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Madde 1: Ödüller
Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) mensubu bilim insanlarının fen, mühendislik ve sosyal bilimler alanlarında seçkin
araştırma, çalışma ve hizmetlerini değerlendirmek, üstün niteliklerini onayarak kamuoyuna duyurmak, teşvik unsuru
olmak ve yetişmekte olan kuşakları özendirmek amacıyla, GTÜ Rektörlüğü tarafından;
a)
Bilim Ödülü,
b)
Araştırma Teşvik Ödülü,
c)
Lisans Eğitiminde Yılın Eğitimcisi Ödülü
d)
Yılın Yüksek Lisans Tezi Ödülü ve
e)
Yılın Doktora Tezi Ödülü
olmak üzere beş farklı akademik ödül oluşturulmuştur.
Madde 2: Tanımlar
a.
BİLİM ÖDÜLÜ
Bilimsel çalışma ve araştırmalarıyla bilime uluslar arası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş olan ya da bilimsel
bulgularıyla ülkenin gelişmesine önemli bir yarar sağlamış olan ve (ödülün verildiği yılın ilk gününde 45 yaşını
doldurmamış olan) profesör ve doçentlere verilen ödüldür. Bilim Ödülü, bir bilim adamının bilime belirli bir alandaki
katkıları için verilebildiği gibi eserlerinin tümü içinde verilebilir. Yalnızca yaşamakta olan bilim adamlarına verilir.
b.
ARAŞTIRMA TEŞVİK ÖDÜLÜ
Araştırmalarıyla bilim alanlarından birinin gelişmesine katkıda bulunan ya da bu alanda ülke sorunlarının çözümüne
yardımcı olan genç Doçent ve Doktor Öğretim Üyelerine (ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını doldurmamış
olan) verilen ödüldür. Bu ödül, belli bir araştırma çalışması için verilebileceği gibi, bir araştırmacının ya da bir
araştırmacı grubunun tüm çalışmaları göz önüne alınarak da verilebilir.
c.
LİSANS EĞİTİMİNDE YILIN EĞİTİMCİSİ ÖDÜLÜ
Lisans düzeyinde ders verme, bitirme projesi yönetimi ve diğer çalışmaları ile araştırıcı bir gençliğin yetiştirilmesine
ve ülkenin araştırma potansiyelinin artırılmasına önemli katkılarda bulunmuş öğretim elemanlarına verilen ödüldür.
d.
YILIN YÜKSEK LİSANS TEZİ ve DOKTORA TEZİ ÖDÜLLERİ
GTÜ’nin çeşitli bölümlerinde son bir yıl içinde tamamlanmış özgün bir değeri olan, alanında uluslar arası düzeyde
önemli bir yenilik getiren yüksek lisans ve doktora tezlerinin hazırlayıcılarına ve danışmanlarına verilen ödüllerdir.

Madde 3: Ödül Duyurusu ve Başvuru Tarihleri
a. Ödül Esasları ilgili kişi ve birimlere her yıl Temmuz ayı başında duyurulur. Adaylık önerilerinin, en geç Temmuz
ayının son iş günü resmi çalışma saati bitiminden önce GTÜ Rektörlüğüne ulaşmış olması gereklidir. Rektörlük
başvuru dosyalarını en geç on iş günü içinde Ödül Değerlendirme Kuruluna iletmekle yükümlüdür. (Değişiklik:
14.08.2013 tarih ve 2013/33 oturum sayılı Senato Kararı)
b. Başvuru dosyaları aşağıda sıralanan belgeleri içermelidir.
I. Hangi ödüle, neden aday gösterildiğini açıklayan gerekçeli bir sunuş yazısı;
II. Adayın ayrıntılı özgeçmişi;
III. Çalışmalarını sergileyen belgelerin dökümü;
IV. Önemli çalışmalarla ilgili belgelerin birer örneği;

V. Bilim ve Araştırma Teşvik Ödülleri için yapılan kişisel başvurularda, adayın çalışmaları ile ilgili bilgi
alınabilecek uzman kişilerin adları ve adresleri.
VI. Adayın bugüne kadar aldığı ödüller ve son iki yılda aday gösterildiği ödüllerin listesi.
c. Her yıl verilecek ödül türleri ve nitelikleri, GTÜ Rektörlüğü’nce belirlenir ve ödül esasları ile birlikte her yıl
Temmuz ayı başında duyurulur. (Değişiklik: 14.08.2013 tarih ve 2013/33 oturum sayılı Senato Kararı)
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Madde 4: Ödüle Aday Gösterme
a. Ödüllere GTÜ’nün tüm fakültelerinden aday olunabilir. Kişiler kendileri aday olabilecekleri gibi, bölüm ya da
fakülte tarafından da aday gösterilebilirler.
b. Bilim ve Araştırma Teşvik Ödülünü kazanan kimse, izleyen 3 yıl boyunca bu ödüle başvuramaz. Lisans
Eğitiminde Yılın Eğitimcisi ödülü için böyle bir kısıt yoktur, ödül aynı kişiye izleyen yıllarda defaeten verilebilir.
c. GTÜ Ödül Değerlendirme Kurulu üyeleri, görevleri süresince, bu ödüllere aday gösterilemezler.
Madde 5: Uygulama İlkeleri
a. Ödüller ile ilgili aday önerilerini değerlendirmek ve sonucunu GTÜ Rektörlüğüne sunmak üzere; 1’i Rektör
Yardımcısı, 6 ‘sı Üniversite öğretim üyesi olan 7 kişilik bir Ödül Değerlendirme Kurulu, GTÜ Rektörlüğü tarafından
kurulur. Ödül Değerlendirme Kurulu gerekli gördüğü takdirde uygun sayıda alt komisyonlar kurabilir. Ödülle layık
görülenler Ödül Değerlendirme Kurulu tarafından seçilerek rapor edilir. Ödül Değerlendirme Kurulunun görev süresi
üç yıldır; aynı üyeler tekrar bu kurul üyeliğine seçilebilir.
b. Bilim Ödülü ve Araştırma Teşvik Ödülü için göz önüne alınacak kriterler adayın bilimsel yayınları, bilimsel
yayınlarına aldığı atıflar, H Faktörü ve adayın yürütmekte olduğu bilimsel projeleri ve patentleri içerir.
c. Lisans Eğitiminde Yılın Eğitimcisi Ödülü, lisans düzeyinde öğrenci memnuniyet anketi sonucunda, öğrenciler
tarafından en başarılı bulunan öğretim elemanları arasından seçilenlere verilen ödüldür. Ödül için göz önüne alınacak
kriterler öğrenci memnuniyet anketi sonuçları, ders bilgi formları ve ders internet sitesinin güncel tutulması ve etkin
kullanılması, dersin şeffaf bir şekilde sürdürülmesi gibi hususları içerir. Seçimlerde, öğrenci memnuniyet anketinin
öğretim elemanlarıyla ilgili sorularına verilen yanıtların değerlendirilmesiyle elde edilen iki ayrı ortalama (son dönem
ve yığılmalı) göz
önünde bulundurulur.
d. Yılın Tezi Ödülü için hazırlanacak öneri dosyasında, tezin neden aday gösterildiğini açıklayan gerekçeli bir sunuş
yazısı; tezin bir örneği ve eğer varsa, çalışmayla ilgili olarak yapılmış bilimsel yayınların bir listesi veya bir projeye
katkısı bulunur. Aday gösterilen tezler, Enstitü Müdürlüklerince oluşturulan uzmanlık jürilerince ayrıntılı olarak
incelenir ve başarılı bulunanlar öncelik sırası ve gerekçe belirtilerek listelenir. Bu listelerde gösterilen adaylar
arasından hangilerine ödül verileceği, Ödül Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenir. GTÜ Yılın Tezi Ödülü alan
tezlerin yöneticilerine de takdir belgesi verilir.
Madde 6: Ödül Kazananların Açıklanması
Ödül Değerlendirme Kurulu’nun ödül verilmeğe değer bulduğu adaylarla ilgili kararları, her yıl Eylül ayının ilk haftası
içinde açıklanır.
Madde 7: Ödülün Takdimi
a. Ödüller her yıl, akademik yıl açılış töreninde sahiplerine verilir. Bu günün uygun olmadığı özel durumlarda, tören
günü Rektörlükçe belirlenir.
b. Ödül kazananlara birer plaket ile ödül belgesi verilir.
c. Ödüle önerildikten sonra vefat eden kişilerin ödülleri kanuni mirasçılarına verilir.
Geçici Madde 1:
Ödül Esasları ilgili kişi ve birimlere 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı için 15 Ağustos 2013 tarihinde duyurulur.
Adaylık önerilerinin en geç Ağustos ayının son iş günü mesai bitimine kadar GTÜ Rektörlüğüne ulaşmış olması
gerekir. Rektörlük başvuru dosyalarını en geç on iş günü içinde Ödül Değerlendirme Kuruluna iletmekle yükümlüdür.
(Ekleme: 14.08.2013 tarih ve 2013/33 oturum sayılı Senato Kararı)
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Geçici Madde 2:
Pandemi, afet vb. durumlarda bu yönerge kapsamında bahsedilen süreler senato kararıyla 3 ay süre ile
uzatılabilir.

Esasların Kabul Edildiği Üniversite Senatosunun
Tarih
Karar Sayısı
06.02.2008
2008/02-3
Esaslarda Değişiklik Yapan Üniversite Senatosunun
Tarih
Senato Kararı
14.08.2013
2013/33-8
24.12.2014
2014/40
27.08.2020
2020/17
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