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2011 YILI TÜBİTAK BİLİM, ÖZEL, HİZMET VE TEŞVİK ÖDÜLLERİ 
ESASLARI 

 

Madde 1. 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması 
Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde Kurum görevleri arasında “bilimsel ve teknolojik alanlarda 
araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve bu amaçla ödüller vermek” sayılmıştır. Bu 
nedenle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından; Bilim, Özel, Hizmet ve 
Teşvik Ödülleri olmak üzere dört tür ödül verilmektedir.  

Bilim, Hizmet, Teşvik Ödülleri Türkiye'de bilimsel ve teknolojik alanlarda uluslararası 
düzeyde araştırma ve yayın yapan ve/veya bu alanların mensubu olan Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı veya Türkiye’de çalışan yabancı bilim insanlarının, araştırma/yayın, çalışma ile seçkin 
hizmetlerini değerlendirmek, üstün niteliklerini onayarak kamuoyuna duyurmak ve bir teşvik 
unsuru olmak üzere; Özel Ödül ise, yurtdışında yaptığı aynı nitelikteki çalışmalarıyla tanınan 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bilim insanları için oluşturulmuştur.  

Madde 2.Ödüllere ilişkin duyuru, ilgili kişi ve kuruluşlara her yıl Eylül ayı içinde yapılır. 
Başvurular her yıl en geç Aralık ayının son iş günü resmi çalışma saati bitimine kadar kabul 
edilir. 

Madde 3. 

a) Bilim Ödülü: Ülkemizde yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde önemli katkılarda 
bulunmuş hayattaki bilim insanlarına verilir.  

b) Özel Ödül: Bilim Ödülü eşdeğeri olarak, yurtdışında yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası 
düzeyde katkıda bulunmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hayattaki bilim insanlarına verilir. 

c) Hizmet Ödülü: Ülkemizdeki bilim ve teknolojinin gelişmesine üstün hizmette bulunmuş 
kişilere verilir. Hizmet Ödülü için hayatta olma şartı yoktur. 

d) Teşvik Ödülü: Ülkemizde yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli 
katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde 
40 yaşını geçmemiş1, hayattaki bilim insanlarına verilir.  

Madde 4. Bu ödüller için: 

a) Bilim, Özel ve Teşvik Ödüllerine hayatta olan adaylar kişisel olarak başvurabilir veya aday 
gösterilebilirler. 2010 yılından başlamak üzere her bir ödüle en çok 3 kez başvuru yapılabilir. 
Hizmet Ödülü'ne kişisel başvuru olanağı bulunmamakta, aday gösterilmek gerekmektedir. 

b) Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödüllerine; 

 Geçmişte TÜBİTAK Bilim, Hizmet, TÜBİTAK Özel Ödülü veya TÜBİTAK-TWAS (Üçüncü 
Dünya Bilimler Akademisi) Bilim Ödülü almış olanlar,  

 Türkiye Bilimler Akademisi Konseyi, 
 Üniversite, fakülte, enstitü ve merkezlerin en yüksek organları (senato, fakülte kurulu, 

enstitü kurulu vb.),  

                                                 
1 2011 yılı Teşvik Ödülü için doğum tarihi 01.01.1971 ve sonrası olanlar aday olabilir. 
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 Bilimsel ve teknolojik alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve 
kuruluşlarının en yetkili kurulları (yönetim kurulu vb.), yetkili kurul olmaması durumunda 
en üst yöneticileri,  

 TÜBİTAK Ar-Ge ve Ar-Ge Kolaylık Birimleri Yönetim Kurulları ve TÜBİTAK Araştırma 
Grupları Yürütme Komiteleri (kendi faaliyet alanlarında)  

aday gösterebilirler.  

Madde 5. Aşağıda (a) ve (b) olmak üzere iki kategoride sıralanan ödüllerden aynı 
kategori içinde olanlar eşdeğer sayılır. Bu ödüllerden birine başvurmak için aynı kategorideki 
başka bir ödülü almamış olmak gerekir. Aynı dönemde eşdeğer ödüllerden yalnızca birine 
başvurulabilir. Aynı dönemde TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülü kategorilerinden 
yalnızca birine başvurulabilir. 

a) TÜBİTAK Teşvik Ödülü, TÜBA Sosyal Bilimlerde Teşvik ödülü, TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü, 

b) TÜBİTAK Bilim Ödülü, TÜBİTAK Özel Ödülü, TÜBA Sosyal Bilimlerde Bilim Ödülü, TÜBİTAK-
TWAS Bilim Ödülü, TÜBİTAK Hizmet Ödülü, TÜBA Sosyal Bilimlerde Hizmet Ödülü. 

Madde 6. Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri için aday dosyaları hazırlanırken 
www.tubitak.gov.tr/oduller adresinden ulaşılabilecek aday formları doldurulmalı ve bu formlarda 
belirtilen diğer belgeler eklenmelidir. Adayların ödülü neden hak ettiklerinin en fazla 750 
kelimeyle açıklanması ve yapmış oldukları asıl önemli katkıların birincil derecede esas yayınlarıyla 
da desteklenmesi beklenmektedir. Asıl önemli katkıda birincil derecede esas olan en fazla 5 
yayının birer örneği eklenmelidir. En fazla 250 kelimeyle adayın bu 5 yayınla yaptığı katkılar ile 
bu yayınlardaki katkı payı açıklanmalıdır. Eğer adayın birden fazla konuda katkısı varsa, asıl 
önemli katkı dışındaki katkılar konulara göre ayrılarak, en fazla 15 adet seçilmiş 
makale/kitap/kitap bölümünün birer örneği ile bu katkılar hakkında 500 kelimeyi geçmeyen bir 
açıklama yazısı eklenmelidir. Bir adayın başvurusundaki asıl önemli katkıda birincil derecede esas 
olan yayınlar, başka bir adayın aynı türde ödüle (Bilim veya Teşvik) başvurusunda kullanılamaz. 
TÜBİTAK, birincil derecede esas olarak sunulan yayınlarda adayın asıl katkı sahibi olduğunu 
araştırma hakkına sahiptir. Öyle olduğu beyan edilmesine karşın, bu yayınlardan herhangi 
birinde adayın asıl katkı sahibi olmaması durumunda, başvuru değerlendirmeye alınmaz. 

Hizmet Ödülü için aday önerileri, Aday Formu’nu (www.tubitak.gov.tr/oduller), 
gerekçeyi ve varsa bu gerekçeyi destekleyen ilgili dokümanı içermelidir. Gerekçede; adayın bilim 
insanı yetiştirmek; mensup olduğu bilim dalının kurumsallaşması için çalışmalar yapmak; bilimsel 
kurum ve kuruluşlar kurmak veya kurulmasına önemli ölçüde katkıda bulunmak bakımlarından 
ülkemizdeki bilim ve teknolojinin gelişmesine ne şekilde üstün hizmette bulunduğu en fazla 750 
kelimeyle açıklanmalıdır.  

Madde 7. www.tubitak.gov.tr/oduller adresinde bulunan Aday Formu’nda istenilen tüm 
bilgi ve belgeler eksiksiz olarak hazırlandıktan ve Başvuru Kontrol Listesi imzalandıktan sonra, 3 
basılı kopya ve 1 adet CD ile TÜBİTAK Başkanlığı-Bilim Kurulu Sekreterya Birimine kargo veya 
posta yolu ile başvuru yapılabilir. (Zarf üzerinde yer alan posta tarihi son başvuru tarihinden 
sonra olamaz). Elden yapılacak ödül başvurularının ise, TÜBİTAK Genel Evrak ve Arşiv 
Müdürlüğü’ne yapılması gerekmektedir.  

Madde 8. Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri ile ilgili aday başvuru ve önerilerini 
değerlendirme faaliyetlerini yürütmek üzere TÜBİTAK Bilim Kurulunca her yıl bir komisyon 
kurulur. Bu komisyon, adayların bilim dalları gözetilerek tercihen Bilim Ödülü almış en az yedi 
kişiden oluşturulur. Başvuruları usul yönünden eksiklik gösteren aday dosyalarından Komisyon 
tarafından yapılan ön inceleme sonunda uygun görülenlere eksikliklerin tamamlanması için 15 
günü geçmemek üzere süre tanınabilir. Bu durumda kişisel başvuru sahibine veya aday 
önerisinde bulunan kişi/kurum yetkililerine bildirimde bulunulur. Belirtilen süre sonunda 
eksiklikleri tamamlanmamış olan aday dosyaları yeni bir bildirime gereksinim olmaksızın işleme 
alınmaz.  
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Komisyon, danışman görüşleri alarak ve gerektiğinde alt komisyonlar kurarak 
başvuruları değerlendirir ve sonucunu gerekçeleriyle TÜBİTAK Bilim Kuruluna sunar. TÜBİTAK 
Bilim Kurulu yaptığı değerlendirme sonucunda ödül kazananları belirler. Komisyon üyelerine her 
yıl Bilim Kurulunca belirlenecek miktarda huzur hakkı ve yol gideri ödenir. 

Ödül değerlendirme sürecinde yapılan tüm değerlendirme ve oluşturulan görüşler ile 
değerlendirmelerine başvurulan hakem/danışman isimleri ve bunlar tarafından verilen görüşler 
gizli olup; sayılanlar 4982 sayılı Kanunun 26 ıncı maddesinin birinci fıkrası gereğince bilgi edinme 
hakkı kapsamı dışındadır.  

Madde 9. Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri; Temel Bilimler, Mühendislik Bilimleri, 
Sağlık Bilimleri ile Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında verilir. Bilim Ödülü sayısı toplam sekizi, 
Özel Ödül sayısı toplam dördü, Hizmet Ödülü sayısı toplam dördü, Teşvik Ödülü sayısı toplam 
yirmiyi, geçemez. 

Madde 10. Ödüller; her yıl için TÜBİTAK Bilim Kurulunca saptanan para ödülü ile 
ödülün türüne göre plaket ve beratı içerir. Bilim Ödülü alanlara ayrıca, verilen ödül miktarı kadar 
yurtiçinde yürüteceği araştırmalarda kullanılmak üzere araştırma desteği verilir. Hizmet Ödülü 
kazanan merhum bilim insanlarının veya Bilim ve Teşvik Ödüllerine aday olduktan/önerildikten 
sonra vefat eden bilim insanlarının ödülleri kanuni mirasçılarına verilir, bu durumda araştırma 
desteği verilmez. Söz konusu araştırma desteği, Bilim Ödülü alan kişinin bu ödülü aldığı tarihten 
itibaren bir yıl içinde talebi üzerine bir defada veya parçalar halinde avans olarak verilir. Yapılan 
harcamalara ilişkin belgeler, avansın alındığı yıl içinde Araştırma Destek Programları Başkanlığına 
gönderilir. Araştırma Destek Programları Başkanlığınca uygun görülen harcamaların mahsubu 
yapılır. Bu kapsamda alınan malzemelerin mülkiyeti ödülü alan kişiye aittir. 

Madde 11. Mevcut TÜBİTAK Bilim Kurulu üyeleri görevleri süresince bu ödüller için 
aday olamaz/gösteremezler ve Kurumun hiçbir ödülüne aday gösterilemezler. 

Madde 12. Ödülleri kazananlar her yıl TÜBİTAK'ın Kuruluş Yıldönümü olan 24 Temmuz 
tarihinde açıklanır. 

Ödüller, her yıl düzenlenecek bir törenle sahiplerine verilir. Bilim Ödülü ve Özel Ödül 
kazananlar, ödül töreninde bilimsel çalışmalarıyla ilgili bir konuşma yaparlar. 

Ödül kazanmış olanların, törenin yapıldığı şehre gidiş-dönüş ve konaklama masrafları 
Kurum tarafından karşılanır. 

Madde 13. Bu Esaslar Bilim Kurulunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

 

 

2011 YILI TÜBİTAK BİLİM, ÖZEL, HİZMET ve TEŞVİK ÖDÜLLERİ ESASLARINA 
İLİŞKİN CETVEL 

 

Kabul edildiği Bilim Kurulu Kararı Yürürlüğe Giriş 
Tarihi  

04/09/2010 tarihli ve 189 sayılı Toplantı 04/09/2010 

 


