ATSO VAKFI
Proje Destek ve Teşvik Ödülü Duyurusu

Antalya Ticaret ve Sanayı Odası Eğitim Kültür Araştırma Vakfı, Antalya’nın marka değerine katkıda
bulunacak kültür ve sanat alanındaki araştırma ve projelere, “Proje Destek ve Teşvik Ödülü”
verecektir.
Ödül’e başvurmak isteyenlerin, Ek:1’de yer alan Proje Destek ve Teşvik Ödülü Başvuru
Yönergesi’nde belirtilen esaslara göre hazırlanmış başvuru dosyalarını 3 Temmuz 2017, Pazartesi
gününden itibaren, 31 Temmuz 2017 Pazartesi günü saat 17:00’’ye kadar ATSO Vakfı, Antalya
Kültür Sanat, Elmalı Mahallesi, Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Cad. No: 60, Muratpaşa-Antalya adresine
elden veya iadeli-taahhütlü posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.
Başvurular ATSO Vakfı Proje Destek ve Ödül Komisyonu tarafından değerlendirilecek ve sonuçlar 8
Eylül 2017 günü ilan edilecektir. Hangi projenin hangi miktarda destekleneceği Komisyon’un
tasarrufunda olmakla birlikte destek üst sınırı 15.000 TL’dir.
Proje Destek ve Teşvik Ödülü’nden yararlanmak üzere seçilen projeler, Ek: 2’de yer alan ATSO Vakfı
Proje Destek ve Teşvik Ödülü Protokolü’nün imzalanmasından sonra ödülden yararlanma hakkını
kazanırlar.
İlanen duyurulur.
ATSO Vakfı
Elmalı Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi No:60 Muratpaşa | Antalya

ATSO EĞİTİM ARAŞTIRMA VE KÜLTÜR VAKFI

PROJE DESTEK VE TEŞVİK ÖDÜLÜ
BAŞVURU FORMU

Adı-Soyadı

:

T.C. Kimlik no :
Doğum Tarihi :
Doğum Yeri

:

Nüfusa Kayıtlı olduğu yer:
Uyruğu

:

En son mezun olunan eğitim kurumu:
Eğitimin devam ettiği kurum:
Çalıştığı kurum:

Adres:
Cep Telefonu 1:
Cep Telefonu 2:
e-posta adresi:

Yukarıda verdiğim bütün bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu, bu bilgilerin herhangi birinde
değişiklik olursa en geç 5 işgünü içinde bildireceğimi, yanlış, eksik veya yalan beyan vermem ya da
burs koşullarına aykırı hareket etmem durumunda yapılacak her türlü işlemi kabul ettiğimi beyan
ediyorum. ……/…../2017

Adı Soyadı:

İmza:

ATSO EĞİTİM ARAŞTIRMA VE KÜLTÜR VAKFI

PROJE DESTEK VE TEŞVİK ÖDÜLÜ
BAŞVURU YÖNERGESİ
Madde 1- Amaç
Bu yönergenin amacı, Antalya‘nın ekonomik ve sosyal kalkınmasında dinamik bir unsur olan eğitim,
kültür ve sanat alanında yapılan çalışmaları desteklemek için ATSO Vakfı tarafından ihdas edilen
“proje destek ve teşvik ödülü” ne başvuru koşullarını belirlemektir.
Madde 2- Kapsam
Bu yönerge, Antalya İli’nin kültür ve sanat alanında zenginleşmesine ve tanıtılmasına katkı sağlayacak
kültür (kitap, belgesel ve kısa film, araştırmalar vb.) ve sanat (resim, müzik, tiyatro, seramik,
minyatür, sinema vb.) projelerini kapsamaktadır.
Madde 3- Tanımlar
Bu yönergede geçen;
ATSO VAKFI
Komisyon
Başvuru Sahibi
Proje Sahibi
eder.

: ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı‘nı
: ATSO Vakfı Proje Destek ve Teşvik Ödülü Komisyonu’nu,
: Proje Destek ve Teşvik Ödülü’nden yararlanmak için başvuran kişiyi
: Proje Destek ve Teşvik Ödülü’nden yararlanmaya hak kazanan kişiyi İfade

Madde 4- Proje Destek ve Teşvik Ödülü için Başvuruda Bulunabilecekler
Başvuru sahiplerinin aşağıda belirtilen koşulları taşıması gerekmektedir:
a.
T.C. vatandaşı olmak,
b.
Antalya nüfus idaresine kayıtlı ya da Antalya’da ikâmet ediyor olmak,
c.
Başvurulan proje için başka herhangi bir resmi veya özel kuruluştan, burs ya da sponsorluk
adı altında herhangi bir destek almıyor olmak
Madde 5- Proje Destek ve Teşvik Ödülü Başvurusu ve Değerlendirme
5.1
Başvuru kabulü 3 Temmuz 2017 Pazartesi günü başlayacak, 31Temmuz 2017 Pazartesi günü
saat 17:00’de sona erecektir.
5.2
Başvurular Komisyon tarafından değerlendirilecek ve desteklenmeye hak kazanan projeler 8
Eylül 2017 Cuma günü ATSO Vakfı tarafından açıklanacaktır.
5.3
Grup olarak yapılacak çalışmalarda grup adına bir (1) kişinin başvurması gerekmektedir.
5.4
Komisyon başvuru değerlendirme sürecinde ek bilgi veya başvurunun detaylandırılmasını
isteyebilir.
5.5
Onaylanan başvuru Proje Destek ve Teşvik Ödülü Protokolü’nün imzalanmasıyla geçerlilik
kazanır.
Madde 6 : Başvuru Belgeleri:
Aşağıdaki belgeler 6 kopya halinde verilmelidir
6.1
Başvuru formu (Ek: 1)
6.2
Başvurulan Proje’nin tanıtım dosyası. Dosya, proje konusu, amacı, çalışma yöntem, nihai
ürün ve nihai ürünün Antalya’nın marka değerine katkısı, proje bütçesi, proje iş ve nakit akış
çizelgesi gibi bilgileri içermelidir.

6.3
6.4

Son bir ay içinde alınmış ikametgâh belgesi
Son bir ay içinde alınmış adli sicil kaydı

Madde 7- Proje Destek ve Teşvik Ödülü Miktarı ve Süresi
7.1
Teşvik edilecek proje sayısı ve teşvik miktarı başvuruların nitelik ve niceliğine ve ATSO
Vakfı’nın tahsis ettiği fona bağlı olarak Komisyon tarafından takdir edilir. Bununla birlikte
2017 yılı için proje destek üst sınırı 15.000 TL’dir.
7.2
Komisyon tarafından belirlenen ödül, başvuru dosyasında verilen iş ve nakit akış çizelgesinde
belirlenen ödeme planına uygun olarak ödenir.
Madde 8- Çalışma ile İlgili Hükümler
8.1
Proje sahibi, iki ayda bir projenin ilerleyişini ve kazandığı ödülün nasıl kullanıldığını anlatan
proje ilerleme raporu düzenleyerek Komisyon’a iletir. Komisyon gerekli görürse proje sahibini
görüşmeye davet edebilir. Proje sahibi bu davete katılmak zorundadır.
8.2
Proje sahibi, kabul edilen başvuru dosyasında verdiği iş ve nakit akış çizelgesindeki terminlere
uymakla yükümlüdür. Bu akışta zorunlu değişiklikler olması halinde durumu yazılı olarak
Komisyon’a bildirir. Komisyon durumu değerlendirerek değişikliği red veya kabul edebilir.
8.3
ATSO Vakfı, ortaya çıkacak ürünün ATSO Vakfı adına tanıtım ve sergileme hakkını saklı tutar.
Proje sahibi bu koşulu baştan kabul etmiştir.
8.4
Proje sahibi, Proje ürünü olarak ortaya çıkan görsel, işitsel ve basılı malzemenin elektronik
veya basılı olarak yayınlandığı her mecrada, sözkonusu ürünün ATSO Vakfı desteği ile
üretildiğini açık ve okunur şekilde belirtecektir.
Madde 9- Proje Destek ve Teşvik Ödülünün Kesilmesi
Proje sahibinin, destek ve teşvik ödülü protokolündeki hükümlere uymaması, madde 8.1 ve madde
8.2 koşullarını geçerli bir mazeret göstermeden yerine getirmemesi, projesinin ödüle hak kazanmış
olsa bile çalıntı veya taklit olduğunun anlaşılması ve/veya çalışmasının bazı bölümlerinde intihal tespit
edilmesi gibi durumlarda Ödül, Burs Komisyonu kararıyla sonlandırılır. Bu durumda, proje sahibine o
güne kadar yapılmış tüm ödemeler ile ATSO Vakfı’nın uğrayacağı maddi ve manevi zararlar tazmin
edilir.
Çalışmanın kısmen veya tamamen intihal olduğunun tespit edilmesi halinde, ödülün geri ödenmesi ve
diğer maddi ve manevi zararların tazmin edilmesinin yanısıra Proje sahibi, çeşitli medya araçlarıyla
teşhir edilir ve hakkında suç duyurusunda bulunulur.
Madde 10- Yürürlük
Bu yönerge 2 Mart 2017 tarihli ATSO Vakfı Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiş olup, karar tarihi
itibariyle geçerlidir.
Madde 11- Yürütme
Bu yönerge kurallarını ATSO Vakfı Burs Komisyonu ve Vakıf Müdürü yürütür.

ATSO EĞİTİM ARAŞTIRMA VE KÜLTÜR VAKFI

PROJE DESTEK VE TEŞVİK ÖDÜLÜ PROTOKOLÜ
1. TARAFLAR
Ödül Veren
Adresi
Ödül Kazanan
Adresi
T.C. No

: ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı (“VAKIF” olarak anılacaktır.)
: Elmalı Mah. Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Cad. No:60 Muratpaşa | Antalya
: ………………………………………………………… (“PROJE SAHİBİ” olarak anılacaktır)
: …………………………………………………………………………
: …………………………………………………………………………

VAKIF ile PROJE SAHİBİ arasında aşağıda belirtilen koşullarda protokol yapılmıştır. Belirtilen
adreslere yapılacak tebligatlar, muhataba yapılmış sayılacaktır.
2. KONU
Bu protokolün konusu, Antalya‘nın ekonomik ve sosyal kalkınmasında dinamik bir unsur olan
eğitimi desteklemek, kültür ve sanat alanında yapılan çalışmalara destek olmak amacıyla
VAKIF tarafından ihdas edilen Proje Destek ve Teşvik Ödülü’nün, bu ödülü kazanan PROJE
SAHİBİ tarafından nasıl kullanılacağına ilişkin konuları belirlemektir.
ÖDÜL KAZANAN PROJE
Proje adı:
Proje süresi:
Nihai ürün:
3. ÖDÜL MİKTARI
4. ÖDÜLÜN ÖDENME ŞEKLİ
PROJE SAHİBİ’in onaylanmış proje başvurusunda vermiş olduğu süreç çizelgesine göre
belirlenmiş
ödeme planına uygun olarak, PROJE SAHİBİ’nin aşağıdaki banka hesabına ödenecektir.
5. PROJE SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1 PROJE SAHİBİ, proje çıktısı olan ürün veya ürünlerin VAKIF tarafından tanıtılması,
kullanılması ve gerektiğinde sergilenmesini kabul eder.
5.2 PROJE SAHİBİ, proje çıktısı ürün/ürünler üzerinde, söz konusu ürünün/ürünlerin VAKFIN
desteği ve katkısıyla yapıldığını sponsorluk bölümünde belirtecektir.
5.3 Proje’nin başlama tarihi, Proje Sahibi’ne ilk ödemenin yapıldığı tarihtir.
5.4 PROJE SAHİBİ, Proje başlamasından itibaren iki ayda bir proje ilerleme raporu verecek
ve Vakıf Proje Destek ve Teşvik Ödülü Komisyonunun görüşme talebi olması halinde bu
talebi yerine getirecektir.
5.5 PROJE SAHİBİ, başvuru dosyasında belirttiği, onaylanmış süreç çizelgesindeki akış
şemasına uyacaktır. Zorunlu nedenlerle aksama olması durumunda bu aksamanın
gerekçeleri yazılı olarak bildirilecek, konu Vakıf Proje Destek ve Teşvik Ödülü Komisyonu
tarafından değerlendirilecektir. Vakıf Proje Destek ve Teşvik Ödülü Komisyonu gerekçeyi
kabul veya red edebilir.
5.6 PROJE SAHİBİ, projenin alıntı, çalıntı ve taklit bir çalışma olmayacağını kabul ve taahhüt
eder.

5.7 PROJE SAHİBİ, ödül tahsis edildikten sonra aynı proje için başka bir özel kurum, kuruluş
ya da vakıftan yeni bir destek almaya hak kazanması halinde durumu en geç 1 hafta
içinde VAKIF’a yazı ile bildirmek zorundadır. İşbu durumda PROJE SAHİBİ, VAKIF
tarafından kendisine ödenmekte olan bursun kesileceğini peşinen kabul eder ve o tarihe
kadar almış olduğu ödemeleri tek seferde iade eder.
5.8 PROJE SAHİBİ, yaşantısında, davranışlarında ve VAKIF ile olan ilişkilerinde dürüstlük
ilkesini koşulsuz olarak benimser ve uygular.
5.9 PROJE SAHİBİ, işbu protokolde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda
VAKIF Proje Destek ve Teşvik Ödülü Komisyonu kararı ile bursunun sonlandırılacağını ve o
zamana kadar aldığı burs bedeli ile VAKIF’ın uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararları
tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.
5.10 PROJE SAHİBİ, VAKIF Proje Destek ve Teşvik Ödülü Komisyonunun yasal olarak kabul
edilmiş mücbir neden oluştuğunda bursu sonlandırabileceğini kabul eder. Bu durumda
Vakfın önceden yaptığı ödemelerle ilgili herhangi bir tasarrufu olmaz.
6.

UYGULAMA VE YÜRÜRLÜK TARİHİ
Bu sözleşmede yazılı bulunmayan veya tereddüte düşülen hususlarda VAKIF Burs Yönergesi
hükümleri ile VAKIF Yönetim Kurulu tarafından verilen kararlar uygulanır.

6 maddeden ibaret işbu protokolü okudum, anladım, kabul ediyorum. …../……../2017
Adı-Soyadı
:
T.C. Kimlik no :
İmza
:

PROJE SAHİBİNİN BANKA BİLGİLERİ

