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ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖDÜL YÖNERGESİ 
BİRİNCİ BÖLÜM 

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç ve Kapsam 
 
MADDE 1- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde görev yapan akademik, idari personelin,  

öğrencilerin ve üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlar ile kişilerin çalışmalarında göstermiş 
oldukları başarı ve hizmetlerin değerlendirilmesi, performanslarının artırılması ve 

çalışmalarının teşvik ve desteklenmesi amacıyla ödüllendirilmeleri esaslarını düzenleyen ödül 

yönergesidir. 

 

Dayanak 
MADDE 2- Bu Yönerge, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 20. maddesi 

hükmüne istinaden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 122. maddesi esas alınarak 
hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 3- Bu Yönergede adı geçen kavram ve terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir. 

a) Akademik Personel: Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu’na tabi olarak görev yapan personeli, 

b) Araştırma Merkezi Müdürleri: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesinde hizmet veren 
bütün araştırma merkezi müdürlerini, 

c) Bilim Araştırma Politikaları Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilim Araştırma 
Politikaları Kurulu’nu, 

d) Dekan: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesinde bulunan fakülte dekanlarını, 
e) Diş Hekimliği Fakültesi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini 

f) Eğitim Fakültesi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesini, 

g) Enstitü Yönetim Kurulları: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen, Sağlık, Sosyal ve Eğitim 
Bilimleri Enstitülerinin yönetim kurullarını, 

h)  İdari Personel: Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna 
tabi olarak görev yapan personel ile 4857 sayılı iş kanununa göre sürekli işçi pozisyonunda 

çalışan personeli, 
i)  Ödül Jürisi: Her bir ödül kapsamında oluşturulan değerlendirme jürisini,  

j) Öğrenci: Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde öğrenimini sürdüren kayıtlı öğrencileri, 
k) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı’nı, 

l) Personel Daire Başkanlığı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nı, 
m) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü’nü, 

n) Tıp Fakültesi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesini, 
o) Sağlık, Spor ve Kültür Daire Başkanlığı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Spor ve 

Kültür Daire Başkanlığını,  



p) Senato: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosunu, 

q) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ni, 
r) Yönerge: Üniversite Ödül Yönergesi’ni, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

         Akademik Personel ile Üniversite Dışındaki Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Verilen 

Ödüller 

MADDE 4-  
(1) ONUR ÖDÜLÜ: Onur Ödülü, her yıl, biri ülkemizin kalkınmasında bilim, araştırma ve 
eğitime farklı yönleri ile katkıda bulunmuş Eskişehir Osmangazi Üniversitesi çalışanları 
dışında bir kişiye, diğeri ise ulusal veya uluslararası düzeyde bilim, araştırma ve eğitim 
faaliyetlerinde kurucu, başlatıcı, belirleyici, yürütücü ve yönlendirici katkılar yapmış 
Üniversitemiz mensubu aktif olarak çalışan bir kişiye verilmek üzere tahsis edilen iki ödüldür. 
Onur ödülleri yaşayan kişilere bir kez verilir.     

 

(a) Ödül başvuru ve karar yöntemi: Onur ödülleri için Üniversitemizin Bilim Araştırma 

Politikaları Kurulu, fakülte, enstitü, yüksekokul ve araştırma merkezlerinin yönetim kurulları 

bir veya birden çok aday önerebilir. Önerilen adaylar için, öneren birim tarafından “Onur ödülü 

aday önerme başvuru formu” (Ek 1) doldurularak Rektörlük tarafından belirlenen takvim 

dâhilinde Rektörlüğe teslim edilir. Bu formda adayın kimliği, detaylı özgeçmişi, neden aday 

gösterildiğine dair en az 1,200, en çok 2,000 kelimelik bir “adaylığa gerekçe ve liyâkat” metni 

ve yer alır. Ayrıca Üniversitemiz mensubu ve aktif olarak çalışanlar arasından önerilen adaylar 

için bilimsel ve diğer yayınları da formda detayı ile belirtilir.  

 

Önerilen adaylarla ilgili belgeler Onur Ödülü Jürisi tarafından ön incelemeye tabi tutularak ödül 

için üç aday belirlenir. 

   

Onur ödülü jürisi 7 kişiden oluşur. İki kişi Bilim Araştırma Politikaları Kurulu üyeleri 

arasından, 1 üye fakülte dekanları, 1 üye enstitü müdürleri, 1 üye araştırma merkezleri 

müdürleri, 1 üye seçilmiş senato üyeleri arasından, 1 üye de üniversitede idari görevi olmayan 

profesör düzeyinde öğretim üyeleri arasından olmak üzere Rektör tarafından atanır. En kıdemli 

Jüri üyesi başkan, en kıdemsiz jüri üyesi sekreter olur. Jüri kararlarını gizli oylama ile oy 

çokluğu esasına dayanarak verir. Jüri kararları için gerekçeli rapor hazırlar ve ödül için her bir 

grupta belirlediği üç adayı, ilan edilen takvim içinde yazılı olarak Üniversite Senatosu’na 

sunulmak üzere Bilim Araştırma Politikaları Kurulu koordinasyonunda Rektörlüğe iletir. 

Üniversite Senatosu bu kişiler arasından ödül verilecek Üniversite dışı ve Üniversite mensubu 

birer kişiyi belirler. 



 

(2) HİZMET ÖDÜLÜ: Hizmet ödülü, aşağıda belirtilen nitelik ve katkılardan en az birini 

sağlamış Eskişehir Osmangazi Üniversitesi dışından bir kişiye ve Üniversitemiz 

mensuplarından bir kişiye her yıl verilmek üzere tahsis edilmiş ödüldür. Hizmet ödülleri 

yaşayan kişilere bir kez verilir. 

 

 Bilim alanlarından birinde, ülkenin toplumsal, teknolojik ve ekonomik kalkınmasına yönelik 

önemli katkılarda bulunmuş olmak. 

 Araştırma yönetimi ve diğer çalışmalar ile araştırıcı bir gençliğin yetiştirilmesine ve ülkenin 

araştırma potansiyelinin artırılmasına önemli katkılarda bulunmuş olmak. 

 Araştırma sonuçlarının sağlık, fen bilimleri, teknoloji veya sosyal bilimler alanlarında hayata 

aktarılması ile araştırmaya dayalı kalkınmanın gerçekleştirilmesi ya da yaygınlaştırılmasına 

emeği geçmiş olmak. 

 Türkiye’nin gereksinimi olan sektörlerin kurulması, geliştirilmesi ya da var olan sektörlerin 

verimli duruma getirilmesi çabalarıyla ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmuş olmak. 

 Bilimsel araştırmalar için merkez ve laboratuvarların kurulmasına katkılarda bulunmuş olmak. 

 Bilim insanı yetiştirilmesine önemli katkılarda bulunmuş olmak. 

 Yükseköğretim kurumlarının çağdaş ve atılımcı bir yaklaşımla kurulmasına ve geliştirilmesine 

öncülük ederek önemli katkılarda bulunmuş olmak. 

 

(a) Ödül başvuru ve karar yöntemi: Hizmet ödülleri için Üniversitemizin Bilim Araştırma 

Politikaları Kurulu, fakülte, enstitü, yüksekokul ve araştırma merkezlerinin yönetim kurulları 

bir veya birden çok aday önerebilir. Önerilen adaylar için öneren birim tarafından “Hizmet 

ödülü aday önerme başvuru formu” (Ek 2) doldurularak Rektörlük tarafından belirlenen takvim 

dahilinde Rektörlüğe teslim edilir. Bu formda adayın kimliği, detaylı özgeçmişi ve neden aday 

olarak önerildiğine dair en az 1,200, en çok 2,000 kelimelik bir “adaylığa gerekçe ve liyâkat” 

metni yer alır. Ayrıca Üniversitemiz mensubu ve aktif olarak çalışanlar arasından önerilen 

adaylar için bilimsel ve diğer yayınları da formda belirtilir. 

 

Önerilen adaylarla ilgili belgeler ödül jürisi tarafından ön incelmeye tabi tutulur ve ödül için üç 

aday belirlenir. 

 

Hizmet ödülü jürisi 7 kişiden oluşur. Bir kişi Bilim Araştırma Politikaları Kurulu üyeleri 

arasından, 1 üye fakülte dekanları, 1 üye enstitü müdürleri, 1 üye araştırma merkezleri 

müdürleri, 1 üye seçilmiş senato üyeleri arasından, 2 üye de üniversitede idari görevi olmayan 

profesör düzeyinde öğretim üyeleri arasından olmak üzere Rektör tarafından atanır.  En kıdemli 

Jüri üyesi başkan, en kıdemsiz jüri üyesi sekreter olur. Jüri kararlarını gizli oylama ile oy 

çokluğu esasına dayanarak verir. Jüri kararları için gerekçeli rapor hazırlar ve ödül için her bir 

grupta belirlediği üç adayı, ilan edilen takvim içinde yazılı olarak Üniversite Senatosu’na 



sunulmak üzere Bilim Araştırma Politikaları Kurulu koordinasyonunda Rektörlüğe iletir. 

Üniversite Senatosu bu kişiler arasından ödül verilecek Üniversite dışı ve Üniversite mensubu 

birer kişiyi belirler. 

 

(3) SANAT ÖDÜLÜ: Sanat ödülü, edebiyat, resim, heykel, müzik, mimari, geleneksel ve 

görsel sanatlar alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde ürün veren ve tanınır sanatçılar 

arasında olan kişilere verilen ödüldür. Sanat alanında iki ödül tahsis edilmiş olup, bir ödül 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi dışı kişilere, bir ödül ise Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesi’nde aktif olarak çalışan kişilere verilir. Sanat ödülleri yaşayan kişilere bir kez 

verilir. 

 

(a) Ödül başvuru ve karar yöntemi: Sanat ödülleri için kişiler bireysel olarak 

başvurabilecekleri gibi, Üniversitemizin Bilim Araştırma Politikaları Kurulu, fakülte, enstitü, 

yüksekokul ve araştırma merkezlerinin yönetim kurulları bir veya birden çok aday önerebilir. 

Başvuran veya önerilen adaylar için başvuru sırasında “Sanat ödülü aday önerme başvuru 

formu” (Ek 3) doldurulur. Bu formda adayın kimliği, detaylı özgeçmişi ve neden aday 

gösterildiğine dair en az 1,200, en çok 2,000 kelimelik bir “adaylığa gerekçe ve liyâkat” metni 

yer alır. Ayrıca Üniversitemiz mensubu ve aktif olarak çalışanlar arasından önerilen veya 

başvuran adaylar için mesleki, bilimsel ve diğer eserleri de formda belirtilir. 

 

Önerilen veya başvuru yapan adaylarla ilgili belgeler ödül jürisi tarafından ön incelmeye tabi 

tutulur ve ödül için üç aday belirlenir. 

 

Sanat ödül jürisi, 4’ü üniversiteden, 2’si üniversite dışı Eskişehir’de yaşayan sanat/sanatçı 

nitelikli kişiden, 1’i Eskişehir dışında yaşayan akademik çalışma alanı bir sanat dalı olan kişi 

olmak üzere toplam 7 kişiden oluşur. Jüri üyelerini Rektör atar. En kıdemli jüri üyesi başkan, 

en kıdemsiz jüri üyesi sekreter olur. Jüri kararlarını gizli oylama ile oy çokluğu esasına 

dayanarak verir. Jüri kararları için gerekçeli rapor hazırlar ve ödül için her bir grupta belirlediği 

üç adayı, ilan edilen takvim içinde yazılı olarak Üniversite Senatosu’na sunulmak üzere Bilim 

Araştırma Politikaları Kurulu koordinasyonunda Rektörlüğe iletir. Üniversite Senatosu bu 

kişiler arasından ödül verilecek Üniversite dışı ve Üniversite mensubu birer kişiyi belirler. 

 

(4) EĞİTİM ÖDÜLÜ: Eğitim ödülü, eğitim uygulamaları alanında ulusal ve uluslararası 

düzeyde verdiği emeklerle, yaptığı katkılarla tanınan biri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi dışı 

kişiye, biri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde aktif olarak çalışan kişiye verilir. Eğitim 



ödülleri, yaşayan kişilere bir kez olmak üzere verilir. 

 

(a) Ödül başvuru ve karar yöntemi: Eğitim ödülleri için fakülte, enstitü, yüksekokul ve 

araştırma merkezlerinin yönetim kurulları bir veya birden çok aday önerebilir. Başvuran veya 

önerilen adaylar için başvuru sırasında “Eğitim ödülü aday önerme başvuru formu” (Ek 4) 

doldurulur. Bu formda adayın kimliği, detaylı özgeçmişi ve neden aday gösterildiğine dair en 

az 1,200, en çok 2,000 kelimelik bir “adaylığa gerekçe ve liyâkat” metni yer alır. Ayrıca 

Üniversitemiz mensubu ve aktif olarak çalışanlar arasından önerilen veya başvuran adaylar için 

bilimsel ve diğer yayınları da formda belirtilir. 

 

Önerilen veya başvuru yapan adaylarla ilgili belgeler ödül jürisi tarafından ön incelmeye tabi 

tutulur ve ödül için üç aday belirlenir. 

 

Eğitim ödülü jürisi 7 kişiden oluşur. İki kişi Eğitim Fakültesi’nden, 1 kişi Eğitim ile ilgili 

araştırma merkezi müdürleri arasından olmak üzere Rektör tarafından atanır. Diğer dört üye ise 

birisi fakülte dekanları, birisi enstitü müdürleri, birisi araştırma merkezleri müdürleri, birisi 

seçilmiş senato üyeleri arasından olmak üzere Rektör tarafından atanır. En kıdemli jüri üyesi 

başkan, en kıdemsiz jüri üyesi sekreter olur. Jüri kararları için gerekçeli rapor hazırlar ve ödül 

için her bir grupta belirlediği üç adayı, ilan edilen takvim içinde yazılı olarak Üniversite 

Senatosu’na sunulmak üzere Bilim Araştırma Politikaları Kurulu koordinasyonunda 

Rektörlüğe iletir. Üniversite Senatosu bu kişiler arasından ödül verilecek Üniversite dışı ve 

Üniversite mensubu birer kişiyi belirler. 

 

(5) BİLİM ÖDÜLÜ: Bilim ödülü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi mensuplarından “sağlık”, 

“fen bilimleri ve mühendislik” ve “sosyal bilimler” alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde 

bilim ve araştırma çalışmalarına yaratıcı, kurucu, yönetici ve yönlendirici düzeyinde katkılar 

yapmış olan kişilere verilir. Bilim ödülleri, yılda bir kez olmak üzere her bir alan için yaşayan 

ve halen üniversitede çalışmakta olan  bir bilim insanına verilir. Ödül alan kişiler tekrar aynı 

ödüle aday gösterilemezler. 

 

(a) Ödül başvuru ve karar yöntemi: Bilim ödülleri için kişiler kendi başlarına 

başvurabilecekleri gibi, Üniversitemizin Bilim Araştırma Politikaları Kurulu, fakülte, enstitü, 

yüksekokul ve araştırma merkezlerinin yönetim kurulları bir veya birden çok aday önerebilir. 

Başvuran veya önerilen adaylar için başvuru sırasında “Bilim ödülü aday önerme ve başvuru 

formu” (Ek 5) doldurulur. Bu formda adayın kimliği, detaylı özgeçmişi, bilimsel ve diğer 



yayınları ile neden aday olduğuna veya gösterildiğine dair en az 1,200, en çok 2,000 kelimelik 

bir “adaylığa gerekçe ve liyâkat” metni yer alır.  

 

Önerilen veya başvuru yapan adaylarla ilgili belgeler ödül jürisi tarafından ön incelmeye tabi 

tutulur ve ödül için her alanda üç aday belirlenir. 

  

Bilim ödülü jürisi 7 kişiden oluşur. Dört kişi Bilim Araştırma Politikaları Kurulu üyeleri 

arasından Rektör tarafından atanır. Diğer üç üyenin birisi fakülte dekanları, birisi enstitü 

müdürleri, birisi de araştırma merkezleri müdürleri arasından olmak üzere Rektör tarafından 

atanır. En kıdemli Jüri üyesi başkan, en kıdemsiz jüri üyesi sekreter olur. Jüri kararlarını gizli 

oylama ile oy çokluğu esasına dayanarak verir. Jüri kararları için gerekçeli rapor hazırlar ve 

ödül için her bir grupta belirlediği üç adayı, ilan edilen takvim içinde yazılı olarak Üniversite 

Senatosu’na sunulmak üzere Bilim Araştırma Politikaları Kurulu koordinasyonunda 

Rektörlüğe iletir. Üniversite Senatosu bu kişiler arasından ödül verilecek Üniversite dışı ve 

Üniversite mensubu birer kişiyi belirler. 

 

(6) BİLİMSEL ARAŞTIRMA BAŞARI ÖDÜLÜ: Bilimsel araştırma başarı ödülü, “sağlık 

bilimleri”, “fen bilimleri ve mühendislik”, “sosyal bilimler” ve “eğitim bilimleri” alanında bir 

yıl içinde en fazla bilimsel makale puanı olan ve halen üniversitede çalışmakta olan 5’er kişiye 

verilir. Ödül kriterlerini oluşturan makalelerin katkı puanı hesaplama esasları Tablo 1 ve Tablo 

2’ de yer almaktadır. Bu tablolarda belirtilen puan hesaplaması uygulamasına göre SCI, SCI-

Exp.’de, SSCI ve AHCI’de indekslenen dergiler esas alınır. Adayların bilimsel makale puanı, 

Tablo 1 ve 2’de belirtilen puanlara göre yazar katkı puanı olarak hesaplanır. Ödül için her bir 

alanda toplamda en yüksek puanı olan 5 kişi belirlenir. 

 

 

Tablo 1. Sağlık Bilimleri ve Fen Bilimleri Alanında Yazar Katkı Puanı 

 

SCI ve SCI-Exp.’de indekslenen dergilerde 

yayınlanan makale niteliği 

1. İsim 

Puanı 

2.,3. İsim 

Puanı 

4. ve 

Sonrası 

İsim Puanı 

Son İsim 

(Senyör) 

Puanı 

Özgün araştırma makalesi 36 24 12 24 

Derleme 18 12 6 12 

Rehber yazarı (Eğer yazan grup içindeyse)  15 10 5 10 



Olgu sunusu 12 8 4 8 

Editöryal yazı 9 6 3 6 

Rehber katılımcısı* (Rehber hazırlayan ana grup 

içindeyse ve emek dizini yapılıyorsa. Emek dizini 

değil de alfabetik sıra kullanılıyorsa 0.5 puan) 

1.5 1 0.5 1 

 

 

Tablo 2. Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Alanında Yazar Katkı Puanı 

 

SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI’de indekslenen dergilerde 

yayınlanan makale niteliği 

İlk yazar puanı İlk yazar dışındaki 

yazar için puan 

Özgün araştırma makalesi 36 24 

Derleme 18 12 

Rehber yazarı (Eğer yazan grup içindeyse)  15 10 

Editöryal yazı 9 6 

Rehber katılımcısı* (Rehber hazırlayan ana grup içindeyse ve 

emek dizini yapılıyorsa. Emek dizini değil de alfabetik sıra 

kullanılıyorsa 0.5 puan) 

1.5 1 

 

 (a) Yazar katkı puanı hesaplama yöntemi: Yazarın her makaleden Tablo 1 ve Tablo 2’ye 

göre aldığı puan, puanı aldığı derginin son yıl ilan edilen etki faktörü (Impact Factor) ile 

çarpılır. Böylece her bir makale için yazar katkı puanı hesaplanır. Yazarın o yıl içinde 

yayınladığı yayınların yazar katkı puanları toplanarak yazarın bir yıllık toplam puanı belirlenir.  

 

(b) Ödül başvuru ve karar yöntemi: Bilimsel araştırma başarı ödülü için akademisyenler 

bireysel olarak başvurabilecekleri gibi, fakülte, enstitü, yüksekokul ve araştırma merkezi 

yönetim kurulları da aday önerebilirler. Adaylar için başvuru sırasında bir “Bilimsel araştırma 

başarı ödülü aday önerme ve başvuru formu” (Ek 6) doldurulur. Bu formda adayın kimliği, 

ödüle konu olacak yılda yayınlanmış, puanlamaya esas olacak makalelerinin künyeleri yer alır. 

Başvuruda sunulacak makalelerin yayınlanarak indekste görünür hale gelmiş olması şarttır. 

Makalenin tam metin çıktısı da başvuru formuna eklenir. Başvurular Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesi Bilim Araştırma Politikaları Kurulu’na yapılır.  

 

Önerilen veya başvuru yapan adayların başvuruları, her alan için beş kişiden oluşan Bilimsel 

Araştırma Başarı Ödülü Jürisi tarafından değerlendirilir. Jüri, Bilim Araştırma Politikaları 

Kurulu tarafından, Kurul dışındaki profesör düzeyinde öğretim üyeleri arasından seçilir. En 

kıdemli jüri üyesi başkan, en kıdemsiz jüri üyesi sekreter olur. Jüri kararlarını gizli oylama ile 

oy çokluğu esasına dayanarak verir.  



 

Jüri, başvuruları incelemeye tabi tutarak, ödül nitelik ve amaçları dikkate alınarak değerlendirir 

ve her kategoride ödül alacak 5’er kişiyi “araştırma makalesi katkı puanları”na göre belirleyerek 

Bilim Araştırma Politikaları Kurulu Başkanlığı’na sunar. Kurul, seçimin yöntemsel 

doğruluğunu kontrol eder, bir sorun yoksa öneriyi onaylar, bir sorun varsa tekrar 

değerlendirilmek üzere Jüri’ye geri gönderir. Jüri’nin ikinci inceleme sonrası verdiği karar 

Bilim Araştırma Politikaları Kurulu tarafından onaylanır. Bilim Araştırma Kurulu ödül 

sahiplerini ilgili belgelerle Rektörlüğe sunar.  

 

(7) BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEŞVİK ÖDÜLÜ: Bilimsel araştırma teşvik ödülü, “sağlık 

Bilimleri”, “fen bilimleri ve mühendislik”, “sosyal bilimler” ve “eğitim bilimleri” alanında bir 

yıl içinde Tablo 1 veya Tablo 2’ye göre en fazla “özgün araştırma makalesi” puanı olan ve 40 

yaş ve altı araştırmacılardan 3’er kişiye verilen ödüldür. Bu ödül için öğretim elemanları 

bireysel olarak başvurabilecekleri gibi, fakülte, enstitü, yüksekokul ve araştırma merkezi 

yönetim kurulları da aday önerebilirler.  

 

(a) Ödül başvuru ve karar yöntemi: Önerilen veya bireysel olarak başvuran adaylar için 

başvuru sırasında “Bilimsel araştırma teşvik ödülü aday önerme veya başvuru formu” (Ek 7) 

doldurulur. Bu formda adayın kimliği, ödüle konu olacak yılda yayınlanmış, puanlamaya esas 

olacak makalelerinin künyeleri yer alır. Başvuruda sunulacak makalelerin yayınlanarak 

indekste görünür hale gelmiş olması şarttır. Makalenin tam metin çıktısı da başvuru formuna 

eklenir. Başvurular Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilim Araştırma Politikaları Kurulu’na 

yapılır.  

 

Değerlendirmede SCI, SCI-Exp., SSCI, AHCI’de indekslenen dergiler esas alınır. Her 

kategorideki başvurularda son bir yıl içinde sadece özgün araştırma makaleleri dikkate alınır. 

Ödül adayının özgün araştırma makalelerinden Tablo 1 ve Tablo 2’ye göre aldığı puan, puanı 

aldığı derginin son yıl ilan edilen etki faktörü (Impact Factor) ile çarpılır. Böylece her bir 

makale için adayın katkı puanı hesaplanır. Adayın o yıl içinde yayınladığı yayınların adayın 

katkı puanları toplanarak adayın bir yıllık toplam puanı belirlenir.  

 

Başvuruların incelenmesi ve kontrolü, her alan için 5 kişilik Bilimsel Araştırma Başarı Ödülü 

jürileri tarafından yapılır, bilimsel araştırma başarı ödülündeki kurallar uygulanır. 

Değerlendirmede SCI, SCI-Exp., SSCI, AHCI’de indekslenen dergiler esas alınır. Her 

kategorideki başvurularda son bir yıl içinde sadece özgün araştırma makaleleri dikkate alınır. 

Değerlendirmede dergi etki faktörü (IF) ile birinci isim yazar için 10, ikinci isim yazar için 5, 

üçüncü isim yazar için 2.5 sayısı çarpılarak, her makale için bir puan belirlenir. Adayın 

kriterlere uygun birden fazla özgün araştırma makalesi varsa puanları toplanarak adayın toplam 

puanı belirlenir. Bilim Araştırma Kurulu ödül sahiplerini ilgili belgelerle Rektörlüğe sunar. 

 

(8) BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ ONUR VE BAŞARI ÖDÜLÜ: Ödül, “sağlık 

bilimleri”, “fen bilimleri ve mühendislik”, “sosyal bilimler” kategorilerinde Avrupa Birliği 

Proje koordinatörlüğü yürüten bilim insanına “Onur Ödülü” olarak, proje katılımcısı olanlara 

da “Başarı Ödülü” olarak verilir. Bu ödül için öğretim elemanları bireysel olarak 



başvurabilirler.  

 

Adaylar, doldurdukları başvuru formu (Ek 8) ve ilgili belgelerle Bilim Araştırma Politikaları 

Kurulu’na başvurur. Kurul tarafından kurulmuş üç kişiden oluşan jüri değerlendirme ve onayı 

sonrası belirlenen ödül sahipleri Rektörlüğe sunulur. Aynı proje için tekrar ödül programına 

başvurulamaz.  

 

(9) BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ TEŞVİK ÖDÜLÜ: Ödül, “sağlık bilimleri”, “fen 

bilimleri ve mühendislik”, “sosyal bilimler” kategorilerinde TÜBİTAK 1001, 1003, 1005, 

1505, 3501 programları ile çok disiplinli TÜSEB projelerinde, sosyal bilimler alanında ulusal 

düzeyde kamu ya da kamu yararına çalışan kuruluşların projelerinde proje yürütücüsü olan 40 

yaş ve altı bilim insanlarına verilir. Bu ödül için öğretim elemanları bireysel olarak 

başvurabilirler.  

 

Adaylar, doldurdukları başvuru formu (Ek 9) ve ilgili belgelerle Bilim Araştırma Politikaları 

Kurulu’na başvurur. Kurul tarafından kurulmuş üç kişiden oluşan jüri değerlendirme ve onayı 

sonrası belirlenen ödül sahipleri Rektörlüğe sunulur. Aynı proje için tekrar ödül programına 

başvurulamaz.  

 

(10) YILIN TEZİ ÖDÜLÜ: Enstitü Yönetim Kurulları, tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi 

yönetim kurulları, her yıl için, kendi belirledikleri yöntem ve kriterlerle yılın yüksek lisans tezi 

ve yılın doktora tezi ödülü ile yılın uzmanlık tezi ödülü alacak kişileri belirleyerek, tez örneği 

ile Rektörlüğe sunulmak üzere Bilim Araştırma Politikaları Kurulu’na ödül takvimi süresinde 

bildirirler. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İdari Personele Verilebilecek Ödüller 

 

MADDE 5-  

 

Ödül başvuru ve karar yöntemi: Ödül verilecek idari personel Personel Daire Başkanlığı 

tarafından Rektörlük makamına sunulur. Ödül almaya hak kazanan idari personele Rektörlük 

tarafından Teşekkür Belgesi ve Plaket verilir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

Öğrencilere Verilebilecek Ödüller 

MADDE 6- (1) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde öğrenim gören önlisans ve lisans 

öğrencilerine öğrenim süresince disiplin cezası almamış olması şartıyla 4 kategoride verilir. 

 
a) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ni ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarı ile temsil ederek 

dereceye giren öğrencilere,  
b) Önlisans ve lisans düzeyinde genel akademik not ortalamasına göre yapılan sıralamada 

fakülte/yüksekokul normal örgün öğretim ve ikinci öğretim programlarından ilk üç sırada 

mezun olan öğrencilere, 



c) Başarılı sosyal sorumluluk projelerinde görev alan öğrencilere, 

d) Öğrenci etkinliklerini başarılı ve özverili bir şekilde yürüten, kulüp temsilcilerine, öğrenci 
başarı ödülleri verilir.  

 

Ödül başvuru ve karar yöntemi: Ödül verilecek öğrenciler fakülte dekanlıkları, enstitü ve 

yüksek okul müdürlükleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Sağlık Spor Kültür Daire 

Başkanlığı tarafından Rektörlük makamına sunulur. Ödül almaya hak kazanan öğrencilere 

Rektörlük tarafından Teşekkür Belgesi ve Plaket verilir.  

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Ödül Takvimi 

Madde 7-  

a) Adaylık başvuruları/önerileri her yıl için, o yılı takip eden 30 Ocak – 15 Şubat tarihleri arasında 

yapılır. 

b) Ödül jürileri 1 – 10 Şubat tarihleri arasında belirlenir.  

c) Adayların ilgili belgeleri 15 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında jürilere sunulur. 

d) Jüriler 15 Mart tarihinde ödül aday önerilerini Rektörlüğe sunar. 

e) Üniversite Senatosu 1 Nisan tarihine kadar ödül adayları arasından ödül alacak adayları seçer. 

f) Bilimsel Araştırma Başarı ödülü, Bilimsel Araştırma Teşvik ödülü, proje ödülleri ve tez ödülleri 

için ilgili birimler ödül kararlarını 1 Nisan itibariyle tamamlarlar. 

g) Ödüller, Nisan ayının ilk 10 günü içinde yapılacak büyük bir törenle ödül sahiplerine takdim 

edilir. 

 

Çeşitli ve Son Hükümler 
MADDE 8- (1) Akademik personele ve üniversite dışı personele verilecek ödüllerle ilgili 
sekretarya hizmetleri Bilim Araştırma Politikaları Kurulu ofisi (veya koordinatörlüğünde ilgili 
birimler tarafından), idari personele verilecek ödüllerle ilgili sekretarya hizmetleri Personel 
Daire Başkanlığı, öğrencilere verilecek ödüllerle ilgili sekretarya hizmetleri Öğrenci İşleri 
Daire Başkanlığı, tez ödülleri sekretaryası ise enstitüler, ilgili fakülte dekanlıkları tarafından 
yürütülür. 

 

Yürürlük 
MADDE 9- (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe 
girer. 
 
Yürütme 

MADDE 10– (1) Bu yönergeyi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 


