
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ  

ULUSLARARASI MEHMET AKİF ERSOY BİLİM ve SANAT ÖDÜL YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak 

Amaç  

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

tarafından verilecek Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri ile ilgili esas ve 

usulleri düzenlemektir.  

 

Kapsam  

MADDE 2- (1) Bu Yönerge hizmet ve eserleri ile bilim ve sanat hayatının 

yücelmesine katkıda bulunan özgün eserleri veya hizmetleriyle üstün kabiliyet gösteren Türk 

vatandaşı ve yabancı uyruklu kişileri veya kurumları; onurlandırmak ve teşvik etmek üzere, 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünce verilecek ödüller ile bunların esas ve 

usullerini kapsar.  

 

Dayanak  

MADDE 3‐ (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14’üncü 

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

Tanımlar 

  MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen; 

 a) Kurul: Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri Değerlendirme Kurulunu 

 b) Merkez: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Araştırma ve 

Uygulama Merkezini,  

c) Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,  

ç) Rektör: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü, 

 ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Ödül Kategorileri, Adaylık, Değerlendirme Kurulu ve Ödüller 

 

  Ödül kategorileri 

  MADDE 5- (1) Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri; Sanat 

Kategorisi ve Bilim Kategorisi olmak üzere iki ana kategoride düzenlenir. 

a) Sanat Kategorisi Ödülleri: Sanatta başarı ödülü ile Türk-İslam Kültürü hizmet 

başarı ödülü olmak üzere iki alt kategoride düzenlenir.  

1- Sanatta Başarı Ödülü: Sanat dalları veya bu sanat dalları içerisinde yer alan sanat 

türlerinde özgün eserleri veya hizmetleriyle üstün kabiliyet gösteren Türk vatandaşı ve 

yabancı uyruklu kişi veya kurumlara verilir.  

2- Türk-İslam Kültürü Hizmet Başarı Ödülü: Türk-İslam Kültürüne katkıda bulunan 

özgün eserleri veya hizmetleriyle üstün kabiliyet gösteren Türk vatandaşı ve yabancı uyruklu 

kişi veya kurumlara verilir. 

b) Bilim Kategorisi: Fen Bilimleri ile Sosyal Bilimler olmak üzere 2 alt kategoride 

düzenlenir.  

1-Fen Bilimleri Kategorisi: Fen bilimleri alanında özgün bilimsel çalışma ve 

araştırmalarıyla üstün kabiliyet gösteren bilim insanlarına veya kurumlara verilir. 

2-Sosyal Bilimler Kategorisi: Sosyal bilimleri alanında özgün bilimsel çalışma ve 

araştırmalarıyla üstün kabiliyet gösteren bilim insanlarına veya kurumlara verilir. 

 



(2) Mehmet Akif Ersoy Özel Ödülleri:  

a) Mehmet Akif Ersoy’un fikri, edebi hayatı ile eserleri ya da Mehmet Akif Ersoy’un 

dönemine ilişkin özgün çalışmalar yapmış Türk Vatandaşı ve Yabancı uyruklu kişilere ve 

kurumlara verilir.  

b) Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayan, üstün başarı gösteren, Türk Vatandaşı ve 

Yabancı uyruklu kişilere ve kurumlara verilir.  

 

 

Adaylık 

MADDE 6- (1) Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri için adaylar: 

bilim ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan, bilim ve sanatın yücelmesine çalışan, özgün 

eserleri veya hizmetleriyle üstün kabiliyet gösteren Türk Vatandaşı ve Yabancı uyruklu kişi 

veya kurumlar arasından Kurul tarafından belirlenir.  

(2) Mehmet Akif Ersoy Özel Ödülleri için adaylar; Mehmet Akif Ersoy’un fikri, edebi 

hayatı ile eserleri ya da Mehmet Akif Ersoy’un dönemine ilişkin özgün çalışmalar yapmış 

Türk Vatandaşı ve Yabancı uyruklu kişilere ve kurumlar ile Türkiye’nin tanıtımına katkı 

sağlayan, üstün başarı gösteren, Türk Vatandaşı ve Yabancı uyruklu kişilere ve kurumlar 

içerisinden Özel Ödül Kurulu tarafından belirlenir. 

 

Kurul  

MADDE 7- (1) Kurul; Rektör Kurulun doğal üyesi olup, Merkezin önereceği öğretim 

üyesi/eserleri tanınmış kişi veya sanatçılar arasından Rektörün onayı ile belirlenen 8 üye ile 

birlikte 9 üyeden oluşur. Kurul Sekretaryası Merkez Müdürlüğü tarafından yürütülür 

(2)Kurul, her ödül dönemi için yeniden belirlenir ve Rektörün çağrısı üzerine toplanır.  

(3)Kurul ilk toplantısında o dönem için kendi arasından başkanını seçer. 

(4)Kurul üyelerinin görev süresi bir ödül dönemini kapsar.  

 

Kurulun toplanması ve karar alma usulü  

MADDE 8- (1) Kurul, adaylar arasında ödüle layık görülen kişi ve kurumları belirlemek 

amacı ile salt çoğunlukla toplanır, toplantıya katılan üyelerin yarısından çoğunun oyu ile karar 

alınır. Oylama gizli yapılır.  

(2) Kurul kararı ile ödül almaya hak kazananlar Rektörlüğe bildirilir.  

(3) Ödül, kişi veya kurumlara bir defaya mahsus olarak verilir. 

(4)Ödüle layık görülen kişinin hayatta olmaması durumunda; ödül kanuni 

mirasçılarından birine ya da temsilcisine takdim edilir. 

 

Özel ödül kurulu 

MADDE 9-(1) Bir rektör yardımcısı başkanlığında, Merkez müdürü ile Merkezin 

Yönetim Kurulu, Merkez Danışma Kurulu üyeleri içerisinden Rektör tarafından belirlenecek 

toplam en az 5 kişiden oluşan bir Özel Ödül Kurulu oluşturulur. Kurul Sekretaryası Merkez 

Müdürlüğü tarafından yürütülür. 

(2) Özel Ödül Kurulu, her ödül dönemi için yeniden belirlenir ve Rektörün çağrısı 

üzerine toplanır.  

(3) Özel Ödül Kurulu üyelerinin görev süresi bir ödül dönemini kapsar.  

 

Özel ödül kurulun toplanması ve karar alma usulü  

MADDE 10- (1) Özel Ödül Kurulu, adaylar arasında ödüle layık görülen kişi ve 

kurumları belirlemek amacı ile salt çoğunlukla toplanır, toplantıya katılan üyelerin yarısından 

çoğunun oyu ile karar alınır. Oylama gizli yapılır.  

(2) Özel Ödül Kurulu kararı ile ödül almaya hak kazananlar Rektörlüğe bildirilir.  



(3) Ödül, kişi veya kurumlara bir defaya mahsus olarak verilir. 

(4) Ödüle layık görülen kişinin hayatta olmaması durumunda; ödül kanuni 

mirasçılarından birine ya da temsilcisine takdim edilir. 

 

 Ödüllerin verilmesi 

MADDE 11- (1) Kişi veya kurumlara ödül olarak, madalya ve berat verilir. Giderleri 

Cumhurbaşkanlığımız, Bakanlıklarımız tarafından desteklenen projelerden veya Üniversite 

bütçesinden karşılanır. 

(2) Ödül töreninin zamanı ve yeri Rektör tarafından belirlenir.  

 

Ödülün geri alınması  

MADDE 12- (1) Türk Ceza Kanunu’na göre taksirli suçlar haricinde hüküm giyenlerin 

ödülü, Kurulun kararı ve Rektörün onayı ile geri alınabilir.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yürürlük ve Yürütme 

 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat 

MADDE 13- (1) Bu Yönerge kabul edildiği tarihten itibaren Burdur Mehmet Akif Ersoy 

Üniversitesi Senatosu tarafından 12/02/2019 tarih ve 347/7 sayılı kararı ile kabul edilen 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat 

Ödül Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Yürürlük  

MADDE 14- (1) Bu Yönerge, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosu 

tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 15- (1) Bu Yönerge Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü 

tarafından yürütülür. 

 

 

 

Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararının 

Tarihi Sayısı 

28.4.2021 439/3 

 


