
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 

ONUR, HİZMET, BİLİM ve TEŞVİK ÖDÜLLERİ YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç  

MADDE 1 — (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Tıp Fakültesi ve 

ülkemize uzun yıllar akademik ve idari kadrolarda hizmet veren, ulusal ve 

uluslararası düzeyde temsil eden, çıkarlarını savunan, maddi ve manevi katkıları 

ile gelişmesine yardımda bulunan bilim insanlarının bilimsel katkıları ve 

yürüttükleri başarılı hizmetlerinin teşvik, takdir ve ödüllendirilmesine ilişkin 

usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 — (1) Bu yönerge;  İstanbul Tıp Fakültesine, ulusal ya da 

uluslararası düzeyde katkıları bulunan öğretim üyelerini ve elemanlarını kapsar.  

MADDE 3 — (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 

ilgili 4(c), 22(b)  maddeleri ile “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik 

Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği” (Resmi Gazete tarih: 

20/09/2005, sayı: 25942) hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar 

MADDE 4  —  (1) Bu yönergede yer alan tanımlardan;  

a) Dekan: İstanbul Tıp Fakültesi Dekanını, 

b) Fakülte: İstanbul Tıp Fakültesini, 

c) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,  

ç) Ödül Komisyonu: Bu yönergenin 5. maddesinde  belirtilen usullere 

göre seçilmiş, İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan 7 

kişilik komisyonu,  

d) Yayın: SCI (Science Citation Index) ve SCIE (Science Citation 

Index Expanded) kapsamındaki dergilerde yapılan yayınları,  

 ifade eder. 



 

İKİNCİ BÖLÜM 

Ödül Komisyonu, Değerlendirme ve Ödül Töreni 

Ödül Komisyonu  

MADDE 5  — (1) Dekan veya Dekanın görevlendireceği bir öğretim üyesi 

Komisyonun doğal üyesi ve başkanıdır. 

( 2) Komisyonun Diğer Üyeleri; Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri 

ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlıkları tarafından önerilen, evrensel bilgi 

üretimine en fazla katkıda bulunan öğretim üyeleri arasından Fakülte Yönetim 

Kurulu  tarafından  her bölümden ikişer öğretim üyesi olmak üzere altı üye üç 

yıllık süre için  seçilir. 

 

        Ödüller  

 

        MADDE 6- (1) İstanbul Tıp Fakültesi'nde çalışmış veya çalışmakta olan 

bilim insanlarının araştırma, çalışma, eser, etkinlik ve hizmetlerini 

değerlendirerek, üstün niteliklerini onaylamak, çalışmalarını desteklemek 

amacıyla aşağıdaki ödüller verilir: 

 

Bilim ve Teşvik Ödülleri 

Bilim ödülü, bilimsel araştırmaları ile bilime evrensel düzeyde önemli 

katkılarda bulunmuş 40 yaş üstü bilim insanlarına verilir. Adayların ödül 

komisyonu tarafından değerlendirilmesinde SCI, SCI Expanded veri 

tabanlarındaki yayınlar, dergilerin etki faktörü, bu yayınlara yapılan atıflar, h-

indeks performansı ve ulusal ve uluslararası bilim kuruluşlarından aldığı ödüller 

ve proje faaliyetleri temel kriterler olarak dikkate alınır.  

Teşvik ödülü ise, araştırmaları ve çalışmaları ile bilime, gelecekte 

evrensel düzeyde katkıda bulunabilecek potansiyele sahip olan,  40 yaşını 

doldurmamış genç bilim insanlarına verilir. Adayların ödül komisyonu 

tarafından değerlendirilmesinde SCI, SCI Expanded veri tabanlarındaki 



yayınların sayısı, dergilerin etki faktörü, bu yayınlara yapılan atıflar, h-indeks 

performansı ve ulusal ve uluslararası bilim kuruluşlarından aldığı ödüller, proje 

faaliyetleri ve patent temel kriterler olarak dikkate alınır.  

 

Hizmet Ödülü;  

Hizmet ödülüne aşağıdaki özellikleri sağlayan öğretim üyeleri aday gösterilir ve 

değerlendirmeyi ödül komisyonu yapar.  

 Bir bilim dalı, hizmet birimi veya araştırma merkezinin kurulmasına ve 

kurumsallaşmasına öncülük etmek. 

 İlgili alanda;  genç nesillere öncülük etmek, bilim ve hizmet insanları 

yetiştirmek yeni bir yöntemin uygulama ve yaygınlaştırılmasına öncülük 

etmek. 

 Eğitim veya sağlık hizmet alanlarında üstün çaba göstermiş olmak.  

 Kurumsal kimliğin ve birlikteliğin gelişmesinde ve pekiştirilmesinde 

kurum içi ve kurum dışı faaliyetlerde bulunmak. 

 İstanbul Tıp Fakültesinde en az 20 yıl süre ile hizmet etmiş öğretim üyesi 

olmak. 

   

Onur Ödülü; 

Araştırma, eğitim, hizmet alanlarında üstün başarı göstermiş, hizmet ve 

bilim ödülü için gerekli kriterlere sahip emekli öğretim üyelerine verilir. 

 

 

Değerlendirme  

        MADDE 7 — (1) Ödül Komisyonu her takvim yılı için SCI ve SCIE 

tarafından taranan dergilerde yayınlanmış İstanbul Tıp Fakültesi adresli 

makaleleri, etki faktörünü, üst seviye indeksini (h-indeks), atıfları, dergi/kitap 

editörlüğü, kitap yazarlığı, ödüller, proje faaliyetleri, idari görevleri ve patent 

sayısını içeren dosyaları değerlendirir. Eksik dosyalar komisyon tarafından 



değerlendirmeye alınmaz. Ödül değerlendirme komisyon üyeleri ödüle aday 

gösterilemez.   

(2) Ödül komisyonu takip eden yılın Eylül ayında toplanarak, Temel Tıp 

Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimlerinden, istenen koşulları 

sağlayan, ödüllendirilecek (her ödül  dalında) birer öğretim üyesini  aşağıda 

açıklanan puanlama kriterlerine göre belirler. 

(3) Puanlama kriterleri şunlardır: 

a)  SCI, SCI Expanded kapsamındaki dergilerdeki makale, editörlük, yayın 

kurulu üyeliği, hakemlik, atıf, yurtdışında ve yurtiçinde yayımlanmış bilimsel 

kitap yazarlığı, kitap editörlüğü, kitap içinde bölüm yazarlığı, bilimsel araştırma 

projelerinde görev alma (Avrupa Birliği, TÜBİTAK, TÜBA, TTGV, KOSGEB, 

Kalkınma Ajansı vb. destekli), tez danışmanlığı (doktora, tıpta uzmanlık, yüksek 

lisans),  bilim ve hizmet ödülü ve patent değerlendirilmesi; 01.01.2011 tarihinde 

yürürlüğe giren İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi 

Sağlık Bilimleri kriterlerinin ilgili maddelerine göre puanlanır.  

b) Derginin etki değeri (impact faktörü) ve üst seviye indeksi (h-indeks) 

için yazar sayısı ve sırası değerlendirmeye alınmaz. Dergilerin son yıldaki etki 

değerinin toplamı dikkate alınır. 

c) Yurt dışı ve yurt içi; bilimsel etkinlik düzenleme (kongre, kurs, panel), 

bilimsel vakıf, platform, dernek yöneticiliği, üst düzey idari görevler ve 

hizmetin değerlendirilmesi ödül komisyonunca belirlenir.  

d) Verilerin etki ve kalite değerlendirmesi Tablo 1’deki kriterlere göre 

yapılır. Tablo 1’deki  her bir kriter için en yüksek puanı alan öğretim üyesinin 

puanı yüzde yüz kabul edilir ve  tablodaki oranlara göre toplam puanlama 

gerçekleştirilir.  

 

 

 

 



 

 

     Tablo 1.   

Bilimsel etkinlik değerlendirmesi %100 

Yayın sayısı (toplam puan)  15 

Toplam etki değeri (impakt faktörü) 15 

Atıf  15 

Üst seviye indeksi (h-indeks) 10 

Patent  15 

Uluslararası ödül  7 

Kitap yazarlığı                                                                     7 

Dergi editorlüğü                                                                    5 

Proje etkinliği                                                                      6 

Tez yöneticiliği                                                                    5 

               

 

(4) Eşitlik durumunda genç öğretim üyesine öncelik tanınır.      

                         

MADDE 8 — (1) Ödül almaya hak kazanmış öğretim üyesi, ödül aldığı 

tarihten sonraki yaptığı çalışmalar ile yeniden aday olabilir.    

        

Ödül töreni  

MADDE 9 — (1) Ödüller,  öğretim yılı açılışını takip eden ilk Genel 

Akademik Kurulda düzenlenen törenle Öğretim Üyesi ve Anabilim Dalına 

verilir. Bu günün uygun olmadığı özel durumlarda, tören günü Ödül 

Komisyonunca belirlenir. Başarılı Öğretim Üyelerine ve görevli oldukları 

Anabilim Dalına, miktarı her yıl komisyonca belirlenen ödül ve plaket verilir. 

Kazanan öğretim üyeleri törende başarılarının öyküsünü içeren kısa birer 

konuşma yaparlar. 



 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Yürürlük 

MADDE 10 — Bu Yönerge, İstanbul Üniversitesi Senatosunca kabul 

edildiği tarihte yürürlüğe girer.  

 

Yürütme 

MADDE 11 — Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı 

yürütür. 

        MADDE 12- (1) Ödülleri almaya hak kazandıktan sonra vefat etmiş 

kişilerin ödülleri kanuni mirasçılarından birine verilir.  

 

 

 

 

 


