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YTÜ Akademik Ödül Yönergesi
Amaç
Madde 1. Bu yönerge bilimsel araştırmaları ve uluslar arası yayınları teşvik etmek,
başarılı araştırmacıları üniversite içerisinde tanıtmak, Akademik Ödül Töreninin
uygulama biçimini açıklamak, akademik ödülleri daha saydam ve izlenebilir hale
getirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Ödül Töreni, Ödül Dönemi ve Yayın Tarama İşlemi
Madde 2. Akademik ödül töreni her yıl Ocak ayı içerisinde yapılır. Ödül dönemi ise
bir önceki akademik yılı kapsar.
Madde 3. Ödüllendirmede değerlendirmeye alınacak makalelerin belirlenmesi işlemi
Araştırma Planlama Rektör Yardımcılığı tarafından yapılır. Bu değerlendirmede
akademik birimlerden rektörlüğe gönderilen yayın listeleri ve www.isiknowledge.com
adresinden “yildiz technical university” kelimeleriyle yapılacak tarama sonuçları
kullanılır.
Madde 4. Halen üniversitemizde kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan akademik
personelin bir başka kurumda veya adreste yaptığı yayınlar dikkate alınmaz.
Madde 5. Ödül töreninde bir yayının dikkate alınabilmesi için SCI-Expanded, SSCI
ve AHCI kapsamında yer alan dergilerden birinde yer alan bir makale olması ve ödül
dönemi içinde yayınlanmış olması gereklidir. Bilimsel bir araştırma makalesi
niteliğinde olmayan, editöre mektup, haberler, düzeltme notları vb. çalışmalar dikkate
alınmaz.

Başarının Ölçülmesi ve Sıralama
Madde 6. Ödül dönemi içinde yayın yapan tüm öğretim elemanları ödüllendirilir.
Madde 7. Ödül dönemi içerisinde en fazla yayın yapan öğretim elemanları, yardımcı
doçent, doçent, profesör ve diğer öğretim elemanları olarak dört ayrı kategoride
değerlendirilir. Her bir kategoride ilk üç sıradaki öğretim elemanlarına özel ödül verilir.
Madde 8. Öğretim üyesi başına en çok yayın yapan ilk üç bölüm ödüllendirilir.
Öğretim elemanlarının makaleleri kadrolarının bulunduğu bölümlerde dikkate alınır.
Madde 9. Yukarıda belirlenen ödüllerin cinsine ve miktarına, bütçe olanakları ve
ödüle layık kişi sayısı dikkate alınarak Rektörlükçe karar verilir.
Madde 10. İlgili kriterler duyurulmak şartıyla, bu yönergede bahsi geçen ödüller
haricinde yeni ödüller düzenlenebilir.
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Ödüllerin Belirlenmesi ve Uygulama
Madde 11. Ödül töreninin yapılacağı tarihten bir ay önce ödül töreninde dikkate
alınacak yayınların listesi üniversitenin web sayfasından ilan edilir. İlanın yapıldığı ilk
on beş gün içerisinde yayın listesine itiraz edilebilir.
Madde 12. Araştırma Planlama Rektör Yardımcılığı yapılan itirazları bu yönerge
hükümlerini dikkate alarak bir hafta içerisinde inceler ve sonuçlandırır.
Madde 13. Öğretim elemanlarının ödül döneminin son günündeki unvanları
değerlendirmede dikkate alınır. Ödül töreninde bu unvanlarla çağrılıp ödüllendirilir.
Madde 14- Bu yönerge YTÜ senatosunun 10.03.2011 gün ve 2011/01-09 sayılı
kararıyla yürürlüğe girer ve Bu yönergenin kabulü ile önceki Esaslar ve Yönergeler
yürürlükten kalkar.
Madde 15- Bu Yönerge hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

