
�  Yaptığı çalışmalarla sağlık b�l�m ve 
teknoloj�ler�ne uluslararası düzeyde 
öneml� katkılarda bulunmuş hayattak� 
b�l�m �nsanlarına ver�l�r.

�  Toplam ödül m�ktarı 100.000,00 
TL’d�r.

�  TÜSEB Az�z Sancar B�l�m Ödülü her 
yıl en fazla �k� k�ş�ye ver�leb�l�r.

�  �k� k�ş�ye ver�lmes� hal�nde toplam ödül 
m�ktarı adaylar arasında eş�t olarak 
paylaştırılır.

�  Bu ödüle aynı k�ş� tarafından en fazla 
üç kez başvuru yapılab�l�r ya da aynı 
k�ş� en fazla üç kez aday göster�leb�l�r.

�  Tüm başvurular b�reysel olarak veya b�r başka b�l�m �nsanını ödüle aday göstermek suret�yle tbys.tuseb.gov.tr 
adres�nden elektron�k olarak yapılacaktır.

�  Ödüller 29 Ek�m 2022 Cumhur�yet Bayramında �lan ed�lecekt�r.

TÜSEB
Hizmet Ödülü

TÜSEB Aziz Sancar
Bilim Ödülü

Genel Bilgiler

� Türk�ye B�l�msel ve Tekn�k Araştırma Kurumu (TÜB�TAK) B�l�m veya H�zmet Ödülü almış b�l�m �nsanları
� Türk�ye B�l�mler Akadem�s� (TÜBA) B�l�m veya H�zmet Ödülü almış b�l�m �nsanları
� Ün�vers�te rektörlükler�
� B�l�msel ve teknoloj�k alanlarda faal�yet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları

TÜSEB’e Aday Önerebilecek Kişi ve Kurumlar

Aşağıda sayılan k�ş�ler görevler� süres�nce ve TÜSEB’dek� görevler�n�n sona erd�ğ� tar�hten �t�baren 2 (�k�) yıl geçmed�kçe �lg�l� mevzuatta bel�rt�len 
ödüller �ç�n aday olamaz ve göster�lemezler.
�  TÜSEB Yönet�m Kurulu üyeler�
�  TÜSEB B�l�m Kurullarının üyeler�
�  TÜSEB’de görev yapan k�ş�ler
�  TÜSEB Ödüller�ne �l�şk�n değerlend�rme sürec�nde görev almış/alan b�l�m �nsanları

Aday Olamayacak Kişiler

�  Bu ödül �ç�n b�reysel başvuru 
yapılamamakta olup ancak şartları 
sağlayan k�ş�/kurumların TÜSEB’e 
yapacağı öner�ler d�kkate alınır.

�  Aynı k�ş� en fazla üç kez aday göster�-
leb�l�r.

�  Sağlık b�l�m ve teknoloj�ler�n�n 
gel�şmes�ne üstün h�zmette 
bulunmuş hayattak� k�ş�lere ver�l�r.

�  Ödül m�ktarı 50.000,00 TL’d�r.
�  Her yıl b�r k�ş�ye ver�l�r.

TÜSEB 
Teşvik  Ödülü
�  Yaptığı çalışmalarla sağlık b�l�m ve 

teknoloj�ler�ne gelecekte uluslararası 
düzeyde öneml� katkılarda bulunab�-
lecek n�tel�klere sah�p olduğunu 
kanıtlamış k�ş�lere ver�l�r.

�  TÜSEB Teşv�k Ödülünün ver�ld�ğ� yılın 
�lk gününde kırk yaşını geçmem�ş 
b�l�m �nsanlarına ver�l�r.

�  Bu ödül her yıl en fazla beş k�ş�ye 
ver�l�r.

�  Ödül m�ktarı her ödül sah�b� �ç�n 
30.000,00 TL’d�r.

�  Bu ödüle aynı k�ş� tarafından en fazla 
üç kez başvuru yapılab�l�r ya da aynı 
k�ş� en fazla üç kez aday göster�leb�l�r.

Başvuru Takvimi
Başvuru Başlangıç Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı
Başvuru Bitiş Tarihi: 4 Ağustos 2022 Perşembe saat:18:00
Basılı Belge Son Teslim Tarihi:  12 Ağustos 2022 Cuma saat 18:00

Ödül �lan Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumhuriyet Bayramı
Ödül Töreni Tarihi: Kazanan adaylara ayrıca duyurulacaktır.

/tusebgovtrBaşvuru esnasında teknik destek için: tbys@tuseb.gov.tr
Sorularınız için: basvuru@tuseb.gov.tr 

Belge Doğrulama Kodu: 0b0f086e-513f-4acf-b479-6636167b80b6      Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Gelen Evrak Tarih ve Sayısı: 08.04.2022-300077



2022 TÜSEB AZİZ SANCAR BİLİM, HİZMET VE TEŞVİK ÖDÜLLERİ 

 

       TÜSEB AZİZ SANCAR BİLİM ÖDÜLÜ / 2022-BİLİM-01 

 

Genel Bilgiler: 
Tüm başvurular bireysel olarak veya bir başka bilim insanını ödüle aday göstermek suretiyle 

https://tbys.tuseb.gov.tr/ adresinden elektronik olarak yapılacaktır. 

Ödüller 29 Ekim 2022 Cumhuriyet Bayramında ilan edilecektir 

Aşağıda sayılan özelliklere sahip kişi/kurumlar, ilgili ödül türünde şartları sağlayan bilim insanlarını 

https://tbys.tuseb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yolu ile aday olarak önerebilir. 

 

TÜSEB’e Aday Önerebilecek Kişi ve Kurumlar: 
1. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim veya Hizmet Ödülü almış bilim 

insanları. 

2. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Bilim veya Hizmet Ödülü almış bilim insanları. 

3. Üniversite rektörlükleri. 

4. Bilimsel ve teknolojik alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları. 

 

Aday Olamayacak Kişiler 
 

Aşağıda sayılan kişiler görevleri süresince ve TÜSEB’deki görevlerinin sona erdiği tarihten itibaren 2 

(iki) yıl geçmedikçe ilgili mevzuatta belirtilen ödüller için aday olamaz ve gösterilemezler. 

 

·TÜSEB Yönetim Kurulu üyeleri 

·TÜSEB Bilim Kurullarının üyeleri 

·TÜSEB’de görev yapan kişiler 

·TÜSEB Ödüllerine ilişkin değerlendirme sürecinde görev almış/alan bilim insanları. 

  

TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü 
Yaptığı çalışmalarla sağlık bilim ve teknolojilerine uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş 

hayattaki bilim insanlarına verilir. 

Toplam ödül miktarı 100.000,00 TL’dir 

TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü her yıl en fazla iki kişiye verilebilir. 

İki kişiye verilmesi halinde toplam ödül miktarı adaylar arasında eşit olarak paylaştırılır. 

Bu ödüle aynı kişi tarafından en fazla üç kez başvuru yapılabilir ya da aynı kişi en fazla üç kez aday 

gösterilebilir. 

 

Başvuru Takvimi 
Başvuru Başlangıç Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 

Başvuru Bitiş Tarihi: 4 Ağustos 2022 Perşembe saat:18:00 

Basılı Belge Son Teslim Tarihi: 12.Ağustos 2022 Cuma saat 18:00 

Ödül İlan Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumhuriyet Bayramı 

Ödül Töreni Tarihi: Kazanan adaylara ayrıca duyurulacaktır. 

  

Dikkat Edilecek Hususlar 
Başvurular elektronik sistem üzerinden alınacak olup, USB/CD kopya dosyası gönderilmeyecektir. 

Elektronik başvurunun çıktısı ıslak imzalanarak en geç 12 Ağustos 2022 tarihi mesai bitimine (18:00) 

kadar TÜSEB’e gönderilmelidir. 

 

İndirilecek dokümanlar: 
TÜSEB Ödül Mevzuatı için tıklayınız 

Evrak kontrol listesi için tıklayınız 

 

Başvuru esnasında teknik destek için: tbys@tuseb.gov.tr 

Sorularınız için basvuru@tuseb.gov.tr 

 

 

 

Belge Doğrulama Kodu: 0b0f086e-513f-4acf-b479-6636167b80b6      Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Gelen Evrak Tarih ve Sayısı: 08.04.2022-300077



2022 TÜSEB AZİZ SANCAR BİLİM, HİZMET VE TEŞVİK ÖDÜLLERİ 

 

        TÜSEB TEŞVİK ÖDÜLÜ / 2022-TEŞVİK-01 

 

Genel Bilgiler: 
Tüm başvurular bireysel olarak veya bir başka bilim insanını ödüle aday göstermek suretiyle 

https://tbys.tuseb.gov.tr/ adresinden elektronik olarak yapılacaktır. 

Ödüller 29 Ekim 2022 Cumhuriyet Bayramında ilan edilecektir 

Aşağıda sayılan özelliklere sahip kişi/kurumlar, ilgili ödül türünde şartları sağlayan bilim insanlarını 

https://tbys.tuseb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yolu ile aday olarak önerebilir. 

 

TÜSEB’e Aday Önerebilecek Kişi ve Kurumlar: 
1. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim veya Hizmet Ödülü almış bilim 

insanları. 

2. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Bilim veya Hizmet Ödülü almış bilim insanları. 

3. Üniversite rektörlükleri. 

4. Bilimsel ve teknolojik alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları. 

 

Aday Olamayacak Kişiler 
Aşağıda sayılan kişiler görevleri süresince ve TÜSEB’deki görevlerinin sona erdiği tarihten itibaren 2 

(iki) yıl geçmedikçe ilgili mevzuatta belirtilen ödüller için aday olamaz ve gösterilemezler. 

 

TÜSEB Yönetim Kurulu üyeleri 

TÜSEB Bilim Kurullarının üyeleri 

TÜSEB’de görev yapan kişiler 

TÜSEB Ödüllerine ilişkin değerlendirme sürecinde görev almış/alan bilim insanları. 

  

TÜSEB Teşvik Ödülü 
Yaptığı çalışmalarla sağlık bilim ve teknolojilerine gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda 

bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış kişilere verilir 

TÜSEB Teşvik Ödülün verildiği yılın ilk gününde kırk yaşını geçmemiş bilim insanlarına verilir. 

Bu ödül her yıl en fazla beş kişiye verilir. 

Ödül miktarı her ödül sahibi için 30.000,00 TL’dir. 

Bu ödüle aynı kişi tarafından en fazla üç kez başvuru yapılabilir ya da aynı kişi en fazla üç kez aday 

gösterilebilir 

 

Başvuru Takvimi 
Başvuru Başlangıç Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 

Başvuru Bitiş Tarihi: 4 Ağustos 2022 Perşembe saat:18:00 

Basılı Belge Son Teslim Tarihi: 12.Ağustos 2022 Cuma saat 18:00 

Ödül İlan Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumhuriyet Bayramı 

Ödül Töreni Tarihi: Kazanan adaylara ayrıca duyurulacaktır. 

 

Dikkat Edilecek Hususlar 
Başvurular elektronik sistem üzerinden alınacak olup, USB/CD kopya dosyası gönderilmeyecektir. 

Elektronik başvurunun çıktısı ıslak imzalanarak en geç 12 Ağustos 2022 tarihi mesai bitimine (18:00) 

kadar TÜSEB’e gönderilmelidir. 

 

İndirilecek dokümanlar: 
TÜSEB Ödül Mevzuatı için tıklayınız 

Evrak kontrol listesi için tıklayınız 

 

Başvuru esnasında teknik destek için: tbys@tuseb.gov.tr 

Sorularınız için basvuru@tuseb.gov.tr 

 

 

 

Belge Doğrulama Kodu: 0b0f086e-513f-4acf-b479-6636167b80b6      Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Gelen Evrak Tarih ve Sayısı: 08.04.2022-300077



2022 TÜSEB AZİZ SANCAR BİLİM, HİZMET VE TEŞVİK ÖDÜLLERİ 

 

        TÜSEB HİZMET ÖDÜLÜ / 2022-HİZMET-01 

 

Genel Bilgiler: 
Tüm başvurular bireysel olarak veya bir başka bilim insanını ödüle aday göstermek suretiyle 

https://tbys.tuseb.gov.tr/ adresinden elektronik olarak yapılacaktır. 

Ödüller 29 Ekim 2022 Cumhuriyet Bayramında ilan edilecektir 

Aşağıda sayılan özelliklere sahip kişi/kurumlar, ilgili ödül türünde şartları sağlayan bilim insanlarını 

https://tbys.tuseb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yolu ile aday olarak önerebilir. 

 

TÜSEB’e Aday Önerebilecek Kişi ve Kurumlar: 
1. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim veya Hizmet Ödülü almış bilim 

insanları. 

2. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Bilim veya Hizmet Ödülü almış bilim insanları. 

3. Üniversite rektörlükleri. 

4. Bilimsel ve teknolojik alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları. 

 

Aday Olamayacak Kişiler 
 

Aşağıda sayılan kişiler görevleri süresince ve TÜSEB’deki görevlerinin sona erdiği tarihten itibaren 2 

(iki) yıl geçmedikçe ilgili mevzuatta belirtilen ödüller için aday olamaz ve gösterilemezler. 

 

TÜSEB Yönetim Kurulu üyeleri 

TÜSEB Bilim Kurullarının üyeleri 

TÜSEB’de görev yapan kişiler 

TÜSEB Ödüllerine ilişkin değerlendirme sürecinde görev almış/alan bilim insanları. 

 

TÜSEB Hizmet Ödülü 
Bu ödül için bireysel başvuru yapılamamakta olup, ancak şartları sağlayan kişi/kurumların TÜSEB’e 

yapacağı öneriler dikkate alınır. 

Aynı kişi en fazla üç kez aday gösterilebilir. 

Sağlık bilim ve teknolojilerinin gelişmesine üstün hizmette bulunmuş hayattaki kişilere verilir. 

Ödül miktarı 50.000,00 TL’dir. 

Her yıl bir kişiye verilir. 

 

 

Başvuru Takvimi 
Başvuru Başlangıç Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 

Başvuru Bitiş Tarihi: 4 Ağustos 2022 Perşembe saat:18:00 

Basılı Belge Son Teslim Tarihi: 12.Ağustos 2022 Cuma saat 18:00 

Ödül İlan Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumhuriyet Bayramı 

Ödül Töreni Tarihi: Kazanan adaylara ayrıca duyurulacaktır. 

 

Dikkat Edilecek Hususlar 
Başvurular elektronik sistem üzerinden alınacak olup, USB/CD kopya dosyası gönderilmeyecektir. 

Elektronik başvurunun çıktısı ıslak imzalanarak en geç 12 Ağustos 2022 tarihi mesai bitimine (18:00) 

kadar TÜSEB’e gönderilmelidir. 

 

İndirilecek dokümanlar: 
TÜSEB Ödül Mevzuatı için tıklayınız 

Evrak kontrol listesi için tıklayınız 

 

Başvuru esnasında teknik destek için: tbys@tuseb.gov.tr 

Sorularınız için basvuru@tuseb.gov.tr 

 

Belge Doğrulama Kodu: 0b0f086e-513f-4acf-b479-6636167b80b6      Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Gelen Evrak Tarih ve Sayısı: 08.04.2022-300077


