tel

(530) 348 75 62

Diplomanın Alındığı Üniversite

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN

BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNA

MÜHENDİSLİĞİ (DR)

Diploma(Denklik ve Tarih/Sayı) Türü ve Nosu

Doktora /

Diploma Tarihi

2006

Çalıştığı Fakülte/Bölüm Tarih İmza
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Danışman

Adı Soyadı ve Ünvanı (varsa idari görevi)

DOKTORALI ÖĞRETİM ÜYESİ ERTAÇ

HÜRDOĞAN - ENSTİTÜ/MERKEZ

MÜDÜRÜ

TC. Kimlik No / Pasaport No

38942254502

Elektronik Posta Adresi

ehurdogan@osmaniye.edu.tr

Çalıştığı Kurum/ Kuruluş

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Telefon ve Faks

(535) 862 02 72 - 328-8250097

Cep Tel

(535) 862 02 72

Diplomanın Alındığı Üniversite

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN

BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNA

MÜHENDİSLİĞİ (DR) MAKİNA

MÜHENDİSLİĞİ

Diploma(Denklik ve Tarih/Sayı) Türü ve Nosu

Doktora /

Diploma Tarihi

2010

Çalıştığı Fakülte/Bölüm
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KABUL VE TAAHHÜT BEYANLARI

(ÖNEREN/PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ KURUM/KURULUŞ)

 
Bu formu, projeyi öneren/proje yürütücüsü kurum/kuruluş olarak imzalayarak; 

 
Proje yürütücüsünün ve aşağıda beyan edilen kişilerin kadrolu personelimiz olduğunu ve formda verilen bilimsel varsayım ve düşünceler dışındaki bütün bilgilerin doğru ve

eksiksiz olduğunu;

Önerilen proje TÜBİTAK’ça kabul edilerek desteklendiği takdirde TÜBİTAK’ın tüm kural, şart ve düzenlemelerine uyacağını ve uyulmasını sağlayacağını;

Projenin TÜBİTAK’ça kabul edildiği şekilde yürütülmesi ve sonuçlanması için azami özeni göstereceğini;

Ortaya çıkabilecek menfaat ihlallerini engelleyecek önlemleri alacağını; bu menfaat ihlallerini belirleyecek mali açıklamaların gerektiğinde proje önerisinde görev alan ve/veya

projeyle ilgili diğer kuruluş çalışanları tarafından yapılacağını ve gelişecek menfaat ihlallerini verilen proje desteğinin kullanımından önce, önleyecek veya kontrol edecek

tedbirleri alacağını;

TÜBİTAK’ça gerekli denetim ve izlemelerin yapılabilmesi için gerekli ortam ve imkânları sağlayacağını;

TÜBİTAK tarafından projeye verilen destek tutarının hızlı, etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacağını; tüm bu işlemler sırasında TÜBİTAK’a gerekli bildirimleri zamanında

yapacağını; aksi takdirde TÜBİTAK’ın uygun gördüğü önlem ve yaptırımları uygulamaya yetkili olduğunu;

TÜBİTAK’ın gerekli gördüğünde projenin yürütülmesine devam edilmekle birlikte projenin yürütüldüğü kurum/kuruluş bakımından değişiklik yapabileceğini; bu durumda herhangi

bir hak talebinde bulunmayacağını;

Projede görev alan personelin yabancı uyruklu olması durumunda çalıştığı kurum/kuruluş ile yapılan sözleşme hükümlerine göre proje teşvik ikramiyesi (PTİ) ödenmesinde

herhangi bir sakınca bulunmadığını;

Diğer kurum/kuruluşlardan bu projede yer alan araştırmacı ve danışmanların öneri aşamasında ve PTI ödemelerinin yapılması öncesinde; Kamu Kurumları, Devlet ve Vakıf

Üniversitelerinin kadro ve pozisyonlarında görev aldıklarının tarafımızca teyit edilmesi gerektiğini bildiğimizi;

Proje önerisinde beyan edilenler dışında, Proje Öneri formunda yer alan faaliyetlere ilişkin desteklenmesi istenen maliyet/gider kalemleri için kamu kurum ve kuruluşlarından

veya Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara dayalı olarak sağlanan fonlardan geri ödemesiz başka bir Ar-Ge desteğinin nakdi olarak sağlanmadığını, bu taahhüdün

imza tarihi itibariyle bu nitelikte sağlanmış veya sağlanmakta olan desteklere ilişkin bilgilerin tümünün bu form ve eklerinde beyan edildiğini;

Projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi durumunda, projenin desteklenen maliyet/giderleri için, herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu veya Türkiye’nin taraf olduğu

uluslararası anlaşmalara dayalı olarak sağlanan fonlardan geri ödemesiz başka bir Ar-Ge desteğinin nakdi olarak sağlanması halinde bu desteklere ilişkin bilgilerin TÜBİTAK’a

beyan edileceğini ve söz konusu desteklerin TÜBİTAK tarafından sağlanan desteklerden mahsup/tahsil edileceği ile bunların maliyet/gider olarak TÜBİTAK’a sunulamayacağının

bilindiğini;

Proje önerisinde geliştirilmesi hedeflenen çıktıların (teknoloji, ürün, süreç, modül, yöntem, yazılım, veri, rapor vb.) tamamının veya bir kısmının proje önerisinin sunulduğu tarih

itibariyle bir kamu kurum veya kuruluşuna bedeli karşılığında taahhüt edilmediğini, aksi takdirde proje önerisinin değerlendirmeye alınmayacağının bilindiğini;

Proje için destekleme kararı verilse dahi, proje sözleşmesi imzalanmadan önce böyle bir taahhüde girildiği takdirde, bu kararın iptal edileceğinin bilindiğini;

Proje sözleşmesinin imzalanmasından sonra projede geliştirilmesi hedeflenen çıktıların (teknoloji, ürün, süreç, modül, yöntem, yazılım, veri, rapor vb.) tamamının veya bir

kısmının bir kamu kurum veya kuruluşuna bedeli karşılığında taahhüt edilmesi durumunda, ilgili kamu kurum veya kuruluşu tarafından işin verildiği tarih (ihale kararının

onaylandığı veya ihalesiz alımlarda siparişin / işe başlama talimatının verildiği tarih) itibariyle projenin yürürlükten kaldırılacağının bilindiğini;

Projede geliştirilmesi hedeflenen çıktıların (teknoloji, ürün, süreç, modül, yöntem, yazılım, veri, rapor vb.) tamamının veya bir kısmının bir kamu kurum veya kuruluşuna bedeli

karşılığında taahhüt edilmesi durumunda, bu hususu işin verildiği tarihi (ihale kararının onaylandığı veya ihalesiz alımlarda siparişin / işe başlama talimatının verildiği tarih) takip

eden 15 gün içinde TÜBİTAK’a bildirileceğini, gerçeğe aykırı bildirimde bulunulduğu veya zamanında ve gereği gibi bildirimde bulunulmadığı takdirde projenin iptal edileceğinin

bilindiğini;

Aşağıda bahsi geçen personelin yurtdışındaki bir eğitim kurumundan alınan lisans/lisansüstü diplomasının Türkiye’de yetkili kılınan kurumdan denkliğinin alındığını bildiğimizi;

Proje için destekleme kararı verilmesi öncesinde veya sonrasında, TÜBİTAK’ın yazılı onayı olmaksızın başvuru konusu projenin TÜBİTAK ile işbirliği içerisinde veya bizzat

TÜBİTAK tarafından yürütüldüğü anlamına gelebilecek açıklamalar yapmayacağımızı,

kabul ve taahhüt ederiz.

 

 

(*) Bu kısımda imzası bulunan görevli kişi, kurum/kuruluşun proje sözleşmesinde imzası olacak üst düzey yetkilisi olmalıdır. 

Üniversitelerde ve bağlı Hastane/Enstitülerde vb. Kuruluşlarda Rektör veya yetki verdiği Rektör Yardımcısı,

Üniversitelerle Afiliasyon Anlaşması Yapılan Hastanelerde; kadronun bulunduğu yer gözetilmeksizin Hastane Yöneticisi, Başhekim veya yetki verdiği Başhekim Yardımcısı,

Üniversitelere Bağlı Olmayan Araştırma Merkezlerinde/Enstitülerinde; Merkez Başkanı/Enstitü Müdürü,

Üniversitelere Bağlı Olmayan Hastanelerde; Hastane Yöneticisi, Başhekim veya yetki verdiği Başhekim Yardımcısı,

Özel kuruluşlar için imza sirkülerinde belirtilen en geniş imza yetkisi olan kişi veya kişiler **,

Bakanlıklarda Müsteşar veya yetki verdiği Müsteşar Yardımcısı,

Belediyelerde Başkan, Genel Sekreter veya yetki verdiği Genel Sekreter Yardımcısı,

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarından yapılacak başvurularda okulun bulunduğu ilin İl Milli Eğitim Müdürü veya yetki verdiği İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı,

Sıra No Adı Soyadı ve Unvanı Projedeki Görevi Çalıştığı Kurum/Kuruluş

1 DOÇENT - COŞKUN ÖZALP YÜRÜTÜCÜ OSMANİYE KORKUT ATA Ü. MÜHENDİSLİK
F.ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ B.

2 DOÇ. DR. - BÜLENT YANIKTEPE ARAŞTIRMACI/UZMAN OSMANİYE KORKUT ATA Ü. MÜHENDİSLİK
F.ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ B.

3 DOKTORALI ÖĞRETİM ÜYESİ -
ERTAÇ HÜRDOĞAN

DANIŞMAN OSMANİYE KORKUT ATA Ü. MÜHENDİSLİK
F.ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ B.

ÖNEREN/PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ KURUM/KURULUŞ YETKİLİSİNİN

Adı Soyadı ve Ünvanı İdari Görevi (*) Tarih Kaşe/İmza (*)
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• Diğer Kuruluşlarda; Genel Müdür veya yetki verdiği Genel Müdür Yardımcısı, Başkan veya yetki verdiği Başkan Yardımcısı vb.,

** NOT: Özel Kuruluş kaşesi üzerine veya altına atılacak yetkili imzaların seçiminde kuruluşa ait en son tarihli noter tasdikli imza sirkülerinde belirtilen ve kuruluşu en geniş anlamda temsil

ve ilzam eden (hak getirici ve borçlandırıcı taahhütte bulunan belgeleri imzalamaya yetkili kişi/kişiler anlaşılmalıdır) kişi ya da kişiler olması gereklidir.
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KABUL VE TAAHHÜT BEYANLARI

(KATILIMCI KURUM/KURULUŞ)

 
Bu formu katılımcı kurum/kuruluş olarak imzalayarak; 

 
Aşağıda bilgileri verilen proje kapsamında görev alan kişilerin; Kurumumuz kadro ve pozisyonlarında bulunan kişiler olduklarını, projede belirtilen sürede görev almalarını ve

proje yürütücüsünün uygun gördüğü oranda vakit ayırarak katkı sağlamasını uygun gördüğümüzü ve buna ilişkin kurum olarak herhangi bir ödenek talebimiz olmadığını,

Çalışanımızın hakedeceği Proje Teşvik İkramiyesinin(PTI) ihtiyaç duyulması halinde kurumumuz tarafından gerekli vergi kesintileri yapılarak da ödenebileceği,

Personelimize PTİ ödenmesi sürecinde proje yürütücüsünün yazılı başvuru üzerine gerekli desteğin sağlanacağını,

278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun'un 16 ncı maddesi gereğince, proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla proje kapsamında ve

projeye ilişkin hizmetlerde görev alan kurum kadro veya pozisyonlarında bulunan çalışanımıza, kadro veya pozisyonuna bağlı olarak bir ayda ödenmekte olan tutarın yüzde 75’ini

geçmemek kaydıyla proje teşvik ikramiyesi ödenebileceğini bildiğimizi ve buna ilişkin hükümlere uyacağımızı,

Projede görev alan personelin yabancı uyruklu olması durumunda kurum/kuruluşumuz ile yapılan sözleşme hükümlerine göre proje teşvik ikramiyesi (PTİ) ödenmesinde

herhangi bir sakınca bulunmadığını,

Bahsi geçen personelimiz kurumumuz ilgili kadro ve pozisyonlarından ayrılması halinde durumu 15 gün içinde TÜBİTAK’a bildirileceğimizi,

Aşağıda bahsi geçen personelin yurtdışındaki bir eğitim kurumundan alınan lisans/lisansüstü diplomasının Türkiye’de yetkili kılınan kurumdan denkliğinin alındığını bildiğimizi,

Gerçeğe aykırı bildirimde bulunmamız veya zamanında ve gereği gibi bildirimde bulunmamamız hallerinde olası zararları tazminle sorumlu tutulabileceğimizi,

beyan, kabul ve taahhüt ederiz.

 

 

 

 
(*) Bu kısımda imzası bulunan görevli kişi, kurum/kuruluşun proje sözleşmesinde imzası olacak üst düzey yetkilisi olmalıdır. 

Üniversitelerde ve bağlı Hastane/Enstitülerde vb. Kuruluşlarda Rektör veya yetki verdiği Rektör Yardımcısı,

Üniversitelerle Afiliasyon Anlaşması Yapılan Hastanelerde; kadronun bulunduğu yer gözetilmeksizin Hastane Yöneticisi, Başhekim veya yetki verdiği Başhekim Yardımcısı,

Üniversitelere Bağlı Olmayan Araştırma Merkezlerinde/Enstitülerinde; Merkez Başkanı/Enstitü Müdürü,

Üniversitelere Bağlı Olmayan Hastanelerde; Hastane Yöneticisi, Başhekim veya yetki verdiği Başhekim Yardımcısı,

Özel kuruluşlar için imza sirkülerinde belirtilen en geniş imza yetkisi olan kişi veya kişiler **,

Bakanlıklarda Müsteşar veya yetki verdiği Müsteşar Yardımcısı,

Belediyelerde Başkan, Genel Sekreter veya yetki verdiği Genel Sekreter Yardımcısı,

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarından yapılacak başvurularda okulun bulunduğu ilin İl Milli Eğitim Müdürü veya yetki verdiği İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı,

Diğer Kuruluşlarda; Genel Müdür veya yetki verdiği Genel Müdür Yardımcısı, Başkan veya yetki verdiği Başkan Yardımcısı vb.,

** NOT: Özel Kuruluş kaşesi üzerine veya altına atılacak yetkili imzaların seçiminde kuruluşa ait en son tarihli noter tasdikli imza sirkülerinde belirtilen ve kuruluşu en geniş anlamda temsil

ve ilzam eden (hak getirici ve borçlandırıcı taahhütte bulunan belgeleri imzalamaya yetkili kişi/kişiler anlaşılmalıdır) kişi ya da kişiler olması gereklidir.

Proje Adı Farklı Yüzey Geometrisine Sahip Dönen ve Dönmeyen Silindirlerin Akış ve Isı Geçişine

Etkilerinin Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi

Proje Yürütücüsü Doçent Coşkun Özalp

Öneren/Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş Osmaniye Korkut Ata Ü. Mühendislik F.enerji Sistemleri Mühendisliği B.

Sıra No Adı Soyadı ve Unvanı Projedeki Görevi Projede Görev Alacağı
Süre(Ay)

Çalıştığı Kurum/Kuruluş

1 DOKTORALI ÖĞRETİM ÜYESİ -
DOGAN ENGİN ALNAK

ARAŞTIRMACI/UZMAN 26 CUMHURİYET Ü. TEKNOLOJİ F.
OTOMOTİV MÜH.

KATILIMCI KURUM/KURULUŞ YETKİLİSİNİN

Adı Soyadı ve Ünvanı İdari Görevi (*) Tarih Kaşe/İmza (*)
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PROJE ÖNERİSİ ÜZERİNDEKİ ORTAK HAK SAHİPLİĞİ BEYANI
(Bu formun basılı kopyası, hak sahipliği belirlenemeyen/bölünemeyen tüm hak sahipleri ile proje önerisinde adı geçen ve hak sahibi olmayan tüm proje ekibi -

Proje yürütücüsü, Araştırmacı, Danışman ve Bursiyer - tarafından imzalandıktan sonra kurumumuza gönderilecektir.)* 

"Farklı Yüzey Geometrisine Sahip Dönen ve Dönmeyen Silindirlerin Akış ve Isı Geçişine Etkilerinin Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi"

başlıklı proje ile ilgili aşağıda imzaları bulunan biz, proje öneri formunda sunulan tüm veri ve bilgilerin kendimize ait ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri

Kanunu anlamında özgün bir eser niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt ederiz.

Ayrıca, proje önerisini hazırlayan ve sunan kişilerin proje önerisi üzerindeki payları belirlenemiyorsa,

• Proje önerisi üzerindeki hak sahibinin, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserlerinin 10. maddesi uyarınca proje başvurusunda adı geçen kişilerin tamamı olduğunu ve

bunun aksinin iddiasının mümkün olmadığını,

• Hak sahipleri tamamı rıza göstermedikçe, proje önerisi üzerinde herhangi bir taahhüt veya tasarruf işleminde bulunmayacaklarını,

• Hak sahipleri tamamı rıza göstermedikçe aynı veya benzeri proje önerisini TÜBİTAK veya diğer kurumlar nezdinde bir başvuru konusu yapmayacaklarını,

• Yukarıda belirtilen kurallara aykırı davranışın TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Esaslarının 8. maddesine aykırılık teşkil edeceği ve aynı esasların 9.

maddesine göre projenin iptali ve diğer yaptırımların herhangi bir ihtara veya ihbara gerek kalmadan kendisine uygulanabileceğini,

• Burada belirtilen hususlardan hiçbirinin TÜBİTAK ilgili mevzuatı ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa aykırılık teşkil edebilecek bir işlem

yapılmasına cevaz vermeyeceğini

kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

 

(*) Projede tek kisinin görev alması halinde de formun doldurulması zorunludur. 

(**) Hak sahipliği beyan formlarından (Ortak/Paylı) yalnız bir tanesinin doldurulması yeterlidir. 

Hak Sahiplerinin

Adı Soyadı Görevi Tarih İmza

COŞKUN ÖZALP YÜRÜTÜCÜ

Projede adım geçmekle birlikte proje önerisi üzerinde hiçbir fikri katkım yoktur.

Adı Soyadı Görevi Tarih İmza

BÜLENT YANIKTEPE ARAŞTIRMACI/UZM
AN

DOGAN ENGİN ALNAK ARAŞTIRMACI/UZM
AN

ERTAÇ HÜRDOĞAN DANIŞMAN
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