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ÖDÜLLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER
AMAÇ
Türkiye’nin ekonomik kalkınması ve toplumsal refahının sağlanmasında yerli ve milli imkânların
yaygınlaştırılmasını, evrensel nitelikte bilginin üretilmesini, kıymetlendirilmesini ve topluma
kazandırılmasını teşvik etmek amacıyla bilimsel çalışmaları öne çıkarmak ve kişileri taltif etmektir.

HEDEF
Ülkemizin bilim alanında öncü olması için, kadim medeniyet birikiminden ilham alarak nitelikli
bilimsel çalışma ve bilim insanlarının çoğalmasının sağlanması.

ÖDÜL KATEGORİLERİ
Büyük Ödül Kategorisi
Başvurular içinden veya İlim Yayma Vakfı Akademik Danışma Kurulu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli
Heyeti, İlim Yayma Vakfı Ödül Komisyonu, İlim Yayma Vakfı Bilim Kurulu ve İlim Yayma
Ödülleri Onur Kurulu kurullarınca dışarıdan tarama yoluyla önerilecek çalışmalardan seçilecek
ödüldür. Büyük Ödül kapsamında akademisyen olma zorunluluğu bulunmamaktadır. İlme katkı
sağlayan herkes aday gösterilebilir.

Sosyal Bilimler Kategorisi
Sosyal Bilimler alanında çalışmalarda bulunan doktora unvanına sahip akademisyenler veya
araştırmacılar başvurur veya aday gösterebilir.

Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri Kategorisi
Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri alanında çalışmalarda bulunan doktora unvanına sahip
akademisyenler veya araştırmacılar başvurur veya aday gösterebilir.

ÖDÜL MİKTARLARI
Büyük Ödül

300.000 ₺

Sosyal Bilimler

100.000 ₺

Mühendislik, Doğa ve Sağlık
Bilimleri

100.000 ₺
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BAŞVURU VE ŞARTLARI
1) Başvuru, belirtilen süre içinde çevrimiçi olarak başvuru formunun doldurulmasıyla
gerçekleştirilmelidir.
2) Kimler başvuru yapabilir veya aday gösterilebilir?
•

Doktora unvanına sahip adaylar başvurabilir veya aday gösterebilir.

•

Büyük ödül için akademik kariyerine bakılmaksızın herkes aday gösterilebilir. Sosyal
Bilimler/Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri ödülleri için, doktora unvanına sahip
akademisyenler veya araştırmacılar başvurur veya aday gösterebilir.

•

Sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki Yükseköğretim kurumlarında veya diğer
kurumlarda gerçekleştirilen/tamamlanan eserler ödül için başvuruya namzet olabilir.

•

Aday gösteren ve aday gösterilen başvuruyu ve sonraki süreçlerini birlikte yürütebilir.

3) Hangi alanda başvuru yapılabilir veya birden fazla alana başvuru yapılabilir mi?
•

Başvuru, belirtilen temel alanlardan (“Sosyal Bilimler” veya “Mühendislik, Doğa ve
Sağlık Bilimleri”) sadece biri seçilerek yapılabilir.

•

Aday gösterilen eserin alt bilim dalları da başvuru formunda belirtilmelidir.

•

Eserin türü temel araştırma, deneysel araştırma veya uygulamalı araştırma olduğu
başvuruda belirtilmelidir.

4) Hangi tür akademik eser ile başvuru yapılabilir?
•

Makale, kitap, tez, patent, buluş, yeni ürün, inovasyon, tescil gibi her türden akademik
eser ile başvuru yapılabilir.

•

Aday eserin dili Türkçe, Arapça, Farsça, İngilizce, Almanca ve Fransızca olabilir. Eğer
eser belirtilen dillerden herhangi biri ile yazılmamış ise belirtilen dillerden herhangi birine
yeminli tercümesi eklenerek yapılabilir.

5) Kaç tane eser ile aday olunabilir? Birden fazla eser ile aday olunabilir mi?
•

Her aday sadece bir tane eser ile ödüle aday olabilir. Ödüle namzet temel eser bir adet
olmalı, temel eserle ilgili – destekleyici başka bilimsel eserler de sisteme yüklenebilir.
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ÖDÜL SÜREÇ TAKVİMİ
Başvuru Tarihleri

21 Mayıs – 31 Temmuz 2019

Ön Değerlendirme

31 Temmuz – 15 Ağustos 2019

Başvuruların Değerlendirilmesi

20 Ağustos – 4 Kasım 2019

Ödül Töreni

Aralık 2019

BAŞVURUYA ESAS OLAN TEMEL ESERDE ARANACAK
KRİTERLER
TOPLUMSAL KATKI VE MİLLİ SORUNLARA ÇÖZÜM
Ekonomik, güvenlik, istihdam, sosyal, hukuki, kültürel, sağlık, bilim, spor ve eğitim gibi konularda
çalışmalara katkı sunması aranır.

ÖZGÜNLÜK, YENİLİKÇİLİK VE LİTERATÜR ÇEŞİTLİLİĞİ
İlim Yayma Ödülleri için aday gösterilen temel eserde ileri sürülen fikir, öneri, çözüm ve
sonuçların önemli derecede yenilik ve özgünlük taşıması, başkaları ve yazarın kendisi tarafından
yayınlanan önceki eserlerde benzerlerinin ortaya atılmamış olması beklenmektedir.
Eserin literatüre ve uygulama alanına öncü olması beklenir.
Eserin sosyal, yapısal veya bilimsel bir boşluğu doldurması veya bir soruna çözüm bulması
beklenir.
Eserin ilgili alana kavramsal, kuramsal veya metodolojik katkı sunması beklenir.

UYGULANABİLİRLİK VE YAYGIN ETKİ
Eserin uygulanabilir olması veya uygulamaya geçmiş olması veya patent almış olması beklenir.
Eserin diğer çalışmalara öncü olması beklenir.
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METODOLOJİ VE ARAŞTIRMA NİTELİĞİ
Eser metodolojisinin başvuru sahibi tarafından açıkça belirtilmesi beklenir.
Dil ve Anlatım açısından açık, net ve anlaşılır olması beklenir.

ATIF ALMA DURUMU
Temel eserin almış olduğu ulusal veya uluslararası atıfların ayrıntılı olarak belirtilmiş olması
beklenir.

AKADEMİK YETKİNLİK
Eserin akademik sayılacak bir türde üretilmiş olması beklenir. (Kitap, makale, tez vb.)
Eser yazarının en az doktora unvanına sahip ve Türkiye’nin yükseköğretim kurumlarında
üretilmiş olması şartı aranır.

BAŞVURU YÖNTEMİ
ÖN KAYIT
1. Başvuru sadece çevrimiçi http://ilimyaymaodulleri.com/adresi üzerinden yapılmalıdır.
2. Başvurunun ilk adım olarak http://basvuru.ilimyaymaodulleri.com/ web sayfası üzerinden
kullanıcı kaydı oluşturulmalıdır. “İşlem Başarılı” ibaresinden sonra adaya e-posta olarak
aktifleştirme linki gönderilecektir. Kayıt aktif hale getirildikten sonra e-posta ve şifre ile
giriş yapılarak başvuru çevrimiçi olarak yapılabilir.
3. Aday gösterecek kişinin sisteme kişisel bilgilerini yüklemesi gerekir.
4. Başvuran kişi kendi adına veya başkası adına başvuru yapıldığını sayfanın en üst kısımda
ilgili alanı işaretleyerek belirtmelidir.
5. Adaya ait YÖK formatında ilgili alana akademik özgeçmişini yüklemesi gerekir.
6. Başvuru eksiksiz ve doğru bir şekilde yapılmalıdır.
7. Hangi akademik eser ile başvuru yapıldığını “Temel Eser Türü” bölümünde belirterek; ilgili
alana eser yüklenmelidir.
8. Aday gösterilen eseri destekleyici eserler de sisteme yüklenebilir.
9. Eser ile ilgili alan ve tür doğru girilmelidir. (Not: Belirtilen alan ve tür eser ile tutarlı
olmalıdır.)
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10. Söz konusu eser “Başvuru İşlemleri” bölümündeki ilgili alana yüklenmelidir. Eğer aday
gösterilen eser belirtilen dillerin haricinde bir dilde yazılmış ise “Eserin Dili” bölümünde
bulunan “Diğer” seçeneği seçerek ilgili alana ayrıca eserin tercümesi de yüklemelidir.
11. “Metodoloji ve Araştırma” bölümünde aday kısaca aday eserin metodolojisini yaklaşık 200
kelime ile anlatmalıdır. (Not: Metodolojinin tutarlı ve anlaşılır olması gerekir.)
12. “Hipotez” bölümündeki alana aday eserin hipotezi kısaca belirtilmelidir. Yine aynı
bölümün devamında temel eserin insanlığa kattığı değer kısaca açıklanmalıdır.
13. “Uygulanabilirlik ve Yaygın Etki”, “Atıf”, “Ulusal Fayda”, “Toplumsal Katkı ve Milli
Sorunlara Çözüm” ve “Özgünlük ve Literatür Çeşitliliği” bölümlerinde bulunan temel eser
ile ilgili sorular eksiksiz ve doğru bir şekilde yanıtlanmalı, gerekçeleri yanında bulunan
açıklama kısımlarına yazılmalıdır.
14. Başvuru tamamlandıktan sonra sağ üst köşede bulunan “Kaydet” butonu ile kaydedilir ve
başvurunun tamamlanması ancak “Gönder” butonuna tıklandıktan sonra kesinleşir (Not:
Gönder butonu tıklandıktan sonra ekrana “İşlem Başarısız” uyarısı çıkıyor ise;
doldurulması gereken alanlardan herhangi birinin boş kalmış olması nedeniyle başvurunuz
tamamlanmamış anlamına gelmektedir. Gerekli alanlar doldurulduktan sonra tekrar gönder
tuşuna tıklanarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.).

BAŞVURU İLKELERİ
Doğruluk ve Tutarlılık
Aday ve eser hakkında başvuru formunda belirtilen bilgiler tutarlı ve doğru olmalıdır.

Açıklık ve Netlik
Başvuruda belirtilen ifadeler açık ve anlaşılabilir olmalıdır.

Kriterlere Uygunluk
Başvuruda belirtilen içerik İlim Yayma Ödülleri kriterlerine uygun olmalıdır.
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BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILACAĞI VEYA
DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAĞI DURUMLAR
•

Kargo veya posta yolu ile adrese gönderilen aday eser değerlendirmeye alınmayacaktır.

•

Kılavuza uygun yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

•

Sosyal Bilimler/Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri ödülleri için doktora yeterliliğine
sahip olmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

•

İntihal şüphesi olan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

•

Belirlenen kriterlere uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
1. Ön Değerlendirme
Bu aşamada, başvuruların başvuru kılavuzuna uygunluğu ve aday bilgilerinin doğruluğu kontrol
edilir. Bu bölümde kılavuza uygun yapılmayan başvurular sistemden çıkartılır.
2. Teknik Uzman Değerlendirmesi
Her başvuru en az iki uzman tarafından değerlendirilir. Teknik uzman, değerlendirmeyi bir rapor
haline getirerek bilim kuruluna gönderir. Teknik Uzman, eser için değerlendirmesini belirlenen
kriterlere uygun olarak objektif bir şekilde yapar.
3. Hakem Kurulu Değerlendirmesi
Teknik incelemelere göre eksiksiz ve geçerli başvurular en az iki hakem tarafından değerlendirilir.
Hakem Kurulu, başvuruları sadece bilimsel olarak değerlendirir. Raporunu bilim kuruluna iletir.
4. Bilim Kurulu Değerlendirmesi
Bilim Kurulu, teknik uzman değerlendirmesi, hakem kurulu değerlendirmesi ve onur kurulu
değerlendirmesi aşamalarının sonuçlarını inceler ve başvuruları bir sonraki aşama için yönlendirme
yapar.
5. Onur Kurulu Değerlendirmesi
Son aşamaya kalan başvuruların kategorilere bağlı olarak sıralaması yapılır.
6. Ödül Kararı
Tüm değerlendirme aşamalarının sonunda her kategorinin birincisine ödül verilir.
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DEĞERLENDİRME İLKELERİ
1. Gizlilik
Başvuru ve sonraki aşamalarda eserlerin değerlendirilmesi gizli bir şekilde yürütülür.
2. Tarafsızlık ve Objektiflik
Uzmanlar ve Hakemler başvuruları hiçbir etki altında kalmadan tarafsız bir şekilde, objektif olarak
değerlendirirler.
3. Tutarlılık ve Doğruluk
Başvuruların, iki hakem ve iki uzman tarafından yapılan değerlendirmeleri göz önünde
bulundurularak Bilim Kurulu tarafından sonuçların tutarlılığı ve doğruluğu kontrol edilir.
4. Etik Kurallarına Uygunluk
Değerlendirme sürecinin her aşamasında ve aday ile olan ilişkilerde toplumsal, kültürel ve ahlaki
etik kurallarına uygun hareket edilir.
5. Açıklık ve Şeffaflık
Başvuru sahibi her değerlendirme aşaması sonunda bilgilendirilir. Eserin elenmesi durumunda
başvuru sahibine gerekçesi ile beraber bilgilendirme yapılır.
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