T.C.
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SELÇUK YAŞAR ÖDÜLÜ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kurullar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; girişimcilik, inovasyon, araştırma ve geliştirme
faaliyetleri ile bilimsel çalışmalar kapsamında ortaya koyduğu özgün eser, yenilikçi ürün,
hizmet, uygulama, prototip, patent, yayın ya da diğer çalışmalarıyla üstün başarı elde etmiş kişi,
kurum (Dernek, Vakıf, Meslek Örgütü) veya kuruluşlara (kamu ya da özel), Selçuk Yaşar Spor
ve Eğitim Vakfı ve Yaşar Üniversitesi işbirliğiyle verilecek ödüllerin usul ve esaslarını
belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu yönerge, Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı’nca kurulan Yaşar
Üniversitesi’nin Stratejik Planında yer alan hükümlere dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu yönergede geçen;
a) Değerlendirme Kurulu: Ödülün her sene belirlenen temaya uygun olarak verilmesinde
değerlendirme, seçme ve karar verme süreçlerini yürüten kurulu,
b) Mütevelli Heyeti: Yaşar Üniversitesinin Mütevelli Heyetini,
c) Ödül: Selçuk Yaşar Ödülünü,
ç) Senato: Yaşar Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Yaşar Üniversitesi’ni,
e) Yürütme Kurulu: Ödül ile ilgili idari süreçleri yürüten kurulu,
ifade eder.
Yürütme Kurulu
MADDE 4- (1) Yürütme Kurulu, en fazla yedi (7) kişiden oluşur ve üyeleri Rektörün önerisi
üzerine Mütevelli Heyet tarafından atanır.
(2) Yürütme Kuruluna Rektör başkanlık eder.
(3) Yürütme Kurulunun sekretaryası, Rektörün belirlediği bir Yürütme Kurulu üyesi tarafından
yürütülür.
(4) Yürütme Kurulu ödül şartnamesini belirler ve ilan eder.
Değerlendirme Kurulu
MADDE 5- (1) Değerlendirme Kurulu, en fazla yedi (7) kişiden oluşur ve üyeleri o yılın
temasına göre Yürütme Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayıyla belirlenir.
(2) Mütevelli Heyet Başkanı, Değerlendirme Kurulunun tabii üyesidir.
(3) Değerlendirme Kurulunun sekreteryası Rektörlükçe yürütülür.
(4) Değerlendirme Kurulu üyelerinin görev süreleri, ilgili yılın ödül sonuçlarının açıklandığı
tarih itibarıyla sona erer.
(5) Görev süresi biten üyenin yeni bir ödül Değerlendirme Kuruluna seçilme hakkı saklıdır.

İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru, Ödül, Değerlendirme ve Sonuçların Açıklanması
Adaylık
MADDE 6- (1) Ödüle, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ya da Türkiye’de yerleşik kurum
veya kuruluşlar, kendileri doğrudan başvurabilecekleri gibi aday da gösterilebilirler.
(2) Ölmüş kişiler aday gösterilemez. Bir kişinin aday olduktan veya aday gösterildikten sonra
vefat etmesi durumunda ise adaylığı değerlendirmeye alınır, kazanırsa ödül tutarı yasal
mirasçılarına ödenir.
(3) Daha önce bu ödülü almış olanlar, Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı çalışanları, Yaşar
Üniversitesi çalışanları, Yaşar Holding şirketleri ve Yaşar Holding şirketlerinin çalışanları ile
Yürütme Kurulu ve Değerlendirme Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları başvuru
yapamazlar.
Aday gösterme
MADDE 7- (1) Yalnızca aşağıdaki kişi ve kuruluşlar aday gösterebilir.
a) Geçmişte Selçuk Yaşar Ödülü almış olanlar,
b) Üniversite Rektörlükleri,
c) Türkiye Bilimler Akademisi,
ç) Kamu Meslek Örgütleri,
d) Sivil Toplum Kuruluşları,
e) Bilimsel ve Teknolojik alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşları,
f) İlgili Bakanlıklar ile bağlı birim ve kuruluşları.
Başvuru
MADDE 8- (1) Başvurular, her yıl Yürütme Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyetinin
kararıyla belirlenen ve kamuoyuyla paylaşılan son başvuru tarihinden önce Çevrimiçi Ödül
Başvuru sistemi üzerinden alınır.
(2) Başvurular iki aşamalı olarak gerçekleştirilir. Ödüle başvuru yapmak ya da aday göstermek
isteyenler sistem üzerinden ön başvuru formunu doldurarak ödüle başvurma ya da aday
gösterme gerekçelerini bildirirler.
(3) Bir başka kişi ya da kuruluş tarafından aday gösterilen başvuruların işleme alınması için
ilgili adayın yazılı muvafakati gerekmektedir. Ön başvuru formu aday gösteren kişi ya da
kuruluş tarafından doldurulduktan sonra aday gösterilen kişi ya da kuruluş tarafından
düzenlenerek son hali verilir.
(4) Değerlendirme Kurulu tarafından ön başvurusu uygun bulunan adaylara Çevrimiçi Ödül
Başvuru sistemi üzerinden başvuru yapmak ve ek belgeleri yüklemek üzere kullanıcı adı ve
şifre verilir.
(5) Çevrimiçi başvuru formu kullanılarak gerekli bilgiler doldurulduktan sonra ekte kişilerin
özgeçmişleri, kurum/kuruluşların tarihçe ve faaliyetlerini anlatan yazılar, destekleyici belgeler
(yayın, eser, patent belgesi, yenilikçi ürün/prototip tanıtım dokümanı/fotoğrafı, uygulama/web
sayfası ekran görüntüsü vb.) sisteme son başvuru tarihinden önce yüklenmelidir.
(6) Başvuru belgesinin ıslak imzalı çıktısı en geç son başvuru tarihinde kargoya verilmiş
olmalıdır.
(7) Yukarıdaki şartları taşımayan ya da gecikmeli gönderilen başvurular değerlendirmeye
alınmaz.
(8) Mütevelli Heyetinin gerek gördüğü durumlarda ilgili yıl için Ödül başvurusu alınmayabilir.
Değerlendirme
MADDE 9- (1) Değerlendirme Kurulu üyeleri, Çevrimiçi Değerlendirme sistemi üzerinden,
Yürütme Kurulu tarafından belirlenen kriterler ve puanlama sistemi kapsamında, kendi
kullanıcı adı ve şifreleriyle gizli olarak iki aşamalı bir değerlendirme yaparlar.

(2) Değerlendirme Kurulu üyeleri, nihai kararı açıklamadan önce gerekli görürlerse uzlaşma
sağlamak için yüz yüze veya çevrimiçi sistem üzerinden toplantılar yapabilirler.
(3) Kurul kararı üye tam sayısının 2/3 nitelikli oy çokluğuyla alınır.
(4) Değerlendirme Kurulu, adayları özellikle girişimcilik ve inovasyon niteliklerini dikkate
alarak aşağıdaki ölçütler çerçevesinde değerlendirir.
a) Bilim ve teknoloji alanlarında üstün başarılara imza atmış olmak.
b) Çalışmalarıyla sosyal veya toplumsal alanda önemli derecede etki yaratmış olmak.
c) Ulusal ve/veya uluslararası tanınırlığa ulaşmış olmak.
ç) Ülke ve toplum yararına önemli hizmetler yapmış olmak.
(5) Değerlendirme alt ölçütleri ve yöntemi, gerektiğinde Yürütme Kurulu tarafından
güncellenir.
Sonuçların açıklanması
MADDE 10- (1) Sonuçlar ve ödül törenine ilişkin detaylar Ödül Erişim Sayfası üzerinden
adaylara ve kamuoyuna duyurulur.
(2) Adaylar, değerlendirmede aldıkları puanı kullanıcı adı ve şifreleriyle Çevrimiçi Ödül
Başvuru sistemi üzerinden görebilirler.
(3) Ödül alamayan başvuru sahipleriyle ilgili olarak herhangi bir açıklama ya da duyuru
yapılmaz.
(4) Değerlendirme Kurulunun ödülle ilgili kararı kesindir, itiraz edilemez ve değiştirilemez.
(5) Ödül kazananlar ile Yürütme ve Değerlendirme Kurulu üyelerinin ödül töreninin yapılacağı
şehre gidiş-dönüş ve konaklama masrafları ödül bütçesinden karşılanır.
(6) Yürütme Kurulu, ödül sonuçlarını duyurmak için özel törenler düzenleyebileceği gibi, ödül
konusunun niteliğine göre, temsil, konser, sergi, toplantı, yayın ve medya araçları kullanabilir.
(7) Değerlendirme Kurulunun ödüle layık başvuru bulamaması ya da başka sebeplere bağlı
olarak ilgili yıla ait ödül ya da ödüller verilmeyebilir, ödül töreni düzenlenmeyebilir.
Ödül
MADDE 11- (1) Ödül, para ödülü ve ödül heykelciğinden oluşur. Para ödülünün miktarı her
yıl Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayıyla tespit edilir ve kamuoyuna açıklanır.
(2) Ödül, yarışmasız değerlendirme yoluyla karşılıksız verilir.
(3) Ödül, aynı kişi, kurum ya da kuruluşa ikinci defa verilmez.
(4) Ödüle layık görülen birden fazla aday varsa para ödülü adaylar arasında paylaştırılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Diğer hükümler
MADDE 12- (1) Tüm başvuru ve ödül sahiplerinin fikri ve sınai hakları saklıdır ve kendilerine
aittir.
(2) Ödül için müracaat edenler ile ödül kazananlar bu yönerge ve başvuru belgelerinde yer alan
hükümleri kabul etmiş sayılırlar.
(3) Ödül kazanamayanlar herhangi bir hak veya talepte bulunamazlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 13- (1) Bu yönerge, Mütevelli Heyet tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14- (1) Bu yönerge hükümlerini Rektör yürütür.
22/06/2016 tarih ve 04 sayılı Mütevelli Heyeti kararı ile onaylanmıştır.

