HACI BEKTAŞ VELİ DOSTLUK VE BARIŞ ÖDÜLÜ
YÖNETMELİĞİ
1. ÖDÜLÜN ADI “ HACI BEKTAŞ VELİ DOSTLUK VE BARIŞ ÖDÜLÜ” olup, her yıl verilir.
2. Ödül, 16-21 Ağustos tarihlerinde Hacıbektaş’ta yapılmakta olan Hacıbektaş Veli Anma
Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri Anma Kurulu tarafından organize edilmektedir.
3. ÖDÜLÜN AMACI : Bu ödül yurt içinde ve yurt dışında Anadolu aydınlanması ve
kültürünün araştırılıp irdelenmesinde; ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılıp etkili olmasın da;
araştırma yapan Sanatsal Etkinlik veya ürünler ortaya koyan her türlü düşünsel, felsefi,
sanatsal etkinliklerle, bir yandan uzak kökleriyle Anadolu aydınlanmasını irdeleyip ortaya
çıkarırken bir yandan bu kültürün önemli kollarından birini, hatta bu kültüre damgasını
vurmuş, bu yayınla tarihe mal olmuş Alevi-Bektaşi geleneğini “Damarını” aşısını da inceleyip
ortaya çıkartan; yurdun bütünlüğüne ulusun birliğine ve dünya barışına katkı sunan, kişi ve
kuruluşları bu ödülle onurlandırırken bu alan ve doğrultudaki yeni çalışmaları özendirmeyi
amaçlar.
4. Jüri; Düzenleme Kurulu tarafından belirlenir ve 7 Asil, 2 Yedek üyeden oluşur.
5. Jüri kararını “oy çokluğu” esasına göre belirler.
6. Ödül “Evrensel” Niteliktedir ve tüm dünya insanları veya Kuruluşları arasında seçilebilir.
7. Jüri kararını en geç 01 Temmuz Tarihine kadar alır ve Düzenleme Kuruluna bildirir.
8. Bir sonraki yılın jürisi yıl içerisinde belirlenir ve üyelerine bildirilir.
9. Jüri her yıl yenilenir.
10. Jüri; Düzenleme Kurulunun belirleyeceği en çok 5 aday adayı arasından ödülün verileceği
kişiyi belirler. Düzenleme Kurulu adaylarını en geç 1 Haziran tarihine kadar Jüri üyelerine
bildirir.
11. Ödül, özel bir kişiye verilebileceği gibi bir kurumada verilebilir.
12. Jürinin kararına Düzenleme Kurulu her ne suretle olur ise olsun itiraz edemez. Kararını
değiştiremez
13. Ödüle layık görülen kişi veya kurum her yıl 15 Temmuz tarihinde açıklanır.
14. Açıklama gerek ”Basın Bildirisi” şeklinde kamuoyuna gerekse yazılı olarak kişi veya
kuruma yapılır.
15. Ödülle layık kimse bulunamaz ise buda yine bir “Basın Bildirisi” ile kamuoyuna açıklanır.
16. Prensip olarak ödül; 16-21 Ağustos Hacıbektaş Veli Anma Törenlerinin açılış merasiminde
verilir. Ancak zaman olarak ödülü alan şahıs veya kurum için uygun olamaz ise sağlanacak
mutabakata göre Törenlerin herhangi bir gününde de ödül verilebilir.
17. Hacıbektaş Belediye Başkanı 7 kişilik Jürinin tabii üyesi ve başkanıdır. Başkan ayrıca
Jürinin sekreterya görevini de üstlenir.
18. Jürinin diğer 6 üyesi ise Hacıbektaş Veli Düşüncesini tanıyan: Basın mensuplarından;
Sinema ve tiyatro sanatçılarından; Yazar, Şair ve eleştirmenlerden; Eğitim ve Öğretim
elemanlarından; Üst düzey bürokrat ve Siyasetçiler arasından seçilir.
ANMA KURULU BAŞKANLIĞI

