Tanıtım Kılavuzu
Toplumsal Duyarlılık Merkezi,
Toplumsal duyarlılık bilincini geliştirmek;
Toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel sorunlarının
çözümüne yönelik bilimsel araştırma, uygulama,
yayın, eğitim ve dokümantasyon çalışmaları yapmak;
Lisans öğrencilerine okutulan TDP dersinin teknik alt
yapısının oluşturulması ve uygulanmasında Üniversite birimleri arasında koordinasyonu sağlamak;
Üniversite öğrencilerinin yapacakları TDP uygulamaları ile ihtiyaçların karşılanması için ilgili resmî, özel ve
sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmayı
amaçlayan merkezdir.

■ Neden Toplumsal Duyarlılık Projesi Yapmalıyız
Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projelerine büyük önem vermektedir. Yükseköğretim
Kurulu’nun (YÖK) hazırladığı “2019 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu”nda
açıklandığı gibi Atatürk Üniversitesi Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk Kategorisinde
“Üniversite Sosyal Sorumluluk Projeleri Sayısı” alanında 475 proje ile 189 üniversite arasında
birinci olmuştur. Detaylı bilgi için bk. https://atauni.edu.tr/yok-degerlendirme-raporu-aciklandi-ataturk-universitesi-sosyal-sorumluluk-projeleri-kategorisinde-turkiye-birincisi-oldu
Atatürk Üniversitesi elde ettiği bu başarıyı kurumsal düzeyde devam ettirmeyi, TDP alanında diğer
üniversitelere öncülük etmeyi hedeflemektedir. Ayrıca Atatürk Üniversitesi akademide elde edilen
bilgilerin bireysel ilgilerle, değerlerin ise kişisel özverilerle harmanlanarak toplumsal katkıya dönüştürülmesini amaçlamaktadır. Yapacağınız projelerle bu amacın gerçekleşmesine katkıda bulunabilirsiniz.
Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projelerini teşvik etmekte, hem akademik personelin
hem de öğrencilerin proje yapmalarına imkân sağlamaktadır. Nitekim Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma Kriterlerinde yürütücü ve danışmanlara 4 puan verilmektedir.
Bk. https://atauni.edu.tr/yuklemeler/864206d98838640860fbaf9e9d1bdfbd.pdf
Atatürk Üniversitesi Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında TDP Sistemi
hazırlanmış ve 2021 yılında aktif olarak kullanıma açılmıştır. Böylece projelerin başvuru, takip ve
raporlandırma süreçleri bütünüyle dijital ortama taşınmıştır. Bk. https://tdm.atauni.edu.tr

■ Başvuru İçin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
✓ TDP başvuru sistemine girmeden önce projenin konusu, önemi, yöntemi ve maliyeti hakkında
hazırlık yapılması faydalı olacaktır.
✓ Başvuru işlemleri için başvuru kılavuzunu şu linkten inceleyiniz. https://tdm.atauni.edu.tr/wp-content/uploads/2021/02/Toplumsal-Duyarlilik-Projeleri-Sistemi_Ogrenci-Destek-Kilavuzu.pdf
✓ Atatürk Üniversitesi’nin akademik personeli danışman seçmeden başvuru yapabilir. Öğrenciler ise mutlaka bir danışman eşliğinde başvuru yapmalıdırlar.
✓ Öğrenciler başvuruyu tamamladıklarında danışmanın kurumsal e-maline gerekli bilgi ve link
gönderilmektedir. Danışmana incelemesi için bilgi verilmelidir.
✓ Başvurular yürütücü ve danışmandan kaynaklanan bir gecikme olmadığı takdirde bir haftada
sonuçlandırılmaktadır. Sistem takip edilerek gerekli işlemler zamanında yapılmalıdır.

■ Danışmanın Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
✓ Danışman, atandığı projeyi öncelikle yazım/dil kuralları ve değerlendirme kriterleri açısından
incelemelidir. Gerekli gördüğü takdirde sistem üzerinden güncelleme talep edebilir.
✓ Projeyi onaylamadan önce TDP sitemine mutlaka TC, IBAN ve iletişim bilgilerini girmelidir.
✓ Bütçe tutarı danışmanın hesabınıza avans olarak yatırılacaktır. Harcama öğrenciyle beraber
yapmalıdır. Avansın kapatılabilmesi için ilgili faturalar Sağlık Kültür ve Spor Daire başkanlığına
danışman tarafından teslim edilmelidir.
✓ Danışman üzerinde bulunan avansı kapatmadan diğer bir avans alamaz.
✓ Avans hesaba yatırıldıktan sonra 1 ay içerisinde ödemeler faturalandırılıp avans kapatılmalıdır.
✓ Kendini danışman olarak yazan proje yürütücülerinin danışmanlık menüsünden projeyi onaylamaları gerekmektedir.
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■ Proje Değerlendirme Kriterleri
Projeler, hakemler tarafından değerlendirilirken şu dört kriter esas alınmaktadır:
Toplumsal Katkı: Proje bireysel menfaat değil mutlaka toplumsal katkı içermelidir. Toplumsal
hayatın sağlıklı yürütülmesine katkı sağlayacak her alanda proje yapılabilir. Bunun için toplumsal
meselelerle ilgili farkındalık oluşturma, bilinçlendirme, özel bakıma muhtaç kesimlerin ihtiyaçlarını
gözetme gibi hususlara öncelik verilebilir.
Etkinlik İçermesi: Projeler sadece teorik bir yapıya göre hazırlanmamalı, toplumsal alanlarda
bireylerle gerçekleştirilecek etkinlik içermelidir.
Uygulanabilirlik: Merkezimizdeki projeler sosyal sorumluluk ağırlıklı projeler olduğundan içinde bulunulan şartlar dâhilinde düşünülerek uygulanabilecek projeler tasarlanmalıdır. Örneğin; pandemi döneminde
proje yapılması halinde seyahat kısıtlaması olacağından proje etkinliği seyahat içermemelidir.
Uygun Bütçe: TDM her bir proje için maksimum 2.000 TL destek sağlamaktadır. Ancak proje
hazırlanırken talep edilen materyal ile istenen ücret arasında uyum olmalıdır. Bütün rakamı harcamaya çalışmamalı, ihtiyaç duyulduğu kadar talep edilmelidir. Ayrıca hediye taleplerine ödeme
yapılmamaktadır. Seyahat ve yemek ücretleri ise projenin mahiyetine göre değerlendirilmektedir.

■ Proje Uygulanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
✓ Proje başvurusunda belirtilen tarih aralığına uygulama esnasında riayet edilmelidir.
✓ Harcama faturaları avansın hesaba yatırılmasından sonra düzenlenmelidir. Önceden alınan faturalar geçerli değildir.
✓ Faturalar Atatürk Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı adına KKVD 0990517698
vergi numarası ile kesilmelidir. Fiş kabul edilmemektedir.
✓ Faturalar danışman tarafından elden teslim edilmelidir. Ancak e-fatura şeklindeki faturalarınızı
uzaktan (e-mail yoluyla) teslim edebilirsiniz.
✓ E-arşiv dışındaki faturaların aslı gerekmektedir. Fotoğraf, fotokopi kabul edilmemektedir.
✓ Uygulama esnasında her türlü detay ve proje etkinliğini tanıtacak anlar mutlaka fotoğraflanarak
kayıt altına alınmalıdır. Proje raporunu hazırlarken bu fotoğraflar dosyaya eklenecektir.
✓ Proje kapsamında temin edilen materyallere etiket yazılarını mutlaka yapıştırınız. Etiket yazıları
için tıklayınız. https://tdm.atauni.edu.tr/?ac_gallery=proje-etiket-yazilari
✓ Proje için izin alınması gerekiyorsa uygulamadan en az 10 gün önce TDM ile irtibata geçiniz ve
gerekli izinlerin alınmasını talep edilmelidir. Kurumsal izinler TDM’nin talebi ile Atatürk Üniversitesi
rektörlüğü tarafından alınmaktadır.
✓ Ulaşım veya konaklama/yemek masraflarınız proje bütçesinin tamamı veya tamamına yakın
değerde olmamalıdır. Bütçenin uygulama alanına yönelik harcanması gerekir.

■ Proje Raporu Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
✓ Projelerin tamamlanabilmesi için rapor hazırlanması zorunludur. Rapor yüklenmeyen projeler
onaylanmamaktadır. Raporu hazırlamadan önce örnek proje raporlarını inceleyiniz. https://tdm.atauni.edu.tr/ornek-proje-sonuc-raporlari-2/
✓ Proje raporunu TDP sistemindeki Talep-Sonuç İşlemleri kısmından Rapor Yükle butonunu kullanarak yükleyiniz. Raporunuz onaylandığında projeniz tamamlanmış olacaktır.
✓ TDP sistemine sadece sonuç raporu yüklemeniz gerekmektedir. Faturaları sisteme yüklemeniz şart değildir.

Sıkça Sorulan

Sorular
Projede iptal veya değişik nasıl yapabilirim?
Proje sayfasında başvuru işlemleri kısmında ‘’Talep Oluştur’’ sekmesi ile
iptal veya değişiklik işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Hangi konu ve alanlarda proje yapabilirim?
Toplumsal duyarlılık, farkındalık ve bilinçlenmeye katkı sağlayacak her
konu ve alanda proje yapılabilir.
Aynı anda birden fazla proje yürütebilir miyim?
EVET
Projem bir ders kapsamında olmak zorunda mı?
HAYIR
Projemi öğrenci kulübü kapsamında gerçekleştirebilir miyim?
EVET
Projem daha önce yapılan projelerden farklı olmak zorunda mı?
EVET
Projemi Erzurum dışındaki başka illerde de gerçekleştirebilir miyim?
EVET
Proje kapsamında yapılan harcamalarda e-fatura kullanılabilir mi?
EVET
Proje yapabilmek için Atatürk Üniversitesi öğrencisi veya öğretim
elemanı olmak şart mıdır?
EVET
Bir projede en fazla ne kadar destek alınabilir?
2.000 TL
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