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ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖDÜL YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 Amaç ve kapsam 

 MADDE 1- (1) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde görev yapan öğretim elemanları 

ile öğrencilerin çalışmalarında göstermiş oldukları başarı ve performansın değerlendirilmesi, 

çalışmalarının teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla ödüllendirilmelerine ilişkin usul ve 

esasları düzenlemektedir. 

 Dayanak 

 MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Üniversitelerde 

Akademik Teşkilat Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve 

Kalite Geliştirme Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

 Tanımlar 

 MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen;  

a) Akademik Birim: Rektörlüğe bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, 

uygulama araştırma merkezi, koordinatörlük gibi akademik birimleri, 

b) AVESİS: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemini, 

c) Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş 

Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulunu, 

d) Enstitü Yönetim Kurulları: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen, Sağlık, Sosyal ve 

Eğitim Bilimleri Enstitülerinin Yönetim Kurullarını, 

e) Jüri: Tez ödülleri kapsamında yer alan akademik birim yönetim kurulları tarafından 

görevlendirilen değerlendirme jürisini, 

f) Komisyon: Rektör tarafından görevlendirilen bir Rektör Yardımcısının başkanlığında, 

farklı akademik birimlerden olmak üzere Rektör tarafından Profesör unvanına sahip öğretim 

üyeleri arasından görevlendirilen 4 üyeden oluşan toplam 5 üyeyi, 

g) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü’nü, 

h) Senato: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosunu, 

i) Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Yönetim Kurulunu, 

j) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ni, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Ödül Komisyonu, Kategorileri, Değerlendirme Yöntemi ve Takvimi 

 MADDE 4-  

 (1) Ödül komisyonu: Rektör tarafından görevlendirilen bir Rektör Yardımcısının 

başkanlığında, farklı akademik birimlerden olmak üzere yine Rektör tarafından Profesör 

unvanına sahip öğretim üyeleri arasından görevlendirilen 4 asil, 4 yedek üye olmak üzere 
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toplam 5 üyeden oluşur. Komisyon üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Görev süresi dolan üye 

yeniden seçilebilir. Komisyon üyelerinden birinin görev süresi dolmadan ayrılması durumunda 

Rektör tarafından yedek üyelerden biri kalan süreyi tamamlamak üzere asıl üye olarak 

görevlendirilir. Rektör gerek gördüğü takdirde, Komisyon üyelerini değiştirebilir. Komisyon 

yılda en az bir kere olmak üzere başkanın çağrısı üzerine üye tam sayısı ile toplanır. Üyelerden 

izin, hastalık, görevli vb. olması nedeniyle toplantıya katılamayanlar olması durumunda 

Komisyon Başkanı tarafından ilgili alandaki yedek üyeler Komisyona dâhil edilir. 

 (2) Komisyon üyelerinin ödüle aday gösterilmesi durumunda Komisyon Başkanı 

tarafından ilgili alandaki yedek üyeler Komisyona dâhil edilir. 

 (3) Komisyon herhangi bir kategoride ödüle aday belirlemek ya da belirlememek 

konusunda özgürdür. Komisyon kararları oy çokluğu ile alınır. Komisyon tarafından yapılan 

değerlendirme sonucu alınan kararların Rektör tarafından onaylanmasından sonra ödüle hak 

kazananların listesi üniversitenin web sitesinde ilan edilir.  

 

 Ödül kategorileri ve değerlendirme yöntemi 

 MADDE 5-  

 (1) Akademik Performans Ödülü: Üniversitede ödül yılı başından itibaren çalışmakta 

olan akademisyenlere Sosyal ve Beşerî Bilimler, Sağlık ve Yaşam Bilimleri ile Fen ve 

Mühendislik Bilimleri alanlarında olmak üzere üç kategoride, her kategorinin ilk üç sırasında 

yer alan adaylara verilen ödüldür. 

 (a) Değerlendirme Yöntemi: Adayın bu ödül için Komisyona başvurması gerekmez. 

Akademik Performans Ödülü, AVESİS’te önceki takvim yılı süresince yerine getirilen 

faaliyetler sonucunda oluşan “Akademik Performans Puanı” dikkate alınarak Komisyon 

tarafından ilgili alanlara özgü olarak değerlendirilir. Akademik Performans Puanı adayın 

ödül yılı içerisinde “Yayınlar ve Atıflar”, “Proje, Patent, Sanat Eserleri ve Tasarımlar”, 

“Ödüller, Üyelikler ve Tanınırlık”, ve “Bilimsel ve Mesleki Etkinlikler” alanından alınan 

puanların toplamından oluşur. Yüksek puan sahibi olmak ödül verilmesini gerektirmez. 

Nihai değerlendirme, puan alınan alanların dağılımı ve etkileri de dikkate alınarak komisyon 

tarafından yapılır. AVESİS’te gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin ödülleri 

iptal edilerek ilgili mevzuat gereğince işlem yapılır. 

 (2) Genç Bilim İnsanı Ödülü: Üniversitede ödül yılı başından itibaren çalışmakta olan 

35 yaşını geçmemiş akademisyenlere Sosyal ve Beşerî Bilimler, Sağlık ve Yaşam Bilimleri ile 

Fen ve Mühendislik Bilimleri alanlarında olmak üzere üç kategoride verilen ödüldür. 

 (a) Değerlendirme Yöntemi: Adayın bu ödül için Komisyona başvurması gerekmez. 

Komisyon, adayı Üniversite ve/veya bilim alanına katkılarını ve AVESİS’te önceki takvim 

yılı süresince yerine getirilen faaliyetler sonucunda oluşan verilerini dikkate alarak belirler.  

 (3) Bilimsel Araştırma Projesi Ödülleri: Üniversitede ödül yılı başından itibaren 

çalışmakta olan akademisyenlere, Sosyal ve Beşerî Bilimler, Sağlık ve Yaşam Bilimleri ile Fen 

ve Mühendislik Bilimleri alanlarında olmak üzere üç kategoride Komisyon tarafından 

belirlenen adaylara verilen ödüldür. 
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 (a) Değerlendirme Yöntemi: Adayın bu ödül için Komisyona başvurması gerekmez. 

Bilimsel Araştırma Projesi Ödülleri, AVESİS’te önceki takvim yılı süresince yerine getirilen 

faaliyetler sonucunda oluşan veriler dikkate alınarak Komisyon tarafından ilgili alana özgü 

olarak değerlendirilir.  

 (4) Tez Ödülleri: Enstitü Yönetim Kurulları, Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi 

Yönetim Kurulları, kendi belirledikleri yöntem ve kriterler ile görevlendirdikleri jürinin 

belirlediği, yılın yüksek lisans tezi ödülü ve yılın doktora/sanatta yeterlik tezi ödülü ile yılın 

uzmanlık tezi ödülü alacak kişileri, tez örneği ile Komisyona sunulmak üzere Rektörlüğe ödül 

takvimi süresinde bildirirler. 

 (a) Değerlendirme Yöntemi: İlgili birim yönetim kurulları, belirledikleri yöntem ve 

kriterlerle önceki takvim yılı süresince tamamlanan yılın tezi ödülünü alacak kişileri belirler 

ve Komisyona sunar.  

 

 Ödül takvimi 

 MADDE 6- (1) Ödül takvimi aşağıdaki şekilde uygulanır: 

a) Tez ödülleri için adaylık başvuruları her yıl için, birim yönetim kurulu tarafından 

belirlenen takvim ile 25 Mart tarihine kadar Komisyona sunulur.  

b) Komisyon 31 Mart tarihine kadar ödül aday önerilerini Rektörlüğe sunar. 

c) Ödüller, Nisan ayında düzenlenen törenle ödül sahiplerine takdim edilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 Sekreterya 

 MADDE 7- (1) Komisyonun sekreterya hizmetleri Genel Sekreterlik tarafından 

yürütülür. 

 

Yürürlükten kaldırma  

 MADDE 8- (1) 21.10.2021 tarih 31/01 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen Eskişehir 

Osmangazi Üniversitesi Ödül Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.  

 (2) Birimlerin Tez Ödüllerine ilişkin olarak belirlemiş oldukları değerlendirme 

kriterlerinde “Bilim Araştırma Politikaları Kurulu”na yapılan atıflar bu Yönergede tanımlanan 

Komisyon’a yapılmış sayılır. 

 

 Yürürlük 

 MADDE 9- (1) Bu Yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

 Yürütme 

 MADDE 10– (1) Bu yönergeyi Rektör yürütür. 

 


