
SİİRT ÜNİVERSİTESİ 
AKADEMİK PERSONEL BİLİM TEŞVİK ÖDÜLLERİ 

UYGULAMA YÖNERGESİ 
 
Amaç 
MADDE 1-(1) Siirt Üniversitesi mensubu bilim insanlarına Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri Eğitim 
Bilimleri, ve Sosyal Bilimler alanlarındaki seçkin araştırma, çalışma, proje, eser ve benzeri 
etkinlik hizmetlerini değerlendirmek, üstün niteliklerini onayarak kamuoyuna duyurmak ve 
teşvik unsuru olmak üzere, Siirt Üniversitesi tarafından Bilim Teşvik Ödülü verilmesi 
amaçlanmıştır. 
 
Kapsam 
MADDE 2-(1) Siirt Üniversitesi Bilim Teşvik Ödülleri iki ayrı başlık altında değerlendirilmekte 
olup bunlar; 

i. Fen Bilimleri 
ii. Sağlık Bilimleri 

iii. Eğitim Bilimleri  
iv. Sosyal Bilimler  

alanlarında verilecek olan Bilim Teşvik Ödüllerini kapsamaktadır. 
 

Dayanak 
MADDE 3-(1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23, 25 ve 26. maddeleri doğrultusunda 
bilimsel üretimi ve kaliteyi arttırmak amacıyla mevcut mevzuat hükümlerine dayanılarak 
hazırlanmıştır.  
 
 
Ödül Komisyonu 
MADDE 4 
Her yıl için Rektör'ün uygun gördüğü bir Rektör Yardımcısı ve yine Rektör tarafından 
görevlendirilen, ilgili alanlardan birer öğretim üyesinden oluşur. 
 
Başvuru Esasları ve Süresi 
MADDE 5 

(1) Ödüller için adaylar başvuru formunu doldurarak bizzat başvuruda bulunmalıdır. 
Başvurular adayların ilgili olduğu Enstitü aracılığıyla Rektörlüğe iletilir.  

(2) Ödüller için başvurular her yılın ocak ayı sonuna kadar yapılır.  
(3) Ödüller yılda bir kez verilir. 
(4) Bilim Teşvik Ödülüne başvuran bilim insanlarının çalışmalarından sadece Siirt 

Üniversitesi adresli olanlar değerlendirmeye alınır. 
(5) Her yılın ocak ayının ilk günü ile aralık ayının son günü arasında yapılan çalışmalar 

değerlendirmeye alınır. 
(6) Bilimsel etik ihlali cezası almış olanlar ödül başvurusunda bulunamazlar. 

 
 
 
 

 



Değerlendirme 
MADDE 6 

(1) Bilim Teşvik Ödülü için yapılan başvurularda adaylar kısa özgeçmişlerini dosyalarına 
koymak zorundadır. Fen ve Sosyal Bilimler  alanlarında verilecek Bilim Teşvik 
Ödüllerinin değerlendirilmesinde aşağıdaki hesaplamalar kullanılır. 
 
i. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamında dergilerde yayımlanan veya alan 

indekslerinde taranan makaleler : 100 Puan / Yazar Sayısı  
ii. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 50 Puan / Yazar Sayısı 

iii. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 30 Puan / Yazar Sayısı 
iv. Uluslararası sempozyum / kongrelerde sunulan bildiriler : 20 Puan / Yazar sayısı 
v. Ulusal sempozyum / kongrelerde sunulan bildiriler : 10 Puan / Yazar sayısı 

vi. Kitap : Adayın Uluslararası ve ulusal yayın evleri tarafından basılmış her kitabına 
sırasıyla 80 ve 40  puan verilir. Yayın evlerinde basılan her kitap bölümü için ise 
ilgili puanın yarısı hesaba katılır. Aday kitap ve/veya kitap bölümünü dosyasına 
koymak zorundadır. 

vii. Editörlük : Uluslararası dergi ve kitap editörlüğü için 50 puan; ulusal dergilerde 
yaptığı editörlük için 25 puan verilir. Aday editörlüğünü ilgili derginin çıktısı ile 
belgelemek zorundadır. 

viii. Uluslar arası/ ulusal patent başvurularına 75 puan verilir. Başvuruların kabul 
edildiğini gösterir belge dosyaya konulur. Ulusal ve uluslar arası patentlere, faydalı 
model ve endüstriyel tasarımlara sırasıyla 150,100 ve 50 puan verilir. Aday Türk 
Patent Enstitüsünden almış olduğu uluslar arası/ ulusal patent, faydalı model ve 
endüstriyel tasarım tescil belgelerinin fotokopilerini dosyasına koymak 
zorundadır. 

ix. Proje : Aday projenin yürütücüsü ise, uluslararası projelerde 75 puan; ulusal 
projelerde 50 puan; BAP projelerinde 25 puan verilir. Projelerde araştırmacı 
olarak yer alan kişilerde ise, ilgili projenin puanının yarısı hesaba katılır. BAP 
Projelerindeki araştırmacı pozisyonları dikkate alınmaz.  Adaylar ilgili projelerde 
yürütücü veya araştırmacı olduklarını belgelemek zorundadır. Başvurulan tarih 
itibariyle projenin tamamlanmış olması gerekir. 

x. Atıf : Adayın kendisi dışında makalelerine yapılan her bir atıfı için 3 puan verilir. 
Aday makalelerine yapılan atıfları belgelemek zorundadır (Web of Science).  

 
 

Toplam puan her bir maddeden alınan puanların toplanması ile hesaplanır. Aday 
başvuru dosyasına her bir derginin hangi indeks tarafından tarandığını gösteren 
belgeleri eklemek zorundadır. Başvurular Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Eğitim 
Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki kategoride sıralamaya tabi tutulur. 
Alanında en yüksek puanı alan bilim insanına/insanlarına Bilim Teşvik Ödülü verilir. 
 

Ödül Türleri, Miktarları ve Kaynakları 
MADDE 7-(1) Ödül kazanan bilim insanlarına, Ödül Komisyonunun önerisi doğrultusunda 
bütçe ve mevzuat imkanlarına göre Bilim Teşvik Ödülleri verilir. Bilim Teşvik Ödülü Fen ve 
Sağlık Bilimlerindeki ilk 3 (üç) kişiye ve yine Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimlerdeki ilk 3 (üç) 
kişiye olmak üzere toplam 6 (altı) kişiye verilir.  
 



 
Hüküm Bulunmayan Haller 
MADDE 8 (1) Bu uygulama esaslarında hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat 
hükümlerine aykırı olmamak şartı ile karar almaya Ödül Komisyonu yetkilidir. 
 
Yürürlük 
MADDE 9 (1) Bu uygulama esasları Siirt Üniversitesi Senatosunda kabul edildikten sonra 
uygulanmak üzere yürürlülüğe girer. 
 
Yürütme 
MADDE 10 (1) Bu uygulama esasları hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.  


