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Amaç
MADDE 1- (1) Bu uygulama esasları ile Erzincan Üniversitesi mensubu bilim ve sanat
insanlarının Temel Bilimler, Mühendislik-Mimarlık, Sağlık Bilimleri, Eğitim Bilimleri, Sosyal
Bilimler ve Güzel Sanatlar alanlarındaki seçkin araştırma, çalışma, proje, eser ve benzeri etkinlik
hizmetlerini değerlendirmek, üstün niteliklerini onayarak kamuoyuna duyurmak ve teşvik unsuru
olmak üzere, Erzincan Üniversitesi tarafından her bir alan için Bilim ve Sanat Ödülleri verilmesi
amaçlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2- (1) Erzincan Üniversitesi Bilim ve Sanat Ödülleri Temel, Mühendislik-Mimarlık,
Eğitim Bilimleri, Sağlık ve Sosyal Bilimler alanlarında verilecek olan Bilim ödülü ile Güzel
Sanatlar alanında Sanat ödüllerini kapsamaktadır.
Dayanak
MADDE 3- (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23, 25 ve 26. maddeleri doğrultusunda
bilimsel ve sanatsal üretimi ve kaliteyi arttırmak amacıyla mevcut mevzuat hükümlerine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- Bu uygulama esaslarında geçen;
Bilim Ödülü;
(1) Madde 7.1’de açıklanan bilimsel faaliyetlerle bilime ulusal ve uluslararası düzeyde önemli
katkılarda bulunmuş Temel, Mühendislik-Mimarlık, Eğitim Bilimleri, Sağlık ve Sosyal
Bilimler alanlarındaki bilim insanlarına verilen ödüldür.
Sanat Ödülü;
(2) Madde 7.1’de açıklanan sanatsal faaliyetlerle Güzel Sanatlara ulusal ve uluslararası düzeyde
önemli katkılarda bulunmuş sanat insanlarına verilen ödüldür.
Ödül komisyonu
MADDE (5)- (1) Her yıl için Rektör tarafından görevlendirilen bir Rektör Yardımcısı
başkanlığında ilgili alanları temsil eden öğretim üyelerinden oluşan en az yedi kişilik komisyonu
ifade eder. Ödüllere başvuru yapan bilim ve sanat insanları ödül komisyonunda görev alamazlar.

Başvuru esasları ve süresi
MADDE (6)- (1) Ödüller için adaylar bizzat başvuruda bulunmalıdır. Başvurular adayın
kadrosunun bulunduğu birim aracılığıyla Rektörlüğe iletilir.

(2) Her yılın 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalar değerlendirmeye alınır.
(3) Kabul edilmiş olsa dahi henüz yayımlanmamış yayınlar değerlendirilmez.
(4) Başvurular ödül verilecek yılı takip eden yılın 1-15 Nisan tarihleri arasında yapılır.
(5) Bilim ve Sanat Ödüllerine başvuran bilim ve sanat insanlarının çalışmalarından sadece
Erzincan Üniversitesi adresli olanlar değerlendirmeye alınır.
(6) Aynı dönem içinde bir kişi birden fazla dalda ödüle başvurabilir.
(7) Yetkili makamlarca bilimsel etiğe aykırılık veya yüz kızartıcı suçlar nedeniyle ceza almış ve
yaptırım uygulanmış araştırmacıların ödül başvurusunda bulunup bulunamayacakları Komisyon
tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.
Değerlendirme
MADDE 7- (1) Puanlama ve değerlendirmede Erzincan Üniversitesi Akademik Performans
Değerlendirme Sistemi esas alınır.
(2) Temel, Mühendislik-Mimarlık, Eğitim Bilimleri, Sağlık ve Sosyal Bilimler ile Güzel
Sanatlar alanlarında verilecek Bilim ve Sanat Ödüllerinin değerlendirilmesinde aşağıdaki
kriterler dikkate alınır:
i. Toplam puan her bir maddeden alınan puanların toplanması ile hesaplanır.
ii. Başvurular Temel, Mühendislik-Mimarlık, Sağlık, Eğitim ve Sosyal Bilimler ile Güzel
Sanatlar alanında olmak üzere altı kategoride ayrı ayrı sıralamaya tabi tutulur.
iii. Adaylara bilim ödülü verilebilmesi için; Temel, Mühendislik-Mimarlık ve Sağlık alanlarında,
150 puanı Puanlama Listesindeki Araştırma-Uygulama kısmındaki Puanlama Tablosunun
Makaleler, Kitap-Kitap Bölümleri ve Bildiriler başlıklarında yer alan faaliyetlerden olmak üzere
Araştırma- Uygulama faaliyetlerinden toplam olarak 250 puan alınması zorunludur. Eğitim
Bilimleri ve Sosyal Bilimler’de ise, 100 puanı Puanlama Listesindeki Araştırma- Uygulama
kısmındaki Puanlama Tablosunun Makaleler, Kitap-Kitap Bölümleri ve Bildiriler başlıklarında
yer alan faaliyetlerden olmak üzere Araştırma-Uygulama faaliyetlerinden toplam olarak 200
puan alınması zorunludur
iv. Adaylara sanat ödülü verilebilmesi için 50 puanı Puanlama Listesindeki Araştırma Uygulama
kısmındaki Puanlama Tablosunun Makaleler, Kitap-Kitap Bölümleri ve Bildiriler başlıklarından
olmak üzere, Araştırma-Uygulama ile Sanat ve Tasarım Etkinlikleri başlıkları altındaki
faaliyetlerden toplam 150 puan alınması zorunludur.
v. Alanında en yüksek puandan başlayarak en az ilk üç sıraya girenler için Bilim ve Sanat Ödülü
verilir.
vi. Bilim ve sanat ödüllerinde atıflardan alınacak puan 30 puanı geçemez.

Ödül türleri, miktarları ve kaynakları
MADDE 8- (1) Ödül kazanan bilim ve sanat insanlarına, ödül komisyonunun önerisi
doğrultusunda bütçe ve mevzuat imkânlarına göre ayni ve/veya nakdi ödüller verilebilir.
(2) Verilecek ödül tutarı her yıl Ödül Komisyonu tarafından belirlenir.
(3) Bilim ve sanat ödüllerinin bir kurum veya kuruluş tarafından desteklenmesi durumunda,
ödüller ilgili kurum veya kuruluşun adıyla bu uygulama esaslarına göre verilir.
Yaptırımlar
MADDE 9. (1) Bilimsel Başarı Ödülü başvurularında yanlış/yanıltıcı bilgi veya belge sunduğu
tespit edilen araştırmacılara verilen ödüller Komisyonun önerisi üzerine Senato kararı ile geri
alınır.
(2) Yetkili makamlarca bilimsel etiğe aykırılık nedeniyle ceza verilen veya yaptırım uygulanan
araştırmacılara verilmiş bulunan ödüller, aradan geçen süreye bakılmaksızın Senato kararı ile
geri alınır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 10- (1) Bu uygulama esaslarında hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat
hükümlerine aykırı olmamak şartı ile karar almaya ödül komisyonu yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 11- (1) Bu uygulama esasları Erzincan Üniversitesi Senatosunda kabul edildikten sonra
uygulanmak üzere yürürlüğe girer.

