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KARAR 2021/52 

 c) Üniversitemiz Senatosunun 18.12.2019 tarih ve 2019/65-g) sayılı kararı ile kabul edilen 
“Afyon Kocatepe Üniversitesi Ödül Yönergesi”nde değişiklik yapılmasına dair yönergenin aşağıdaki 
şekilde kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi. 

 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ  
ÖDÜL YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE  

MADDE 1- (1) Afyon Kocatepe Üniversitesi Ödül Yönergesi’nin 6 ncı Maddesinin (1) inci Fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir ve (2) inci Fıkra eklenmiştir. 

MADDE 6- “(1) Komisyon Üyeleri; Komisyon Başkanı ve altı üye Rektör tarafından üç yıl süre ile 
görevlendirilir. Süresi biten Komisyon Üyeleri tekrar aynı yöntem ile görevlendirilebilir.  

(2) Komisyonun sekretaryası Personel Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.” 

MADDE 2- (1) Afyon Kocatepe Üniversitesi Ödül Yönergesi’nin 7 nci Maddesinin (1) inci Fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 7-  
(1) “Bilimsel Başarı Ödülü: Çalışmaları ile bilime veya sanata evrensel düzeyde katkıda bulunan 

öğretim elemanlarına verilir. Adayların değerlendirilmesinde son beş yıl içindeki SCI, SCI Expanded, SSCI, 
AHCI veri tabanlarındaki yayınları, bu yayınlara yapılan atıfları, TÜBİTAK ve Avrupa Birliği projeleri, Türk 
Patent Enstitüsü tarafından onaylanmış ve yayınlanmış patentleri, faydalı model/endüstriyel tasarımları, ulusal 
ve uluslararası bilim ve sanat kurum veya kuruluşlarında gösterdiği performanslar ve bu kuruluşlardan aldığı 
ödüller temel kriterler olarak dikkate alınır. Birim kurullarının önerisi üzerine ilgili kategoride adaylar 
gösterilir. Komisyon birisi Fen ve Sağlık Bilimleri alanından, birisi Sosyal ve Beşerî Bilimler alanından ve 
üçüncüsü Güzel sanatlar ve Konservatuvar alanından olmak üzere üç kişiye ödül verir. Ödül komisyonu tüm 
alanlarda ödül vermeyebilir. Güzel Sanatlar alanından ödüle layık görülenler için bu ödülün adı Sanatta Başarı 
Ödülü olarak belirlenir.”  
 

MADDE 3- (1) Afyon Kocatepe Üniversitesi Ödül Yönergesi’nin 7 nci Maddesine (9) uncu ve (10) 
uncu Fıkralar eklenmiştir. 

MADDE 7- 
(9) “Eğitsel Performans Ödülü: Eğitim birimleri tarafından Eğitim Öğretim Yönergesi’nde belirlenen 

süreç işletildikten sonra belirlenmiş bir öğretim elemanı Eğitsel Performans Ödülüne aday olarak gösterilir. 
Komisyon, Eğitim Öğretim Yönergesi’nde yer alan eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme 
maddesini dikkate alarak, adaylar içinden en fazla üç öğretim elemanının ödüllendirilmesine karar verir.  

(10) Proje Performans Ödülü: Üniversite dışından desteklenen araştırma projelerinin en az birinde 
yürütücülük yapmak şartıyla, son takvim yılı içinde tamamlanmış projelerden Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi puanlama sistemine göre Yönergedeki “EK-1, 4. 
Sonuçlandırılmış Projeler” başlığında hesaplanan puanlara ilaveten, projenin tamamlandığı tarihteki bütçe 
miktarının 1/1000’i, Türk Lirası cinsinden hesaplanarak puan olarak eklenir. En yüksek puanı alan üç öğretim 
elemanına proje performans ödülü verilir.”  
 



 
 
 
 

MADDE 4- (1) Afyon Kocatepe Üniversitesi Ödül Yönergesi’nin 9 uncu Maddesine (4) üncü Fıkra 
eklenmiştir. 

MADDE 9- 
              “(4) Aktif Öğrenci Kulübü/Topluluğu Ödülü: Kulüp ve topluluk faaliyetleri, çok sayıda etkinlik yapmış 
veya önemli konularda toplumsal katkı sağlamış olmak gibi nitelik ve nicelik açısından değerlendirmeye tabi 
tutularak ödüllendirilir. Ödül, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının önerisi ve ödül komisyonun görüşüne 
dayanarak Rektörlük tarafından verilir.” 

MADDE 5- (1) Afyon Kocatepe Üniversitesi Ödül Yönergesi’nin 11 inci Maddesinin 1) inci fıkrasının 
son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 11- 
(1) “Ödül verme karar sürecinin işleyişini komisyon düzenler. Emeklilik, teşekkür belgesi, akademik 

yükselme gibi rutin ve ilgili birimlerde yapılacak ödül törenlerinin dışındaki ödüllendirmelerin ödül 
komisyonunun değerlendirme sürecinden geçmesi gerekir. Yetkili kişilerin ve organların önerisi üzerine ilgili 
kategoride adaylar gösterilir. Ödül komisyonu adaylar arasında değerlendirme yaparak görüşlerini Rektörlüğe 
bildirir. Ödül verilecek kişiler, kurumlar rektörlük tarafından belirlenir. Ödül alanlar takip eden üç yıl boyunca 
aynı kategoride aday gösterilemez.” 

MADDE 6- (1) Bu Yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


