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BARTIN ÜNİVERSİTESİ 

   AKADEMİK PERFORMANS VE PROJE ÖDÜLLERİ 

YÖNERGESİ 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 - (1) Bu yönerge, Bartın Üniversitesinde görev yapan öğretim elemanlarının 

akademik performanslarını arttırmayı teşvik etmek için verilecek ödüller hakkındaki yöntem ve 

kuralları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

 

Dayanak 

     MADDE 2 - (1) Bu yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi 

uyarınca hazırlanmıştır.  

 

Tanımlar 

MADDE 3 - (1) Bu yönergede geçen; 

a)  Ödül: Bartın Üniversitesi akademik personeline verilecek ödülleri, 

b) Rektör: Bartın Üniversitesi Rektörünü,  

c) Senato: Bartın Üniversite Senatosunu, 
               ç) Üniversite: Bartın Üniversitesini, 

 
İfade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 

Ödül Kategorileri ve 

Değerlendirme 

 

   Ödül kategorileri 

MADDE 4 - (1) Üniversitemiz öğretim elemanlarına ödüller, Akademik Performans 

Ödülleri ile Proje Ödülleri olmak üzere iki başlıkta verilmektedir.  

            

    

Değerlendirme 

MADDE 5 - (1) Bu yönerge kapsamında verilecek ödüller aşağıdaki değerlendirme 

esaslarına göre belirlenir. 

 

a) Akademik performans ödülleri Elmas, Altın, Gümüş ve Bronz kategori olmak üzere 

dört farklı başlıkta verilir. Bunların değerlendirmeleri şu şekildedir: 

(1) Elmas Kategori: Uluslararası saygın kuruluşlarca dizinlenen ve %10’luk dilimde 

yer alan dergilerde değerlendirme tarihi itibarıyla bir önceki yıl en çok yayın 

yapan 10 (on) öğretim elemanına verilir. 

(2) Altın Kategori: Uluslararası saygın kuruluşlarca dizinlenen ve Q1 çeyreklik 

dilimde yer alan dergilerde değerlendirme tarihi itibarıyla bir önceki yıl en çok 

yayın yapan 10 (on) öğretim elemanına verilir. 

(3) Gümüş Kategori: Uluslararası saygın kuruluşlarca dizinlenen ve Q1 ile Q2 
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çeyreklik dilimde yer alan dergilerde değerlendirme tarihi itibarıyla bir önceki 

yıl en çok yayın yapan ve Altın Kategorideki listede yer almayan 10 (on) 

öğretim elemanına verilir. 

(4) Bronz Kategori: Uluslararası saygın kuruluşlarca dizinlenen ve Q1, Q2 ve Q3 

çeyreklik dilimde yer alan dergilerde değerlendirme tarihi itibarıyla bir önceki 

yıl en çok yayın yapan ve Altın ile Gümüş Kategorideki listede yer almayan 10 

(on) öğretim elemanına verilir. 

 

(2) Akademik performans ödüllerinde Elmas kategoride; Scopus, Altın, Gümüş ve Bronz 

kategorilerde; Web of Science veritabanında dizinlenen Q1, Q2 ve Q3 çeyreklik dilimdeki 

dergilerde yayını olan öğretim elemanlarının yayın sayıları dikkate alınır. Yayın eşitliği 

durumunda ilgili yıl içerisinde sorumlu olduğu tüm yayınlardaki toplam etki faktörü göz 

önünde bulundurulur. 

(3) Üniversite içi ortak yazarlı yayınlar tek bir yayın olarak değerlendirilir ve ilgili yayın 

sorumlu yazara sayılır. Sorumlu yazarın kurum dışından öğretim elemanı olması halinde 

yayındaki yazar sıralaması dikkate alınır. 

(4) Değerlendirme tarihi itibarıyla bir önceki yıl kurum dışı ulusal ve uluslararası fon 

kuruluşlarınca projeleri kabul edilen ve süresi 12 (oniki) aydan uzun olan proje 

yürütücülerine proje ödülü verilir. Proje değerlendirmelerinde, ilgili kaynağın 

Üniversitemiz hesaplarına kaydedilmesi ve muhasebeleştirilmesi şarttır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ödüllerin Verilmesi 

 

Ödüllerin Verilmesi  

MADDE 6 - (1) Bu yönerge kapsamında verilecek ödüller bir önceki yıl verileri esas 

alınmak suretiyle belirlenerek her yıl güz döneminde düzenlenecek törenle öğretim elemanlarına 

verilir.  

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 7 - (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ve 

Senato Kararları uygulanır. 

 

Sekretarya 

MADDE 8 - (1) Bu yönerge kapsamında esas alınacak verilerin belirlenmesi, 

değerlendirilmesi, ödül alacak kişilerin belirlenmesi ve diğer sekretarya işlemlerini Kütüphane ve 

Dokümantasyon Daire Başkanlığı yürütür.  

 

Yürürlük 

  MADDE 9 - (1) Bu yönerge, Senatonun 18/12/2020 tarih ve 2020/21-02 sayılı 

kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 
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Yürütme 

MADDE 10- (1) Bu usul ve esaslar Rektör tarafından yürütülür. 


