
 

BİREYSEL ÖDÜL BAŞVURULARI İÇİN KULLANIM KILAVUZU 
 

E-Devlet üzerinden giriş yapan kullanıcılar kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra YÖK Üstün Başarı Ödülleri 
Başvuru uygulamasına yönlendirilirler. Bu uygulamada takip edilecek adımlar şu şekildedir:  
 

Başvuru Girişi ve Güncelleme:  
 
Kullanıcı başvuru yapmak için açıklanan tüm koşulları sağlıyorsa karşılaşacağı ekran aşağıdaki gibidir. 

Kullanıcı Başvuru Girişi ve Güncelleme menüsünden Başvuru Girişi Yapın butonuna basarak başvuru 

işlemlerine başlayabilir. 

 

 
Daha sonra kullanıcı sistemde doldurması gereken tüm alanları eksiksiz doldurularak başvuru kaydetme 

veya güncelleme işlemi yapabilir. Aşağıdaki ekranda gösterilen tüm alanlar kullanıcı tarafından 

doldurulması zorunlu alanlardır. 

 

 

 
Başvuru yapan kullanıcının 2019 yılı içinde tamamlanan ve enstitütü tarafından onaylanan birden fazla 

doktora tezi mevcut ise yalnızca seçeceği bir doktora tezi ile başvuru yapılabilir. Eğer kullanıcı daha sonra 

başvuru yapacağı tezini değiştirmek isterse mevcut başvuru ekranı üzerinden güncelleme yapmalıdır. 



Bireysel başvurular için 3 farklı kategori bulunmaktadır. Kullanıcı bu kategorilerden birini seçerek 

başvurusunu devam ettirebilir. Eğer kullanıcı başvuru girişi yapıp sisteme kaydedildikten sonra başvuru 

kategorisini değiştirmek isterse mevcut başvuruyu silip tekrar giriş yapmalıdır. Kategori güncellemesi 

yapılmamaktadır.  

 

 

 

Başvuru ya da sonraki süreçlerde gerek görülürse Başkanlığımızın başvuru sahibi ile iletişime geçebilmesi 

için kullanıcı tarafından iletişim bilgilerinin doğru girilmesi önemlidir. 

 

 

 

Sistemde gerekçe raporu oluşturulurken tezin yaygın etkisi etkisi alanı dışındaki alanların doldurulması 

zorunludur. Burada her bir alan için 3.000 karakter sınırlaması mevcuttur. Kullanıcı karakter sınırlaması 

yeterli gelmezse odul@yok.gov.tr adresi ile iletişime geçmelidir.  



 

 

 

Başvuru girişi yapılıp kaydet butonuna basıldıktan sonra yapılan başvuru kullanıcının karşısına 

TAMAMLANMADI statüsünde gelecektir. Kullanıcı bu aşamadan sonra gerekli evrakları yükleyerek 

başvurusunu TAMAMLANDI statüsüne getirmelidir. 

Başvuru formunun yazdırılması:  

 

Kullanıcı Formu Yazdır butonuna basarak yaptığı başvurunun pdf halini bilgisayarına indirebilir. İndirilen 

formu doktora tez danışman(lar)ına da imzalatarak Belge Yükle sekmesinden başvuru formu dosya türünü 

seçerek sisteme yüklemelidir.  



 

 

Kullanıcı doktora tez danışmanı birden fazla ise sisteme tüm danışmanlarının özgeçmiş formlarını 

yüklemelidir. Aksi durumlarda başvuruda istenen hiçbir başvuru belgesi birden fazla yüklenemez. Kullanıcı 

tarafından yüklenmek istendiği taktirde kullanıcı uyarı ile karşılaşır. Eğer sisteme daha önce yüklenen bir 

başvuru belgesi değiştirilmek isteniyorsa kullanıcı tarafından sistemdeki mevcut olan silinip yenisi 

yüklenmelidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Özgeçmiş Girişi ve Güncelleme Ekranı: 

 

 

Başvuru yapacak kullanıcı Türkiye’de ki yükseköğretim kurumlarında çalışan bir akademisyen olsun veya 

olmasın kendisinin ve tez danışman(lar)ının özgeçmişlerini YÖKSİS özgeçmiş formatına uygun hazırlamalı 

ve özgeçmiş çıktılarını başvuru sistemine yüklemelidir. Bunun için ilgili sayfadan Özgeçmiş 

Oluştur/Güncelle butonuna tıklayarak özgeçmiş oluşturup çıktısını alabileceği uygulamaya 

yönlendirilecektir. Aynı adımlar doktora tez danışman(lar)ı için hazırlanacak özgeçmişler için de geçerlidir.  

 

 

 

 

 



Yönlendirilen özgeçmiş sayfasından gerekli alanlar doldurduktan sonra Özgeçmiş Çıktı butonundan 

indirilen özgeçmişin pdf hali Başvuru Güncelle/Belge Yükle sekmesinden dosya türü özgeçmiş seçilerek 

sisteme yüklenmelidir.  

 

 

 

 

Kullanıcı başvuru tarihleri boyunca başvurusunu silebilir veya başvuru belgelerini güncelleyebilir. Önemli 

olan başvuru tarihi bitmeden sistemde başvurunun tüm alanlarının eksiksiz doldurulup, tüm zorunlu 

belgelerin yüklenip başvurunun TAMAMLANDI olmasıdır.  

 


