Öğrenci Topluluğun Adı :

Projenin Adı :

Projenin Genel Hedefi :

Projenin Özel Amacı :

Projenin Süresi :

Projenin Toplam Bütçesi :

Projenin Uygulanacağı Alan:

Proje Ortakları :

Projenin Hedef Kitlesi :

Projenin Beklenen Sonuçları :

Projenin Temel Faaliyetleri :

Topluluk Sorumlusunun Adı Soyadı :
Fakültesi / Bölümü :
Telefon Numarası :
E-posta Adresi :
Topluluğun web adresi :
Topluluğun üye sayısı :
Topluluğun bu projeye başka bir
kurumdan maddi ya da ayni destek
alıp almadığı :
Topluluk başka bir kurumdan destek
alıyor ise, projenin hangi
kamu/özel/sivil toplum kurum ve
kuruluşlarının işbirliğiyle
gerçekleştirileceği
(Destekçinin adı, desteğin tutarı,
cinsi, miktarı ve diğer bilgiler) :
Proje Ortakları :
Projenin Yararlanıcıları Kimlerdir?/
Hedef Kitlesi :

3.1. Başvuru Sahibi Öğrenci Topluluğun Tanıtımı : (Projede çalışacak kişi sayısı, ad ve soyadları,
varsa dışarıdan destek alınacak kuruluş ve kişilerin ad ve soyadları belirtilmelidir)

3.2. Projenin Adı : (16 kelimeyi geçmemelidir)

3.3. Projenin Hedefi:

3.4. Projenin Amacı:

3.5. Projede Kullanılacak Yöntem/Metotlar : (Proje fikrinin hayata geçirilmesi için kurgulanan çözüm,
izlenen yol, kullanılan araç, teknik ve metotlar açıklanmalıdır)

3.6. Projenin Uygulanacağı Yer/ler:

3.7.Projenin Uygulama Süreci: (Proje başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilmelidir)

3.8. Projenin Gerekçesi: (Hedef bölgede, sektörde ya da alanda proje öncesi durumu, hedef grup/lar ve
nihai yararlanıcılar tanımlanmalı ve seçilme nedenlerini açıklanmalıdır.)

3.9. Faaliyetlerin Ayrıntılı Açıklanması: (Öngörülen faaliyetler hakkında faaliyetlerin alt basamaklarını
da içerecek şekilde detaylı bilgi verilmelidir.)

3.10. Proje ile Ulaşılacak Sonuçlar ve Doğrulanabilir Göstergeleri: (Projeden elde edilen/edilmesi
beklenen sonuçların irdelenmesi ve göstergelerin özellikli, ölçülebilir, ulaşılabilir, konuyla ilgili ve süreli
olması önemlidir)

3.11. Projenin Çıktıları: (Projenin sonuçlarının nasıl izleneceği, iç/dış değerlendirme prosedürleri, varsa çeşitli
aktörler/paydaşların projedeki rolleri, projenin uygulanması için önerilen yapı, ekip ve temel araçları, projenin
görünürlüğünün nasıl ve hangi araçlarla sağlanacağı –web sayfası vb platformların kullanımı, seminer, workshop vb.
etkinliklere katılım- belirtilmelidir.)

Yukarıdaki 1,2 ve 3 bölümde verilen tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul, beyan ve
taahhüt ederiz.

Başvuru Tarihi :

Topluluk Sorumlusu
Akademik Danışman
Adı / Soyadı

:
Adı / Soyadı:

İmzası :
İmzası:

Ek 1: Detaylı Proje Zaman Çizelgesi

Ek 2: Projenin Bütçesi

Giderler
İnsan Kaynakları
(Topluluk üyelerinizin ilgili proje için
tahmini seyahat, yeme içme, konaklama
vb. kalemlerini detaylandırınız)
İnsan Kaynakları Alt Toplamı

Ekipman Malzeme
(İlgili projeniz için gerekli olan, alet,
edevat, araç vb kalemlerini
detaylandırınız)
Ekipman Malzeme Alt Toplamı
Ofis malzeme
(İlgili projeniz için gerekli olan tüketim
malzemeleri, ofis malzemeleri vb
kalemlerini detaylandırınız)
Ofis malzeme Alt Toplamı
Diğer
(Yukarıda sıralanan kalemler dışında ilgili
projeniz ile ilişki kurduğunuz kalemleri
sıralayınız)
Diğer Alt Toplamı
Toplam Proje Maliyeti

Birim
(Aylık,
gündelik)

Birim Sayısı
(Öğrenci
sayısı)

Birim
Maliyeti
(TL)

Toplam
Maliyet
(TL)

Ek 3. Beyan ve Taahhütname ( Topluluk adına proje sorumlusunca imzalanacaktır.)

BEYAN VE TAAHHÜTNAME
Antalya Üniversite Destekleme Vakfı’ndan almağa hak kazandığımız takdirde, desteğin
ödenmesine engel herhangi bir durumumuz olmadığını, resmi kurumlarca hakkımızda yürütülen
herhangi bir araştırma veya soruşturma ve/veya FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ve/veya Milli
Güvenlik Kurulunca milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen diğer yapı, oluşum
veya gruplarla herhangi bir bağlantımız, ilişkimiz, üyeliğimiz, mensubiyetimiz ve iltisakımız
bulunmadığını, aksine bir durumun tespiti halinde, Antalya Üniversite Destekleme Vakfı’nca
topluluğumuza proje kapsamında yapılan destek ödemesini derhal ve defaten Vakfa iade etmeği,
Vakfın bu nedenle uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağımızı, peşinen ve gayrikabili rücu
olarak kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
Tarih

:

Ad, Soyad

:

İmza

:

Ek 4 : Muvafakatname ( Topluluk adına proje sorumlusunca imzalanacaktır.)

MUVAFAKATNAME
İşbu proje kapsamında sunulan görsel, yazınsal ve işitsel materyaller ve bunların tescil ve/veya
kaydı için gerekli olan tüm bilgi, kayıt ve belgeler ile “işleme, çoğaltma, yayma, temsil,
işaret/ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim” adı altındaki fikri ve sınai
haklar da dahil olmak üzere, var olan tüm hakların tamamını Antalya Üniversite Destekleme
Vakfı’na “(AÜDV”) devretmeye ehil ve yetkili olduğumuzu, tüm bu materyal, bilgi, kayıt, belge ve
hakların proje sahibi sıfatıyla AÜDV tarafından desteklenmiş ve kendisine intikal etmiş
sayılacağını, projenin tamamlanması projenin seçilmesinden sonra gerçekleşecekse, projenin
tamamlanmış haliyle devredildiğini, bu haklar karşılığında Vakıftan hiçbir hak, alacak, ücret ve
sair talepte bulunmayacağımızı, AÜDV nın proje sahibi sıfatıyla, bu proje üzerinde her türlü
kullanım ve düzeltme/değiştirme hakkına sahip olacağını, projeyi devir/temlik edebileceğini,
herhangi bir şekilde kullanımına izin verebileceğini, sözleşmelere konu edebileceğini, bu
hakların kullanılmasına müdahale edemeyeceğimizi, AÜDV nin ileride 3. gerçek ve tüzel kişilere
yapacağı böyle bir devir ve temlik vb. hallerde herhangi bir itirazda bulunmayacağımızı ve ayrıca
bir bedel talep etmeyeceğimizi, AÜDV nin projeden yararlanma ve kullanma haklarını süre, yer,
sayı ve içerik itibariyle sınırsız olarak kullanmaya ve 3. gerçek veya tüzel kişilere devretmeye ehil
ve yetkili olduğunu topluluk adına peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt
ederiz.
Tarih

:

Topluluk Adına Başvuran Proje Sorumlusunun
Adı Soyadı

:

İmza

:

