T.C.
FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĠRE BAġKANLIĞI
ÖDÜL YÖNERGESĠ
Madde 1- Amaç
Bu yönergenin amacı, Sağlık, Sosyal, Kültür, Bilim ve Spor dallarında yetenekli ve üstün
başarılı adayları destekleyerek Ülkemize ve bölgemize katkıda bulunmak amacıyla
Üniversitemiz tarafından verilecek ödüllere ilişkin uygulamaların düzenli bir biçimde
yürütülmesini sağlamaktır.

Madde 2- Kapsam
Bu yönerge, Fırat Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilere sağlanacak ödül yönergesiyle
ilgili düzenlemeleri kapsar.

Madde 3- Dayanak
Bu yönerge, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 59. maddesi ile 2547 ve 4633 sayılı
kanunların ilgili maddesine göre düzenlenmiştir.
Madde 4- Ödül Verilecek Öğrencilerin Tespiti
Yürütme Kurulu’nun teklifi ve üst kurulun makamdan alacağı onayla belirlenir.
Madde 5- Ödül Tanımları
Ödüller Üniversitemize bağlı fakülte ve yüksekokullarda öğretim gören öğrenciler arasında
Üniversitemizin okul takımlarında oynayanlardan Yürütme Kurulu’nun uygun bulduğu ferdi
spor branşlarında milli olan veya takım sporlarında, Üniversitemizin okul takımlarında
oynayan gerek sporculuğu gerekse kişiliği ile Üniversitemizi temsil edebilecek düzeyde
olduğu belirlenen öğrencilere ve aynı zamanda

Üniversitemize bağlı fakülte ve

yüksekokullarda öğretim gören öğrenciler arasında bilim, sağlık, kültür, sanat ve sosyal
alanda Yürütme Kurulu tarafından uygun görülen Üniversitemiz tanıtımına katkıda bulunmuş
başarılı çalışmalar yapmış öğrencilere verilir.
Ödüller öğrencilerin aldıkları başarıdan sonra Yürütme Kurulu’nun teklifi, makamın
onayı ile tam, yarım ve çeyrek altın olarak Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı tarafından karşılanmasını kapsar.
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Madde 6- Ödül Verilme KoĢulları
Ödüle aday olabilecek öğrencilerin aşağıdaki koşulları taşıması gerekir.
a) Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dallardaki takım sporlarında üst düzey
yarışmacı sporcu olduğunun ve Üniversitenin okul takımının “Lisanslı Oyuncusu” olarak
oynayacak olması.
b) Üniversitemizi bilim, sağlık, kültür, sanat ve sosyal alanda gerek başarısı, gerekse
kişiliği ile temsil edebilecek seviyede olduğunun Yürütme Kurulu tarafından belirlenmiş
olması,
c) Disiplin cezası almamış olması,
Madde 7- Diğer Hükümler
Başarı Ödülü alan tüm öğrencilerin Fırat Üniversitesi okul takımlarında çalışmaları ve
Üniversiteler arası yarışmalarda başarıyla Üniversitemizi temsil etmeleri ve/veya milli
takımlarda oynamaları veya yarışmaları gerekir. Ödüller Üniversitemize bağlı fakülte ve
yüksekokullarda öğretim gören öğrenciler arasında bilim, sağlık, kültür, sanat ve sosyal
alanda Yürütme Kurulu tarafından teklif edilen ve Rektörün onayı ile uygun görülen
Üniversitemiz tanıtımına katkıda bulunmuş başarılı çalışmalar yapmış öğrencilere verilir.
Madde 8- Yürütme Kurulu
Yürütme Kurulu; Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı, Öğrenci Kulüpleri Genel
Koordinatörü, Bilim Kolları Koordinatörü, Kültür Kolları Koordinatörü, Sağlık Kolları
Koordinatörü, Sosyal Kollar Koordinatörü, Spor Kolları Koordinatörü’nden oluşur.
Madde 9- Yürürlük
Bu yönerge üniversitemiz senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Madde 10- Yürütme
Bu yönerge hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.
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