GENEL İŞLEV
MADDE 1

YÖNETMELİĞİN AMACI
Bundan böyle "AUA!18/19" veya kısaca Yarışma olarak anılacak olan Angelini University Award! 2018/2019'un
mevcut yönetmeliği (bundan böyle "Yönetmelik" olarak anılacaktır), Angelini University Award yarışması ile ilgili
katılım ve süreç kurallarını tanımlamaktadır.
MADDE 2

DESTEKÇİ KURUM
Yarışma, Angelini İlaç San. ve Tic. A.Ş., kayıtlı ofisi: Nispetiye Mah. Aytar Cad. Fecri Ebcioğlu Sk. RSD Plaza
No: 4 Kat: 1 34340 Beşiktaş / İstanbul (bundan böyle “Angelini İlaç” veya “Organizatör” olarak anılacaktır)
tarafından desteklenmekte ve yürütülmektedir.
MADDE 3

YARIŞMANIN AMACI
Yarışma, sağlıkla ilgili alanlarda inovasyonun ve yaratıcı yaklaşımın dinamik gelişimine katkıda bulunmayı
amaçlamaktadır.

MADDE 4

ÖDÜL KAZANMA KURALLARI
1. Bu Yönetmeliğin yorumlanmasında, uygulanmasında ve ihlal edildiği durumların çözümünde Angelini İlaç’ın

kararları geçerlidir.
2. Ödüllerin niteliği de dahil olmak üzere seçim kriterleri ve karar gerekçeleri, Angelini İlaç’ın yetkisinde ve

sorumluluğunda olup jüri kararları kesin kararlardır ve şikayet edilemez ve hiçbir koşulda kararlara itiraz
edilemez.
3. Angelini İlaç, yarışma kurallarına uygun hareket edilmemesi veya proje kriterlerini karşılamaması durumunda

ödül vermeme hakkını saklı tutar.
4. Angelini İlaç, belirlenen son teslim tarihine kadar yapılan başvuruların ya da gönderilen projelerin sayısının

10’dan az olması durumunda ödül vermeme hakkını saklı tutar.

MADDE 5

PROJELERİN KAPSAMI
" AUA!18/19", üniversite öğrencilerini, "Sağlıkla Beslenen Fikirler" konusu ile ilgili alanlarda projeler üretmeye
davet eder. Bu bağlamda, özellikle Tıp, Eczacılık, Hemşirelik, Sosyal Hizmet, Hukuk, Biyomedikal Mühendislik,
Bilişim Mühendisliği, Ekonomi, İşletme ve Pazarlama alanlarında ekonomik, finansal, yaratıcı ve teknolojik
nitelikteki yaklaşımlar düşünülebilir.
Yarışma teması altında geliştirilebilecek projeler için bazı öneriler:
1. Sosyal Sorumluluk Projeleri

a) Toplamın çoğunluğunu tehdit eden sağlık sorunlarına ilişkin beslenme ile ilgili farkındalık projeleri (Obezite,
Kalp, Diyabet, Çölyak, Kolesterol, Hipertansiyon vs.)

b) Ekonomik kaynakları az olanlar için iyi beslenmeyi destekleyen eğitim projeleri
c) Risk faktörlerini azaltabilecek yenilikçi beslenme çözümleri
d) Bu alanda çalışan enstitülerle işbirliği halinde yürütülebilecek yenilikçi projeler

e) Beslenme konusunda dezavantajlı toplumlara yönelik STK projeleri
f) Beslenme konusunda özel ihtiyaç sahiplerine yönelik STK projeleri
g) Beslenme ile ilgili hastalıkların oluşmadan önlenmesine yönelik STK projeleri
h) Gençlere ya da çocuklara yönelik doğru beslenme projeleri
i) Türkiye’de ve Dünyada Açlık: Sosyal Sorumluluk – STK Projeleri
j) Global beslenme politikaları ve projeleri
2. Ürün ve Hizmetlere Yönelik Projeler

a)

Beslenme alanındaki ürünlere yönelik iş planları oluşturulması

b)

Beslenme alanındaki hizmetlere yönelik iş planları oluşturulması

c)

Beslenme alanındaki risk gruplarına yönelik özel ek gıda ya da yiyeceklerin oluşturulması

d)

Takviye edici gıdalara yönelik projeler

e)

Besin Takviyelerinin Hayatımızdaki Yeri

f)

Yemek alışkanlıklarına yönelik araştırma ve projeler

g)

Beslenme Bilimi üzerine yeni iletişim yöntemleri

h)

Beslenme ile ilgili servis veren yerlere yönelik projeler

. Diğer Altbaşlıklar;

a)

Bağışıklık Sisteminin Güçlendirilmesi

b)

Yaşlılarda Beslenme

c)

Gençlerde Beslenme

d)

Çocuklarda Beslenme

e)

Obezite ve Fast Food Alışkanlıkları

f)

Besin Güvenliği ve Hijyen

g)

Okullar ve Beslenme

h)

Vitamin ve Minareller

i)

Dengeli Beslenme Takibi

j)

Sağlıklı Diyetler

k)

Beslenme ve Yaşlanma Karşıtı Önlemler

l)

Vücut Metabolizması ve Beslenme

m) Beslenme ve Sağlıklı Yaşam
n)

İçecekler ve Beslenme

o)

Doğal – Organik Gıdalar ve Beslenme

p)

Vejeteryan ve Vegan Beslenme

q)

Spor ve Beslenme

r)

Tuz ve Sağlık

s)

Şeker ve Sağlık

t)

Yağlar ve Sağlık

u)

Gıda Endüstrisi ve Sağlık

v)

Dışarıda Yeme Alışkanlığı

w) Şehir Yaşamı ve Beslenme
x)

Stres ve Beslenme

y)

Ruh Sağlığı ve Beslenme

ADAYLAR
MADDE 6

TAKVİM
1. Yarışma, 8 Nisan 2019 – 30 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

2. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2019, 23:59’a kadardır.
3. Projelerin son teslim tarihi 30 Haziran 2019, 23:59’a kadardır.
4. Ödül seremonisi Ekim 2019’da gerçekleşecektir.

MADDE 7

ÖDÜLLER
1. Parasal ödüller aşağıdaki kategorilere göre verilecektir;

a) İlk gruba brüt 25.000 TL, 8. maddenin 2. paragrafındaki hükümlere uygunsa tahsis edilir.
b) İkinci gruba brüt 15.000 TL, 8. maddenin 2. paragrafındaki hükümlere uygunsa tahsis edilir.
2. Kazanılan ödüllerin bireysel ekip üyelerine dağıtımı, Angelini İlaç tarafından eşit olarak yapılacaktır. Kazanan

grupların her bir üyesine bir onur diploması verilir.
3. Kazananlar, ödüllerin yasal gelir vergisine tabi olduğunu ve yasaya uygun olarak, ödüllerin devir tesliminden

önce yarışma organizatörü tarafından usulüne göre vergilendirileceğini bilmelidir.
4. Ödül almayan tüm projelerin yaratıcıları, Yarışmaya katılım diploması almaya hak kazanacaktır.
5. Ödül kazananların hakkı, aşağıdaki durumlardan biri meydana gelirse otomatik ve kesin olarak ve belirli bir

resmi prosedür olmaksızın iptal edilir:

a) Ödül kazananların başvurusunda herhangi bir eksiklik varsa;
b) Projenin, sunulan başvuruda adı geçmeyen diğer kişiler tarafından geliştirildiği tespit edilirse;
c) Ödül, ödül tarihinden itibaren en fazla bir yıl içerisinde talep edilmezse;
d) Kazananlar, bu Yönetmeliğe koşulsuz olarak rıza göstermeyi reddederse;
e) Mevcut Yönetmelikteki herhangi bir kurala uyulmazsa;
f) Proje konusu verilen konuya uymuyor veya bu yarışma kuralları veya ahlak kuralları ihlal edilirse.
6. Bu Yönetmelikte öngörülen hükümler dışında aksi belirtilmediği sürece; ödüllerin tahsisi, parasal bir ödül

almaya ek olarak başka haklar doğurmaz.
MADDE 8

BAŞVURU ŞARTLARI
1. Yükseköğretim öğrencileri için değişim programları kapsamındaki öğrenciler de dahil olmak üzere, 2018/2019

akademik yılında, Türkiye'deki bir üniversitede verilen lisans veya yüksek lisans öğrencileri yarışmaya
başvurabilirler.
Başvuran adaylar en az 2 en fazla 5 kişiden oluşan takımlar halinde başvurmalı ve her takım için bir Takım
Lideri belirlenmelidir.
Proje takımında yer alan her bir takım üyesinin yukarıda belirtilen programlardan birinde öğrenci olduğunu
kanıtlayabilmelidir.
2. Yarışma projeleri, aşağıdaki şartlara uygun olmalıdır:

a) Proje yaratıcılarından hiçbirinin, yarışmanın jüri üyelerinden biri ile bağlantısı bulunmamalıdır,
b) Projeler, yarışma kurallarına göre uygulanmalı ve bu kuralların gerekliliklerini yerine getirmelidir,
c) Her grup 2018/2019 eğitim-öğretim yılında sadece bir kez kayıt olabilir,
d) Her katılımcı yalnızca bir grup ile yarışmaya katılabilir;
e) Grubun üyeleri aynı eğitim kurumundan olabilir veya olmayabilir;
f) Her grupta en az iki, en fazla beş kişi olmalıdır;
3. Kazanan projeler, ödüllerden sadece bir kez yararlanabilir.

MADDE 9

UYGULAMA PROSEDÜRLERİ
1. Bu Yönetmeliğin gerektirdiği şartları karşılayan başvurular, www.aua.com.tr web sitesinde bulunan başvuru

formu ilgili son tarihe kadar doldurulmalıdır.
2. Başvuru formu doldurulmasının yanı sıra yarışmaya katılan grup üyelerinin herbirinin ad, soyad, adres, telefon

numarası ve 2018/2019 akademik yılına ait öğrenci kimlik belgeleri sisteme yüklenmelidir.
3. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, grubun tüm üyeleri, Angelini University Award yarışmasını

duyurma ve yayma kapsamında ilgili olduğu düşünülen tüm iletişim yöntemleri için kişisel verilerin ve etkinlik
sırasında yine yarışmayı duyurma ve yayma kapsamında fotoğraflarının çekilmesine, bu veri ve fotoğrafların
Angelini İlaç tarafından işleme alınmasına ilişkin doldurulmuş ve imzalanmış bir onay göndermelidir.
4. Bu onay belgesinin, dijital olarak taranıp elektronik biçimde aua.turkey@gmail.com e-posta adresine

gönderilmesi gerekir.
5. Başvurunun resmileştirilmesi, adayların bu Yönetmeliği koşulsuz ve şartsız olarak kabul ettikleri ve verilen

bilgilerin doğruluğunu onaylamak için açık yetki verdikleri anlamına gelir.
MADDE 10

PROJE HAZIRLIĞI VE GÖNDERİMİ İLE İLGİLİ PROSEDÜRLER
1. Yarışmaya sunulan projeler, powerpoint sunum şeklinde hazırlanmalıdır. Aşağıdaki kriterlere uygun olmalıdır:

a) Projeler; proje başlığı, proje yaratıcıları ve ait oldukları yükseköğretim kurumunun/kurumların adını
içermelidir;

b) Proje, 50 sayfayı geçmeyecek şekilde PPT veya benzeri bir düzenleyicide hazırlanıp PDF formatında
gönderilmelidir;

c) Türkçe veya İngilizce olarak yazılmalıdır.
2. PPT sunum, dosya ekleri (posterler, video anlatımlar, maketler, modeller, MP4 veya WMA formatlı videolar,

ürün numuneleri vb.) ile desteklenebilir.
3. Yarışmaya aday olan projeler, e-posta ile aua.turkey@gmail.com adresine veya taahhütlü posta yoluyla

Nispetiye Mah. Aytar Cad. Fecri Ebcioğlu Sk. RSD Plaza No:4 Kat:1 34340 Beşiktaş / İstanbul adresine, zarf
üzerinde Yarışmaya atıfta bulunan Angelini University Award! 2018/2019 ibaresi ile gönderilebilir.
4. E-posta ve/veya posta yoluyla proje gönderimi, 30 Haziran saat 23.59'a kadar yapılmalıdır.
5. Projelerin elektronik ortamda ve/veya yazılı olarak teslim alınması üzerine bir onay e-postası gönderilecektir.
6. Yarışmaya sunulan projeler adaylara geri gönderilmeyecektir.

SEÇİM VE ÖDÜL TESLİMİ
MADDE 11

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Proje değerlendirme sürecinde jüri, Yarışmaya aday olan projeleri, aşağıdaki değerlendirme kriterlerine göre
değerlendirecektir:

–

Yenilikçilik;

–
–
–
–
–

Yaratıcılık;
Metodoloji/Yöntem;
Projenin konuya uygunluğu;
Projelerin pratik uygulanabilirliği;
Sunum Formatı: Biçim, İçerik, Sunum ve Diğer Materyaller (varsa).

MADDE 12

JÜRİ
1. Yarışma jürisi, yarışma kapsamını oluşturan içerikle ilgili geçerli yeterliliğe ve bilgiye sahip kişilerden oluşur ve

bu kişilerden biri jüri başkanlığına atanır.
2. Jüri üyeleri, zamanı geldiğinde ilan edilecektir.
3. Jüri, yarışma kapsamındaki bir veya birden fazla projenin niteliğini değerlendirmek için kendisini yeterli

görmüyorsa ve çoğunluk tarafından kararlaştırılmışsa bir veya daha fazla uzmana danışabilir. Uzmanlarla
temas, jüri başkanı veya delege ettiği üye tarafından kurulacaktır.
4. Tüm projeler teslim edildikten sonra jüri, teslim edilen projeleri değerlendirerek en fazla 10 finalist
seçecektir.
MADDE 13

AÇIKLAMA VE ÖDÜL TESLİMİ
1. AUA! 18/19 Ödülleri, önceden duyurulacak yer ve tarihte gerçekleştirilecek bir etkinlik ile sahiplerini bulacaktır.
2. En iyi 10 projenin yaratıcıları, projelerini sunmak üzere yukarıda bahsedilen etkinliğe davet edilecektir. Davet

edilen diğer katılımcıların da bulunacağı bu etkinlikte 3 dakikalık bir sunum yapmaları istenecektir. Daha sonra
jüri en iyi 5 projeyi seçecektir. En iyi 5 proje olarak seçilen proje takımlarının 7 dakikalık bir sunum daha
gerçekleştirmesi istenecektir. Tüm sunumların sonunda, davet edilen katılımcıların da projeler üzerindeki
fikirlerine başvurmak üzere bir oylama yapılacaktır. Bu oylama finale kalan 5 takım dışında etkinliğe davet
edilen tüm katılımcıları ve davetlileri kapsar.
3. Etkinlik gününün ardından Angelini İlaç, Yarışmanın kazanan isimlerini internet sitesinde de yayınlayacaktır.
4. Ödül kazanan adaylar, ödülü alma koşulu olarak şunları açıkça taahhüt ederler:

a) Bu etkinliğe katılmak;
b) Yarışmanın kazananlarının görüntü, video ve bilgilerinin, kendi akademik kurumlarının ve Angelini İlaç'ın
tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla kullanılmasına izin vermek,
c) Kazanan 5 proje takımının tüm takım üyelerinin kişisel bilgilerinin (ad, soyad, şehir, üniversite) ve fotoğra,
yarışma kuralları çerçevesinde yine kendi akademik kurumlarının ve Angelini İlaç’ın tanıtımına katkıda
bulunmak amacıyla kullanılmasına izin vermek,
5. Ödüller, yukarıda belirtilen etkinlik kapsamında kazanan takımlara “Ödül Kuponu” şeklinde verilecektir.
Ödülün tahsil edilebilmesi için kazanan takım bu kuponu ibraz etmeli ve Angelini İlaç ile bu alanda
hazırlanacak onay metnini imzalamalıdır. Tüm ekip üyeleri tarafından onay metni imzalandıktan sonra beyan
edilen tutarlar banka hesabına ödenecektir. Ödülleri tahsil etmek için kuponun ibrazı 1 yıl süre ile
sınırlandırılmıştır.

MADDE 14

PROJELERİN FİKRİ MÜLKİYET VE TEZ AÇIKLAMASI
Projelerin fikri mülkiyeti proje yaratıcılarına aittir.

Ancak, proje takımının üyeleri yarışmaya yaptıkları katılım ve başvuruları ile birlikte Organizatöre, projelerin halka
açık olacak şekilde düzenlenecek olan etkinlikte ve www.aua.com.tr adresli web sitesinde Angelini University
Award!’un tanıtımı için projelerin tüm bileşenlerinin sadece organize edilmesine, değerlendirilmesine ve yine
yarışmanın tanıtımı için sınırsız ölçüde (sınırsız bölge, miktar ve süre dahil) kullanma hakkı vermektedir.
Telif Hakları çerçevesinde Organizatör’ün projelerin teliflerini kullanma, projeleri düzenleme ve kullanma yetkisi
olmayacaktır. Telif Hakları Yasası çerçevesinde projenin daha ileri düzeyde ele alınması için (örneğin
değiştirilmesi, işlenmesi, çeviri, ortak çalışmanın oluşturulması vb.) katılımcaların gerekli herhangi bir onayının
alınması gerekiyorsa; bu onay bu yarışmaya katılarak açıkça verilmiş olacaktır.
Yarışmadaki takımların her bir takım üyesi, projenin yaratıcıları olduklarını ve bu yetkileri vermek konusunda
yetkili olduklarını beyan ederler. Yarışma süreci sırasında aksi ispatlanması durumunda, Takım Üyesi bu
bağlamda Organizatöre yapılan tüm zararlardan tamamen sorumlu olacak ve bununla ilgili zararın tamamını
ödemekle yükümlü olacaktır. Özellikle bu bağlamda yukarıda bahsedilenlerin eksikliği nedeniyle, Organizatör
ve/veya başka herhangi bir kişinin, bir şekilde zarar görmüş olması durumunda (örneğin, memnuniyet sağlama
veya para cezası verme zorunluluğu getirme) veya masraflar varsa, ilgili takımın ilgili üyesi bu zararları ödemekle
yükümlüdür.

MADDE 15

NİHAİ HÜKÜMLER
Bu Yönetmelikte yer alan şartlar ve tarihler, Angelini İlaç’ın kararıyla değiştirilebilir.

