
 
T.C. 

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 

SELÇUK YAŞAR ÖDÜLÜ YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç 

 

Amaç  

MADDE 1- (1) Yaşar Üniversitesi, Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı (bundan 

böyle sadece Vakıf olarak anılacaktır) işbirliğiyle, Üniversitenin ve Vakıfın kurucusu Selçuk 

Yaşar’ın hayatı boyunca kendisine ilke edindiği değerleri yaşatmak, girişimcilik, yenilikçilik 

ve inovasyon alanlarında ülkemizin ekonomik ve teknolojik gelişim ile bilim, sanat ve kültür 

alanlarında katkıda bulunan örnek ve öncü insanlar ile kurumları teşvik etmek amacıyla 

"Selçuk Yaşar Ödülü" nü ihdas etmiştir. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Ödülün Verilmesi 

 

Ödül dalları 

MADDE 2- (1) Selçuk Yaşar Ödül Yönetim Kurulu, Yaşar Üniversitesi Mütevelli 

Heyeti’nden Mütevelli Heyet Başkanı ile 2 üye, Vakıf Yönetim Kurulu’ndan 2 üye olmak 

üzere toplam 5 üyeden oluşur. Selçuk Yaşar Ödül Yönetim Kurulu üyeleri yapılan ilk 

toplantıda aralarından Selçuk Yaşar Ödül Yönetim Kurulu Başkanını seçer. Selçuk Yaşar 

Ödül Yönetim Kurulu tarafından her yıl girişimcilik, yenilikçilik, inovasyon, sanat ve kültür 

alanlarında kayda değer çalışmalar yapmış ve bunların sonucunda ülkenin kalkınmasında ve 

tanınmasında önemli rol oynamış olan kişi ya da kuruma verilir.  

(2) Selçuk Yaşar Ödül Yönetim Kurulu her yıl, bir sonraki yıl ödül verilecek temayı 

belirler.   

 

Seçici Kurulların oluşturulması 

MADDE 3- (1) Selçuk Yaşar Ödül Yönetim Kurulu, her yıl için belirlenen ödül 

temasını göz önüne alarak alanlarında uzman kişi ve bilim insanlarından oluşan 5 kişilik 

Seçici Kurulu oluşturur. 

(2)Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Seçici Kurulun Başkanıdır.  

(3) Seçici Kurulun nihai seçimde oy hakkı yoktur. 

 

Adaylık 

MADDE 4- (1) Seçici Kurul 3 aday tespit eder ve Selçuk Yaşar Ödül Yönetim 

Kurulu'na bildirir. 

(2) Seçici Kurul kendi üyeleri, Yaşar Üniversitesi mensupları ile Vakıf üyeleri 

arasından ve onların birinci derece akrabalarından aday gösteremez. 

 

Aday olabilmenin genel koşulları 

MADDE 5- (1) Seçici Kurul tarafından ödüle aday gösterilmek için ülkemizin 

ekonomik ve sınai kalkınmasına veya sanat ve kültürüne önemli katkıda bulunmuş olmak 

gerekir.  



(2) Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması veya ülkemizde kayıtlı bir 

kurum olması zorunlu değildir.  

(3) Bir kez ödül kazanan kişi veya kurum, daha sonraki yıllarda ödüle aday 

gösterilemez. 

(4) Ölmüş kişiler aday gösterilemez. Bir kişinin aday gösterildikten sonra vefat 

etmesi durumunda ise adaylığı değerlendirmeye alınır, kazanırsa ödül tutarı yasal 

mirasçılarına ödenir. 

 

Karar verme süreci 

MADDE 6- (1) Seçici Kurul tarafından ödüle layık olabilecek 3 aday gerekçeleriyle 

birlikte yazılı bir rapor şeklinde Selçuk Yaşar Ödül Yönetim Kurulu'na sunulur. 

(2) Ödül için Seçici Kurul tarafından belirlenen adaylar, Seçici Kurul Üyeleri veya 

Selçuk Yaşar Ödül Yönetim Kurulu tarafından kamuoyuna açıklanamaz.  

(3) Selçuk Yaşar Ödül Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde kendi belirleyeceği 

kişi veya kurumlardan danışmanlık hizmeti alabilir.  

(4) Selçuk Yaşar Ödül Yönetim Kurulu tarafından kararlar üye tam sayısının yarıdan 

fazlasının oyuyla alınır. Sonuçlar kesindir, itiraz edilemez.    

(5) Selçuk Yaşar Ödül Yönetim Kurulu, ödülün bir veya daha çok kişiye veya 

kuruma verilmesini kararlaştırabileceği gibi, ödüle layık aday görülmediği takdirde ödül 

verilmemesine de karar verebilir.  

(6) Selçuk Yaşar Ödül Yönetim Kurulu, ödül süreçleri tamamlandıktan sonra 

sonuçları kamuoyuyla paylaşır. 

 

Ödül niteliği ve tutarı 

MADDE 7- (1) Ödül, Ödül Heykelciği ve Para Ödülü’nden oluşur.  

(2) Para Ödülü’nün miktarı, her yıl Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından 

belirlenir.  

 

Ödüllerin dağıtımı 

MADDE 8- (1) Ödülün birden fazla adaya verilmesi uygun görüldüğü takdirde, ödül 

tutarı adaylar arasında eşit olarak paylaştırılır.  

(2) Ödül, her yıl Mütevelli Heyeti’nin belirleyeceği tarihte düzenlenen törenle verilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

Son Hükümler 

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

  MADDE 9 – (1) 22/06/2016 tarihli ve 04 sayılı Mütevelli Heyet tarafından 

onaylanmış olan Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Ödülü Yönergesi yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

  

          Yürürlük 

          MADDE 10- (1) Bu yönerge, Mütevelli Heyet tarafından onaylandığı tarihte 

yürürlüğe girer. 

 

          Yürütme 

          MADDE 11- (1) Bu yönerge hükümlerini Yaşar Üniversitesi Rektörü yürütür. 

    

 

       12.09.2017 tarihli ve 6 Sayılı Mütevelli Heyet Kararı ile onaylanmıştır. 


