ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
BİLİM ve HİZMET TEŞVİK ÖDÜLLERİ YÖNERGESİ
l. AMAÇ VE KAPSAM
Madde 1: Bu yönergenin amacı, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakülte’sinde
çalışmış veya çalışmakta olan öğretim elemanları ve araştırıcıların alanlarındaki
araştırma, çalışma, eser ve etkinlik faaliyetlerinin değerlendirilmesi ile bu faaliyetlerin
üstün niteliklerini onaylamaya, ödüllendirmeye, ve hizmetleri ile tarım ve çevre
alanında ülkemizin kalkınması ve gelişimine önemli katkılar sağlamış kişilerin
seçimine yönelik ilkeleri ve yöntemi belirlemektir.
Madde 2: Ödüller her yıl üç türde verilir.
Ödül türleri şunlardır:
a) Bilim Ödülü
b) Teşvik Ödülü
c) Tarım ve Çevre Hizmet Ödülü
ll. ÖDÜL TANIMLARI
Madde 3: Bilim Ödülü; Bilime önemli katkılarda bulunmuş bilim insanlarına
verilir. Ödüller yalnızca hayatta olan adaylara, bilime katkıları nedeniyle tek bir eser
ya da eserlerinin tümü için verilebilir.
Madde 4: Teşvik Ödülü; Bilimsel araştırmaları, eserleri ve çalışmalarıyla
bilime önemli katkılarda bulunabilecek yetkinliğe sahip olduğunu kanıtlamış, ödüle
başvurunun yapıldığı yılda 40 yaşını doldurmamış, henüz profesör olmamış bilim
insanlarına verilir. Ortak araştırmaları, çalışmaları ile Teşvik Ödülü koşullarını yerine
getirmiş olanlara ortak bir ödül de verilebilir. Araştırmaları, çalışmaları ve eserleri
ortak olup Teşvik Ödülüne birey olarak aday gösterilen veya başvuranlar ortağı olan
bilim insanlarından yazılı olur almak zorundadır.
Madde 5: Tarım ve Çevre Hizmet Ödülü; Ülkemizin tarım ve çevre alanında
bilimsel ve toplumsal gelişmesi ve ilerlemesine önemli katkılarda bulunarak hizmet
etmiş kişilere verilir.

Bu yönerge Ankara Üniversitesi Bilim, Sanat, Hizmet ve Teşvik Ödülleri yönergesi temel alınarak
hazırlanmıştır.

lll. ÖDÜLLERE ESAS ESERLER VE FAALİYETLERİN NİTELİĞİ
Madde 6: Ödüller için değerlendirmeye alınacak eserler ve faaliyetler şunlardır:
6.1.Bilim ve Teşvik Ödülleri İçin;
a) “Science Citation Index (SCI)” “Social Sciences Citation Index
(SSCI)”, “Arts and Humanities Citation Index (AHCI)” de taranan
dergilerde yayımlanmış makaleler.
b) Kitap, kitap bölümü de dahil olmak üzere bilim ve sanat alanındaki
özgün eserler.
c) Ulusal ve uluslararası patentler, faydalı modeller.
d) Ulusal ve uluslararası işbirlikleri ve desteklenmiş kurumsal projeler.
e) Üniversite-sanayi işbirliğine dayalı bilimsel faaliyetler.
6.2.Hizmet Ödülü İçin;
Tarım ve çevre alanında ülkemizin toplumsal, bilimsel ve ekonomik gelişimine
katkı sağlamış olmak, alanlarında önemli başarılar elde etmiş olmak, ilkleri
başarmış olmak, fikir ve uygulamaları ile tarıma, sektöre, çiftçiye yön vermiş
olmak, eğitim, araştırma ve geliştirmeye destek vermiş, katkı yapmış olmak,
uluslararası düzeyde kurumsal organizasyonların yönetim ya da dengi
kurullarına seçilmiş olmak, üniversite-sanayi işbirliğinin gelişimine katkı
sağlamış olmak vb. faaliyetleri yapmış olmak.
lV. ÖDÜL SAYILARI
Madde 7: Verilen her bir ödül türüne birer kez olmak üzere aynı yılda toplam
üçü geçemez.
V. BAŞVURU
Madde 8: Bilim Ödülü ve Teşvik Ödülüne Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Anabilim Dalları ve Bölümlerinin yetkili kurulları aday gösterebilirler. Ziraat Fakültesi
öğretim elemanları da şahsen veya bir araştırma grubu adına Bilim Ödülü ve Teşvik
Ödülüne başvurabilirler veya başka bir kişi ya da grubu aday gösterebilirler. Ödüllere
esas olan ve başvuru dosyasına konulan araştırma, çalışma, eser, etkinlik ve
hizmetlerin başka bir kurum veya kuruluş tarafından ödüllendirilmemiş ve başvuru
tarihinden önce yapılmış/yayımlanmış olması gerekir.
Tarım ve Çevre Hizmet Ödülü için aday önerileri Ziraat Fakültesi Bölüm
Başkanlıkları tarafından yapılır ve her bölüm en çok 2 aday gösterebilir. Hizmet
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ödülüne aday gösterilmede, başka bir kurum veya kuruluşça benzer konularda
ödüllendirilmiş olunması engel teşkil etmez.
Bilim ve Teşvik Ödülüne, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde en
az beş yıl çalışmış olanlar aday olabilir ya da gösterilebilirler. Çalışmalarını sürekli
olarak yurtdışında sürdürenler Teşvik Ödülüne aday gösterilemezler.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bilim Ödülü ve Teşvik Ödülü alanlar, aynı
türde ödüle 5 yıldan önce yeniden aday gösterilemezler. Tarım ve Çevre Hizmet
Ödülü alan kişi yeniden aday gösterilemez. Adaylar, aynı türden ödüle ardışık
olmayacak şekilde en fazla üç kez başvurabilirler.
Başvuru formuna
değerlendirmeye alınmaz.

uygun

olarak

yapılmayan

başvurular

kesinlikle

Ödüllere aday gösterme dosyasına, adayların özgeçmişleri ile eserleri veya
hizmetlerinin dökümü eklenmeli, hangi ödüle hangi nedenlerle aday oldukları veya
gösterildiklerini açıklayan gerekçeli bir sunum yapılmalıdır (Bkz. Ek-1 ve Ek-2).
Ödüller için son başvuru tarihi her yıl Kasım ayının son haftası son günü
mesai bitiminde sona erer.
Vl. BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Madde 9: Ödüllere ilişkin duyuru, Dekanlık tarafından her yıl Ekim ayı ilk
haftasında, fakülte web sayfası, e-posta, akademik birimlere yazı, broşür ve poster
yoluyla yapılır. Başvurular; Ziraat Fakültesi Bilim, Teşvik ve Hizmet Ödülleri, Yürütme
Komitesi tarafından değerlendirilir. Yürütme Komitesi her bir ödül türü için en fazla 3
aday seçer ve A.Ü. Ziraat Fakültesi Dekanı başkanlığında Aralık ayı son haftasında
yapılacak değerlendirme toplantısında ödül verilecek isimleri karara bağlar. Ödüller
sonraki yıl Ocak ayında Ziraat Fakültesi tarafından yapılan ‘Türkiye’de Tarım
Öğreniminin Başlangıcının Yıl Dönümü’ törenlerinde sahiplerine verilir.
Vll. ÖDÜLLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Madde 10: Bilim Ödülü ve Teşvik Ödülünde adayların;
a) Eserlerinin yayımlandığı
uluslararası bilimdeki yeri,

dergi

veya

kitaplarının

ulusal

ve

b) Eserlerine yapılan atıf veya eserlerinin kullanımı (Web of Science
(WOS) a göre)
c) Eserlerinin endüstriyel, tarımsal, teknolojik, toplumsal ve sağlık
sorunlarına getirdiği çözüm önerileri ve yaptığı katkılar,
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d)
e)
f)
g)
h)
i)

Çalışma(lar)ın yeni araştırmalara yol açma potansiyeli,
Çalışma(lar)ın inovasyon boyutu,
Çalışmanın/Projenin yeni ürün ve hizmet bakımından jenerik olması,
Çalışmada/Projede buluş olup olmadığı,
Çalışmaların pazara sunulacak bir ürüne dönüşme olasılığı/imkanı,
Üniversite-sanayi işbirliğinde gerçekleştirilen proje, araştırma,
tasarım ve yayınlar,

ölçüt olarak ele alınır ve bunlara ilişkin somut değerlendirmelerle seçilme
gerekçeleri yazılır.
Madde 11: Tarım ve Çevre Hizmet Ödülünde adayların;
Çalışma hayatları süresince, mensubu oldukları kurum ve kuruluşlardaki
görevlerinin yanı sıra, kurum ve kuruluşlar dışında bireysel sorumluluk
alarak üstlendikleri görevler ve gösterdikleri üstün gayretleri ve başarıları ile
Madde 6.2’de belirtilen faaliyetleri dikkate alınarak değerlendirme yapılır ve
somut örneklerle seçilme gerekçeleri yazılır.
Vlll. ÖDÜL
Madde 12: Ödüller belge, plaket veya maddi destek olarak verilir. Maddi
desteğin türü miktarı ve kaynağı her yıl Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir.
Madde 13: Araştırma grubu adına verilen maddi destek ödüllerinden grup
elemanları eşit olarak yararlandırılır; belge şeklindeki teşvik ödülleri şahıs bazında
verilir.
Hayatta olmayanların Hizmet Ödülleri kanuni mirasçılarına verilir.
lX. YÜRÜTME KOMİTESİ
Madde 14 : Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bilim, Teşvik ve Hizmet
Ödülü Yürütme Komitesi ödüllere başvuruları değerlendirmek ve gerekli
organizasyonu yapmak amacıyla oluşturulur. Bu komisyonun üyeleri ve başkanı
Dekan tarafından atanır.
Yürütme Komitesi; farklı bölümlerden atanmış en fazla 7 üyeden oluşur.
Yürütme Komitesinin görev süresi 1 yıldır. Yürütme Komitesi üye sayısının
çoğunluğu ile toplanır ve ilk toplantıda başkan seçerek görevlerini yerine getirir.
Yürütme Komitesinin sekreterya hizmetleri Dekanlık tarafından yürütülür.
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X. YÜRÜRLÜK
Madde 15: Bu yönerge, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yönetim
Kurulu’nun kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Xl. YÜRÜTME
Madde 16 : Bu yönergeyi Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı
yürütür.
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