
SINIRSIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ (SEAD) 

ÖDÜL YÖNERGESİ 

            Amaç  

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği (SEAD) 

tarafından verilecek ödüllerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir. 

 

Tanımlar  

MADDE 2- (1) Bu yönergede geçen;  

a) Başkan: Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği (SEAD) Başkanını, 

b) Dernek: Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği (SEAD), 

c) Komisyon: Başarı Değerlendirme ve Ödül Komisyonunu, 

d) Ödül Belgesi: Çalışmalarında emsallerine göre daha başarılı olduğu komisyonca 

tespit edilen öğretim elemanları, öğretmenler ve öğrencilere verilen belgeyi, 

e) Ödül: Aralarında alan uzmanlarının da bulunduğu bir komisyon değerlendirmesi 

sonucunda Bildiri Ödülü, Genç Katılımcı Ödülü, Yayın Ödülü,  Genç Araştırmacı 

Ödülü, Akademik Katkı Ödülü (Panel, konferans, hakemlik vb.) kategorilerinde 

verilen ödülleri, 

f) Yönetim Kurulu: Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği (SEAD) Yönetim 

Kurulunu, ifade eder. 

Komisyon 

MADDE 3-(1) Komisyon biri SEAD Yönetim Kurulu üyesi olmak üzere, ilgili ödül 

alanlarındaki çalışmaları ile kendilerini kanıtlamış 7 akademisyen üyeden oluşur. Komisyon 

üyelerini SEAD Yönetim Kurulu belirler. SEAD Yönetim Kurulu üyesi bir kişi “Komisyon 

Sekreteri” olarak görev alır. Komisyon üyeleri SEAD bildiri ödüllerinin tümünü değerlendirip 

karara bağlamakla yükümlüdür.  

Komisyonun Çalışması 

MADDE 4-(1)Ödül için başvuru yapılan, Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma 

Sempozyumunda sunulmak veya Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisinde yayımlanmak üzere 

gönderilen bildiriler veya yayınlar hakemler tarafından “Hakem Değerlendirme Formu” göz 

önünde bulundurularak puanlanır. Ortalama puanı 70-100 puan arasında olan bildiriler  

Sempozyum tarihinden 15 gün önce, yayınlar ise her yıl aralık ayının birinci haftası 

değerlendirme komisyonuna gönderilir. Bunlar “Ödüle Aday Bildiriler ya da Yayınlar” olarak 

adlandırılır. 

(2) Üyeler, ödüle aday çalışmaları " Bildiri ya da Yayın Değerlendirme Formu" aracılığı 

ile puanlar. Komisyon Sekreteri'nin belirlediği gün ve saatte (en geç Sempozyumun birinci 

günü veya Aralık ayının birinci haftası) ilk toplantıyı yaparak ödüle aday bildiriler arasından 

90-100 puan alanları belirler. Ödüle aday çalışmalar "Bildiri Değerlendirme Form"ları ile 

birlikte Komisyon üyelerinin değerlendirmesine sunulur.  

(3) Komisyon üyeleri, yazarları arasında kendilerinin de bulunduğu, ya da kendi 

birimlerinde yapılmış çalışmaları değerlendiremezler. 



(4)Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu’nda sunulmak üzere 

gönderilen bildiriler, Hakem Değerlendirme Formu ve Eser Değerlendirme Formu’nda 

aşağıdaki ölçütler dikkate alınarak puanlanır. 

 Bildiri Değerlendirme Ölçütleri        Puan 

1 Başlığın çalışmayı yansıtması 1-10 

2 Çalışmanın özgünlüğü 1-10 

3 Çalışma amacının belirlenmesi 1-10 

4 Çalışmanın bilimsel temelleri 1-10 

5 Yöntem 1-10 

6 Bulgular, yorum ve değerlendirme 1-10 

7 Sonuç ve öneriler 1-10 

8 Bilimsel alana katkısı 1-10 

9 Uygulanabilirliği 1-10 

10 Türkçe dil kullanımı 1-10 

               En yüksek puan100’dür. 

(5) Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisinde yayımlanan makale, araştırma,tez özeti gibi 

yayınlar Hakem Değerlendirme Formu ve Yayın Değerlendirme Formu’nda aşağıdaki ölçütler 

dikkate alınarak puanlanır. 

 Yayın  Değerlendirme Ölçütleri         Puan 

1 Çalışmanın konusunun dergiye uygunluğu 1-10 

2 Başlığın içerikle uyumu 1-10 

3 Özetin, çalışmayı yansıtma durumu 1-10 

4 Çalışmanın yapısal ve biçimsel kalitesi 1-10 

5 Kullanılan dilin anlaşılabilirliği 1-10 

6 Tablo ve şekillerin anlaşılabilirliği 1-10 

7 Kaynakçanın yeterliliği 1-10 

8 Çalışmanın özgünlüğü 1-10 

9 Çalışmanın alana katkısı 1-10 

10 Çalışma ile ilgili genel değerlendirme 1-10 

               En yüksek puan 100’dür. 

(6) Bildiri ödülü değerlendirme sonuçları Sempozyumun ikinci günü Komisyon 

sekreterine ulaştırılır. Komisyon sekreteri eserleri aldıkları puana göre sıralar. Komisyon aynı 

gün toplanarak sonuçları gözden geçirir. Sıralama onaylandıktan sonra hazırlanan tutanak 

imzalanarak, Komisyon sekreteri tarafından SEAD Başkanı'na sunulur. SEAD Yönetim Kurulu 

sonuçları değerlendirir ve ödül alacakları onaylar. Aynı işlemler yayın ödülü için Aralık ayının 

ilk haftasında yapılır. 

(7) Komisyon, eserler arasında"ödüle değer çalışma" bulamayabilir. Bu durumda ödül 

verilmez. 

(8) Ödül alan bildiriler Sempozyum son oturumunda ilan edilir. Ödül alan eserler ise her 

yılın sonunda Dernek Web sitesinden duyurulur. 

 

Bildiri Ödülü 

MADDE 5-(1)Bu ödülün amacı, eğitim alanında çalışan bilim insanlarının uluslararası 

bilimsel toplantılara katılımlarını, özgün ve nitelikli araştırmalar yapılmasını, alana yeni bakış 



açıları getirilmesini teşvik etmektir. Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği tarafından 

düzenlenen Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu’nda sunulmak üzere 

gönderilen, ödül için başvuru yapılan, öğretim üyelerine ait eser arasından, başarılı 

araştırmacıları desteklemek amacıyla bu değerlendirmeyi yapar. 

       (2) Adaylar bildirilerini elektronik ortamda gönderirken ödüle aday olduklarını belirtmek 

zorundadır. Eşitlik sağlamak açısından bildiri ödülü en çok iki yazarlı bildirilere verilir, daha 

fazla yazarlı bildiriler ödül kapsamına alınmaz. Araştırmacıların bu ödülü alabilmeleri için 

sempozyum öncesi bildiri tam metnini göndermeleri gereklidir. Ayrıca  Sempozyuma kayıt 

yaptırmaları, katılmaları ve sunu yapmaları şartı aranır. Bildiri Ödül belgesine  her yazarın adı 

yazılır.  

         (3)Komisyon üyeleri bildirileri değerlendirmede 4.Maddenin (4). Fıkrasında belirtilen 

ölçütleri kullanır. 

         (4)Ödül alan bildiriler Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği WEB sayfasında ilan edilir 

ve Sempozyum sonunda düzenlenen ödül töreninde ise araştırmacılara ödülleri verilir. 

 

Genç Katılımcı Ödülü  

MADDE 6-(1)Bu ödülün amacı, genç bilim insanlarının uluslararası bilimsel 

toplantılara katılımlarını teşvik etmek ve nitelikli çalışmalar yapılmasını desteklemektir. 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği, düzenlediği Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma 

Sempozyumu’nda sunulmak üzere gönderilen, ödül için başvuru yapılan, yazarı lisans, yüksek 

lisans ve doktora öğrencisi, öğretmen, araştırma görevlisi ve öğretim elemanı olan bildiriler 

arasında, başarılı araştırmacıları desteklemek amacıyla bu değerlendirmeyi yapar. 

            (2) Adaylar bildirilerini elektronik ortamda gönderirken ödüle aday olduklarını 

belirtmek zorundadır. Eşitlik sağlamak açısından Genç Katılımcı Ödülü en çok iki yazarlı 

bildirilere verilir, daha fazla yazarlı bildiriler ödül kapsamına alınmaz. Araştırmacıların bu 

ödülü alabilmeleri için sempozyum öncesi bildiri tam metnini göndermeleri gereklidir. Ayrıca  

Sempozyuma kayıt yaptırmaları, katılmaları ve sunu yapmaları şartı aranır. Genç Katılımcı 

Ödül  belgesine  her yazarın adı yazılır.  

 (3)Komisyon üyeleri bildirileri değerlendirmede 4.Maddenin (4). Fıkrasında belirtilen 

ölçütleri kullanır. 

(4) Ödül alan bildiriler Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği WEB sayfasında ilan edilir. 

Sempozyum sonunda düzenlenen ödül töreninde ise araştırmacılara ödülleri verilir. 

 

Yayın Ödülü 

MADDE 7-(1)Bu ödülün amacı, eğitim alanında çalışan bilim insanlarını uluslararası 

düzeyde araştırma ve yayın yapmalarını özendirmek ve yayın kalitesini artırmaktır. Sınırsız 

Eğitim ve Araştırma Derneği,  Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisinde yayımlanan, ödül için 

başvuru yapan öğretim üyelerine ait eserler arasından, başarılı araştırmacıları desteklemek 

amacıyla bu değerlendirmeyi yapar. 

(2)Adaylar çalışmalarını Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisine elektronik ortamda 

gönderirken ödüle aday olduklarını belirtmek zorundadır. Yayın Ödülleri, bilimsel kurallara 

uygun çalışmaların yazarlarına verilir. 

(3)Komisyon üyeleri eserleri değerlendirmede 4.Maddenin (5). Fıkrasında belirtilen 

ölçütleri kullanır. 



(4)Ödül, yıl içinde basılan sayılarda yer alan eserler arasından seçilir, yılda bir kere 

verilir ve ödül alan araştırmacılar Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği WEB sayfasında ilan 

edilir. 

Genç Araştırmacı Ödülü  

MADDE 8- (1) Bu ödülün amacı, eğitim alanında çalışan genç bilim insanlarını 

uluslararası düzeyde araştırma ve yayın yapmaya özendirmektir.  Sınırsız Eğitim ve Araştırma 

Derneği,  Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi’nde yayımlanan, ödül için başvuru yapan, yazarı 

lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi, araştırma görevlisi, öğretmen ve öğretim elemanı 

olan eserler arasından başarılı olanları desteklemek amacıyla bu değerlendirmeyi yapar. 

(2) Adaylar çalışmalarını Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisine elektronik ortamda 

gönderirken ödüle aday olduklarını belirtmek zorundadır. Genç Araştırmacı Ödülleri, bilimsel 

kurallara uygun çalışmaların yazarlarına verilir. 

(3) Komisyon üyeleri yayınları değerlendirmede 4.Maddenin (5). Fıkrasında belirtilen 

ölçütleri kullanır. 

(4)Ödül, yıl içinde basılan sayılarda yer alan eserler arasından seçilir, yılda bir kere 

verilir ve ödül alan araştırmacılar Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği WEB sayfasında ilan 

edilir. 

 

Diğer Ödüller 

  MADDE 9-(1) Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği (SEAD)Yönetim Kurulu 

tarafından hakemlik, editörlük, akademik destek, danışmanlık gibi çalışmalara Akademik Katkı 

ödülü verilir. 

(2)Verilecek ödül sayısı ve koşulları her yıl Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği 

(SEAD) Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

 (3)Ödül alanlar, çalıştıkları kurumlardan alacakları, güncel çalışma durumlarını 

gösteren bir belgeyi SEAD adresine e-posta ile göndermelidir. Belgesiz başvurular işleme 

alınmaz 

 

Yürürlük 

MADDE 10-(1).Bu yönerge Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği (SEAD) Yönetim 

Kurulu tarafından yürütülür. 

            Bu Yönerge Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği (SEAD) Yönetim Kurulunun 

24.03.2017 tarih ve 12-3 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 

 


