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TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ (TÜBA) TEKNOFEST DOKTORA BİLİM ÖDÜLÜ 

ESASLARI 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu esasların amacı, TÜBA’nın paydaşı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay 

ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in öncelikli alanları özelinde hazırlanmış, tüm alanlarda yetişmiş 

nitelikli insan kaynağını arttırmak amacıyla, öne çıkan Doktora tezlerini teşvik etmek, desteklemek 

ve onurlandırmak üzere uygulamaya konan ulusal düzeyde “TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim 

Ödülü”nün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam ve dayanak 

MADDE 2- (1) Bu düzenleme, “TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü”nün başvuru ve 

değerlendirme aşamalarında izlenecek usul ve esasları kapsar. 

(2) Bu esaslar, 15/07/2018 tarih ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 577 ve 581’nci

maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar 

MADDE 3- (1) Bu Esaslarda geçen; 

a) TÜBA: Türkiye Bilimler Akademisini,

b) Aday: “TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü”ne bireysel başvuruda bulunan

doktora tezinin yazarı,

c) Akademi: Türkiye Bilimler Akademisini,

ç) Akademi Başkanı: Türkiye Bilimler Akademisi Başkanını, 

d) Akademi Başkanlığı: Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığını,

e) Akademi Konseyi: Türkiye Bilimler Akademisi Konseyini,

f) Ödül: TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü’nü,

g) Ödül Değerlendirme Komitesi: Tüm başvuruları değerlendiren komiteyi,

h) Ödül Sahibi: TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü’nü almaya layık görülen tezin

yazarını,

ı) Personel: TÜBA’da görevli işgörenleri,

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Duyuru, Başvuru Koşulları, Değerlendirme ve İzleme 

Duyuru 

MADDE 4- (1) Ödül başvurularının duyurusu, Akademinin internet sitesinden ve ilgili üniversitelere 

ve kurumlara yazılı olarak ve ayrıca basın yoluyla duyurulur. 

Başvuru ve Koşulları 

MADDE 5- (1) Başvurular, adayların kendileri tarafından yapılabileceği gibi TÜBA Üyeleri ile 

YÖK, TÜBİTAK, TÜSEB ve Üniversite Rektörlükleri tarafından öneriler yapılabilir. 

(2) Bu ödüle TEKNOFEST yarışma alanlarına yönelik TÜBA tarafından her yıl açıklanan tematik 
program ile ilgili konu başlıklarını içeren ve TEKNOFEST’in düzenlendiği yıldan önceki üç yıl 
içerisinde tamamlanan (Örneğin 2023 yılında 2020- 2022 yıllarında tamamlanan) YÖK doktora 
tezlerinin yazarları bireysel olarak başvurabilirler. Ödüle daha önce başvurmuş adaylar, kendi 

bilimsel dosyalarında tezleri ile ilgili ek yeni yayın, patent, ürün gibi performans artışı olduğunu 

belirtmek ve belgelemek koşuluyla ve başvuru şartında ilan edilen yıllarda tezlerini bitirmiş olmak 

şartıyla tekrar başvuru yapabilirler.

(3) Başvuru dosyasında;

a) Aday ve Tez Danışmanı İmzalı Başvuru Formu,

b) Başvurunun gerekçesi,

c) Aday gösterilen kişi/kişilerin Türkçe özgeçmişleri, ulusal ve uluslararası bilimsel 

faaliyetleri (pdf),

ç) Tezin tam sureti, Tezin YÖKSİS kayıt bilgileri ve tezden çıkan yayınları listesi (pdf),

d) Başvuruya dayanak olarak yürütülen tezin amacı, bilimsel etik izni, tezin yöntemi, tezin 
paydaşları, tezin yürütüldüğü enstitü bilgileri (tezin Türkiye’deki kurumlarda çalışıldığına ve 
yürüttüğüne dair belgelendirme),

e) Bu bilgileri içermeyen dosyalar değerlendirmeye alınmaz.

(4) Başvurular, istenen belgeler ve diğer başvuru belgelerini ihtiva eden dijital kopyalarının başvuru 
süresi içinde TÜBA internet sitesi (www.tuba.gov.tr) üzerinden ilan edilen şekliyle 

(www.t3kys.com) adresi üzerinden gerçekleştirilir.

(5) TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü’ne Akademi üyeleri ve TÜBA çalışanları 
başvuramaz.

http://www.tuba.gov.tr/
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Ödül Değerlendirme Komitesi 

MADDE 6- (1) TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü başvurularının değerlendirilmesi ve 

ödül verileceklerin belirlenmesi, Akademi Konseyi’nce oluşturulan Ödül Değerlendirme 

Komitesince belirlenen değerlendirme kriterleri kapsamında yürütülür. 

(2) Komite tercihen TÜBA üyeleri, GEBİP ödül sahipleri ve alanında uzmanlaşmış bilim insanları

arasından Akademi Konseyince seçilen en az beş, en fazla yedi üye ile Akademi Başkanından oluşur.

Komite üye sayısı gelen başvuru sayısı ve alan dağılımına göre Akademi Başkanlığınca artırılabilir.

Akademi Başkanı, Komiteye başkanlık eder.

(3) Komite, adayların bilimsel tez dosyalarının ön değerlendirmesini yaparak, ödül

değerlendirmesine esas alınacakları belirler. Komite hakemlere gönderilmesini uygun gördüğü aday

dosyalarını bilimsel değerlendirilme için ilgili alan uzmanlarına gönderir. Hakemler adayların

çalıştığı ya da doktora tezlerini hazırladıkları üniversitenin dışından belirlenir. Ödül Değerlendirme

Komitesi yüz yüze veya uzaktan görüntülü canlı bağlantı yoluyla toplanır ve kararlar üye tam

sayısının salt çoğunluğuyla alınır.

(4) Komite aday değerlendirme ölçütlerinde aşağıdaki kriterleri göz önünde bulundurur;

a) Adayın akademik özgeçmişi, bağımsız araştırmacılık yetkinliği, bilimsel çalışma ve

yayınlarının niteliği,

b) TEKNOFEST’in öncelikli alanlarına dair yapılan ödüle konu tezin bilimsel niteliğini,

c) Tezin Ülkemiz Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna sağladığı katkı,

(5) Ödül değerlendirme komitesi ödül için uygun gördüğü aday önerilerini, gerekli bilgi ve

değerlendirmeleri içeren bir bilimsel rapor ile Akademi Başkanlığına sunar.

(6) Değerlendirme komitesinin önerdiği adaylar arasından ödüle layık görülenler Akademi Konseyi

tarafından belirlenerek ödül karara bağlanır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ödül 

Ödül 

MADDE 7- (1) TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü’nün niteliği ve miktarı her yıl 

TÜBA Akademi Konseyi’nce belirlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Ödül Kazananların Yükümlülükleri 

MADDE 8- Ödülü kazanan adaylar, organizasyon süreci başladıktan sonra belirlenecek tarihlerde 

en az 3 gün süreyle TEKNOFEST’in düzenleneceği alanda bulunmayı ve ödüle layık görülen doktora 

tezleri ile ilgili sunum yapmayı kabul etmiş sayılırlar. 

Yürürlük 

MADDE 9- (1) Bu Esaslar, Akademi Konseyince kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 10- (1) Bu esasların hükümlerini TÜBA Başkanı yürütür.
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