
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 

BİLİM, SANAT VE GENÇ BİLİM İNSANI ÖDÜLLERİ YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sakarya Üniversitesi’nde çalışmakta olan 

öğretim elemanları ve araştırmacıların mühendislik ve fen bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal 

bilimler ve güzel sanatlar alanlarındaki araştırma, çalışma, eser, etkinlik ve hizmetlerinin 

değerlendirilerek, üstün niteliklerini ve ödüllendirmeye yönelik ilkeleri ve yöntemi 

belirlemektir. 

Dayanak 

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 

20.Maddesi hükmüne istinaden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122. maddesi esas 

alınarak hazırlanmıştır. 

Kapsam 

MADDE 3- (1) Ödüller her yıl üç türde verilir. Ödül türleri şunlardır: 

a) Bilim Ödülü, Sanat Ödülü, 

b) Genç Bilim İnsanı Ödülü, 

c) Dönemsel Başarı Ödülü. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Ödül tanımları 

Bilim Ödülü, Sanat Ödülü 

MADDE 4- (1) Bilime ve sanata önemli katkılarda bulunmuş bilim ve sanat insanlarına 

verilir. Ödüller yalnızca hayatta olan adaylara, bilime veya sanata belli bir alandaki katkıları 

nedeniyle ya da eserlerinin tümü için verilebilir. 

Genç Bilim İnsanı Ödülü 

MADDE 5- (1) Bilimsel araştırmaları, eserleri ve çalışmalarıyla bilime ve sanata önemli 

katkılarda bulunabilecek yetkinliğe sahip olduğunu kanıtlamış, ödüle başvurunun yapıldığı 

yılda 35 yaşını doldurmamış olan bilim insanları ve sanatçılara verilir. 

Dönemsel Başarı Ödülü 

MADDE 6- (1) Bilim insanı veya sanatçı yetiştiren, mensup olduğu bilim veya sanat 

dalında en son takvim yılında önemli katkılarda bulunmuş ve yaptığı etkinliklerle Sakarya 

Üniversitesi ve ülkemizin bilimsel, teknolojik ve sanat alanında gelişimine ve 

sürdürülebilirliğine üstün katkılar sunan adaylara verilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ödüllere Esas Eserlerin Niteliği 

MADDE 7- (1) Bilim Ödülü, Sanat Ödülü, Genç Bilim İnsanı Ödülü ve Dönemsel 

Başarı 

Ödülü için değerlendirmeye alınacak eserler şunlardır: 

a) “Science Citation Index (SCI)” “Social Sciences Citation Index (SSCI)”, “Arts and 

Humanities Citation Index (AHCI)” de taranan dergilerde yayımlanmış makaleler. 

b) Kitap, kitap bölümü de dahil olmak üzere bilim ve sanat alanındaki özgün eserler. 

c) Tamamlanmış dış kaynaklı Ar-Ge projeleri. 

ç) Ulusal ve uluslararası patentler, faydalı modeller. 

d) Sanatsal Etkinlikler 

e) Başvuru formunda sınırlandırılmış Atıf. 

 

 

 



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Ödül Sayıları 

MADDE 8- (1) Bir yıl içinde verilen Bilim Ödülleri, Genç Bilim İnsanı Ödülleri ve 

Dönemsel Başarı Ödülleri sayısı Mühendislik ve Fen, Sağlık, Sanat ve Sosyal bilimlerin her 

birinde üçü geçemez. 

BEŞİNCİ BÖLÜMÜ 

Başvuru 

Başvuru 

MADDE 9- (1) Adaylar, şahsen ödüllere başvurabilirler; başka öğretim üyelerince, 

Bilim Dalları, Anabilim Dalları, Bölümler, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler ve Araştırma 

ve Uygulama Merkezleri, yetkili kurulları yoluyla ödüllere aday gösterebilirler. Sakarya 

Üniversitesi Bilim Ödülü, Sanat Ödülü ve Genç Bilim İnsanı Ödülü alanlar aynı türde ödüle bir 

daha başvuramazlar. Dönemsel Başarı Ödülünü bir önceki yıl alanlar, takip eden yılda bu ödüle 

başvuramazlar. Başvuru formuna uygun olarak yapılmayan başvurular kesinlikle 

değerlendirmeye alınmaz. 

(2) Ödüllere aday gösterme dosyasına, adayların özgeçmişleri ile eserleri veya 

çalışmalarının dökümü eklenmeli, hangi ödüle hangi nedenlerle aday oldukları veya 

gösterildiklerini açıklayan gerekçe verilmelidir (Bkz. Ek-1). 

(3) Çalışmalarını sürekli olarak yurtdışında sürdürenler Genç Bilim İnsanı Ödülü ve 

Dönemsel Başarı Ödülüne aday olamaz/gösterilemez. 

(4) Adaylar, aynı türden ödüle en fazla üç kez başvurabilirler. 

 (5) Sakarya Üniversitesi bünyesinde en az üç yıl çalışmış olanlar aday olabilir ya da 

gösterilebilir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Başvuru ve Değerlendirme Süreci 

MADDE 10- (1) Ödüllere ilişkin duyuru, üniversite web sayfası, e-posta, akademik 

birimlere yazı, broşür ve posterler yoluyla Rektörlük tarafından her yıl mart veya nisan ayı 

içinde yapılır. Başvurular; Sakarya Üniversitesi Bilim, Sanat ve Genç Bilim İnsanı Ödülleri 

Yürütme Komitesi tarafından değerlendirilir ve sonuçları nihai karar için Sakarya Üniversitesi 

Senatosuna sunulur. Ödüller aynı yıl içerisinde sahiplerine verilir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Ödüllendirme Ölçütleri 

MADDE 11- (1) Bilim, Sanat ve Genç Bilim İnsanı ve Dönemsel Başarı Ödülleri 

adayların; 

a) Eserlerinin yayımlandığı dergi ve kitapların veya kitaplarının ulusal ve uluslararası 

bilim veya sanatındaki yeri, 

b) Çalışmalarının Araştırma-Geliştirmeye katkısı, 

c) Eserlerine yapılan atıf veya eserlerinin kullanımı, 

ç) Eserlerinin ulusal ve uluslararası ölçekte bilim ve sanata getirdiği katkılar, 

d) Eserlerinin endüstriyel, tarımsal, teknolojik, toplumsal, sanat ve sağlık sorunlarına 

getirdiği çözüm önerileri ve yaptığı katkılar, ölçüt olarak ele alınır ve bunlara ilişkin somut 

değerlendirmeler yapılır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Ödül 
MADDE 12- (1) Ödüller belge ve maddi destek olarak verilir. Maddi desteğin türü 

miktarı ve kaynağı her yıl rektörlükçe belirlenir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Yürütme Komitesi 

MADDE 13- (1) Sakarya Üniversitesi Bilim Ödülü, Sanat Ödülü, Genç Bilim İnsanı 

Ödülü ve Dönemsel Başarı Ödülü Yürütme Komitesi, ödüllere başvuruları değerlendirmek ve 



gerekli organizasyonu yapmak amacıyla oluşturulur. Bu komisyonun üyeleri ve başkanı Rektör 

tarafından atanır. Üyeler ödüle başvuramaz. Ödüle başvurmak isteyen komisyon üyeleri, 

üyelikten çekilmek zorundadır. 

(2) Yürütme Komitesi; mühendislik ve fen, sağlık ve sosyal bilimler ile sanat 

dallarından seçilmiş 9 üyeden oluşur. 

(3) Yürütme Komitesinin görev süresi 3 yıldır. Yürütme Komitesi üye sayısının 

çoğunluğu ile toplanır, karar katılanların oy çokluğu ile alınır. 

(4) Yürütme Komitesi, başvuruları değerlendirmek ve sonuçlandırmak amacıyla en az 

üç kişiden oluşan Uzmanlık Komisyonları belirleyebilir. Uzmanlık Komisyonlarında diğer 

Üniversitelerin öğretim üyeleri de yer alabilir. 

(5) Yürütme Komitesi, Uzmanlık Komisyonlarının görüşlerini de dikkate alarak ödüle 

layık adayları belirler. Sonuçları, Senato kararı için gerekçeli bir raporla birlikte Rektörlüğe 

sunar. 

(6) Yürütme Komitesinin sekretarya hizmetleri Rektörlükçe yürütülür. 

ONUNCU BÖLÜM 

Son Hükümler 

Yürürlük 

MADDE 14- (1) Bu yönerge Sakarya Üniversitesi Senatosunun 27.02.2020 tarih, 548 

sayı ve 13 numaralı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.  

Yürürlükten Kaldırma 

MADDE 15- Üniversitemiz Senatosunun 21.03.2019 Tarih, 523 Sayı ve 17 Numaralı 

kararı ile kabul edilen “SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLİM, SANAT VE GENÇ BİLİM 

İNSANI ÖDÜLLERİ YÖNERGESİ” yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürütme 

MADDE 15- (1) Bu yönergeyi Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 


