YÖK 2022 ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
BİREYSEL ÖDÜLLER (Yılın Doktora Tezi Ödülü)
Başvuru Şartları
•

1.

2.

Yılın doktora tezi ödülü için başvurular 25 Nisan-3 Haziran
2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/yok-bireyselustun-basari-odul-basvurusu-4757 internet adresi üzerinden eDevlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır.

Açıklama
Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adayların e-posta ya da posta
yoluyla yapılan başvuruları geçerli sayılmayacaktır.

•

Yabancı uyruklu adaylarda T.C. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri
Genel Müdürlüğü tarafından verilen yabancı uyruklu kimlik
numaraları ile e-Devlet kapısı vasıtasıyla başvuru
yapabileceklerdir. Adaylar aksi durumda odul@yok.gov.tr eposta adresine mail atarak iletişime geçmelidir.

•

Süresi içinde yapılmayan başvurularla
başvurular geçerli sayılmayacaktır.

•

Başvuru dilekçesi ile ıslak imzalı veya e-imzalı imzalı başvuru
formu dışında Başkanlığımıza şahsen ya da posta yoluyla
herhangi bir belge iletilmeyecektir.

•

Başvuru
formu
için
dilekçe
https://odul.yok.gov.tr/basvuru-bilgileri-bireysel
yer almaktadır.

•

Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında doktora tezini
tamamlayan ve ilgili doktora programından mezun olan
Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adayların başvuruları geçerli
sayılmayacaktır.

Türkiye’deki devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarında 2021
•
yılında doktora tezini tamamlayan ve ilgili doktora
programından mezun olanlar başvuru yapacaktır.

•

eksik

belgeli

örneği
sayfasında

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından doktora eşdeğeri
(sanatta yeterlik, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve
veteriner hekimlikte uzmanlık) kabul edilen yükseköğretim
programları mezunları da başvuru yapabilir.
Tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte
uzmanlık tezine sahip olup e-Devlet kapısı vasıtasıyla

•

3.

4.

2021 yılında tamamlanmış doktora tezleri değerlendirilecektir.

Başvurular, doktora tez sahibi ve tez danışman(lar)ı tarafından
birlikte yapılacaktır.

başvuru yapamayan adaylar odul@yok.gov.tr
e-posta
adresine mail atarak Başkanlığımızla iletişime geçmelidir.
1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında doktora tezini
tamamlamış ve ilgili doktora programından mezun olan
adaylar başvuru yapacaktır.

•

20.04.2016 tarih ve 29690 Sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nin
23. Maddesinin 3’ünci fıkrasına göre doktora mezuniyet
tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı
nüshasının teslim edildiği tarihtir.

•

Adayın mezuniyetine ilişkin bilgiler başvuruda sisteme
YÖKSİS üzerinden yüklenecektir.

•

Aday 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında ilgili
doktora programından mezun olmasına rağmen YÖKSİS’te
mezun gözükmediği için başvuru yapamıyorsa mezun olduğu
üniversitenin ilgili Enstitüsü/Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
ile iletişime geçmelidir.

•

31 Aralık 2021 tarihi itibariyle doktora tezi tamamlanmış
olmasına rağmen tezinin imzalı nüshası sınav jüri komisyonu
tarafından enstitüye teslim edilmeyen ve bu nedenle sistemde
2021 yılı mezunu olarak gözükmeyen adaylar bu yıl başvuru
yapamayacak olup gelecek yıl düzenlenecek 2023 YÖK
Üstün Başarı Ödüllerine başvuru yapabileceklerdir.

•

Sistem üzerinden oluşturulan başvuru formu çıktısı alınarak
doktora tez sahibi ve tez danışman(lar)ı tarafından
imzalandıktan sonra tez sahibi aday tarafından imzalı haliyle
tekrar sisteme yüklenecektir.

•

Sisteme yüklenen başvuru formları aday ve tez
danışman(lar)ı
tarafından
imzalanmamışsa
adayın
başvurusu geçerli sayılmayacaktır.

Yılın doktora tezi ödülü için adaylar, dört alandan sadece birine
başvuru yapacaklardır:
5.

1.
2.
3.
4.

•

Adayın tez danışmanı birden fazla ise başvuru formu tüm tez
danışmaları tarafından imzalanacaktır.

•

Doktora tez sahibi ve tez danışman(lar)ı tarafından imzalanan
başvuru formlarının doktora tez sahibinin dilekçesi ekinde
YÖK’e şahsen ya da posta yoluyla iletilmesi gerekecektir.

•

Sisteme yüklenen ıslak veya e-imzalı başvuru formunu
dilekçe ekinde YÖK’e iletmeyen adayların başvuruları geçerli
sayılmayacaktır.

•

Aday ve/veya danışman(lar) mücbir sebeplerle (başvuru
tarihlerinde yurtdışında bulunmaları vb.) başvuru formunu
imzalayamayacak durumda iseler, ilgili kişi(ler) tarafından
odul@yok.gov.tr e-posta adresine durumlarını iletecektir.

•

Adayların mezun oldukları enstitülere göre başvuru
yapabilecekleri
alanlar
https://odul.yok.gov.tr/basvurubilgileri-bireysel sayfasında yer almaktadır.

•

Ödül değerlendirme komisyonu tarafından adayın tezinin
içeriği ile başvurduğu alan arasında bir uyuşmazlık tespit
edilirse, ödül değerlendirme komisyonunun görüşü
doğrultusunda adayın başvuru dosyası tezin içeriği ile uyumlu
alanda değerlendirmeye alınacaktır.

•

Adayın 2021 yılında tamamlanmış birden fazla doktora tezi
var ise kendisinin belirleyeceği yalnızca bir tez çalışması ile
bir alandan başvuru yapabilecektir.
E-posta ya da posta yoluyla iletilen tezler değerlendirmeye
alınmayacak olup adayın YÖK Ulusal Tez Merkezine kayıtlı
tezi sistemden yüklenecektir.

Fen ve Mühendislik Bilimleri
Güzel Sanatlar ve Mimarlık
Sağlık ve Spor Bilimleri
Sosyal ve Beşeri Bilimler

•

6.

Adayın yükseköğretim kurumunun ilgili enstitüsü tarafından
YÖK Ulusal Tez Merkezine iletilen tezi değerlendirmeye
•
alınacaktır.

Adayın YÖK Ulusal Tez Merkezine kayıtlı doktora tezi
sistemde gözükmüyorsa sorunun çözümü için aday YÖK
Ulusal
Tez
Merkezi
(https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp)
ile

dokuman@yok.gov.tr e-posta adresine mail atarak ya da
0312 298 73 79 numaralı telefon vasıtasıyla iletişime
geçmelidir.

7.

8.

•

Adayın YÖK Ulusal Tez Merkezine kayıtlı sanatta yeterlik
tezi/santta yeterlik raporu, tıpta, diş hekimliğinde,
eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık tezleri
sistemde gözükmüyorsa sorunun çözümü için aday YÖK
Ulusal Tez Merkezi
(https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp ) ile
dokuman@yok.gov.tr e-posta adresine mail atarak ya da
0312 298 73 79 numaralı telefon vasıtasıyla iletişime
geçmelidir.

•

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında istihdam edilen
adaylar YÖKSİS üzerinden özgeçmişlerini hazırlayacak ve
sisteme yükleyecektir.

•

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında istihdam edilmeyen
adaylar ise e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapacakları başvuru
sırasında yönlendirildikleri Özgeçmiş Girişi ve Güncelle
sekmesinden özgeçmiş oluşturacak ve sisteme yükleyecektir.

•

YÖKSİS formatında hazırlanmadan
özgeçmişler geçerli sayılmayacaktır.

•

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında istihdam edilen
öğretim üyelerinin özgeçmişleri YÖKSİS üzerinden
hazırlanacak ve tez sahibi aday tarafından sisteme
yüklenecektir.

Aday, YÖKSİS üzerinden hazırlanan özgeçmişini sisteme
yükleyecektir.

Doktora tez danışman(lar)ı için de YÖKSİS üzerinden
hazırlanan özgeçmiş(ler) tez sahibi aday tarafından sisteme
•
yüklenecektir.

sisteme

yüklenen

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında istihdam edilmeyen
öğretim üyelerinin özgeçmişleri de YÖKSİS formatına uygun
bir şeklide hazırlanıp tez sahibi aday tarafından sisteme
yüklenecektir.

9.

10

•

Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adaylar tezlerini yabancı bir dilde
hazırlamış olsalar dahi başvuru gerekçe raporunu Türkçe
hazırlayacaktır.

•

Yabancı uyruklu adaylar ise başvuru gerekçe raporlarını
Türkçe veya İngilizce hazırlayacaktır.

•

Tezin yaygın etkisi ile ilgili alanlar aday tarafından isteğe bağlı
olarak varsa ilgili çalışmaya erişilecek doi numarası ya da
web adresi verilerek doldurulmalıdır.

•

Gerekçe raporu başvuru sisteminde oluşturulduktan sonra
aday sistemden gerekçe raporunu indiremeyecektir. Gerekçe
raporu için sisteme yüklenen aynı başlıklar ve bilgiler için
aday tarafından ayrıca pdf dosyası hazırlanarak, rapor
Belge Yükle sekmesinden sisteme yüklenmelidir. Adayların
kendi oluşturacağı bu gerekçe raporunu maksimum 5-7 sayfa
olacak şekilde hazırlamaları önerilmektedir.

•

Başvuru sistemi üzerinden hazırlanacak gerekçe raporu
şekil, formül, β, α, ϕ vb. sembolleri kabul etmemektedir. Bu
sebeple sistem hata verebilmekte ve adaylar başvurularını
tamamlayamamaktadırlar. Bu sebeple eğer kullanılması
zorunlu ise adaylar şekil, formül, β, α, ϕ vb. sembollere
hazırlayıp sisteme pdf olarak yükleyecekleri gerekçe raporu
dosyasında yer vermelidir.

•

Gerekçe
Raporu
için
taslak
form
https://odul.yok.gov.tr/basvuru-bilgileri-bireysel
sayfasında
yer almaktadır.

Aday tarafından hazırlanacak başvuru gerekçe raporu, başvuru
sistemi üzerinden oluşturulacaktır.

Güzel Sanatlar ve Mimarlık kategorisinde başvuru yapacak
adaylar isteğe bağlı olarak Doktora Tezi/Sanatta Yeterlik
Tezi/Sanatta Yeterlik Raporu kapsamında hazırladıkları sergi,
proje, resital, konser, tasarım, temsil gibi çalışmalarına ait
video, resim, dosya vb. dokuman(lar)ı sisteme yükleyebilir.

