
CEVDET İNCİ EĞİTİM VAKFI  

 

BAŞVURU FORMU 
Ekip Üyesi  

(İkinci bir ekip üyesi olması durumunda aynı form tekrar doldurulacaktır. İki üyenin de proje adını aynı girmeleri gerekir. 
Max 2 üye başvurabilmektedir.) 

Adı Soyadı  
E. Posta  
Telefon  

Hangi programa 
kayıtlısınız? 

Tezli Yüksek Lisans 
Doktora 
Bütünleşik Doktora 

Lisans derecenizi 
aldığınız üniversite  

TÜM ÜNİVERSİTELER LİSTESİ 

Lisans derecenizi 
aldığınız bölüm 

 

Doktora Programına kayıtlı öğrenciler için 

Yüksek lisans 
derecenizi aldığınız 
üniversite 

DOKTORA PROGRAMINA KAYITLI ÖĞRENCİLER İÇİN 

Bölüm  

Öğrencisi olduğunuz 
Üniversite 

 

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 
Dokuz Eylül Üniversitesi 



Ege Üniversitesi 
İzmir Bakırçay Üniversitesi 
İzmir Demokrasi Üniversitesi 
İzmir Ekonomi Üniversitesi 
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 
İzmir Tınaztepe Üniversitesi 
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 
Pamukkale Üniversitesi 
Uşak Üniversitesi 
Yaşar Üniversitesi 
 

Kayıtlı olduğunuz 
Enstitü 

 

 

Arkeoloji Enstitüsü 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü 
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü 
Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü 
Eğitim Bilimleri Enstitüsü 
Fen Bilimleri Enstitüsü 
Güneş Enerjisi Enstitüsü 
Güzel Sanatlar Enstitüsü 
İslami İlimler Enstitüsü 
İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü 
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 
Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü 
Nükleer Bilimler Enstitüsü 
Onkoloji Enstitüsü 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü 
Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü 
Diğer 

Kayıtlı Olduğunuz 
Program  

  



Program Kayıt Tarihi 
Yükleme-1:  
Öğrenci Belgesi 
(ZORUNLU ve GÜNCEL 
OLMALIDIR) 

 

Tahmini Mezuniyet 
Tarihiniz 

Ay ve Yıl olarak belirtiniz (Ekim-2024 gibi) 
(Sadece Eylül – 2023 ve sonrası tarihler kabul edilecektir) 

2022-23 Güz dönemi 
için hangi aşamada 
olduğunuzu belirtiniz 

 

Yüksek Lisans-Ders 
Yüksek Lisans-Tez 
Doktora-Ders 
Doktora-Yeterlilik 
Doktora-Tez 

Mevcut Not Ortalaması  
Yükleme-2:  
Transkript (ZORUNLU 
ve GÜNCEL 
OLMALIDIR) 

Programa 2022-23 Güz yarıyılında başlayan öğrenciler bu kısmı boş bırakmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proje Adı  

Projeniz İnci Holding 
Sürdürülebilirlik 
Stratejisi 
önceliklerinden 
hangilerini kapsıyor? 

□ Kaynakların Verimli Kullanımı  
□ Çevre Dostu Ürün ve Hizmetlerin Geliştirilmesi 
□ Atık Yönetimi ve Döngüsel Ekonomi  
□ Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik 
□ Pazarın Sürdürülebilirlik Beklentilerine Uyumda ve Şekillendirmede Öncü Rol 
Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz. 

 

Projeniz hangi 
aşamada? 2000 karakter ile sınırlı 

 

Projenizin amacı nedir? 2000 karakter ile sınırlı 

 

Projenizin benzer 
alanlarda üretilmiş 
projelerden farklılaşan, 
yenilikçi yönü nedir? 

2000 karakter ile sınırlı 
Neden böyle bir projeye ihtiyaç duyulduğunu istatistiklerle, somut ihtiyaçlarla destekleyerek ve mevcut durum hakkında 
bilgi vererek açıklayınız. 

 

Projenizin sorumlu 
üretim ve tüketim ile 
ilişkisini net bir biçimde 
tanımlar mısınız?  

2000 karakter ile sınırlı 

 



Projenizin somut 
hedefleri neler? 2000 karakter ile sınırlı 

 

Projeniz ile neyi 
başarmak ya da 
değiştirmek 
istiyorsunuz? 

2000 karakter ile sınırlı 
Bu projeyi hayata geçirdiğinde nasıl bir değişim, sosyal, çevresel ve ekonomik etki oluşturacaksınız? 

 

Projenizi uygularken 
izleyeceğiniz yöntem 
ne olacak? 

2000 karakter ile sınırlı 

 

Projenizin hedef kitlesi 
kimlerden oluşuyor? 

2000 karakter ile sınırlı 

 

Projenizin etkisini 
izlemek için 
tanımladığını 
performans göstergesi 
ya da göstergeleri 
neler? 

2000 karakter ile sınırlı 

 

Proje konusu ile ilişkili 
yayınlarınız var mı? 

□ Evet OPSİYONEL – Dilerseniz yayınların listesini yükleyebilirsiniz.  
□ Hayır 

 



Projenizi anlatan bir 
dakikalık bir video 
yükleyiniz 

Bu videoda başvuran kişinin (takım ise her iki üyenin de eşit şekilde) projeye ilişkin temel bilgileri aktarması beklenmektedir. 
Video tercihen cep telefonu kullanılarak yatay formatta, fonun düz olacağı, sessiz bir ortamda çekilmelidir.  

 

Projenizi hayata 
geçirebilmek için 
ihtiyaçlarınız tam 
olarak neler?  

2000 karakter ile sınırlı 

 

Başvurunuz özelinde 
hibe ihtiyacını 
karşılamak amacıyla 
başka bir kuruma 
başvurunuz oldu mu?  

Evetse, lütfen bu kuruluşun adını, destek alıp almadığınızı, destek aldıysanız miktarı ve bu destek ile proje kapsamında ne 
gibi gelişmeler kaydettiğinizi açıklayın. 
2000 karakter ile sınırlı 
 

 

Cevdet İnci Eğitim 
Vakfı'na yaptığınız 
başvuru kabul 
edilmezse bu 
başvurudaki konuları 
hayata geçirmek için 
ihtiyaç duyduğunuz 
finansmanı nasıl 
karşılamayı 
planlıyorsunuz? 

2000 karakter ile sınırlı 

 

Proje öneriniz ile ilgili 
formda sorulmayan 
ancak belirtmek 
istediğiniz bir konu 
varsa buraya 
yazabilirsiniz 

2000 karakter ile sınırlı 

 



Daha önce İnci Holding 
ve grup 
şirketleri/çalışanları ile 
iletişimiz oldu mu? 

□ Evet, ise hangi şirketimizle ne tür bir temasınız olduğunu belirtiniz. 
□ Hayır 

 

Hibe Destek 
Programını nereden 
duydunuz? 
 

□ İnci Holding veya İnci Vakfı çalışanları 
□ İnci Holding veya İnci Vakfı sosyal medya duyuruları 
□ Yerli Yeşil Yeni Platformu sosyal medya duyuruları 
□ Üniversite Duyuruları 
□ Akademisyenler 
□ Kuluçka Merkezleri/Teknopark Duyuruları 
□ Diğer: ……….. 

 

Doldurmuş olduğum başvurudaki bilgilerin doğru olduğunu onaylıyorum.  
 
Bu formu doldurup Cevdet İnci Eğitim Vakfı ve İnci Holding’e ileterek, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında aydınlatma 
metnini okudum, anladım. Başvuru Formunun https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-hDP3ur1ECTDJuzDZXtRv8socmfuCVr0-
9iCvlcrPbgakKA/viewform?usp=sf_link Linkinde yer alması sebebi ile bu formu doldurmam halinde verilerimin yurt dışına transfer edileceğine dair açık 
rıza metnini okudum, anladım ve kabul etmiş olduğum için Vakıf’tan başvuru süreçleri için alternatif bir başvuru yöntemi talep etmediğimi kabul, 
beyan ve taahhüt ederim. 

Tercihen eklenebilecek 
ilave belgeler; 

- Akademik Danışmanın referans mektubu  
Akademik Danışman’ın kişisel verilerini bu mektubu yüklemek suretiyle paylaşacak olmam sebebi ile kendisinden yurtdışı 
veri transferi konusunda açık rıza aldım ve kendisini paylaşma amacımla ilişkili olarak aydınlattım. 

- Varsa aday(lar)ın proje konusu ile ilişkili yayınları  

- Varsa aday(lar)ın bu kapsamda daha önce aldıkları ödül, destek belgeleri  

- Başvurunuzu güçlendireceğini düşündüğünüz bilgi, belge, yayın, haber, vb. bilgiler  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-hDP3ur1ECTDJuzDZXtRv8socmfuCVr0-9iCvlcrPbgakKA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-hDP3ur1ECTDJuzDZXtRv8socmfuCVr0-9iCvlcrPbgakKA/viewform?usp=sf_link


Başvuruyu Geri Çekme 
- Başvuru sahibi, başvuru tarihinden sonra dilediği zaman başvurusunu geri çekme hakkına sahiptir. Böyle bir 

durumda, başvuru sahibinin projesi değerleme sürecine dahil edilmeyecek ve gerek başvuru sahibi gerek projeye 
ilişkin basılı ve elektronik ortamdaki kayıtlar silinecek ve imha edilecektir.  

Fikri Haklar 
- Başvuru sahibi, projeye ilişkin tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarının kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder. 

Başvurunun yapılmış olması, Cevdet İnci Eğitim Vakfına bu kapsamda herhangi bir hak devri yapıldığı veya kullanma 
hakkı verildiği anlamına gelmez. 

 


