
 
 
 
 

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ VE LÜTFİ ABAY KÜLTÜR EĞİTİMİ VAKFI (LAKEV) BİLİM 
ÖDÜLÜ UYGULAMA ESASLARI 

 
1. Amaç  
LAKEV Bilim Ödülü Uygulama Esaslarının amacı, Cumhuriyet Üniversitesinde görev yapan 

öğretim elemanlarının yürüttüğü bilimsel araştırmalara destek olmak, bilim adamlarının ve 
uygulamacıların, araştırma ve uygulama çalışmaları ile hizmetlerini değerlendirmek, çalışmalarına güç 
katmak ve yetişmekte olan kuşakları özendirmektir. 

 
2. Kapsam  
LAKEV Bilim Ödülü Uygulama Esaslarının kapsamı, Cumhuriyet Üniversitesinde görev 

yapan öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeydeki çalışmalarıdır. 
 
3. Ödül verilecek alanlar  
Bu program, Fen-Mühendislik Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında 

çalışan Cumhuriyet Üniversitesi öğretim elemanlarını kapsar. Her yıl Fen-Mühendislik, Sağlık ve 
Sosyal alanlarında birer olmak üzere üç öğretim elemanına bilim ödülü verilir. Uygun nitelikte aday 
bulunmaması halinde destek bütünüyle diğer bilim alanına/alanlarına tahsis edilebilir. 

 
4. Bilim Kurulu 
LAKEV Bilim Ödülü Uygulama Esasları bu amaçla kurulan bir Bilim Kurulu tarafından 

yürütülür. Bilim Kurulunda Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü ve Rektörün önerdiği bir Rektör 
Yardımcısı ve LAKEV Yönetim Kurulu Başkanı  asıl üye olarak görev yaparlar. Cumhuriyet 
Üniversitesi Rektörünün önereceği kişiler arasından Fen-Mühendislik Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve 
Sosyal Bilimler alanlarında birer kişi olmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Yönetim Kurulunun üç yıl 
için seçeceği 4 üye ve olmak üzere toplam 7 üyeden oluşur. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. 
Süresi dolmadan ayrılmak isteyen üyeler yerine 3 yıllık bir dönem için yeni üye seçilir. Bilim Kurulu, 
Başkanının çağrısı üzerine yılda en az 2 kez toplanır. 

 
5. Çalışma Merkezi 
LAKEV Bilim Ödülü Uygulama Esaslarının resmi adresi ve çalışma merkezi aşağıda 

belirlenmiştir. 
Adresi: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü/ Sivas 
Tel: 0346 2191010 
email: gensek@cumhuriyet.edu.tr 
 
6. Mali Esaslar 
Bilim Kurulu Başkanı (Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü) tarafından belirlenip Bilim 

Kurulunca onaylanan LAKEV yıllık bütçesini oluşturacak destek miktarı, her yıl ocak ayı içerisinde 
LAKEV’in kullanımına tahsis edilecek bir banka hesabına yatırılır. Bu hesabı Bilim Kurulu Başkanı ya 
da yardımcısı ve diğer kurul üyelerinden  bir kişi olmak üzere LAKEV amaçları doğrultusunda 
kullanmaya yetkilidir. 

 
7. Başvurular 
Programa her yıl Mayıs ayı sonuna kadar başvurulur. Başvurularla ilgili değerlendirme en 

geç iki ay içerisinde sonuçlandırılır. Program her yılın başında LAKEV web sayfasında ilan edilir. 
Programa adaylar bireysel olarak ödüle esas olan dosyaları ile başvururlar. İlgili dosya adayın bilimsel 
çalışmalarını, kişisel bilgilerini, SCI / SSCI’ da Altcı kaynaklarda yayınlanan bilimsel makalelerin listesi 
ve birer kopyasını, yayınlarına almış olduğu toplam ve başkaları tarafından yapılan atıfları ve diğer 
gerekli bilgileri içerir. 

 
 
 



8. Başvuruların Değerlendirilmesi 
Başvurular ilk aşamada Bilim Kurulunca görevlendirilen bir Kurul üyesi tarafından bilgilerin 

yeterliği bakımından incelenir. Eksiklerin saptanması halinde adaylardan giderilmesi veya yeniden 
düzenlenmesi istenebilir. Tamamlanmış başvurular Bilim Kurulunca değerlendirilir. Bilim Kurulu 
tarafından gerekli görüldüğünde uzman görüşüne başvurulabilir. Kurul, adayların bilimsel 
araştırmalarını, bu araştırmaların ulusal ve uluslararası düzeyde bilime, bilimsel gelişmeye katkılarını; 
yurtiçi veya yurt dışı bilim kuruluşlarından alınmış başarı ve diğer ödülleri bir bütün olarak 
değerlendirmede esas alır. 

 
9. Ödülün Niteliği ve miktarı  
Ödül, bilimsel araştırmaları, eserleri veya etkinlikleriyle kendi alanlarına ulusal ve 

uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunan Cumhuriyet Üniversitesi öğretim elemanlarına verilen 
berat ve para ödülüdür. 

 
10. Ödül Miktarı 
Desteklenmesi uygun görülen bilimsel çalışmalara toplam 6000 USD destek sağlanır. 
 
11. Diğer Hususlar :                                                                                                                                                               

      Bu yönerge kapsamında verilen ödülleri almaya hak kazandıktan sonra vefat etmiş kişilerin 
ödülleri bunların kanuni mirasçılarına verilir. 

 
 

 

 

 

 

 


