
Girne Üniversitesi Ödül Yönergesi 

Madde  1. Amaç: Bu Yönergenin amacı Girne  Üniversitesini ulusal ve uluslararası ortamlarda 

başarıyla temsil eden Girne Üniversitesi mensubu, mezunu başarılı akademisyenlerin ve 

kuruluşların tanıtılması, çalışmalarının değerlendirilmesi ve desteklenmesi ile ilgili 

uygulanacak usul ve esasları belirlemektedir. 

ONUR ÖDÜLLERİ 

Madde 2. Kapsam: Girne Üniversitesi Onur Ödülleri, ulusal ve uluslararası kamuoyunda 

başarılı çalışmalarıyla bilinen Üniversitemiz mensubu veya mezunu seçkin kişiler ya da bu 

kişilerin görev aldıkları kurumlara, Girne Üniversitesi’nin tanınmasına sağladıkları katkılardan 

dolayı verilir. 

Madde 3. Ödüllendirilecek Kişi ve Kuruluşların Belirlenmesi: Girne Üniversitesi Senatosu 

tarafından seçilecek beş öğretim üyesinden oluşan jüri, Onur Ödülü konusundaki çalışmaları 

yürütmekle yükümlüdür. Jürinin görev süresi 3 yıldır. Jüri üyelerinden birinin ayrılması 

halinde yerine Rektör tarafından yeni üye atanır. Onur Ödülü Jürisi, önce Onur Ödülü 

verileceğine ilişkin duyuruda bulunur. Jüri ödül adayları için başvuru formlarını hazırlar. Ödül 

başvurularını alır ve değerlendirir. Jüri, başvurular içinde Onur Ödülü’ne layık gördüğü kişi ve 

kurumları belirler. Jürinin seçimi başvurularla sınırlı değildir, başvurular dışından da seçim 

yapabilir. Jürinin seçimine itiraz kabul edilmez. 

Madde 4. Ödüllerin Verilmesi: Onur Ödülleri Girne Üniversitesi Rektörü tarafından her yıl 

törenle sahiplerine verilir. Ödül töreninin tarihi Onur Ödülü Jürisi tarafından belirlenir ve 

Rektörlükçe duyurulur. 

ULUSLARARASI ATIF, YAYIN, MAKALE, ESER, İCRA, HİZMET VE 

PATENTLERİ TEŞVİK ÖDÜLLERİ 

Madde 5. Kapsam: Uluslararası literatür ile uluslararası festival ve sergilerde Girne 

Üniversitesi adı ile atıf, yayın, makale, eser, icra ve hizmetleri gerçekleştirmiş Girne 

Üniversitesi kadrosundaki öğretim üye ve  elemanlarını teşvik etmek amacıyla verilen ödülleri 

kapsar. 

Madde 6. Teşvik Ödülleri Komisyonu:  Rektör tarafından, bir rektör yardımcısının 

başkanlığında, farklı bilim alanlarının temsil edilmesi gözetilerek görevlendirilen 9 kişilik 

komisyondur. Komisyon üyelerinden birinin ayrılması halinde yerine Rektör tarafından yeni 

üye atanır. Komisyonun sekretaryasını yürütmek üzere bir idari çalışan görevlendirilir. Teşvik 

ödüllerinin verilmesinde aranan şartların belirlenmesi, duyurulması, başvuruların kabulü ve 

değerlendirilmesi ile ödüllerle ilgili itirazların incelenmesi “ Teşvik Ödülleri Komisyonu” 

tarafından yapılır. Komisyon kararları kesindir, komisyonun son kararına itiraz edilemez. 

Madde 7. Atıflar: Ödül kapsamına giren yıl içinde Scopus, Web of Science (SCI), SCI- 

Expanded (SCI-E; Social Sciences Citation Index, Social Science Citation Index (SSCI) Arts 

and Humanities Citation Index (AHCI) taramasında atıf almış olanlar ödüllendirilir. 

Madde 8. Yayınlar: Ödül Kapsamına giren yıl içinde gerçekleştirilmiş yayın veya makalelere 

ödül verilir. Bu kapsamda yayınların “Bilimsel Atıf Endeksi Dergi Atıf Raporları” (Science 

Citation Index-Journal Citation Report; SCI-JCR) tarafından taranan dergiler ile SSCI ve 

AHCI’ de taranan dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi veya derleme (review) 

olması gerekir. Özet, olgu sunumu, teknik not, editöre mektup, kongre veya sempozyum 

bildirisi şeklinde olan yayınlar değerlendirmeye alınmaz. 



Madde 9. Eserler, İcralar, Hizmetler ve Patentler: Ödülün kapsadığı takvim yılı içinde 

gerçekleştirilmiş eser, icra, hizmet ve patentler ödüllendirilir. Bu kapsama uluslararası sürekli 

sergiler veya uluslararası festivallerde sunulmuş eser veya icralar ile uluslararası nitelikli ödül 

veya patent almış olan bilimsel araştırmalar, eserler, icralar veya hizmetler girer. 

Madde 10. Editörlük, Danışmanlık:  Ödül kapsamına giren yıl içinde WOS ve SCOPUS ‘ ta 

taranan dergilerin editörü olan veya editörler kurulunda yer alan (hakemlik hariç), danışma 

kurulunda yer alan ve sayı editörü olanlar ödüllendirilir. Aynı nedenle ve aynı dergi için bir 

kez ödül verilir. 

Madde 11. Başkanlıklar:  Ödül kapsamına giren yıl içinde uluslararası bilimsel bir kurum / 

kuruluşun (dernek, birlik, vb.) başkanlığını yapan ve daha önce aynı görevi için bu ödülü 

almamış olanlar Komisyonca değerlendirilerek ödüllendirilir. 

Madde 12. Başvurular: Teşvik Ödülüne başvuru için aranan tüm şartlar her yıl Komisyon 

tarafından belirlenir ve duyurulur. 

Madde 13. Ödüllerin Verilmesi: Onur Ödüllerinin ve Teşvik Ödüllerinin nitelikleri ve 

verilme şekilleri, ödül verilecek yıla ilişkin olanaklar ölçüsünde, Girne Üniversitesi Rektörlüğü 

tarafından belirlenir. 

Madde 14. Yürürlük: Bu yönergedeki esaslar, Üniversite Senatosunda kabul edildiği tarihte 

yürürlüğe girer. 

Madde 15. Yürütme: Bu yönergedeki esaslar Girne Üniversitesi Rektörü tarafından 

yürütülür. 

 


