ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
BAŞARI ÖDÜLÜ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Öğretim Elemanlarının kendi alanlarında gerçekleştirmiş oldukları bilimsel ve
sanatsal yayın, yayım ve faaliyetlerini ödüllendirmeye ilişkin “Başarı Ödülü”
verilmesini, “Başarı Ödülü” verilmesine ilişkin yönetimi, işleyişi, kurul ve
komisyonların sürekliliğinin sağlanması için gerekli esas, kural ve koşulları ortaya
koymaktır.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu Yönerge, “Başarı Ödülü” işleyişine ilişkin gerekli kurulların
oluşturulması, kurul üyelerinin görev ve sorumlulukları ve görev sürelerinin
belirlenmesine dair ilkeleri kapsar.
Dayanak
Madde 3- (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
4 üncü maddesinin (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönergede geçen tanımlar;
a) Dekan: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanını,
b) Ödül: Onurluk ve Başarı Belgesi’nden oluşan, nakdi olmayan “Başarı Ödülü”nü,
c) Yönetim Kurulu: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yönetim
Kurulunu,
ç) Senato: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Senatosunu,
d) Fakülte: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesini,
e) Ödül Değerlendirme Komisyonu: Yönetim Kurulu tarafından ödül için başvuru
yapılan alanlarla ilgili öğretim elemanlarından oluşturulan komisyonu,
f) ÜAK: Üniversitelerarası Kurul doçentlik kriterlerini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Başarı Ödülü, Başvuru ve Başarı Ödülü Değerlendirme Komisyonu
Başarı Ödülü
MADDE 5 – (1) Fakülte Başarı Ödülü; Fen Bilimleri, Eğitim Bilimleri, Sosyal Bilimler
ve Sanat alanlarında bir akademik yıl içinde öğretim elemanının alanında yaptığı yayın,
yayım ve faaliyetlere verilir.
(2) Başarı Ödülü; Fakülte öğretim elemanlarının alanında yapmış olduğu çalışmalarının
yayınlandığı, yayımlandığı ve sergilendiği yayın evi, dergi, sergi salonu, konser salonu,
ulusal ya da uluslararasılık bakımından bilimsel, sanatsal ve özgün olması, sonuçlarının
ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer katkıları, eser sayısı ve ÜAK’taki alan puanları da
dikkate alınır.

-1-

Başvuru
MADDE 6 – (1) Fakülte, her yıl başvuru takvimini resmî internet sitesinden ilan eder. Bu
ilanda, başvuru süresi ve ödül türü dikkate alınarak belirlenen başvuru şartlarına yer
verilir.
Ödül Değerlendirme Komisyonu
MADDE 7 – (1) Fakülte Yönetim Kurulu tarafından ödül verilecek alanlar dikkate
alınarak Ödül Değerlendirme Komisyonu oluşturulur.
(2) Komisyon üyeleri; Başkan Fakülte Dekanı olmak üzere fakülte öğretim üyeleri
arasından belirlenen alanlar dikkate alınarak Başkanla birlikte tek rakam olacak şekilde
en az 3 üyeden oluşur.
(3) Komisyon üyeleri 3 yıl süreyle görev yapar. Komisyon üyeleri görevi devredemez,
görevden azlini isteyemez, ancak Fakülteden ayrılması durumunda Yönetim Kurulu
yerine yeni bir komisyon üyesi seçer. Komisyon üye sayısında eksilme olması halinde
(izin, sağlık raporu v.b.) Yönetim Kurulu eksilen komisyon üyesinin yerine yeni üye
seçer.
(4) Komisyon, ödül tür ve alanlarını dikkate alarak belirleyeceği başvuru şartlarını
Yönetim Kuruluna sunar.
(5) Komisyon, ödül alacak öğretim elemanlarını belirlerken yapacağı değerlendirmede,
başvuruda bulunulan alanla ilgili çalışmanın bilimsel, sanatsal, yenilikçi ve özgün olması,
sonuçlarının ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda yaptığı diğer katkıları, eser sayısı ve
ÜAK’taki alan puanlarını dikkate alır. Yapılan başvurularla ilgili değerlendirme
sürecinde öğretim elemanlarının Üniversitemiz ABİS sistemine kayıtlı olmayan bilgileri
değerlendirilmeyecektir.
(6) Komisyon, değerlendirme sonrasında ödül alacak öğretim elemanı/elemanlarını
belirledikten sonra Yönetim Kuruluna sunar. Nihai karar Yönetim Kurulunda verilir.
Ödül Takdimi
MADDE 8 – (1) Başvuruların Komisyonlar ve Yönetim Kurulu tarafından
değerlendirilmesinden sonra ödüllendirilecek Öğretim Elemanı/Elemanları Fakültemiz
internet sayfasında ilan edilir. Bu ilanda ödül takdim töreninin yeri ve tarihi de belirtilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Yönerge Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Dekan yürütür.

_____________________________________________________________________
18.11.2020 tarih ve 33/184 sayılı Senato Kararı ile kabul edildi.
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