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Hacettepe Üniversitesi Ödül Yönergesi  

BİRİNCİ BÖLÜM  

Amaç, Kapsam ve Tanımlar  

Amaç  

Madde-1. (1) Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi tarafından verilecek 

ödülleri ve bu ödüllerin verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.  

Kapsam  

Madde-2. (1) Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi tarafından verilecek ödülleri 

ve bu ödüllerin verilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.  

Tanımlar ve Kısaltmalar 

Madde-3. (1) Bu yönergede geçen;  

a) Araştırma görevlisi; Hacettepe Üniversitesi'nde araştırma görevlisi 

statüsünde çalışan akademik personeli,  

b) Genel Sekreter; Hacettepe Üniversitesi Genel Sekreterini,  

c) Ödül Değerlendirme Jürileri: Bu yönergeyle tanımlanan ödüllerin, yönergede 

tanımlanan şekilde kurulan ve aday olan ya da gösterilenlerin söz konusu 

ödülleri almaya hak kazanıp kazanmayacaklarını karara bağlayan jürileri,  

ç) Öğrenci; Hacettepe Üniversitesi'nde öğrenimini sürdüren kayıtlı öğrencileri,  

d) Rektör; Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,  

e) Rektörlük; Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünü,  

f) Senato; Hacettepe Üniversitesi Senatosunu,  

g) TÜBA; Türkiye Bilimler Akademisini,  

ğ) TÜBİTAK; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,  

h) Uluslararası Ödül; Bilim ve sanat alanlarında verilen en seçkin ve prestijli 

uluslararası ödülleri,  

i) Üniversite; Hacettepe Üniversitesini,  



i) Yönetim Kurulu; Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kurulunu,  

ifade eder.  

İKİNCİ BÖLÜM  

Ödüller ve Ödüllere İlişkin Usul ve Esaslar  

Ödüller  

Madde-4. (1) Bu yönerge kapsamında kişi, grup ya da kuruluşların araştırma, 

çalışma, eser, etkinlik ve Üniversiteye katkıları değerlendirilerek, üstün 

niteliklerini onaylamak ve bilimsel çalışmalarını desteklemek amacıyla aşağıdaki 

ödüller ya da unvanlar verilir:  

a) Hacettepe Üniversitesi Onur Nişanı,  

b) Hacettepe Üniversitesi Onursal Doktora Unvanı,  

c) Hacettepe Üniversitesi Hacettepelilik Unvanı,  

ç) Hacettepe Üniversitesi Topluma Hizmet Ödülü,  

d) Hacettepe Üniversitesi Eğitime Katkı Ödülü,  

e) Hacettepe Üniversitesi Bilim Ödülü,  

f) Hacettepe Üniversitesi Sanat Ödülü,  

g) Hacettepe Üniversitesi Bilim Teşvik Ödülü,  

ğ) Hacettepe Üniversitesi Sanat Teşvik Ödülü,  
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Hacettepe Üniversitesi Onur Nişanı  

Madde-5 (1) Bilim ve sanat alanında evrensel düzeyde yaratıcı ya da evrensel 

sorunların çözümünde katkıda bulunmuş, Nobel Ödülü başta olmak üzere 

uluslararası seçkin ödül/ödüllere sahip, Türkiye'nin uluslararası alanda gurur verici 

tanıtımında bulunmuş insanlara verilir.  

(2) Ödül verilmiş kişiler adına Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş miktarda nakit 

tahsis edilerek Üniversitede öğrenci ya da araştırma görevlisi statüsünde bulunan 

genç araştırmacı/sanatçılar, ödül alan kişinin görev yaptığı kurum/kuruluşta 

belirlenen sürelerde eğitim alması için ödül alan kişinin adıyla Onur Nişanı fonu 

oluşturulur. Fon yönetimini Rektör adına Genel Sekreter yürütür. Bu fondan 

yararlanacak kişiye Onur Nişanı Fonu Değerlendirme Jürisi karar verir.  

(3) Onur Nişanı bir kişiye sadece bir kez verilebilir; ancak oluşturulan fon her yıl 

Rektörün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla yenilenebilir. Ödülü alan kişi 

Üniversitenin isteği ile kendisine uygun zaman ve sürelerde Üniversitede bilim/sanat 

ve eğitim etkinliklerinde bulunabilir. Bu aktiviteler için Üniversitenin olanakları 

kendisine tahsis edilir.  

Hacettepe Üniversitesi Onursal Doktora Unvanı  

Madde-6 (1) Bu unvana aday gösterileceklerin halen Türkiye Cumhuriyeti 

Üniversitelerinde öğretim elemanı kadrosunda bulunmaması ve aşağıda belirtilen 

koşullardan en az birini gerçekleştirmiş olması gerekir:  

a) Unvan verilecek bilim/sanat alanında uluslararası katkı sağlayacak 

yayınları/eserleri bulunmak ve/veya bilim alanında TÜBİTAK ya da TÜBA tarafından 

verilmiş ödüle sahip olmak.  

b) Yurt ve dünya barışına, insanlığa, fikir, kültür, spor ve sanata önemli katkılar 

getirmek.  

c) Türkiye'nin gelişmesi veya uluslararası alanda tanıtılması için büyük katkılar 

sağlamış olmak.  

Hacettepe Üniversitesi Hacettepelilik Unvanı  



 
 
  

 
 
 

HACETTEPE 

ÜNÝVERSÝTESÝ

5 

Madde-7 (1) Hacettepe Üniversitesine ayni ya da nakdi bağışta bulunan ve/veya 

Üniversitenin gelişimine önemli katkı sunan kişi ya da kuruluşlara verilir.  

(2) Bu ödül, plaket, berat, madalya ve/veya belge şeklinde olabilir.  

Hacettepe Üniversitesi Topluma Hizmet Ödülü  

Madde-8 (1) Her yıl Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri ya 

da Güzel Sanatlar alanlarında Hacettepe Üniversitesi mensubu olan ya da olmayan, 

çalışan ya da emekli bir bilim ve/veya bir sanat insanına verilir.  

(2) Ödül bilim ya da sanat insanının yaşamı boyunca topluma hizmet adına gösterdiği 

başarılar veya gerçekleştirdiği çalışmaların tümü için verilir.  

(3) Bu ödül, ayni ve/veya nakdi olabileceği gibi plaket, berat, madalya veya belge 

şeklinde olabilir.  

Hacettepe Üniversitesi Eğitime Katkı Ödülü  

Madde-9 (1) Her yıl Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri ya 

da Güzel Sanatlar alanlarında Hacettepe Üniversitesi mensubu olan bir bilim ve/veya 

bir sanat insanına verilir.  

(2) Ödül bilim ya da sanat insanının yaşamı boyunca önlisans, lisans ve lisansüstü 

düzeyde eğitim adına gösterdiği çabalar ve gerçekleştirdiği çalışmaların tümü için 

verilir.  

(3) Bu ödül, ayni ve/veya nakdi olabileceği gibi plaket, berat, madalya veya belge 

şeklinde olabilir.  

Hacettepe Üniversitesi Bilim Ödülü  

Madde-l0 (1) Her yıl Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri 

alanlarının her birinden birer olmak üzere, Hacettepe Üniversitesi mensubu olan ya 

da olmayan toplam üç bilim insanına veya bilim insanı grubuna verilir.  

(2) Ödül, bir çalışma, araştırma, proje, eser ya da etkinlik için verilir.  

(3) Bu ödül, ayni ve/veya nakdi olabileceği gibi plaket, berat, madalya veya belge 

şeklinde olabilir.  

Hacettepe Üniversitesi Sanat Ödülü  



 
 
  

 
 
 

HACETTEPE 

ÜNÝVERSÝTESÝ

6 

Madde-11 (1) Her yıl Güzel Sanatlar alanında, Hacettepe Üniversitesi mensubu olan 

ya da olmayan bir sanatçıya, sanat teorisyenine veya sanatçı grubuna verilir.  

(2) Ödül, bir çalışma, araştırma, proje, eser ya da etkinlik için verilir.  

(3) Bu ödül, ayni ve/veya nakdi olabileceği gibi plaket, berat, madalya veya belge 

şeklinde olabilir.  

Hacettepe Üniversitesi Bilim Teşvik Ödülü  

Madde-12 (I) Her yıl Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri 

alanlarının her birinden birer olmak üzere, Hacettepe Üniversitesi mensubu olan ve 

ödüle başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış bulunan toplam üç bilim 

insanına veya bilim insanı grubuna verilir.  

(2) Ödül, bir çalışma, araştırma, proje, eser ya da etkinlik için verilir.  

(3) Bu ödül, ayni ve/veya nakdi olabileceği gibi plaket, berat, madalya veya belge 

şeklinde olabilir.  

Hacettepe Üniversitesi Sanat Teşvik Ödülü  

Madde-13 (1) Her yıl Güzel Sanatlar alanında, Hacettepe Üniversitesi mensubu olan 

ve ödüle başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış bulunan toplam bir sanatçıya, 

sanat teorisyenine veya sanatçı grubuna verilir.  

(2) Ödül, bir çalışma, araştırma, proje, eser ya da etkinlik için verilir.  

(3) Bu ödül, ayni ve/veya nakdi olabileceği gibi plaket, berat, madalya veya belge 

şeklinde olabilir.  

Ödül Sayıları  

Madde-14 (1) Bir yılda verilen ödül sayısı; Hacettepe Üniversitesi Onur Nişanı için bir, 

Hacettepe Üniversitesi Onursal Doktora Unvanı için bir, Hacettepe Üniversitesi 

Topluma  

Hizmet Ödülü için bir, Hacettepe Üniversitesi Eğitime Katkı Ödülü için bir, Hacettepe 

Üniversitesi Bilim Ödülü için üç, Hacettepe Üniversitesi Sanat Ödülü için bir, 

Hacettepe Üniversitesi Bilim Teşvik Ödülü için üç ve Hacettepe Üniversitesi Sanat 

Teşvik Ödülü için bir olmak üzere on ikiyi geçemez. Hacettepe Üniversitesi'ne ayni ya 

da nakdi bağışta bulunan ve/veya Üniversitenin gelişimine önemli katkı sunan kişi ya 
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da kuruluş sayısı önceden saptanamayacağı için Hacettepe Üniversitesi 

Hacettepelilik Unvanı için ödül sayısı üst sınırı belirlenmemiştir.  

(2) Her yıl verilmesi öngörülen ödüller için bir ya da birden çok kategori veya alan için 

ödül verilmeyebilir. 

Ödül Şekli   

Madde-I5 (1) Her yıl verilecek ödüllerin ayni ve/veya nakdi, plaket, berat, madalya 

veya belge şekillerinden hangisi olacağına Yönetim Kurulu karar verir. Ayni ve/veya 

nakdi ödüle karar verilmişse içeriği ve miktarı da Yönetim Kurulunca belirlenir.  

Aday Önerebilecek Kişi, Kurum ya da Kuruluşlar  

Madde-16 (1) Hacettepe Üniversitesi Onur Nişanı için Rektör aday gösterir, Senato 

karara bağlar.  

(2) Hacettepe Üniversitesi Onursal Doktora Unvanı, Hacettepe Üniversitesi 

Hacettepelilik Unvanı ve Hacettepe Üniversitesi Eğitime Katkı Ödülü için Rektör ya 

da Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Konservatuvar Yönetim Kurulları aday gösterir, 

Senato karara bağlar.  

(3) Hacettepe Üniversitesi Topluma Hizmet Ödülü, Hacettepe Üniversitesi Bilim 

Ödülü ve Hacettepe Üniversitesi Sanat Ödülü için gerekli şartları taşıyan ve aday 

olmak isteyen kişi ve gruplar bizzat Rektörlüğe başvurabilirler ya da bağlı 

bulundukları birimler tarafından aday gösterilebilirler. Ayrıca Türkiye'deki tüm 

üniversitelerin Rektörlükleri, TÜBİTAK, TÜBA, Hacettepe Üniversitesi mensubu 

öğretim üyeleri ile Hacettepe Üniversitesi Bilim Ödülü ve Sanat Ödülünü önceki 

yıllarda kazanmış kişiler de bu ödüller için aday gösterebilirler.  

(4) Hacettepe Üniversitesi Bilim Teşvik Ödülü ve Hacettepe Üniversitesi Sanat Teşvik 

Ödülü için gerekli şartları taşıyan ve aday olmak isteyen kişi ve gruplar bizzat 

Rektörlüğe başvurabilirler. Ayrıca, Hacettepe Üniversitesi mensubu öğretim üyeleri 

ile Hacettepe Üniversitesi Bilim Ödülü ve Sanat Ödülünü önceki yıllarda kazanmış 

kişiler de bu ödüller için aday gösterebilirler.  

(5) Hacettepe Üniversitesi Bilim Ödülü, Hacettepe Üniversitesi Sanat Ödülü, 

Hacettepe Üniversitesi Bilim Teşvik Ödülü ve Hacettepe Üniversitesi Sanat Teşvik 
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Ödülü'ne aday olan ya da gösterilen kişi ve gruplar, aradan iki yıl geçmeden tekrar 

aday olamaz ya da gösterilemezler. 

(6) Hacettepe Üniversitesi'nin verdiği nişan/unvan/ödülleri kazananlar, aynı 

nişan/unvan/ödül için tekrar aday olamaz ya da gösterilemezler.  

Ödül Değerlendirme Jürileri  

Madde-17 (1) Hacettepe Üniversitesi Onur Nişanı Fonu Değerlendirme Jürisi, 

Hacettepe Üniversitesi Topluma Hizmet Ödülü Jürisi ile Hacettepe Üniversitesi Bilim 

Ödülü, Hacettepe Üniversitesi Sanat Ödülü, Hacettepe Üniversitesi Bilim Teşvik 

Ödülü ve Hacettepe Üniversitesi Sanat Teşvik Ödülü için ödül değerlendirme jürileri; 

Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri ve Güzel Sanatlar 

alanlarının her birinde ayrı ayrı olmak üzere, tercihen alanında ulusal ve/veya 

uluslararası düzeyde önemli ödül kazanmış beşer kişiden oluşur. Her bir jüri için; bu 

nitelikleri taşımakta olan, Hacettepe Üniversitesi mensubu profesör unvanlı üç 

öğretim üyesi ve Hacettepe Üniversitesi dışından iki alan uzmanı, Rektörün önerisi 

üzerine Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir. Ödül değerlendirme jürilerinin 

görev süresi iki yıldır.  

(2) Ödül değerlendirme jürilerinin ilk toplantısında bir başkan seçilir ve çalışma 

takvimi belirlenir.  

(3) Ödül değerlendirme jürisinin art arda iki toplantısına mazeretsiz olarak 

katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer. Devamsızlık ya da istifa gibi 

nedenlerle boşalan üyeliklere, Rektörün önerisi üzerine Yönetim Kurulunca 

görevlendirme yapılır. Bu şekilde görevlendirilen üyeler, yerine seçildikleri üyenin 

görev süresini tamamlarlar. Rektörün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararıyla jüriler 

ya da jüri üyeleri iki yıllık görev süresi dolmadan da yenilenebilir.  

Başvuru Dosyasında Yer Alacak Belgeler ve Ön İnceleme  

Madde-18 (1) Hacettepe Üniversitesi Bilim Ödülü, Hacettepe Üniversitesi Sanat 

Ödülü, Hacettepe Üniversitesi Bilim Teşvik Ödülü ve Hacettepe Üniversitesi Sanat 

Teşvik Ödülü için başvuru dosyası; ödüle aday olma durumunda adayın kendisi 

tarafından; ödüle aday gösterilme durumunda ise aday gösteren kişi, kurum ya da 

kuruluş tarafından hazırlanır.  
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(2) Başvuru dosyası pdf biçiminde hazırlanarak CD ya da "taşınabilir bellek" ortamına 

kaydedilir ve yedi kopya olarak, her yılın son iş günü mesai bitimine kadar Rektörlük 

Yazı İşleri Müdürlüğüne sunulur. Dosyada,  

a) Ödüle hangi gerekçe ile aday olunduğunu ya da gösterildiğini açıklayan sunuş 

yazısı,  

b) Adayın çalışmalarını içeren ayrıntılı özgeçmiş,  

c) Ödüle aday olunmasına ya da gösterilmesine gerekçe teşkil eden çalışma, 

araştırma, proje, eser ya da etkinliğe ilişkin tüm belgelerin birer örneği,  

ç) Varsa, adayın o güne dek kazandığı ödüllerin listesi yer almalıdır.  

(3) Başvuru dosyaları; bir Rektör Yardımcısının başkanlığında, Rektörün 

görevlendireceği biri bilim, biri sanat alanından iki öğretim üyesi tarafından ön 

incelemeye tabi tutulur. Ön inceleme her yılın ikinci haftası sonunda tamamlanır. Ön 

inceleme sonucunda dosyada saptanan eksik belgeler için, aday olan ya da 

gösterenlere 15 günlük ek süre tanınır. Söz konusu eksikliklerin giderilmemesi 

durumunda, dosyalar değerlendirmeye alınmaz ve ödül değerlendirme jürilerine 

gönderilmez.   

Başvuruların Değerlendirilmesi  

Madde-19 (1) Ödül değerlendirme jürilerinin her üyesi aday dosyaları kendilerine 

ulaştıktan sonra hazırlayacakları bireysel raporu en geç üç ay içinde jüri başkanına 

ulaştırır. Jüri başkanı belirlenen takvim uyarınca jüri üyelerini toplantıya çağırarak 

nihai kararın alınmasını sağlar. Nihai karar gerekçesi ile birlikte tutanak altına alınır. 

Tutanakta kararın oy birliği/oy çokluğu ile alındığı belirtilir ve karşı oy varsa, gerekçesi 

tutanağa eklenir. Oylamada başkan dahil her üye birer oy hakkına sahiptir, çekimser 

oy kullanılamaz.  

(2) Jüriler nihai kararlarını Senato'da görüşülmek üzere Rektörlüğe sunarlar.  

(3) Hacettepe Üniversitesi Onur Nişanı, Hacettepe Üniversitesi Onursal Doktora 

Unvanı, Hacettepe Üniversitesi Hacettepelilik Unvanı ve Hacettepe Üniversitesi 

Eğitime Katkı Ödülü dışındaki ödüller için takvim şu şekilde işler:  
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Başvuru ya da aday gösterilme son günü Her yılın son iş günü mesai 

bitimine kadar 

Ön incelemelerin sonlanması  15 Ocak 

Eksik belgeler için tanınan sürenin sonu  31 Ocak 

Aday dosyalarının ilgili jüri üyelerine gönderilmesi 

son günü  

15 Şubat 

Bireysel jüri raporlarının jüri başkanına 

ulaştırılması için son gün  

15 Mayıs 

Toplantı tutanağı ve jüri raporlarının Rektörlüğe 

ulaştırılması için son gün  

31 Mayıs 

 

Ödüllerin Verilmesi ve Takdimi  

Madde-20 (1) Ödüllerin verilmesine Senato karar verir. Senato'nun gerekli gördüğü 

hallerde, bir ya da birden çok kategori ve alan için ödül verilmeyebilir.  

(2) Ödüller Rektörlük tarafından uygun bir tarihte düzenlenecek törenle kişi ya da 

grupların kendisine, temsilcilerine, ödül almaya hak kazandıktan sonra vefat etmiş 

kişilerin kanuni mirasçılarına takdim edilir.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

Diğer Hükümler  

Yürürlükten Kalkan Düzenleme  

Madde-21 (1) Bu yönergenin yürürlüğe girmesi ile birlikte, Senato'nun 20.08.2014 

tarih ve 2014-261 sayılı kararıyla yürürlüğe giren "Hacettepe Üniversitesi Ödülü ve 

Hacettepe Üniversitesi Teşvik Ödülü Yönergesi" yürürlükten kaldırılmıştır.  

Yürürlük  

Madde-22 (1) Bu yönerge Senatonun kabul ettiği tarihte yürürlüğe girer.  

Yürütme  

Madde-23 (1) Bu yönerge Hacettepe Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.  


