
 

MEDENİYET ÖDÜLÜ YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç ve kapsam 

Madde l- Bu Yönergenin amacı; İstanbul Medeniyet Üniversitesi tarafından Üniversitenin 

misyon ve vizyonu çerçevesinde uluslar arası barış, kültür ve medeniyetin gelişimine veya temsil ve 

tanıtımına katkı sağlayan kişi/kişiler/kurumlara “Medeniyet Ödülü” verilmesine ilişkin usul ve esasları 

düzenlemektir. 

Tanımlar 
Madde 2- Bu Yönetmelik’ te geçen; 

a) Medeniyet Ödülü: Bilim, Kültür - Sanat ve Siyaset alanlarında birinci maddede belirtilen 

nitelikleri taşıyanlar arasından belirlenecek olan kişi/kişiler/kurumlara, İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

tarafından verilecek olan ödülü, 

b) Komisyon: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ödül Komisyonu’nu,  

c) Senato: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Senatosu’nu, 

ç) Rektör: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü’nü ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Medeniyet Ödülü ile İlgili Esaslar 

Medeniyet Ödülü 
Madde 3- Medeniyet Ödülü’ne aday olacak veya aday gösterilecek kişi/kişiler/kurumlarda 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin misyon ve vizyonu çerçevesinde uluslar arası barış, kültür ve 

medeniyetin gelişimine ve / veya temsil, işbirliği ve tanıtımına katkı sağlama şartı aranır.    

Adayın söz konusu eser, hizmet ve çalışmasıyla daha önce başka bir ödüle aday gösterilmiş olması 

veya başka bir ödül almış olması, Medeniyet Ödülü’ne aday olmasına veya aday gösterilmesine engel 

teşkil etmez.  

Medeniyet Ödülü’nü almaya hak kazanan kişinin vefat etmesi durumunda, ödül kanunî 

mirasçılarına verilir. 

Ödüle değer görülen eser, hizmet veya çalışma, birden çok kişinin katıldığı ortak bir çalışmanın 

ürünü ise ödül bu kişiler arasında paylaştırılır. 

Ödül Komisyonu 

Madde 4 - Medeniyet Ödülü ile ilgili ön inceleme ve değerlendirmeyi yapmak üzere, Senato 

tarafından değişik bilim ve sanat alanlarının temsilini sağlayacak şekilde 7 (yedi) kişiden oluşan bir 

Ödül Komisyonu oluşturulur. Komisyona Rektör başkanlık eder. Ödülün niteliği ile verilmesine ilişkin 

prosedür Ödül Komisyonu’nun önerisi ve Senato’nun kararı ile belirlenir. 

İlân 
Madde 5- Verilecek ödül ile ilgili detaylı bilgiler ve ödül takvimi her yıl Ödül Komisyonu 

tarafından belirlenir ve kamuoyuna duyurulur. 

Adaylık için başvuru 
Madde 6- Ödül için kişi/kişiler/kurumlar kendileri aday olabileceği gibi diğer kişi veya kurumlar 

tarafından da aday gösterilebilirler. Ödül Komisyonu üyeleri aday olamaz veya aday gösterilemez. 

Eser, hizmet ve çalışmaları dolayısıyla Medeniyet Ödülü’ne aday olmak veya aday göstermek 

isteyen kişi veya kurumlar,  ilânda belirtilen tarihe kadar Komisyona başvururlar. Başvurular ile ilgili 

bilgi ve belgeler gizli tutulur. 

Ödüle hak kazananın belirlenmesi 
Madde 7- Medeniyet Ödülü başvurularının ön değerlendirmesi, her yıl ekim ayı sonuna kadar 

Komisyon tarafından yapılır.  Değerlendirme sonuçları Rektörlüğe bildirilir. 

Komisyon tarafından Rektörlüğe sunulan adaylar Senato tarafından değerlendirilerek ödülü 

almaya hak kazanan kişi/kişiler/kurumlar belirlenir. 

Ödülün verilmesi ve ödül töreni 
Madde 8- Medeniyet Ödülü, Rektörlükçe uygun görülecek bir tarihte düzenlenecek bir törenle 

verilir.  

Yürürlük 
Madde 9- Bu yönerge, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 



Yürütme 
Madde 10- Bu yönerge hükümlerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 
 


