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TURKUAZ BAŞARI ÖDÜLLERİ
USUL VE ESASLARI
Amaç ve kapsam
Madde 1- (1)”Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Turkuaz Başarı
Ödülleri”nin amacı; tez çalışmalarının ülkemizin gelişimine, bilime, kültür ve sanat dünyasına
katkıda bulunmasını sağlamak ve akademik çalışmalarda motivasyon ve farkındalık yaratmak,
çok daha başarılı lisansüstü tezlerinin yapılabilmesi için en başarılı yüksek lisans ve doktora
tez sahiplerine ve danışmanlarına ödül vererek akademisyenleri ve öğrencileri teşvik etmektir.
Bu amaçla, söz konusu ödül ile ilgili düzenlemeler bu usul ve esaslarda tanımlanmıştır.
Dayanak
Madde 2- (1)Bu usul ve esaslar, 2547 sayılı Kanunun 19/e maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Ödüllendirme ilkeleri
Madde 3- (1)Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından aşağıda belirtilen alanlarda en başarılı
yüksek lisans ve doktora tez sahiplerine ve danışmanlarına ayrı ayrı “Turkuaz Başarı Ödülleri”
verilir.
a)Fen Bilimleri,
b)Eğitim Bilimleri,
c)Sosyal Bilimler,
d)Güzel Sanatlar,
e)Spor Bilimleri.
(2) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından Uluslararası Öğrenciler arasından en başarılı yüksek
lisans ve doktora tez sahiplerine ve danışmanlarına ayrı ayrı “Turkuaz Başarı Ödülleri” verilir.
Jüriler
Madde 4- (1) Enstitü yönetim kurulu en başarılı lisansüstü tezini değerlendirmek üzere enstitü
müdürü başkanlığında her alan için ilgili alanda aktif görev yapmakta olan toplam beş (5)
üyeden oluşan asil jüri üyelerini ve iki yedek jüri üyesini belirler.
(2)Jüri, tezlerin ön değerlendirmesini yapmak üzere alt komisyonların oluşturulmasını talep
edebilir. Jurinin talebi üzerine enstitü yönetim kurulu kararıyla alt komisyonlar oluşturulabilir.
(3) Jüri, “Turkuaz Başarı Ödülleri”ne layık tezin olmadığına karar verdiği takdirde ilgili alanda
söz konusu yıl için ödül verilmez.
Başvuru şekli ve koşulları
Madde 5- (1) Başvurular bir önceki akademik takvim yılında tamamlanan lisansüstü tezleri
kapsar ve başvurular, ilgili yılı takip eden yarıyıl içerisinde enstitü müdürlüğünün ilan edeceği
tarih aralığında yapılır. “Turkuaz Başarı Ödülleri” için başvuru koşulları şunlardır:
a)Yüksek lisans ya da doktora tezinin Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim
Enstitüsü bünyesinde yer alan anabilim / anasanat dallarından birisinde tamamlanmış olması,
b)Tezin enstitü müdürlüğüne teslim edilmiş ve onaylanmış olması gereklidir. Jüriye girmiş ama
henüz enstitü müdürlüğüne teslim edilmemiş tezler için yapılacak başvurular değerlendirmeye
alınmaz.
c)Öğrencinin diplomasını almış olması şart değildir.
d)Tezler sadece tez danışmanları ve öğrenci tarafından aday gösterilebilir.
e)İlan edilen başvuru tarihi bittikten sonra yapılacak başvurular kabul edilmez.

f)Enstitü müdürlüğü tarafından belirlenen belgeler, belirtilen tarih aralığında eksiksiz olacak
şekilde enstitü müdürlüğüne teslim edilir. Eksik belge ile başvuruda bulunan adayın başvurusu
değerlendirmeye alınmaz.
g)Tez ve tezden yapılan yayınlar ile ilgili etik sorunların tespit edilmesi durumunda aday tez,
değerlendirmeye alınmaz. Ödül verildikten sonra etik sorunları ortaya çıkan tezlere verilen ödül
geri alınır.
h)Başvuruda bulunan adayın eğitim-öğretim süreçlerinde disiplin cezası almamış olması
gerekir.
Değerlendirme süreci ve ölçütleri
Madde 6 - (1) Değerlendirme, aşağıda belirtilen ölçütler dikkate alınarak enstitü yönetim
kurulunun seçmiş olduğu jüri üyeleri tarafından yapılır.
a)Bilimsel gelişmeye katkı,
b)Teknolojik gelişmeye katkı,
c)Topluma ve eğitime katkı,
d)Çevre, sağlık, ekonomi ve sürdürülebilir gelişmeye katkı,
e)Sosyal problemlerin çözümüne katkı, vb.
Başvuru için gerekli belgeler
Madde 7- (1) Başvuru için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.
a)Tez ödülü başvuru formu,
b)Tez danışmanının uygunluk görüş yazısı,
c)Öğrencinin özgeçmişi,
d)Öğrenci tarafından enstitü müdürlüğünün tez yazım kılavuzunda belirtilen şartlara uygun
şekilde hazırlanan en fazla 2500 sözcükten oluşan “Türkçe” genişletilmiş özet,
e)Tezin ciltli ve imzaları tam olan bir kopyası,
f)Tez ile ilgili bir yayın olması halinde ilgili yayının künyesi ve tam metni.
Ödülün onaylanması
Madde 8- (1) Jürilerin önerdiği “Turkuaz Başarı Ödülleri”ne layık görülen tezler, enstitü
yönetim kurulunda onaylandıktan sonra kesinleşir. Ödül kazananlar, rektörlük makamına
bildirilir.
(2) Değerlendirme sonuçları, enstitü web sayfasında ilan edilir.
(3) Enstitü müdürlüğünün belirlemiş olduğu tarihte “Ödül Programı” düzenlenir.
Hüküm bulunmayan durumlar
Madde 9- (1) Bu usul ve esaslarda hüküm bulunmayan durumlarda enstitü yönetim kurulu
yetkilidir.
Yürürlük
Madde 10- (1) Bu usul ve esaslar, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi senatosunun onayından
sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 11- (1) Bu usul ve esaslardaki hükümler, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü
tarafından yürütülür.

