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AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ TOPLULUKLARI PROJE DESTEĞĠ 

BAġVURU KILAVUZU 

1. Amaç Ve Kapsam 

Bu kılavuz, Akdeniz Üniversitesi öğrenci topluluklarının birlikte çalışma ortamı içerisinde, Atatürk 

ilkelerine bağlı, demokratik kültürü hazmetmiş, paylaşmayı bilen, kendine güveni olan, analitik 

düşünebilen, yaratıcı ve üretken bireyler olarak yaşadıkları topluma ve üniversitelerine bilimsel, 

kültürel veya sosyal olarak katkı sunacakları projeler başvuruların daha hızlı, etkin ve şeffaf 

yapılması amacıyla hazırlanmıştır. 

2. Proje Türleri Ve BaĢvuru 

Öğrenci topluluklarının hazırlayacakları projeler, toplumsal, bilimsel, kültürel ve sosyal alanlarda 

olabilir. Proje Başvuruları, Antalya Üniversite Destekleme Vakfı ( “Vakıf”)  www.auv.org.tr internet 

sitesi ana sayfasında “destekler ve burslar, “öğrenci topluluğu desteği” butonuna tıklanarak 

düzenlenir. Proje Başvuruları, aynı mecrada yayınlanan Antalya Üniversite Destekleme Vakfı 

Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Topluluklarına Destek Yönergesi çerçevesinde hazırlanır. 

3. Projede Kimler Yer Alabilir 

3.1. Proje Yürütücüsü 

 İlgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve sosyal alanlarda gerekli eğitim ve uzmanlığa sahip, 

 Projenin bilimsel, teknik, idari, mali, hukuki her türlü sorumluluğunu üstlenen, 

 Proje başvurusu için gerekli belgeleri imzalayan, proje sonuçlarını bilimsel yöntemlerle 

değerlendirip yayımlanabilecek hale ve uygulamaya dönüştürebilecek düzeydeki 

öğrenci/öğretim görevlisini tanımlamaktadır. 

3.2. Akademik DanıĢman  

İlgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve sosyal alanlarda gerekli uzmanlığa sahip, projenin bilimsel, 

kültürel ve sosyal sorumluluğunu paylaşan, çalışmaya somut katkısı olan ve çalışmada adı geçecek 

olan proje yürütücüsü dışındaki projede yer alan Akdeniz Üniversitesi’nin kadrolu öğretim 

görevlisidir. 

4. Proje Süresi  

Projenin, başvurunun yapıldığı akademik yıl içerisinde tamamlanması gerekmektedir. Müteakip 

akademik yıl/lar/a yayılan projeler, Vakıf tarafından desteklenmeyecektir. 

5. Proje Bütçesi 

Desteklenecek proje adedi ve/veya proje başına sunulacak destek miktarı, Vakıf Yönetim Kurulu 

tarafından her akademik yıl başında belirlenecektir. 

6. BaĢvuru Dönemi 

Proje desteği için son başvuru tarihi,  her yıl www.auv.org.tr internet sitesinde duyurulur. 

7. Nereye ve Nasıl BaĢvurulur 

Proje başvuruları,  www.auv.org.tr adresindeki başvuru formu ve ekleri doldurulup imzalanarak, 

proje başvuru formunun tüm sayfaları topluluk sorumlusu tarafından paraflanmış biçimde, istenilen 

belgelerle birlikte, Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Komisyonu tarafından yapılacak ilk  

değerlendirilme için,  A.Ü. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’na teslim edilecektir. 
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8. Halihazırda Devam Eden Bir Proje Ġçin Destek BaĢvurusu Yapılabilir Mi? 

Destek, başvurunun yapıldığı akademik yılsonundan önce tamamlanacak olan mevcut bir proje için 

kullanılacaksa ve başvuru kriterlerini karşılıyorsa, devam etmekte olan bir proje için destek 

başvurusu yapılabilir. Projenin tamamlanması için neden desteğe ihtiyaç duyulduğu başvuru 

formunda detaylı şekilde açıklanmalıdır. 

9. Değerlendirme Kriterleri Nelerdir?  

 Akademik gelişmeyi hedefleyen, en iyi uygulamaların ve yeni fikirlerin geliştirilmesini, 

keşfedilmesini ve yayılmasını sağlayacak yenilikçi projeler, 

 Projenin amacının netliği, 

 Projede yer alan adımların açık bir şekilde sunulması, 

 Projenin gerçekleştirilmesi için gereken araç, malzeme, yöntem, teknik ve kaynakların açık ve 

anlaşılabilir şekilde belirtilmesi, 

 Ölçülebilir hedef ve sonuçlar, 

 Detaylı proje zaman çizelgesi, 

 Bütçenin açık, net ve detaylı bir şekilde belirtilmesi ve zaman çizelgesine uyumu, 

 Projeye katkıda bulunan kişi/kurum/kuruluşların başvuruya desteğine ilişkin bilgi 

Yukarıdaki belirtilen kriterlere eksiksiz uygun olarak sunulan projelere dair takdir hakkı tamamen 

Vakfa aittir, Yönetim Kurulu kararları kesindir, itiraz edilemez. 

10. BağıĢ Ne Zaman Ve Nasıl GerçekleĢtirilecektir? 

Destek almaya hak kazanan projelere sağlanacak desteğin miktarı, Vakıf Yönetim Kurulu’nun 

takdirindedir ve proje özelliklerine göre kısmi veya tam destek verilebilir.  

Hak kazanan projelere, mevzuat gereğince gerekli tüm belgelerin tamamlanmasını takiben ayni 

destek verilecektir.  

11. Destek Almaya Hak Kazanan BaĢvuru Sahiplerinden Ek Olarak Beklenenler 

Nelerdir?  

Vakıftan destek almaya hak kazanan Öğrenci Topluluğu, proje uygulama tarihini makul bir süre önce 

Vakfa yazılı olarak bildirecek ve Vakıf yöneticilerini etkinliğe davet edecektir.  

Vakıftan  destek almaya hak kazanan Öğrenci Topluluğu projenin tamamlanmasını takip eden 1 (bir) 

ay içerisinde proje uygulamasıyla ilgili detaylı bir raporu  (gerçekleşme tarihi/dönemi, 

destekler/destekçiler, uygulanan yöntemler, kullanılan araçlar, süreçler, bulgular, gözlem ve ölçüm 

sonuçları, ulaşılan hedef kitle, gerçekleşen maliyetler vb bilgileri içeren) resmi bir yazıyla Vakıf'a 

sunacaktır. 

12. BaĢvuru Sonuçları Hakkında Geri Bildirim Yapılacak Mı?  

Tüm başvuru sahiplerine, başvuru sonuçlarıyla ilgili bilgilendirme sağlanacaktır. 

13. Bu Yıl Destek Almaya Hak Kazanamayan BaĢvuru Sahipleri Bir Sonraki Yıl 

Yeniden BaĢvurabilir Mi? 

Destek almaya hak kazanamayan başvuru sahipleri, müteakip yıl açılacak programa başvurabilirler.  
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Önemli Hatırlatmalar: 

 

 Yardım ayni niteliktedir. Azami destek miktarı her yıl Vakıf Yönetim Kurulu tarafından, 

vergiler dahil olmak üzere, belirlenir. YK, bu miktar dahilinde, desteklenmeye hak kazanan 

her projeye farklı miktarda destek vermekte serbesttir. 

 Vakıf Proje Değerlendirme Komisyonu/Yönetim Kurulu, proje sahibi öğrenci topluluğunu, 

proje sunumu yapmak üzere davet edebilir.  

 İlgili tüm kişi/kurum/kuruluşlar, projeler kapsamında, kişisel verilerin toplanması, 

kullanılması, aktarılması, değiştirilmesi, imha edilmesi ve açıklanması hususunda Vakfın veri 

korunma ve gizlilik kuralları ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil olmak üzere 

yürürlükteki ilgili mevzuata uymakla yükümlüdür. 

 

Tüm başvuru sahipleri, Vakıf proje desteği başvuru kurallarını ve koşullarını 

peşinen kabul etmiş sayılır. 


