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BİRİNCİ BÖLÜM 
 
Amaç, Kapsam, Dayanak 
 
Amaç MADDE 1 - Bu yönergenin amacı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğretim elemanlarının 

akademik performanslarını arttırmak ve bilimsel çalışmalara özendirmektir. 

 

Kapsam MADDE 2 - Ödüller Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğretim elemanlarına verilir. Ödül 

değerlendirmelerinde adayın sadece Manisa Celal Bayar Üniversitesi adresli yaptığı makaleleri, 

atıfları, projeleri, patentleri, editör ve hakemlikleri ile kitapları dikkate alınır. 

 

Dayanak MADDE 3 - Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4c, 

12a, 22b maddelerine, Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği 3, 4b maddelerine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

 

Ödül Teşvik Kategorileri 

 

MADDE 4 – Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Yayın Performans Ödülü 

 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğretim elemanlarının bir önceki yılda yapmış olduğu fen bilimleri, 

sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanındaki çalışmalara yönelik verilen ödüldür. Ödül her yıl, her 

bilim alanında ilk üç öğretim elemanına verilir. Ödülde, öğretim üyesinin Manisa Celal Bayar 

Üniversitesi adına yürütmüş olduğu çalışmalara ait her bilim alanında Üniversitelerarası Kurulun 

Doçentlik başvurusunda kabul ettiği indeksler kapsamındaki dergilerde çıkan makaleleri, bu 

yayınlara başka araştırmacılar tarafından yapılan atıfları, projeleri, patentleri, editör ve hakemlikleri 

ile kitapları dikkate alınır. 

 

Ödül değerlendirilmesinde, yürürlükte bulunan “Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı 

Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı” ile ilgili yönergesindeki puanlama geçerlidir. 



 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

Uygulama Esasları 

 

MADDE 5 – Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Yayın Performans Ödül jürileri fen bilimleri, 

sağlık bilimleri ve sosyal bilimlerde ayrı ayrı kurulur. Jüri her kategoride en az 3 asıl ve bir yedek 

üyeden oluşur. Her yıl jüri üyeleri Rektörlük Araştırma Komisyonu’nun teklifi ve Üniversite Yönetim 

Kurulu’nun onayı ile belirlenir. Jüri üyeleri görev aldıkları kategorideki ödüle müracaat edemezler. 

Ayrıca jüri üyeleri ile başvuranlar arasında çıkar çakışması/çatışması olmamasına özen gösterilir. 

 

MADDE 6 - Ödül duyuruları ve adayların başvuru işlemleri her yıl Ağustos ayının sonuna kadar 

tamamlanır. Adaylar her kategoride belirlenmiş standart formlar ve ekli evraklar ile ödüle şahsen 

başvururlar. Jüri gerekli gördüğü hallerde değerlendirmelere yardımcı olmak üzere uzman görüşüne 

de başvurabilir. Eylül ayı içerisinde ödüle hak kazananlar ilan edilir. Bütçe imkânlarına bağlı olarak 

ödül sahiplerine para ödülü de verilebilir. 

 

MADDE 7 - Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

MADDE 8 - Bu Yönerge hükümlerini Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü yürütür. 


