
 Eğitimiş
    Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası

    GENEL MERKEZİ

      EĞİTİM-İŞ FAKİR BAYKURT ONUR ÖDÜLÜ YÖNETMELİĞİ

AMAÇ

Madde 1. (1)Bu yönetmeliğin amacı; alanında yetkin eğitimcilerin, sendikacıların, bilim 
insanlarının ve uygulamacıların kendi alanlarındaki araştırma ve uygulama çalışmaları ile 
hizmetlerini değerlendirmek; yetkinliklerini belgeleyip çalışmalarına güç katmak suretiyle 
yetişmekte olan kuşakları sendikal etkinliklere özendirmek; sendikanın eylem ve etkinliklerinde 
yer almalarını sağlayarak sendikanın başarısında ve kamuoyunda tanınmasında etkili olanları 
onurlandırmaktır.

KAPSAM

Madde 2. (1)Bu yönetmelik, Eğitim-iş Merkez Yönetim Kurulunun, Fakir BAYKURT adına 
kişilere ve kuruluşlara MYK kararı ile vereceği ödüllere ilişkin esas ve usulleri kapsar.

TANIMLAR

Madde 3- (1) Bu yönetmelikte geçen;
Sendika      : Eğitim-İş(Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası)
MYK          : Eğitim-İş Merkez Yönetim Kurulu
Ödül           : Fakir Baykurt Onur Ödülü
Şube           : Eğitim-İş Şubeleri
Temsilcilik : Eğitim-İş İl Temsilcilikleri
Jüri             :Merkez Yönetim Kurulu Tarafından Seçilen Ödül Komisyonu
Uygulama  :Yetkinlik alanı (Eğitim,sendikacılık,gazetecilik,yazarlık,sanatçılık gibi) kast 

edilmektedir.
 

DAYANAK

Madde 4-(1) Örgütçü, öğretmen ve yazar Merhum Fakir BAYKURT adına verilecek belge ve 
ödüller konusunda uygulanacak bu yönetmelik Merkez Yönetim Kurulu tarafından Eğitim-İş 
2012 tarihli tüzüğü esas alınarak düzenlenmiştir. 

YETKİ

Madde 5- (1)Ödül vermede, konuları belirlemede yalnızca Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir. 
Sendika birim ve üyeleri de öneride bulunabilirler.
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ÖDÜLÜN ADI

Madde 6- (1) Eğitim-iş(Eğitim Ve Bilim İşgörenleriSendikası) tarafından, her yıl Öğretmen 
Hareketinin lideri Fakir BAYKURT adına onur ve başarı ödülü verilir. Bu ödül “FAKİR 
BAYKURT ONUR ÖDÜLÜ” olarak adlandırılmıştır.

ÖDÜL KİMLERE VERİLEBİLİR

Madde 7- (1)Bu ödül; bilim, eğitim, edebiyat ve sanat, toplum bilimleri, emek mücadelesi, 
demokrasinin geliştirilmesi ve yerleştirilmesi alanında çalışmalar yapmış, mücadele etmiş ve bu 
alanda örnek olmuş, davranışlarıyla sendikanın amaç ve ilkeleriyle çelişmeyen sendikacılara, 
eğitimcilere, demokratik kitle örgütleri üyelerine, bilim, sanat ve siyaset insanlarına verilir.

(2)Bu ödül yaşamakta olan kişilere verilir.

(3)Bu ödül gençler için açılacak yarışmaları kazananlara da verilebilir.

ÖDÜLE KİMLER ADAY GÖSTERİLEMEZ

Madde 8-(1)  MYK üyeleri, Şube ve Temsilcilik Yöneticileri ile Jüri üyeleri bu görevleri 
süresince bu ödüllere aday gösterilemezler.

(2) Eylem ve etkinlikleriyle Eğitim-İş’in amaç ve ilkelerine aykırı tavır ortaya koyanlar 
bu ödüle aday gösterilemezler.

ÖDÜL ÖNERİLERİ 

Madde 9-(1) Öneriler, MYK ve Jüri tarafından yapılabileceği gibi sendikamızın şubeleri ve il 
temsilcilikleri tarafından da yapılabilir.

(2)Şube ve temsilcilikler, önerecekleri aday ya da adayları, yönetim kurulu kararıyla 
Genel Merkeze bildireceklerdir.

(3) Bir şube ya da temsilcilik 3(üç)’ten fazla aday öneremez.

(4)Öneri dosyaları aşağıda sıralanan belgeleri içermelidir.

a) Ödüle neden aday gösterildiğini açıklayan gerekçeli bir sunuş yazısı;

b) Adayın ayrıntılı özgeçmişi;

c) Adayın çalışmalarını sergileyen belgelerin dökümü;

ç) Önemli çalışmalarla ilgili belgelerin birer örneği;

d) Adayın bugüne kadar aldığı ödüller ve son iki yılda aday gösterildiği ödüllerin listesi

(5)  Şube ve temsilciliklerden gelecek Ödül önerileri, Bir dosya ya da CD oluşturularak 
her yıl 31 Temmuz tarihinden önce sendikamız adresine elektronik ortamdan ya da posta yoluyla 
ulaştırılır.
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ÖDÜL JÜRİSİNİN OLUŞTURULMASI

Madde 10- (1) Ödül Jürisi, MYK’nın seçeceği 7(yedi)üyeden oluşur.

(2)Bu kurul MYK adına görev yapar.

(3)Yedi üyeden oluşan Jüride 3(üç) üyenin alanında yetkin yüksek öğretim kurumu 
öğretim üyelerinden, iki üyenin uygulamadan(alanında uzman kişiler),1(bir) üyenin eski 
örgütçülerden seçilmesine özen gösterilir. 1(bir) üyeyi MYK kendi içinden seçer. Jüri üyeleri en 
fazla 3(üç)yıl görev yapabilir. Jüri üyelerinin iki yılda bir üçte biri (iki kişisi)yenilenir.

 (4)Ardı ardına 3(üç) toplantıya gerekçesiz olarak katılmayan jüri üyesinin üyeliği 
kendiliğinden sona erer. Devamsızlık ya da istifa nedeniyle boşalan üyelikler ilk MYK 
toplantısında aynı yöntemle seçim yapılarak doldurulur. 

(5)Bu şekilde görevlendirilen üyeler yerine seçildikleri üyenin görev süresini 
tamamlarlar.

(6)Ödül Jürisi'nin ödül verilmeye değer bulunduğu aday ya da adaylarla ilgili kararları, 
her yıl en geç 15 Eylüle kadar açıklanır. 

(7)Kurallara uygun biçimde önerilen adaylar arasından hangisine ödül verileceği, Ödül 
Jürisi'nce belirlenir. Ödül Jürisi, kararlarına temel oluşturacak değerlendirmeleri kendisi 
yapabileceği gibi, başka uzman kişi ve kurullardan da yardım alabilir.

ÖDÜLÜN VERİMESİ VE NİTELİĞİ

Madde 11(1)Ödül,  her yıl 17 Ekim günü düzenlenen bir törenle sahiplerine verilir. Bu günün 
uygun olmadığı özel durumlarda, tören günü MYK tarafından belirlenir. Onur Ödülü kazananlar, 
törende kendi uzmanlık alanlarında ya da diledikleri diğer bir konuda birer konuşma yaparlar. 

(2)Ödül kazananlara birer onurluk ile ödül belgesi verilir.

(3)Bir yıl içinde alınmayan ödüller sendika genel merkez arşivine kaldırılır.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Madde 12 -(1)Eğitim-iş sendikasının üyeleri ve diğer sendika ve bilim insanlarının eğitimde ve 
araştırmada gösterdikleri başarıları değerlendirmek ve elemanları ile araştırmacıları özendirmek 
amacıyla, Eğitim-iş sendikasınca Fakir BAYKURT adına her yıl “ FAKİR BAYKURT 
ONUR ÖDÜLÜ”  verilir.

(3)Her yıl Eğitim-iş tarafından verilecek “FAKİR BAYKURT ONUR ÖDÜLÜ ” yılda 
bir kez olmak üzere bir kişiye verilebileceği Eğitim ve sendikacılık alanında ayrı ayrı kişilere de 
verilebilir. 

(2)Aynı zamanda ödül alacak kişinin sendikal örgütlülük alanında yaptığı çalışmalar da 
değerlendirmeye alınır.
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ÖDÜL İLANI

Madde 13-(1)Ödül alanlar tüm Eğitim-iş sendikası üyelerine, basına ve kamuoyuna MYK 
tarafından internet sitesinde ilan edilerek duyurulur.

AÇIKLIK OLMAYAN HALLER

Madde 14- (1)Bu konuyla ilgili açıklık olmayan hallerde Eğitim-İş 2012 tarihli tüzüğü esas 
alınır.

Madde 15-(1)Bu yönetmelik MYK’nın  16/11/ 2012 Tarih ve 274 Sayılı kararıyla yürürlüğe 
girmiştir.

(2)Bu yönetmeliği MYK yürütür. 

GEÇİCİ MADDE

Madde 16- (1)Yalnız 2012-2013 Dönemine mahsus olmak üzere “ ONUR ÖDÜLÜ” MYK 
tarafında belirlenen adaylar arasından seçilecek birine verilir.

Madde 17- (1) 2017 yılına mahsus olmak üzere “ÖDÜL” MYK tarafından belirlenen adaylardan 
birine verilir. 

EĞİTİM-İŞ MERKEZ YÜRÜTME KURULU
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