İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
HALİT AYDIN BİLİM VE SANAT ÖDÜLLERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

Karar No: 2011/04
Karar Tarihi: 24.03.2011
I. Amaç Ve Kapsam
Madde 1.- İstanbul Aydın Üniversitesi Halit Aydın Bilim ve Sanat Ödülleri Uygulama
Yönergesinin amacı; her yıl, ulusal veya uluslararası alanda önemli katkı sağlayan, özgün ve
yüksek nitelikli araştırma, uygulama çalışmaları ve buluşlarının özendirilmesidir.
Ödüller Fen, Mühendislik, Sosyal Bilimler ve Sanat alanlarında verilir. Her yıl hangi bilim ve
sanat alanına ödül verileceği Mütevelli Heyet tarafından önceden saptanır ve gerekli görüldüğü
hallerde, yukarıda belirtilen dalların her biri için birden fazla ödül verilmesine de karar verilebilir.
Ödül verilecek eserlerin T.C. Anayasası’nın dayandığı temel görüş ve ilkelerle, Cumhuriyetin
niteliklerine, Atatürk İlke ve İnkılâpları’na aykırı olmaması gerekir.
II. Kavramlar Ve Tanımlar
Madde 2.- Bu Yönergede adı geçen;
AKEV: Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı
Üniversitesi: İstanbul Aydın Üniversitesini
Rektörlük: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünü
Mütevelli Heyet: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ni
Ödüller: Halit Aydın Bilim ve Sanat Ödüllerini
Seçici Kurul: Halit Aydın Bilim ve Sanat Ödülleri Seçici Kurulu’nu
III. Ödüle Başvuracak Adayların Seçim Yöntemleri
Madde 3.- Ödüle başvuracak adayların seçimi için aşağıda belirtilen yöntemlerden herhangi biri
belirlenebilir:
a) Uluslar arası düzeyde başarısı kanıtlanmış, bilim, sanat veya uygulama alanında
ülkemiz ekonomisine, bilime, sanata önemli katkılar sağlamış bir çalışma ödüllendirilir.
b) Ödül verilecek alan veya alanlarda adayların başvurusu için, gazete ve/veya bilimsel
dergilerde ilan yoluyla çağrı yapılabilir.
c) Ödül verilecek alanlarda adayların saptanması için gazete ilanı ve/veya bilimsel dergi
ilanları ile yarışmalar düzenlenebilir.
d) Ödül konuları ile ilgili meslek kuruluşları, dernekler, akademik kuruluşların aday
göstermesi için medya ilanları ve/veya doğrudan doğruya yazışma yapılarak aday tespiti
yapılabilir.
IV. Başvuru İçin Gerekli Koşullar
Madde 4.- Ödüle başvuracak adaylar için gerekli koşullar şunlardır:

a) Ödüle aday olmak veya aday gösterilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
gerekir.
b) Adaylar bir dalda ve bir eserle başvurabilirler; birden çok kişi de ortak bir eserle
yarışmaya katılabilir.
c) Mütevelli Heyet Üyeleri, yarışmada görev alan Kurul Üyeleri ile bunların birinci
dereceden yakınları ödüle aday olamaz veya aday gösterilemez.
d) Bu Ödülü daha önceki yıllarda kazanan kişi veya ortak eser sahipleri daha sonraki
yıllarda ödül için tekrar başvuru yapamazlar.
e) Eserler, ödül verilecek dalın özelliğine göre; her yıl Mütevelli Heyeti tarafından
belirlenecek format, nüsha, biçim ve sair koşullar uygun olarak T.C. İstanbul Aydın
Üniversitesi Rektörlüğü’ne elden veya posta ile teslim edilir.
f)

Adaylık için başvuru süresi, her yıl, en geç Mayıs ayının son mesai günü saat 17.00’de
sonar erer. Posta veya kargıda meydana gelecek gecikme veya aksaklıklardan
Üniversite sorumlu değildir.

g) Eser sahipler eserlerini gönderirken, bunların özgün ve kendilerine ait olduğunu, daha
önce hiçbir yarışmaya gönderilmediğini ve bu Yönerge hükümlerini aynen kabul
ettiklerini yazılı olarak bildirmek zorundadırlar.
h) Birden çok kişinin ortak bir eserle ödüle aday olması ve ödülü kazanması halinde, ortak
çalışmayı gerçekleştirenler ortak aday sayılır ve ödülü adaylar ortak olarak alırlar. Ancak
esere katkıda bulunanların, aralarından bir kişiyi aday göstermeleri halinde ödül sadece
bu adaya verilir.
i)

Vefat etmiş kişiler ödüle aday gösterilemez; Ancak, adaylık için başvurmuş veya ödüle
aday gösterilmiş bir kişi aday sıfatını kazandıktan sonra vefat etmiş ise, bu kişinin eseri
değerlendirmeye alınır ve eserin ödül kazanması halinde ödül yasal mirasçılarına ödenir.

j)

Ders kitapları, lisans, lisansüstü, ihtisas ve doktora tezleri ile sanatta yeterlilik
çalışmaları, bunlara dayalı eserler ödüle aday gösterilemezler.

V. Seçici Kurulun Oluşumu Ve Çalışma Yöntemi
Madde 5.- Seçici Kurul her ödül dalı için Üniversite Senatosu’nca seçilen 5 (beş) kişiden oluşur.
Seçici Kurul üyelerine bu görevleri için herhangi bir ücretin ödenip ödenmeyeceği ve
ödenecekse ücret miktarının ne olacağı Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.
Madde 6.- Seçici Kurul üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer ve çalışma usullerini
kendileri belirler.
Madde 7.- Ödül için aday gösterilen eserler Rektörlükçe oluşturulan “Ödül Sekreterliği”
tarafından başvuru süresi bittikten en geç iki iş günü içersinde bir tutanakla Seçici Kurul
Başkanı’na teslim edilir.
Madde 8.- Seçici Kurul, adaylar ve eserleri ile ilgili konularda uzmanlardan yararlanabilir ve
onlardan yazılı veya sözlü görüş alabilir.

Madde 9.- Seçici Kurul, ödülün birden fazla kişiye verilmesine veya ödüle değer eser
bulunmadığı hallerde o dalda ödül verilmemesine karar verebilir.
Madde 10.- Seçici Kurul çalışma düzeni ve her dal için kullanılacak özel kriterleri bağımsız
olarak belirler. Kurul, en geç Eylül ayı sonuna kadar çalışmalarını tamamlayarak değerlendirme
sonuçlarına ilişkin raporu Mütevelli Heyetine iletmek üzere Rektörlüğü teslim eder. Kurul
Başkanı, yarışmaya gönderilen tüm eserleri ayrı bir tutanakla Rektörlüğe iade eder. Yarışmaya
katılan eserler, yarışma sonunda sahiplerine iade edilmez.
Madde 11.- Seçici Kurul kararları oy çokluğu esasına göre alınır. Bu esas, ödülün bölünüp
bölünmemesine ilişkin kararlar için de geçerlidir. Kurul Başkanı diğer üyeler gibi bir oy hakkına
sahiptir. Oylamalar gizli olarak yapılır.
Madde 12.- Seçici Kurul Başkanı tarafından kabul edilebilecek mazereti nedeniyle oylama günü
toplantıya katılamayan Kurul Üyesi, oyunu kapalı bir zarf içinde Kurul Başkanına gönderebilir.
Madde 13.- Mütevelli Heyet, Ödül için başvuranların ve/veya Seçici Kurul Üyelerinin kimliğini
açıklayıp açıklamama konusunda her yıl için özel bir değerlendirme yaparak karar verebilir.
Ancak, Seçici Kurul görüşmeleri açıklanmaz.
Madde 14.- Mütevelli Heyeti Başkan ve üyeleri, lüzumlu gördüğü hallerde Seçici Kurula üye
olabilir veya Seçici Kurul görevini üstlenebilir.
Madde 15.- Seçici Kurul kararları kesindir, bu kararlara itiraz edilemez. Ödül almayan eserlerle
ilgili değerlendirmeler veya elenme nedenleri ile ilgili olarak herhangi bir açıklama yapılmaz.
Madde 16.- Ödüle değer görülen eser basılmamış (yayınlanmamış) bir eser ise, Üniversite bu
eseri yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir. Bu konuda yayın önceliği Üniversiteye ait olup, ödül
kazanan eserin sahibi eserini başka bir kurum aracılığıyla yayınlatmak istediğinde, durumu
Üniversite Rektörlüğü’ne bildirerek, Üniversite’nin bu eseri yayınlamak isteyip istemediği
konusunda yazılı bir belge almak zorundadır. Üniversite’nin eseri yayınlamak istemesi halinde,
buna ilişkin telif ücreti Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Eserin Üniversite tarafından
yayınlanması halinde de eser sahibi, eseri Türkiye içinde veya dışında süresiz olarak tam ve alt
ruhsatla münhasıran Üniversite tüzel kişiliğine devretmeyi peşinen kabul eder.
VI. Ödüllerin Niteliği Ve Parasal Tutarı
Madde 17.- Ödül kazanan adaya bir “Ödül Belgesi” ve Ödülü simgeleyen bir “Plaket” ve ayrıca
parasal bir ödül verilir. Parasal ödül tutarı her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Ancak,
Mütevelli Heyet bu ödülün tutarını kamuoyuna ilan edip etmemekte serbesttir.
VII. Ödüllerin Dağıtımı
Madde 18.- Seçici Kurulun herhangi bir ödülü iki veya daha çok aday arasında bölüştürmesi
halinde, parasal ödül bu adayların önerisi doğrultusunda dağıtılır.
VIII. Yürürlük
Madde 19.- Bu Yönerge, İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girer.
IX. Yürütme

Madde 20.- Bu Yönergeyi İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.

