BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
BİLİM, SANAT VE HİZMET ÖDÜLLERİ YÖNERGESİ
Amaç ve Kapsam:
* Madde1) Bu yönerge BEÜ akademik ve idari personelinin çalışmalarında gösterdikleri
üstün başarı ile hizmetlerini değerlendirmek ve çalışmalarını desteklemek amacıyla ödüllendirme
esaslarını düzenler.
Akademik Personele Verilecek Ödüller:
** Madde 2) 1-Bilim Ödülü;
a)Fen,
b)Mühendislik,
c)Sosyal,
ç)Sağlık,
d)Sanat,
* alanlarına BEÜ adresli bilimsel araştırmaları, eserleri ve etkinlikleriyle ulusal ve uluslar arası
düzeyde önemli katkılarda bulunmuş BEÜ öğretim üyelerine verilen berat ve/veya para ödülüdür.
2-Genç bilim-sanat insanı teşvik ödülü;
Başvuru tarihinde 35 yaşını doldurmamış genç bilim insanlarına önemli araştırma ve
çalışmaları nedeniyle verilen berat ve/veya para ödülüdür.
3- Hizmet ödülü;
* BEÜ akademik personelinden 10,20,30 ve 35 yıl hizmet etmiş personele üniversiteye
yaptıkları katkılardan dolayı verilen teşekkür plaketidir.
Başvuru:
Madde 3)
Akademik ve teşvik ödülüne adaylar kendileri başvuracağı gibi başka bir öğretim üyesi veya
akademik birimler tarafından da önerilebilir. Başvurulara akademik özgeçmiş ve gerekçe eklenir.
Başvurular Rektörlüğe yapılır. Başvuru takvimi Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.
Değerlendirme:
Madde 4) Akademik ve teşvik ödül başvuruları Rektör tarafından görevlendirilen bir Rektör
Yardımcısı başkanlığında, Enstitü Müdürlerinden oluşan bir kurul tarafından incelenir. Kurul
gerektiğinde akademik birimlerden görüş ve/veya üye davet edebilir ve bir rapor düzenler. Hazırlanan
rapor Üniversite Senato’suna sunulur ve ödülü alacak kişiler Üniversite Senato kararı ile kesinleşir.
İdari Personele Verilecek Ödüller:
Madde 5) İdari personele verilecek ödüller, başarı ve hizmet ödülünden oluşur.
1-Başarı Ödülü;
Birim amirleri tarafından başarılı çalışmaları nedeniyle önerilen idari personele Rektör onayı
ile Takdir Belgesi ve/veya para ödülü verilir.

2-Hizmet Ödülü;
* BEÜ İdari personelinden BEÜ’de 10,20,30 ve 35 yıl hizmet etmiş personele Üniversiteye
yaptıkları katkılardan dolayı “Teşekkür Plaketi” verilir.
Parasal Ödüllerin Miktarının Belirlenmesi:
Madde 6) Parasal ödüllerin miktarı her yıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Geçici Madde 1
Üniversitemizce ilk defa verilecek olan Hizmet ödülleri için 10-19 yıl çalışanlara 10.yıl, 20-29
yıl çalışanlara 20.yıl, 30-34 yıl çalışanlara 30.yıl, 35 yıl üstü çalışanlara ise 35. yıl teşekkür plaketi
verilir.
Madde7) Bu yönerge Üniversite Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Madde 8) Bu yönergeyi Rektör yürütür.

30.09.2011 tarih ve 2011/18-1 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir.
* 05.10.2012 tarih ve 2012/22-37 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir.
** 27.04.2015 tarihli ve 2015/10-4 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir.

