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sinixci söLiiM
Amaç ve Kapsaın

Amaç

Madde l-

(l) Bu yönergenin amacı. Yalova Üniversitesi tarafindan verilecek ödülleri ve bu ödüllerin
verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2-

( |) Bu yönerge. Yalora Üniversitesi laralından verilecek ödülieri ve bu ödül|erin verilmesine
iIişkin usul ve esasları kapsar.

ixixci söLüIvI

Öaıııler ve Öaüılere iıişkin Usul ve Esaslar

()nursal doktora

}ladde J-

(l) onursal doktora unvanına aday gösterilecek kişilerin hali hazırda Türkiye cumhuriyeti
üniversitelerinde öğretim elemant kadrosunda bulunmaması ve aşağıda listelenen şartlardan en
az birini gerçekleştirmiş olması gerekir:

(a) Unvan verilecek bilim/sanat alanında uluslararası
bulunmak.

katkı sağlayacak yayınları/eserleri

(b) Yurt ve dünya banşına, insanlığa, fikir, kültür, spor ve sanata önemli katkılaryapmış olmak.

(c) Türkiye'nin gelişmesi veya uluslararası alanda tanıtılması için önemli katkılar sağlamış
olmak.

Eğitime katkı

Madde 4_

( | ) Eğitime katkı ödülü, her yı| fen ve mühendislik bilimleri. sosyal biIimler, sağlık bilimleri,
sPor bilimleri veya güzel sanatIar alanlarında Yalova Üniversitesi mensubu olan bir bilim/sanat
insanına verilir.

(2) Ödül, bilim ya da sanat insanın!n yaşamı boyunca ön lisans, lisans ve lisansüs
eğitim adına gösterdiği çabalar ve gerçekIeştirdiği çahşmaların tümü için verilir.

(3) Bu ödül ayniveya nakdi oIabileceği gibi plaket, berat, madalya ve belge şeklinde
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Bilim/sanat ödü|ü

Madde 5_

( l) Bilime ve sanala önemli katkılarda bulunmuş, uluslararası platformda tanınmış bilim/sanat
insanlarına veya bilim/sanat insanı gruplarına verilir. Ödü|ler yalnızca hayatta olan adaylara,
biIime veya sanata belli bir alandaki katkıları nedeniyle ya da eserlerinin tümü için verilebilir.
Bu ödül, "Science Citation Index (SCl)" "Socia| Sciences Citation Index (SSCI)", .'Arts and
Humanities Citation Index (AHCI)" de taranan dergilerde yayımlanmış özgün makaleler, bazı
bilim ve sanat alanları için yalova Üniversitesi Atama ve yükseltme kriterlerinde geçerli olan
dergilerde yayımlanmış özgün makaleler, kitap, kitap bölümü de dahil olmak üzere biliın ve
sanat alanındaki özgün eserler. ulusal ve uluslararası patentler, faydalı modetler. kurum içi
veya diğer kurumlardan alınmış bütçesi ve yaygın etkisi yüksek olan veya kuruma kaikı
sağ|ayan projeler için verilir.

(2) Her yıI. fen ve mühendislik bilimleri, sosyal bilimler. sağlık bilimleri, spor bilimleri veya
güzel sanatlar alanIarının her birinden birer kişi oImak üzere YaIova Üniversitesi mensubu olan
ya da oImayan toplam beş bilim/sanat insanına veya bilim/sanat insanı grubuna verilir.

(3) Bu ödül ayni veya nakdi olabileceği gibi plaket, berat. madalya ve belge şeklinde de olabilir.

Spor, sanıt ye basında hizmet ödülü

Mıddt 6-

( ]) Ulkemizin spor. sanat veya basın a|anında gelişiınine üstün hizmetler sunan adaylara verilir
Söz konusu ödül, üniversite öğrencileri tarafından seçilenlere verilir.

Teşvik ödülü

Madde 7-

( l) Bilimsel araştırmaları, eserleri ve çalışmalarıyla bilime ve sanata önemIi katkılarda
buIunabiIecek yetkinliğe sahip oIduğunu kanıtIamış. ödüIe başvurunun yapıldığı yılda 40 yaşını
doldurmamış. henüz profesör olmamış, yalova Üniversitesi mensubu, bilim/sanat insanına veya
bilim/sanat insanı grubuna verilir.

(2) Her yıl, fen ve mühendislik bilimleri, sosyal bilimler, sağlık bilimleri, spor bi|imleri ve
güzel sanatlar alanlarının her birinden birer kişi olmak üzere toplam beş bilim/sanat insanına
veya bilim/sanat insanı grubuna verilir.

(3) Ödül. bir çalışma, araştırma, proje. eser, sergi ya da etkinlik için verilebilir.

(,1) Bu ödül ayni veya nakdi olabileceği gibi plaket. berat. madalya ve belge şeklinde de9lıbil.iı".
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Topluma hizmet ödülü

Madde 8-

kuruma hizmet ödülü

Madde 9-

( l ) Yalova Üniversiıesinde çahşan öğretim üyesi dışındaki çıersonele verilir.

(2) Mensup olduğu birimin kurumsallaşması için önemli katkılarda bulunan ve üstün birçalışma
performansı gösteren birime veya personele veriIir.

(3) Bu ödül ayni veya nakdi olabileceği gibi plaket, berat, madalya ve belge şeklinde de olabilir.

Odül sayısı ve şekli

Madde l0-

(l) Bir yıl içinde verilen bilim/sanat ödülleri sayısı fen, sağ|ık, sosyal bilim ve sanaıın her
birinde birer olmak üzere dördü. eğitime katkı ödü|ü sayısı biri, sporda./sanatta,/basında hizmet
ödülü sayısı her birinde birer olmak üzere üçü, teşvik ödüIü sayısı beşi. topluma hizmeı ödüIü
sal ısı ilil i_ kuruına hizmet ödülü sayısı onu €ıeçemeı.

}lıdde l l -

( l ) Her yıl, ödüllerin hangi alanlarda ve hangi şekille (ayni, nakdi. plaket. berat. madalya. belge)
verileceğine, nakdi bir ödül verilecekse bunun miktarına Üniversite Yönetim Kurulu karar verir.

(2) Araştırma grubu adına verilen maddi destek ödüllerinden grup elemanları eşit olarak
yararlandırılır; ortak belge şeklindeki teşvik ödüIleri her eIemana verilir.

üçüxcü BöLüM

Başvuru ve Değerlendirme

Madde l2-

( l) onursal doktora unvanı Rektörün önerisi üzerine Senato tarafından onaylanır.

(2) Eğitime katkı ödülü. bilim/sanat ödülü ve teşvik ödülü için gerekli şartları taş!yan,.
bağlı bulundukları birimlerin yönetim kuru|ları ıarafından aday gösterilir. /;-- ...''.
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( l) Her yıI. fen ve mühendislik bilim|eri, sosyal bilimler. sağIık bilimleri. spor bilimleri vey,a
güzel sanatlar alanlarında Yalova Üniversitesi mensubu olan ıa da olmayan, çalışan ya da
emekli bir bilim/sanat insanına verilir.

(2) Ödül. bilim/sanat insanının yaşamı boyunca topluma hizmet adına gösterdiği başarılar veya
gerçekleştirdiği çalışmaların tümü için veri lir.

(3) Bu ödül ayni veya nakdi olabileceği gibi plaket, beraı, madalya ve belge şeklinde de olabilir.
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(3) Topluma hizmet ödülü için gerekli şartları taşıyan kişiler, birimlerin yönetim kurulları
ıarafından ada1 gösıerilir.

(4) Kuruma hizmet ödülü için gerekli şaıtları taşiyan kişiler bağlı bulundukları birimler
tarai ndan aday gösterilir.

(5) Sporda,/sanatta./basında hizmet ödülü için gerekli şartları taşıyan kişiler Üniversite Yönetim
Kurulu tarafından aday gösterilir.

(6) Ayrıca Rektörlük resen tüm ödüller için aday belirleyebilir.

(7) Çalışmalarını sürekli olarak yurtdışında sürdürenler teşvik ödülüne aday gösterilemez.

(8) Adaylar. aynı türden ödüle ardışık olmayacak şekilde en fazla üç kez aday gösterilebilir. Bir
adayın birincil derecede esas olan eserleri ile başka bir aday aynı türde ödüle aday gösterilemez.

Madde 13-

( l ) Ödüllere ilişkin başvuru duyurusu, üniversite web sayfası, e-posta, akademik birim lere 1,azı.
broşür ve posterler yoluyla Rektörlük tarafından her yıl ocak veya şubat ayı içinde yapıIır.
Başvurular; Yalova Üniversitesi Bilim/Sanat Ödiiüleri, Sporda,/Sanatta./Basında Hizmet
Ödtlüleri. Teşvik Ödülleri Yürütme Komisyonu tarafından değerlendirilir ve sonuçları nihai
karar için Yalova Üniversitesi Yönetim Kuruluna sunulur. Ödüller al,nı yıl içerisinde sahiplerine
verilir.

Odül değerlendirme komisyonlarının oluşturulması

Madde 1.1_

( l ) Kuruma hizmet ödülü hariç ödüller komisyon tarafından değerlendirilir. Bu amaçla Fen ve
Mühendislik Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar
alanlarının her birinden, tercihen ulusal veya uluslararası ödül sahibi en az üçer kişi Rektörün
önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından her akademik yıl başında l yıl süreyle atanır.
Komisyon ödül türlerine göre kendi içerisinde gruplar oluşturarak seçim yapar.

(2) Kuruma Hizmet Ödülü Komisyonu, personelden sorumlu rektör yardımcısı, genel sekreter
ve daire başkanlarından oluşur.

(3) Aıt arda iki toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyelerin görevleri sona erer.

(4) Herhangi bir ödüle aday gösterilenjüri üyesi değerlendirme topiantı|arına katılamaz.

Ödütlendirme ölçütleri

Madde 15-

( 1 ) Bilim/sanat ödülü ve teşvik ödülünde adayların;

(a) Eserlerinin yayımlandığ! dergi ve yayınevlerinin bilim veya sanattaki yeri,

(b) Eserlerine yapılan atıfveya eserlerinin kullanımı.

(c) Eserlerinin ulusal ve uluslararası ölçekte bilim ve sanata katkıları,
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(ç) Eserlerinin endüstriyel, tarımsal, teknolojik, toplumsal ve sağlık sorunlarına getirdiği çözüm
önerileri ve yaplığı katkıları ölçüt olarak ele alınır ve bunlara ilişkin somut değerlendirmeler

1,apılır.

(2) Hizmet ödüllerinde adaylar;

(a) Bilim ve sanat insan! yetiştirmek,

(b) Mensup olduğu bilim veya sanat dalının kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,

(c) Bilimsel kurum ve kuruluşlar kurmak veya kurulmasında önemli katkılar yapmak,

(ç) Ülkenin bilim, teknik, spor, sanat ve basın alanlarında gelişimine üstün hizmetlerde
bulunmak.

(d) Mensup olduğu birimin kurumsallaşması için katkıda bulunmak ve üstün bir çalışma
performansı göstermek gibi ölçütIer çerçevesinde somut değerlendirmeler yapılır.

Başvuru dosyası

Madde l6-

Değerlendirme süreci

Madde 17-

( l ) Her yılın son iş günü mesai biıimine kadar başvurular kabul edilir.

(l) Ödüllere esas olan ve başvuru dosyasına konulan araştırma. çalışma. eser, etkinlik ve
hizmetlerin başka bir kurum veya kuruluş tarafindan ödüllendirilmemiş ve başvuru tarihinden
önce yapılmış/yayım lanmış olması gerekir.

(2) Başvuru dosyası pdf formatında hazırlanır ve taşınabilir bellek ile ilgili makamlara teslim
edilir.

(3) Başvuru dosyasında;

(a) Ödüle aday olma veya gösterilme gerekçesi,

(b) Adayın, ayrıntılı olarak çalışmalarını içeren özgeçmiş dosyası,

(c) Ödüle adaylığa gerekçe olan araştırma, proje, eser ya da etkinlikIerin örnekleri,

(ç) Adayın, varsa o güne kadar hak edilmiş tüm ödüllerinin listesi bulunur.

(2) Başvuru kabulü tamamlandıktan sonra dosyalarjüri üyelerine gönderilir. Her bir üye dosya
değerlendirmelerini bir ay içerisinde bitirmekle yükümlüdür. Başvuruların fazla olması
durumunda süre uzatımı talebi komisyonca Üniversite Yönetim Kararına sunulur.

(3) Komisyon. belirlenen takvim uyarınca toplanarak nihai kararın alınmasını sağlar ve
görüşünü Üniversite Yönetim Kuruluna sunar.

(4) Ödülleri almaya hak kazananIar ve ödül törenitarihi Üniversite Yönetim Kurul
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ödüllerin takdimi

Madde 18- (l) Ödüller Rektörlük tarafından düzenlenecek bir törenle kişi ya da grupların kendisine,
teın silci lerine, ödül alınaya hak kazandıktan sonra vefht etmiş kişilerin kanuni mirasçılarına takdim
edilir.

(2) Sporda/Sanana,/Basında Hizmet Ödülleri töreni diğer ödül töreninden farklı bir tarihte
yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

son Hükümler

Madde 19- (l) Bu yönerge Yalova Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edi|diği tarihten itibaren

_",ürürlüğe girer.

Madde 20- ( l ) Bu Yönetmelik hükümlerini Rektör yürütür.
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