
 

 

 

 

 

KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 

AKADEMİK YAYIN TEŞVİK YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi adına 

yapılmış olması şartıyla akademik etkinliklere veya etkinlik katılımına verilecek maddi teşvikin 

ve yayın ödülünün usul ve esaslarıyla Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi akademik 

personeli tarafından önerilecek bilimsel araştırma projelerine yönelik desteklere ilişkin esasları 

belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu yönerge, sadece Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde görev 

yapan tam zamanlı personeli kapsar. 

 

Tanım 

 

MADDE 3- (1) Bu yönergede geçen; 

a) Üniversite: Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesini, 

b) Rektör: Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Rektörünü, 

c) Senato: Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Senatosunu, 

d) Yönetim Kurulu: Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 

e) KSTUBAM Komisyonu: Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Merkezi Komisyonu 

f) Akademik Etkinlik; Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi personelinin bilim, sanat 

ve tasarım alanlarındaki her türlü etkinlikleri ve çalışmaları ifade eder. 



 

 

Yetkili Komisyon 

MADDE 4- (1) Bu yönergeyle verilen görevler, "KSTUBAM Komisyonu" tarafından yerine 

getirilir. Bu komisyon, Üniversite Senatosunca belirlenen üç öğretim üyesinden oluşur. 

(2) Komisyon, Yönergeye uygun olarak akademik etkinliklere katılım desteği ve yayın ödülü 

verilmesi başvurularını değerlendirerek aldığı kararı, Rektörlük onayına sunar. 

(3) Komisyon, çalışmalarında öğretim elemanları ile idari personelin hizmetlerinden ve 

danışmanlığından da yararlanır; gerektiğinde geçici alt komite ve komisyonlar kurabilir. 

 

 
 

İKİNCİ BÖLÜM 

Bilimsel Araştırma Projesi Destekleri 

MADDE 5- (1) Bu yönerge çerçevesinde, yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilecek ulusal 

veya uluslararası bilimsel projeler, proje önerisi halinde komisyona sunulması durumunda 

değerlendirilerek proje desteği sağlanabilir. Projelere yönelik finansal destek miktarı öneri 

olarak sunulan bilimsel araştırma projesi için hazırlanan KSTUBAM komisyonu raporuna bağlı 

olarak rektörlük tarafından belirlenir. 

 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yayın Teşvik Ödülü 

Akademik Yayını Teşvik Ödülü 

 

MADDE 6- (1) Ödülün amacı, özellikle uluslararası yayınları teşvik etmek olup Uluslararası 

Dergilerde (SCI, SSCI, AHCI. kategorilerinde) özgün araştırma makalesi yayını yapan Kıbrıs 

Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi / elemanını, 4000 TL ile 

ödüllendirmektir. Bu ödül yazar sayısına bakılmaksızın yukarıdaki kriterler çerçevesinde eser 

başına bir ödül olarak verilir. Ödül makalede ilk isim olan KSTU tam zamanlı öğretim üyesine 

takdim edilir. 

(2) SCI, AHCI, SSCI haricindeki diğer uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayın yapan 

öğretim üyesi / elemanı 2000 TL ile ödüllendirilir. Bu ödül yazar sayısına bakılmaksızın 

yukarıdaki kriterler çerçevesinde eser başına bir ödül olarak verilir. Ödül makalede ilk isim olan 

KSTU tam zamanlı öğretim üyesine takdim edilir. 

(3) ULAKBİM' de taranan ulusal dergilerde yayımlanan ulusal makaleler 1500 TL ile 

ödüllendirilir. Bu ödül yazar sayısına bakılmaksızın yukarıdaki kriterler çerçevesinde eser 

başına bir ödül olarak verilir. Ödül makalede ilk isim olan KSTU tam zamanlı öğretim üyesine 

takdim edilir. 



 

 

(4) Tanınmış ulusal yayın evlerince yayımlanan özgün nitelikteki kitaplara ödül olarak en 

fazla 2000 TL ödül verilir. Bu ödül yazar sayısına bakılmaksızın yukarıdaki kriterler 

çerçevesinde eser başına bir ödül olarak verilir. Ödül kitap yazarlarından ilk isim olan KSTU tam 

zamanlı öğretim üyesine takdim edilir. 

(5) Uluslararası yayın organlarınca yayımlanan özgün nitelikteki kitaplar için ödül olarak en 

fazla 3000 TL verilir. Bu ödül yazar sayısına bakılmaksızın yukarıdaki kriterler çerçevesinde 

eser başına bir ödül olarak verilir. Ödül kitap yazarlarından ilk isim olan KSTU tam zamanlı 

öğretim üyesine takdim edilir. 

(6) Tanınmış uluslararası yayın evlerince yayımlanan özgün nitelikteki kitaplarda bölüm 

yazanlara ise ödül olarak en fazla 1500 TL verilir. Bu ödül yazar sayısına bakılmaksızın 

yukarıdaki kriterler çerçevesinde eser başına bir ödül olarak verilir. Ödül bölüm yazarlarından 

ilk isim olan KSTU tam zamanlı öğretim üyesine takdim edilir. 

(7) Uluslararası kongrelerde sunulan ve bildiri kitabında basılan araştırmalara ödül olarak en 

fazla 1000 TL verilir. Bu ödül yazar sayısına bakılmaksızın yukarıdaki kriterler çerçevesinde 

eser başına bir ödül olarak verilir. Ödül araştırmada ilk isim olan KSTU tam zamanlı öğretim 

üyesine takdim edilir. 

(8) Ulusal kongrelerde sunulan ve bildiri kitabında basılan araştırmalara ödül olarak en 

fazla 500 TL verilir. Bu ödül yazar sayısına bakılmaksızın yukarıdaki kriterler çerçevesinde eser 

başına bir ödül olarak verilir. Ödül araştırmada ilk isim olan KSTU tam zamanlı öğretim 

üyesine takdim edilir. 

(9) Bu bölümde yazılı ödül tutarları ihtiyaç halinde Rektörlük makamı tarafından güncellenir. 

 
Yayın Ödülü Esasları 

MADDE 7- (1) Bu Yönerge hükümlerinden yararlanmak isteyen Kıbrıs Sağlık ve Toplum 

Bilimleri Üniversitesi Akademik Personeli" Akademik Ödül ve Teşvik Başvuru Formunu" nu 

doldurup yayının orijinali ile birlikte KSTUBAM Komisyonuna başvurur. Başvurular, 

Komisyonca, gerektiğinde uzman görüşleri de alınarak değerlendirilir ve alınan karar, 

Rektörlük makamı onayına sunulur. KSTUBAM Komisyonu gerektiği takdirde ek dokümanlar 

isteyebilir. 

(2) Teşvik ödülü için bilimsel çalışmanın yayımlanmış olması gerekir. 

(3) Teşvik ödülü için araştırmacı adıyla birlikte "Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri 

Üniversitesi" adresi gösterilmesi şartı aranır. 

MADDE 8- (1) İntihal, kopyalama, dilimleme vb. etik dışı durumlar saptandığında ödül 

verilmez, verilen ödül geri alınır ve yazarın durumu KSTU Etik Kurulu Başkanlığınca 

değerlendirilir.



 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Yürürlük 
 

MADDE 9- (1) Bu yönerge, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Senatosu 

tarafından kabul edilip Mütevelli Heyeti'nce onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.  

Yürütme 

MADDE 10- Bu yönerge, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Rektörü tarafından 

yürütülür. 


