ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ
Bilim, Sanat, Hizmet, TeĢvik ve BaĢarı Ödülleri Yönergesi
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Uludağ Üniversitesi (U.Ü.) ve Türkiye Cumhuriyeti‟ne
uzun yıllar akademik ve idari kadrolarda hizmet veren, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtan,
çıkarlarını savunan, maddi ve manevi katkıları ile gelişmesine yardımda bulunan kişi ve
kurumlar ile bilim ve sanat insanlarının bilimsel katkıları ve yürüttükleri başarılı hizmetlerinin
ve U.Ü. öğrencilerinin takdir ve ödüllendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1)Bu Yönerge, U.Ü.‟de tüm akademik ve idari birimlerde görevli akademik ve
idari personel, U.Ü. öğrencileri ile Türkiye Cumhuriyeti‟ne ve U.Ü.‟ye ulusal ya da
uluslararası düzeyde katkıları bulunan kişi, kurum ve kuruluşları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1)Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanun, 657 Sayılı Kanun, Üniversitelerde Akademik
Teşkilat Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite
Geliştirme Yönetmeliği ile U.Ü. Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği‟ne dayalı olarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- Bu yönergede adı geçen,
(1)Akademik Ödül; U.Ü. Akademik Personeline çalışmalarından dolayı verilen ödülü,
(2)Akademik Hizmet Belgesi; U.Ü. Akademik Personeline hizmet süresine bağlı olarak
verilen belgeyi,
(3)Ġdari Hizmet Belgesi; U.Ü. İdari Personeline hizmet süresine bağlı olarak verilen belgeyi,
(4)Ġdari BaĢarı Ödülü; U.Ü. İdari Personeline çalışmalarından dolayı verilen ödülü,
(5)Lisansüstü Öğrenci BaĢarı Ödülü; Eğitim-Öğretim yılı sonunda doktora/yüksek lisans
derecesi ile mezun olan yada mezuniyet koşullarını sağlamış olan doktora/yüksek lisans
öğrencilerine verilen ödülü,
(6)Lisans/Önlisans Öğrenci BaĢarı Ödülü; Eğitim-Öğretim yılı sonunda lisans veya
önlisans derecesi ile mezun olan ya da mezuniyet koşullarını sağlamış olan ve üniversite,
fakülte ve yüksekokullar tarafından fakülte/konservatuar/yüksekokul/meslek yüksekokulu
1‟inci, 2‟nci ve 3‟üncüsü ile bölüm/program 1 inci, 2 nci ve 3 üncüsü öğrencilere verilen
ödülü,
(7)Öğrenci; Güz ve Bahar Yarıyılları ile yılsonunda kayıtlı bulunduğu programın mezuniyet
için gerekli şartlarını başarı ile yerine getirerek mezuniyetine karar verilmiş öğrenciyi,
(8)GANO; Genel Akademik Not Ortalamasını,
(9)Ödül; Plaket, şilt, maddi değeri olan materyalleri ve hizmeti
ifade eder
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Akademik Ödüller
Adayların Önerilmesi
MADDE 5- (1) Fakülte dekanları, enstitü, konservatuar, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve
araştırma merkezi müdürleri ödül için adaylarını her yıl en geç 15 Haziran günü çalışma saati

bitimine kadar Üniversite Rektörlüğü‟ne bildirirler. Önerilen adayların bu yönergedeki
kriterleri sağladığını gösteren ve ayrıntılı özgeçmişleri içeren dosyalar seçici kurul incelemesi
için Rektörlüğe gönderilir. Dekanlar ve Müdürler adaylarını belirlerken ihtiyaç duymaları
halinde yönettikleri birimde kendi başkanlıklarında bir komisyonu görevlendirebilirler.
Senato tarafından 5 er kişilik “U.Ü. Tıp ve Sağlık Bilimleri Değerlendirme Komisyonu”,
“U.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Değerlendirme Komisyonu”, “U.Ü. Sosyal Bilimleri
Değerlendirme Komisyonu”, “U.Ü. Güzel Sanatlar Değerlendirme Komisyonu” oluşturulur.
Bu komisyonlar Rektör Yardımcısı başkanlığında toplanarak birimlerden gelen başvuruları
incelerler ve her dalda belirlenecek uygun adayları Senatoya sunarlar. U.Ü. Senatosu Ağustos
ayının son haftasında ödüle layık görülen akademisyenleri belirler.*
(2)Eksik dosyalar komisyon tarafından değerlendirmeye alınmaz.
(3)Ödül değerlendirme komisyon üyeleri ve bunların yer aldığı ortak araştırma grubu ödüle
aday gösterilemez.
Ödüller
MADDE 6- (1) U.Ü.‟de çalışmış veya çalışmakta olan bilim ve sanat insanlarının tıp ve
sağlık, fen ve mühendislik, sosyal bilimler ve güzel sanatlar alanlarındaki araştırma, çalışma,
eser, etkinlik ve hizmetlerini değerlendirerek, üstün niteliklerini onaylamak, bilim ve sanat
çalışmalarını desteklemek amacıyla aşağıdaki ödüller verilir.









Bilim-Sanat Ödülleri
Hizmet Ödülleri
Grup BaĢarı Ödülleri
Genç Bilim ve Sanat Ġnsanı TeĢvik Ödülleri
Yıllık Yayın ve Sanatsal Performans Ödülleri
Proje Ödülleri
Yıllık Atıf Ödülleri
Patent Ödülleri

(2) Tüm ödüller Tıp ve Sağlık Bilimleri, Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sosyal Bilimler ve
Güzel Sanatlar alanlarında verilir.
(3) Bilim ve Sanat Ödülleri, Hizmet Ödülleri ile Genç Bilim ve Sanat İnsanı Teşvik Ödülleri,
akademisyenlerin akademik hayatları boyunca bir kez verilir.**
(4) Grup Başarı Ödülü, Yıllık Yayın ve Sanatsal Performans Ödülü, Proje Ödülü ile Yıllık
Atıf Ödülü alan adaylar ödül aldıkları yılı takip eden iki yıl yeniden aday olamazlar.***
(5) Seçici Kurulda görev alanlar sadece Yıllık Yayın ve Sanatsal Performans Ödülü, Proje
Ödülü, Yıllık Atıf Ödülü ile Patent Ödülüne aday olabilirler.**
Ödüllerin Verilmesi
MADDE 7- Madde 6‟da tanımlanan ödüller her yıl dört bilim gurubunda üçer akademisyene
verilir. Ödüllerin takdim edilmesi her yıl güz yarıyılında düzenlenecek bir törenle yapılır.
Ödül Töreni ve ödül alanlar üniversite web sitesinde yayınlanarak yerel ve ulusal basında
duyurulur.***
Bilim ve Sanat Ödülleri
MADDE 8- (1) Bilimsel araştırmaları ile bilime evrensel düzeyde önemli katkılarda
bulunmuş bilim insanlarına ve güzel sanatlar alanında uluslararası eser ve/veya etkinlikler ile
isim yapmış veya sanata evrensel düzeyde katkı yapmış sanatçılara verilir. Bilim ve Sanat
Ödülleri adayın bilime veya sanata belli alandaki katkıları nedeniyle verilebileceği gibi,
eserlerinin tümü için de verilebilir. Adayların seçici kurul tarafından değerlendirilmesinde

SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI veri tabanlarındaki yayınlar, bu yayınlara başka
araştırmacılar tarafından yapılan atıflar ve H-Index performansı, ulusal ve uluslar arası sanat
kurum veya kuruluşlarında gösterdiği performanslar ve ulusal ve uluslararası bilim veya sanat
kuruluşlarından aldığı ödüller temel kriterler olarak dikkate alınır.
(2) Yapılan bu değerlendirmeler sonucunda aynı puanı alan adayların önce H-İndex
Performansına, eşitliğin devam etmesi halinde atıf sayılarına, son olarak da aldığı ödül
sayılarına bakılarak değerlendirme yapılır.***
Hizmet Ödülleri
MADDE 9- (1) Bilim insanı veya sanatçı yetiştiren, mensup olduğu bilim veya sanat dalının
kurumsallaşması için çalışmalar yapan, geliştirdiği yöntem, teknoloji ve yarattığı eser ve
etkinlikler ile ülkemizin bilimsel, ekonomik ve sanat alanındaki gelişimine katkılarda
bulunanlara her bir dal için bir kişiye verilir.***
Grup BaĢarı Ödülleri
MADDE 10- (1) Bilim guruplarını oluşturan fakültelerde bölüm ve/veya anabilim dalı
düzeyinde ilgili yılda en fazla yayın üreten bölüm veya anabilim dallarında görev yapan
akademisyenlere verilir. Bölüm veya Anabilim Dalının performansı, akademisyenlerin
ürettikleri Madde 16‟da tanımlı yayınların “Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyeliği
Değerlendirme Esasları ve Atama Kriterleri”ne göre yazar sayısı dikkate alınmaksızın
puanlanması ile hesaplanır. Bölüm veya anabilim dalının elde ettiği toplam puan bölümde
görev yapan öğretim üyesi sayısına bölünerek elde edilecek değer açısından en yüksek puanı
alan bölüm ve/veya anabilim dalları ödüllendirilir.
Genç Bilim ve Sanat Ġnsanı TeĢvik Ödülleri
MADDE 11- (1) Araştırmaları ve çalışmaları ile bilime veya sanata gelecekte evrensel
düzeyde katkıda bulunabilecek potansiyele sahip olan, ödülün verileceği yılın ilk günü 35
yaşını doldurmamış genç bilim insanı ve sanatçılara verilir. Adayların seçici kurul tarafından
değerlendirilmesinde SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI veri tabanlarındaki yayınlar, bu
yayınlara başka araştırmacılar tarafından yapılan atıflar ve H-Index performansı, ulusal ve
uluslar arası sanat kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirdiği performanslar, ulusal ve
uluslararası bilim ve sanat kuruluşlarından aldığı ödüller temel kriterler olarak dikkate alınır.
Uygun koşullar sağlanmadığında ödüle değer aday bulunmadığı belirtilir.***
Yıllık Yayın ve Sanatsal Performans Ödülleri
MADDE 12- (1) İlgili yılda SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI veri tabanlarında yer alan
dergilerdeki yayınları ile “Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyeliği Değerlendirme Esasları ve
Atama Kriterleri”ne göre en fazla puan alan akademisyenlere verilir.
(2) Ulusal ve uluslar arası sanat kurum veya kuruluşlarında en fazla performans gerçekleştiren
akademisyenlere verilir.
Proje Ödülleri
MADDE 13- (1) Son 4 yılda “Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyeliği Değerlendirme Esasları
ve Atama Kriterleri”nde dikkate alınan uluslararası ve ulusal projelerde görev alan
akademisyenlerden proje kategorisinde en yüksek puanı alan akademisyenlere verilir.
Yıllık Atıf Ödülleri
MADDE 14- (1)İlgili yılda SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI veri tabanlarındaki dergilerde
yapılan yayınlarına en fazla atıf alan akademisyenlere verilir.

Patent Ödülleri
MADDE 15- (1)Son 3 yılda akademisyenler tarafından alınan patentler için verilir. Patentin
Türk Patent Enstitüsünce onaylanmış ve yayınlanmış olması gerekir.
MADDE 16- (1)Ödüllere ilişkin yapılan değerlendirmelerde akademisyenlerin yayın ve atıf
performansı belirlenirken mutlaka „Web of Science‟ kaynağı dikkate alınacaktır. Yayına
kabul edilmiş ancak indeks‟e girmemiş yayınlar ile kongre ve sempozyumlarda sunulmuş
olması nedeni ile „Web of Science‟da yer almış yayınlar dikkate alınmayacaktır.
MADDE 17- (1)Ödül kazananlara verilecek ödülün niteliği her yıl U.Ü. yetkili
komisyonlarınca saptanır ve U.Ü. Senatosu tarafından karara bağlanır.
MADDE 18- (1)Ödülleri almaya hak kazandıktan sonra vefat etmiş kişilerin ödülleri kanuni
mirasçılarından birine verilir.
Akademik Hizmet Ödülleri ve Belgeleri
MADDE 19- (1) U.Ü. Rektörlük görevini yürütmüş kişilerin büstleri yaptırılarak Rektörlük
içinde uygun bir mekana konarak sergilenir.
MADDE 20- (1) U.Ü.‟de 25 ve 40 yıl hizmet vermiş öğretim elemanlarına hizmet belgesi,
plaket ve benzerleri verilir. Belgeyi hak ediş süreleri Personel Daire Başkanlığı‟nca her yıl 31
Aralık itibari ile hesaplanarak, o yılın Mayıs ayının ikinci haftasında Üniversite Genel
Sekreterliği‟ ne teslim edilir.
MADDE 21- (1)Üniversitede Rektör, Dekan, Enstitü Müdürü, Konservatuar Müdürü,
Yüksekokul Müdürü, Meslek Yüksekokul Müdürü, Genel Sekreter, Hastane Başhekimi ve
bunların yardımcıları olarak görevini tamamlamış akademik personele Rektör tarafından
„İdari Hizmet Plaketi‟ verilir.
MADDE 22- (1)Yaş haddinden emekli olan Akademik Personele Üniversitemizde en az 25
yıl görev yapmış olması koşulu ile „Şükran Plaketi‟ verilir.
MADDE 23- (1)U.Ü.‟ne üstün hizmetleri geçen akademisyen ve idari personelin isimleri
Rektörlük, Enstitü, Dekanlık, Konservatuar, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları Yönetim
Kurullarının teklifi ve U.Ü. Senatosunun onayı ile U.Ü. Yerleşkeleri içinde belirlenen bir
mekana isimleri verilerek onurlandırılabilirler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ġdari Ödüller
Hizmet Ödülleri
MADDE 24- (1)U.Ü.ne 25 ve 40 yıl hizmet vermiş idari personele hizmet belgesi, plaket ve
benzerleri verilir. Ödül hak ediş süreleri Personel Dairesi Başkanlığı'nca her yıl 31 Aralık
itibariyle hesaplanarak, o yılın Mayıs ayının ikinci haftasında Üniversite Genel Sekreterliği'ne
teslim edilir. Ödüller Rektörlükçe belirlenen tarihte düzenlenen törenle „İdari Hizmet Plaketi‟
verilir.

(2)Üniversitede Genel Sekreter, Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri, Akademik Birim Sekreteri
olarak en az 5 yıl hizmet vererek görevini tamamlamış idari personele Rektör tarafından „İdari
Hizmet Plaketi‟ verilir.
(3)Yaş haddinden emekli olan İdari Personele Üniversitemizde en az 25 yıl görev yapmış
olması koşuluyla "Şükran Plaketi" verilir.
BaĢarı Ödülleri
MADDE 25- (1)Verilen görevi başarı ile yürütenlere görevli oldukları birimlerde olağanüstü
gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında
önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve
önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin
beklenenin üzerinde arttırılmasında ve sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin
yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen
memurlara Dekanlar, Enstitü Müdürleri, Konservatuvar Müdürü, Yüksekokul Müdürleri,
Meslek Yüksekokulu Müdürleri ve Genel Sekreterin önerisi ve Rektörün onayı ile “Başarılı
Çalışma Takdir Belgesi” verilir. Üç defa “Başarılı Çalışma Takdir Belgesi” alanlara “Üstün
Başarı Belgesi” verilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Ödülleri
KoĢullar
MADDE 26- (1)"Öğrenci Başarı Ödülü‟‟ verilebilmesi için öğrencilerin aşağıda belirtilen
koşulları sağlamaları gerekir.
a) Eğitim süresi; Öğrencinin bağlı bulunduğu eğitim-öğretim programını hazırlık hariç
normal öğrenim süresi olan Ön lisans eğitimini 2 yıl (4 yarıyıl) veya daha kısa sürede,
Lisans eğitimini hazırlık sınıfı hariç 4 yıl (8 yarıyıl) veya daha kısa sürede, Veteriner
Fakültesi eğitimini hazırlık hariç 5 yıl (10 yarıyıl) veya daha kısa sürede, Tıp Fakültesi
eğitimini hazırlık hariç 6 yıl (12 yarıyıl) veya daha kısa süre içinde, tamamlamış
olması,
b) Disiplin Durumu; Öğrencinin öğrenimi süresince disiplin cezası almamış olması,
c) GANO; Mezuniyet için gerekli olan Genel Akademik Not Ortalamasının
lisans/önlisans için en az 2.50, yüksek lisans ve doktora için en az 3.00 olması gerekir.
Ödül Verilecek Alanlar
MADDE 27- (1)Lisans/Önlisans
a) U.Ü.lisans/önlisans
düzeyinde
GANO‟ya
göre
yapılan
sıralamada
fakülte/bölüm/programlarının normal örgün öğretim ve ikinci örgün öğretim
programlarından 1 nci, 2 nci ve 3 üncüsü olarak mezun olan öğrencilere,
b) U.Ü.ni Ulusal veya uluslararası yarışmalarda temsil ederek dereceye giren
öğrencilere,
c) Toplumsal sorumluluk kapsamında sosyal amaçlı ve/veya öğrenci etkinliklerinde
faaliyetlerde bulunan öğrencilere,
d) Öğrenci etkinliklerinin değerlendirilmesi sonucunda ödüle layık görülen
toplulukların temsilcilerine,

Öğrencilerin Belirlenmesi
MADDE 28- (1)Doktora/Yüksek Lisans: Doktora/Yüksek Lisans öğrencileri için verilecek
ödüller “Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyeliği Değerlendirme Esasları ve Atama
Kriterleri”nde yer alan puanlama sistemi esas alınarak belirlenir.
Doktora/Yüksek Lisans Başarı Ödülleri için değerlendirmeye alınacak eserler şunlardır;
a) "Science Citation Index (SCI)" "Social Sciences Citation Index (SSCI)", "Arts and
Humanities Citation Index (AHCI)" de taranan dergilerde yayımlanmış makaleler,
b) Bazı bilim ve sanat alanları için (a) bendinde yer almayan ancak U.Ü. Yönetim
Kurulu‟nun onaylayacağı uluslararası hakemli ve sürekli bilimsel dergilerde
yayımlanmış makaleler.
c) Yurt içinde Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makaleler,
d) Ulusal/Uluslararası Kongre Faaliyetleri, (Sözlü Bildiri, Poster Bildiri)
e) Ulusal/Uluslararası Araştırma Projelerinde görev alma,
f) Yurt içinde ve/veya yurt dışında, sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınan;
sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alan, gösterime, dinletime
giren özgün sanat eserleri, tasarımlar veya yorum çalışmaları ve uygulanmış
tasarım projeleri,
g) Çağrılı olarak yurt içinde ve/veya yurt dışında kişi veya grup olarak etkinliklerde
(festival, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb) yer alan özgün sanat
eserleri, tasarımlar veya yorum çalışmaları,
h) Yurt içinde ve/veya yurt dışında jürili ve/veya jürisiz karma sanat/tasarım
etkinliklerine (festival, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.) kabul
edilen özgün sanat eserleri, tasarımlar veya yorum çalışmaları.
(2) Lisans/Önlisans: İlgili eğitim-öğretim döneminin (yaz öğretimi hariç) güz ve bahar
yarıyılları itibari ile koşullarını sağlayarak mezun olan öğrencilerin durumları
Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulları tarafından, bu yönergenin 26.madde hükümlerine
göre değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda fakülte/ yüksekokul ve bölüm/program
düzeyinde, öğrenciler GANO‟ya göre sıralamaya tabii tutulurlar. Sıralama sonucunda 1 inci, 2
nci ve 3 üncü sıralarda yer alan öğrencilerin listesi ilgili birimlerin yönetim kurulları
tarafından kesinleşir.
Ödüllerin Verilmesi
MADDE 29- (1)Doktora/Yüksek Lisans: Madde 28‟de belirtilen kriterlere göre yapılacak
olan puanlamada ödülün verileceği yıl itibari ile yüksek lisans veya doktora öğrenimi
süresince en yüksek puanı alan ilk üç öğrenciye ödül verilir. Yüksek lisans ve doktora
ödüllerinde birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri aynı kişiye bir kereden fazla verilmez.
Yapılacak olan sıralamada ilk 3‟e giren ve aynı puana sahip olan öğrencilerin her birine ödül
verilir. Ödüle layık görülen öğrenciler Enstitü Yönetim Kurullarınca karara bağlanır. Aday
öğrencilerin isimlerini ve yayınlarını içeren dosyalar Enstitüler tarafından Mayıs ayının ikinci
haftasına kadar Rektörlüğe gönderilir.
(2) Lisans/Önlisans: Yapılacak olan sıralamalarda, aynı genel akademik ortalamaya sahip
oldukları için (virgülden sonra iki haneli), birden fazla öğrencinin aynı sırada yer alması
durumunda aynı derece birden fazla kişi tarafından paylaşılabilir.
(3) Mezuniyet durumunda olan öğrencilerin ödülleri her eğitim-öğretim yılı sonu itibariyle
verilir ve değerlendirilir. Öğrencilere birden fazla ödül veya armağan verilebilir.
Enstitü/Fakülte/ Konservatuvar/Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları bu yönerge
kapsamı dışında da genel kurallara uygun olarak, başka ödül ve armağanlar da verebilir.
(4) Ödüler öğretim yılı sonunda yapılan mezuniyet törenlerinde verilir.

Diğer Hususlar
MADDE 30- (1)Erasmus veya Farabi değişim programlarından yararlanarak yurt
içindeki/yurt dışındaki üniversitelerde öğrenim görürken başarılı olduğu halde aldığı derslerin
eğitim-öğretim programındaki derslere eşdeğer sayılmaması nedeniyle yarıyıl/yıl kaybı olan
başarılı öğrencilerin yurt dışında veya ülkemizdeki farklı üniversitelerde geçen süreleri bu
yönergenin 26 ncı Maddesinin (a) fıkrasında belirtilen sürelere dahil edilmez.
(2)Normal eğitim süresinin dışında yaz öğretimi ve ek sınavlar sonucunda mezun olan
öğrencilere ödül verilmez.
(3)“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik” hükümlerine göre başka bir yükseköğretim kurumundan U.Ü.‟ne yatay geçiş
yapmış olan öğrencilerin ödüllere aday gösterilebilmesi için lisansta en az beş yarıyıl,
önlisansta en az üç yarıyıl öğrenim görmüş olması gerekir.
Ayrıca yatay geçişle gelen öğrencinin geldiği kurumdaki aldığı notlar ortalamaya katılmaz.
(4) Bu yönergenin 27 nci Maddesinin (ç) fıkrasında belirtilen ödüllere aday olan öğrencilerin
değerlendirilmesinde öğrenci işlerinden sorumlu Rektör Yardımcısı, Öğrenci İşleri Daire
Başkanı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı, Öğrenci Konsey Başkanı ve Rektörü temsilen
görevlendirilen bir öğretim üyesinden oluşan beş kişilik komisyon görev yapar.
BEġĠNCĠ BÖLÜM
Üniversite DıĢındaki KiĢi ve KuruluĢ Ödülleri
Üniversite DıĢındaki KiĢi ve KuruluĢlara Verilen Plaket ve Takdir Belgesi
MADDE 31- (1)U.Ü.‟de araştırma, eğitim ve sanat faaliyetlerine önemli katkı sağlayan kişi
veya kuruluşlara Rektör önerisi ve U.Ü. Senatosu kararı ile “plaket veya takdir belgesi”
verilir.
(2)Rektörün veya Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Kurullarının
önerileri ile U.Ü. Senatosu tarafından seçilen en az beş kişilik bir komisyonun bu önerileri
incelemeleri sonucunda U.Ü. Senatosuna sunulması kararlaştırılan bilime, insanlığa, barışa,
sanata, spora ve doğaya evrensel nitelikte katkıda bulunmuş kimselere “Fahri Profesör” veya
“Fahri Doktora” payesi verilebilir. Bu öneriler U.Ü. Senatosunun kararı ile kesinlik kazanır.
(3) U.Ü.nin bilimsel, sosyal, kültürel ve fiziki alt yapısına yüksek bağış ve yardımları olan
kişilere “Fahri Doktora” ve kuruluşlara “Şükran Plaketi” verilir. Bağış ve yardımları ile bina,
kat, oda, laboratuvar, kitaplık, park ve benzerlerini kuran veya tefriş eden kişi ve kuruluşların
isimleri ve unvanları, arzu ettikleri takdirde U.Ü.Senatosu‟nun Kararı ile o mekanda uygun
bir yere yazılabilir veya isimleri verilebilir.
(4)U.Ü. yararına konser ve görsel sanat gösterilerini ücret almadan gerçekleştiren sanatçı,
ekip ve kuruluşlara Rektör kararı ile “Şükran Plaketi” verilebilir.
(5)U.Ü.‟nin bilimsel ve sosyal etkinliklerini kamuoyuna yansıtan yazılı ve görsel basın
kuruluşları ile bunların mensuplarına U.Ü. Senatosu Kararı ile “Şükran Plaketi” verilebilir.
(6) Ödüller Rektörlükçe belirlenen tarihte düzenlenen törenle verilir. Ödül töreni ve ödül
alanlar U.Ü. web sitesinde yayımlanır.
(7)ÖSYS sonucunda U.Ü.ne yerleşen öğrencilerden kayıt hakkı kazandığı puan türünde
Türkiye genelinde ilk 200‟e giren öğrencilere U.Ü. Senatosu tarafından belirlenen ödüller
verilebilir.

ALTINCI BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
MADDE 32- (1) Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte 14.05.2009 tarihli Senato‟da kabul
edilen “Uludağ Üniversitesi Takdir ve Ödüllendirme Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 33-(1)Bu Yönerge, U.Ü.Senatosu'nda kabul edildiği 30.09.2011 tarihinden itibaren
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 34- (1)Bu yönerge hükümlerini, U.Ü.Rektörü yürütür.

*Üniversitemiz Senatosu’nun 5 Eylül 2013 tarih ve 2013-21 sayılı oturumunda alınan 2 nolu
kararı ile değiştirilmiştir.
**Üniversitemiz Senatosu’nun 5 Eylül 2013 tarih ve 2013-21 sayılı oturumunda alınan 2 nolu
kararı ile eklenmiştir.
*** Üniversitemiz Senatosu’nun 28 Ağustos 2014 tarih ve 2014-17 sayılı oturumunda alınan
6 nolu kararı ile değiştirilmiştir.

