SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TEZ ÖDÜL YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsünde hazırlanan Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinden üstün başarılı olanların ödüllendirilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, Fen Bilimler Enstitüsünde hazırlanan Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinden üstün başarılı olanların ödüllendirilmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayanılarak hazırlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve işleyiş Yönetmeliği, Enstitü yönetmeliği ve Üniversitenin ödül yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 4- Bu Yönergede geçen;
a) Üniversite, Süleyman Demirel Üniversitesini,
b) Enstitü, Süleyman Demirel Fen Bilimler Enstitüsünü,
c) Enstitü Anabilim Dalı (EABD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını,
d) Tez, Yüksek Lisans ve Doktora Tezini 
e) Değerlendirme Komisyonu, Görev süresi bir yıl olan ve Enstitü tarafından belirlenen, ödül için başvuru yapan tezleri değerlendiren komisyonu ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru Kriterleri

Madde 5- Ödül süreci aşağıdaki kriterler çerçevesinde gerçekleştirilir:
a) Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsüne bağlı Anabilim dallarında hazırlanan bütün tezler için ödül başvurusu yapılabilir.
b) Ödül başvuru süreci, Enstitünün belirlediği takvimine uygun olarak gerçekleştirilir.
c) Başvurular tez sahibi ve danışmanı birlikte Enstitü tarafından belirlenen başvuru formatına uygun olarak müracaat edebilirler.




ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Madde 6- Değerlendirme Kriterleri

	a- Adayların tez ile ilgili tüm faaliyet / yayınları değerlendirmeye tabi tutulur.
	b- Çok yazarlı makalelerde puanların hesaplanmasında Üniversite ödül yönetmeliği puan hesaplama formülü kullanılır.
c- Müracaat edilen tezler değerlendirme komisyonu tarafından aşağıda belirtilen planlama esasları dikkate alınarak sıralama belirlenir.

Not: 1. Eserler formda ayrılan yer sayısından fazla ise araya satır açılarak yazılacaktır. 
        2. Bu form puanlanmış olarak doldurulup her yayın dosyasının içerisine konulacaktır.
        3. Aday tarafından her sayfanı altı paraf edilerek son sayfa imzalanacaktır.


MAKALELER
PUANI
SCI (Science Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan veya kabul edilen teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki Tezden türetilmiş makaleler (Makalenin yayımlandığı veya kabul edildiği derginin indekste taranan bir dergi olduğuna dair belgenin ilave edilmesi) (150 Puan)
a)
b)



2- SCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan veya kabul edilen teknik not, editöre mektup, tartışma,  vak’a takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki Tezden türetilmiş makaleler   (90 Puan)
a)
b)


3- Hakemli dergilerde yayımlanan veya kabul edilen teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki tezden türetilmiş makaleleri (70 Puan)
a)
b)

4- Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan veya kabul edilen teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki Tezden türetilmiş makaleler  (30 Puan)
a)
b)

5- 1., 2., 3. ve 4. Maddelerde belirtilen dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi ve özet türünden yayınları : (Adı geçen maddelerde belirtilen puanların yarısı)
a)
b)

MAKALELER PUANI TOPLAMI



BİLDİRİLER
PUANI
6-Uluslararası kongre, sempozyum, panel, kurs (workshop) gibi bilimsel toplantılarda sunularak programda yer alan:

Tam metin olarak yayımlanan tezden türetilmiş bildiri (50 Puan)

Müzakere şeklinde yayımlanan tezden türetilmiş bildiri (30 Puan)

Özet metin olarak yayımlanan tezden türetilmiş bildiri (30 Puan)

  Poster, sözlü sunum ile gösterim (20 Puan)

7-Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan :

Tam metin olarak yayımlanan tezden türetilmiş bildiri (45 Puan)

Müzakere şeklinde yayımlanan Tezden türetilmiş bildiri (30 Puan)

 Özet metin olarak yayımlanan Tezden türetilmiş bildiri (30 Puan)

Tezden türetilmiş poster, sözlü sunum ile gösterim (15 Puan)

BİLDİRİLER PUANI TOPLAMI


KİTAPLAR
PUANI
8- Alanında kitap yazarlığı 

Yurtdışında yayımlanan tezden türetilmiş kitap (500 Puan)

Yurtiçinde Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan tezden türetilmiş kitap (300 Puan)

9- Alanındaki kitaplarda tezden türetilmiş bölüm ve ünite yazarlığı: (Aynı kitapta en fazla üç bölüm veya ünite dikkate alınır.)

Yurtdışında yayımlanan tezden türetilmiş kitap (100 Puan)

Yurtiçinde Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan tezden türetilmiş kitap (50 Puan)

KİTAPLAR PUANI TOPLAMI


ATIFLAR
PUANI
10- SCI, SCI-EXPANDED, SSCI, AHCI  tarafından taranan dergilerde yayımlanmış ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın atıf yapılan Tezden türetilmiş her eseri için (20 Puan)

11- SCI, SCI-EXPANDED, SSCI, AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın atıf yapılan Tezden türetilmiş her eseri için (10 Puan)

12- Hakemli dergilerde yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın atıf yapılan Tezden türetilmiş her eseri için (10 Puan)

13- Adayın yazar olarak yer almadığı kitap veya diğer yayınlarda, adayın atıf yapılan her eseri için (5 Puan)

ATIFLAR PUANI TOPLAMI


Uygulamaya yönelik Etkinlikler 
PUANI
14- Mesleki bir yarışmada derece veya mansiyon almış olmak (150 Puan)

15- Bir uygulama projesi yaparak, makale olarak yayınlamış olmak (150 Puan)

17- Tez çalışmasında geliştirilmiş olan yazılım veya ürünü ticarileştirmiş olmak (150 Puan)



Uygulamaya yönelik Etkinlikler Puanı Toplamı


SONUÇLANDIRILMIŞ ARAŞTIRMA PROJELERİ
PUANI
18- Tezin uluslararası kuruluşlarca desteklenmiş olması (300 Puan)

19- Tezin ulusal kuruluşlarca desteklenmiş olması (100 Puan)



SONUÇLANDIRILMIŞ ARAŞTIRMA PROJELERİ PUANI TOPLAMI


DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER
PUANI
20- Alanında tezle ilgili uluslararası burs almak (150 Puan)

21- Alanında tezle ilgili ulusal burs almak (100 Puan)




 PATENT

22- Tezden türetilmiş her patent için (Yurtdışı)  (1000 Puan )

23- Tezden türetilmiş her patent için (Yurtiçi)  (500 Puan)

24- Tezden türetilmiş her Faydalı model için (250 Puan)


ÖDÜLLER
PUANI
25- Tezle ilgili uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak (150 puan)

26- Tezle ilgili ulusal bilimsel nitelikli ödül almak (Kongre, Sempozyum, bildiri ve Poster ödülleri hariç) (100 puan)

ÖDÜLLER PUANI TOPLAMI

GENEL PUAN TOPLAMI

	Beyan edilen bilgiler belgelendirilmelidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ödül Kategorileri

Madde 7- Ödüller yılın en başarılı Yüksek Lisans Tezleri ve Doktora Tezleri ödülü olmak üzere 6 kategoride ilk sıradaki tez sahibi ve danışmanlarına verilir.


Ödül Alt Dalları
1. Tarım, Orman, Gıda ve Su ürünleri alanı
2. Temel Bilimler alanı (fizik, kimya, biyoloji, matematik, çevre)
3. Yer Bilimleri alanı (maden, jeoloji, jeofizik)
4. Mekanik alanı (makine, endüstri, tekstil, imalat, enerji, mekatronik)
5. Bilişim alanı (elektrik, elektronik, haberleşme, bilgisayar, mekatronik)
6. İnşaat ve Mimarlık (şehir bölge, mimarlık,  inşaat,  çevre, endüstriyel tasarım)



Ödüller

Madde 8- Yapılan değerlendirme sonucu,
a) Dereceye giren Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerine Berat ve Plaket verilir.
b) Yapılan değerlendirmelerde dereceye (Birincilere) giren tezlerin sahiplerine ve danışmanlarına Enstitünün belirleyeceği aynî ya da nakdî ödüller de verilebilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Enstitünün Görevleri

Madde 9- Enstitünün ödüllendirme ile ilgili görevleri:
	Ödül takvimini belirlemek ve süreci yönetmek,

Değerlendirme komisyonunu belirlemek,
c)  Ödüllendirme sürecinde değerlendirme komisyonuna, öğretim üyelerine ve öğrencilere her türlü rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini vermek,
d) Değerlendirme sürecinin güvenilirliğini sağlamak,
e) Sekretarya hizmetlerini yürütmek,
f) Değerlendirme komisyonunun raporlarını değerlendirmek,
g) Verilecek ödülleri belirlemek.


Değerlendirme Komisyonunun Görevleri

Madde 10- Değerlendirme Komisyonunun ödüllendirme ile ilgili görevleri;

a) Ödül başvurularını değerlendirme temel ilkelerini dikkate alarak değerlendirmek,
b) Gerekli görmesi durumunda uzman görüşlerine başvurmak,
c) Başvuruların sıralamasını yaparak Enstitü Yönetim Kuruluna rapor sunmak.

ALTINCI BÖLÜM

Ödül Süreci Takvimi

Madde 11- Her yıl 01 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasında tamamlanan tezler için Enstitü’nün belirlediği tarihler arasında ödül için başvuruda bulunulur. 

Sonuçların Açıklanması
Madde 12- Değerlendirme sonuçları Enstitü’nün belirlediği bir tarihte ilan edilir.

Ödül Töreni

Madde 13- Ödül kazananlara ödülleri Enstitünün belirlediği bir tarihte verilir.

Yürürlük

Madde 14- Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.



Yürütme

Madde 16- Bu Yönerge hükümlerini Enstitü Müdürü yürütür.


SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TEZ ÖDÜLLERİ BAŞVURU FORMU
(Yılın Tezi ve Tez Danışmanı Ödülleri)

*Bu ödül Süleyman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde bir önceki takvim yılında tamamlanmış olan tezlere verilir. 


Tez Sahibi

İMZA
Tez Danışmanı
 
İMZA
Firma(varsa)

YETKİLİ İMZA
Tezin Başlığı
 


TEZ BİLGİLERİ
Ana Bilim Dalı:

Derece:
(Yüksek Lisans / Doktora)
TEZ SAHİBİNİN
Adı Soyadı:

İletişim Adresi:

Telefon:
(Cep ve Ev/İş)
E-posta:
(İletişim genel olarak e-posta yolu ile yapılacağı için lütfen geçerli ve sık kontrol ettiğiniz bir e-posta adresi yazınız.)
TEZ DANIŞMANININ 
Adı Soyadı:

İletişim Adresi:

Telefon:
(Cep ve İş)
E-posta:
(İletişim genel olarak e-posta yolu ile yapılacağı için lütfen geçerli ve sık kontrol ettiğiniz bir e-posta adresi yazınız.)
UYGULAYAN FİRMANIN (varsa)
Firma Adı:

Firma Yetkilisi:

İletişim Adresi:

Telefon:
(Cep ve İş)
Faks:

E-posta:
(Firma yetkilisinin e-posta adresi)
Internet Sitesi


 
TEZ SAHİBİNİN
Adı Soyadı:

Doğum Tarihi:

EGİTİM BİLGİLERİ
Mezun Olduğu Üniversite
Bölüm
Yıl
Derece












TEZİN ÖZETİ









YAPILAN ÇALIŞMANIN KAPSAMI 
(Birden fazla işaretleme yapabilirsiniz)

Tezde elde edilen sonuçların endüstriye aktarılmış olması 

Yeni Bir Ürün Üretilmesi

Bilime Ulusal ve Uluslar arası katkı sağlaması

Diğer (Açıklayınız):



  
Çalışmanın önemi
(Bu tez çalışmasının bilime uluslararası düzeyde katkısını, bilimsel bulgularıyla ülkenin gelişmesine sağladığı yararı, elde edilen ürünün endüstriyel önemi, üniversite sanayi işbirliğine katkısını kısaca açıklayınız)

















Yukarıdaki bilgilerin tarafımdan doldurulduğunu ve doğruluğunu beyan ederim.
    


  Danışmanın: 			

 Adı Soyadı:……………………………….		
    İmzası       : ……………………………
    Tarih         : ……………………………


Öğrencinin:

Adı Soyadı:……………………………….		
    İmzası       : ……………………………
    Tarih         : ……………………………



