
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

ÖDÜL YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Dayanak 

Amaç 

 

MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı; bilim, teknoloji ve sanat alanlarında özgün ve çığır açıcı 

çalışmaları gerçekleştirmiş olan İstanbul Teknik Üniversitesinde görev yapan bilim insanlarını 

onurlandırmak, genç bilim insanlarını desteklemek, eğitim ve öğretimde fark yaratan öğretim 

üyelerini ödüllendirmek amacı ile hazırlanmış olan ödül programının uygulanmasına ilişkin 

usul ve esasları belirlemektir. 

 

Kapsam ve Dayanak 

 

MADDE 2-(1) Bu yönerge temel bilimler, mühendislik bilimleri, mimarlık, sanat ve sosyal 

bilimler alanlarında bilim/hizmet, eğitim/öğretim, uluslararası iş birliği/proje, tematik alan ve 

özel ödül kategorilerinden İstanbul Teknik Üniversitesi Ödül Programı adı ile isimlendirilen 

programa başvuru ve değerlendirme aşamalarında uyulacak usul ve esasları kapsar. 

 

(2) Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 4/c maddesi ve 14. Maddesine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Ödül Alanları, Tanımları, Ödüller, Ödül Komisyonu 

 

Ödül Alanları 

 

MADDE 3-(1)Tüm ödüller aşağıdaki üç ana alan kapsamında değerlendirilerek verilir: 

 

a) Temel Bilimler, 

b) Mühendislik Bilimleri, 

c) Mimarlık, Sanat ve Sosyal Bilimler 

 

Ödül Tanımları 

 

MADDE 4-(1)Bilim insanları ve akademisyenleri, bilim alanlarındaki araştırma ve uygulama 

çalışmaları ve hizmetlerini değerlendirmek, bu konulardaki yetkinlik ve katkılarını 

belgeleyerek çalışmalarına destek olmak ve yeni kuşakları özendirmek amacıyla, aşağıdaki alt 

başlıklarda verilir. 

 

a) Bilim Ödülü: Madde 3’te tanımlanan Temel Bilimler, Mühendislik Bilimleri; 

Mimarlık, Sanat ve Sosyal Bilimler alanlarında verilir. 

 

b) Genç Akademisyen Başarı Ödülü: 40 yaş altına Temel Bilimler, Mühendislik 

Bilimleri, Mimarlık, Sanat ve Sosyal Bilimler alanlarında verilir. 

 

c) Hizmet Ödülü: Alan gözetmeksizin, İstanbul Teknik Üniversitesi’ne hizmet etmiş 

kişilere verilir. 



(2) Fakülte, enstitü veya Rektörlüğe bağlı bölümler tarafından önerilen kişilere Üniversitemiz 

Senatosu tarafından “Üstün Hizmet Ödülü” verilebilir. 

 

 

Eğitim ve Öğretim Ödülleri 

 

MADDE 5-(1) İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim elemanlarının ve yardımcılarının, 

eğitimde ve öğretimde gösterdikleri başarıları değerlendirmek, desteklemek ve öğretimin 

gelişmesini teşvik etmek amacıyla, aşağıdaki alt başlıklarda verilir: 

a) Öğretim Üyeleri Eğitim/Öğretimde Üstün Başarı Ödülü: Temel Bilimler, 

Mühendislik Bilimleri, Mimarlık, Sanat ve Sosyal Bilimler alanlarından ilgili öneren 

birimin eğitim verdiği alanların her birinde bir aday ile 

b) Öğretim Üyeleri Yardımcısı Başarı Ödülü: 30 yaş altında, Temel Bilimler, 

Mühendislik Bilimleri, Mimarlık, Sanat ve Sosyal Bilimler alanlarından ilgili öneren 

birimin eğitim verdiği alanların her birinde bir aday ile 

c) Bilimsel Eser/Telif Ödülü: Temel Bilimler, Mühendislik Bilimleri, Mimarlık, Sanat 

ve Sosyal Bilimler alanlarından her birisinde veya belirlenen alanlarında verilir. 

 

Uluslararası İş Birliği ve Üniversite-Sanayi Proje Ödülleri 

 

MADDE 6-(1) İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenlerinin uluslararası kurumlar ile 

kurmuş oldukları başarılı iş birliklerini ve sanayi ile ortak gerçekleştirilen proje çalışmalarını 

değerlendirmek ve desteklemek amacıyla, kurum ve kişilere aşağıdaki alt başlıklarda ve 

belirtilen sayıda verilir: 

 

a) Uluslararası İş Birliği Ödülü: Temel Bilimler, Mühendislik Bilimleri, Mimarlık, 

Sanat ve Sosyal Bilimler alanlarından herhangi birisinden bir ödül. 

 

b) Üniversite-Sanayi Proje Ödülü: Ulusal iş birlikleri kapsamında, Temel Bilimler, 

Mühendislik Bilimleri, Mimarlık, Sanat ve Sosyal Bilimler alanlarından herhangi 

birisinden bir ödül verilir. 

 

Özel Ödül 

 

MADDE 7-(1) İlgili yıla özgü, ödül komisyonunca belirlenen, kamuoyunca tanınan bir İTÜ’lü 

akademisyenin (Mustafa İnan Bilimsel Mükemmeliyet Ödülü vb.) ismi ile anılan, ödülün isim 

sahibi ilgili akademisyenin çalışma alanında bilimsel/sanatsal başarılara ve/veya hizmetlere 

sahip kişilere, bir ödül olmak üzere verilir. 

 

Tematik Alan Ödülleri 

 

MADDE 8-(1) İlgili yıla özgü, ödül komisyonunca belirlenen bir tematik alanda, araştırma ve 

uygulama çalışmaları gerçekleştirilen ve uluslararası araştırma makaleleri yayınlayan bilim 

insanlarını ve ilgili alanda yapılan çalışmaları desteklemek amacıyla, aşağıdaki alt başlıklarda 

verilir: 

 



a) Tematik Alan Araştırma Ödülü: İlgili tematik alanda, bir ödül. 

 

b) Araştırma Makalesi Başarı Ödülü: 45 yaş altında, ilgili tematik alanda, bir ödül. 

 

İTÜ İnovasyon Ödülü 

 

MADDE 9-(1) İTÜ çatısı altında geliştirilen fikir, yazılım, buluş, girişim ve ürün gibi, alanında 

özgün ve yenilikçi çıktıları, eğitim-öğretim, araştırma veya yaygın etki açısından 

değerlendirmek ve desteklemek amacıyla verilen ödüldür. Tüm ödül alanlarında başvuruya açık 

olup, her yıl bir ödül olmak üzere verilir. 

 

İTÜ Ödül Komisyonu 

 

MADDE 10-(1) Rektör tarafından üniversitede tam zamanlı olarak görev 

yapan öğretim üyeleri arasından tayin edilen bir başkan ve 12 üyeden oluşur. 

 

(2) Komisyon başkanı ve üyelerinin görev süresi üç yıldır. Bu süre dolmadan da Rektörün 

gerekli gördüğü hallerde görevlerine son verilebilir. Komisyon başkan ve üyelerinin görev 

sürelerinin dolmasının akabinde aynı görevlerine yeniden atanabilmeleri mümkündür. 

 

(3) Rektörün onayı ile alt komisyonlar oluşturulabilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

Duyuru, Başvuru, Başvuru Koşulları, Değerlendirme, Değerlendirme Kriterleri 

 

Duyuru 

 

MADDE 11-(1) Her yıl, İTÜ ödülleri başvurularının ilana çıkış tarihleri, başvuru yöntemleri 

ve ödül alanları, çeşitleri ve sayıları, tüm ana başlıklarda, her yılın Şubat ayında bir sonraki yıl 

için ödül komisyonu tarafından tespit edilir. 

 

(2) Başvuru ve program tarihleri, ilgili üniversitelere ve/veya kurumlara duyurulur. 

 

Başvuru 

 

MADDE 12-(1) Ödül başvuruları, ilgili dönemde ödül komisyonunca belirlenen yöntem 

ve/veya formlar ile belirtilen şekilde gerçekleştirilir. 

 

Genel Başvuru Koşulları 

 

MADDE 13-(1) Verilen tüm ödüller İTÜ öğretim elemanlarına ve yardımcılarına yönelik olup, 

aşağıdaki başlık ve alt başlıktaki ödüllere, İTÜ dışından kişi ve kurumlar da başvurabilir: 

 

a) Bilim Ödülü 

b) Hizmet Ödülü 

c) Özel Ödül 

d) Tematik Alan Araştırma Ödülü 

 

(2) Yaş sınırı bulunan ödüllerde, ilgili sınır yaşa ulaşmamış (ör.: 40 için 39 yaşını geçmemiş) 



adaylar başvuruda bulunabilir. Kadın adayların yaş sınırına her doğumu için bir yıl ilave edilir. 

 

(3) İTÜ Ödül Komisyonu üyeleri, görevleri süresince bu ödüllere aday gösterilemezler. 

 

(4) Kişi ve kurumlar, daha önce almış oldukları alt başlıktaki ödüllere ve özel ödüle, tekrar aday 

olamaz veya aday gösterilemezler. Fakat ilgili ödülden farklı bir ödül için, başvuru şartlarınca 

düzenlenen şekliyle aday olabilir veya aday gösterilebilirler. 

 

(5) Aynı ödüle, aynı kişi veya kurum üç defadan fazla başvuruda bulunamaz. 

 

Bilim ve Hizmet Ödülleri Başvuru Koşulları 

 

MADDE 14-(1) Bilim ve Hizmet Ödülleri, Uluslararası İş Birliği ve Üniversite-Sanayi İş 

Birliği Proje Ödülleri, Özel Ödül, Tematik Alan Ödülleri başlıkları altındaki ödüller için 

aşağıda sıralanan kişi ve kuruluşlar aday önerebilirler. 

 

a) Yükseköğretim kurumları ile bilimsel araştırma yapan diğer araştırma kuruluşlarının 

temsilcileri ve yetkili kurulları ve meslek kuruluşları. 

 

b) İTÜ Ödül Komisyon Üyeleri. 

  

c) Ödüllere aday olmak isteyen kişilerin kendileri (Hizmet Ödülüne ve Özel Ödüle 

kişiler kendileri başvuru yapamazlar). 

 

(2) Aday dosyaları hazırlanırken İTÜ Ödül Komisyonu tarafından belirlenmiş başvuru formları 

doldurulmalı ve belirtilen belgeler eklenmelidir. Bireysel yapılan başvurularda, adayın bu ödülü 

neden hak ettiklerine dair açıklama eklenmelidir. Hizmet Ödülü kategorisinde, aday gösterilen 

kişi için gerekçe aday gösteren tarafından bir teklif mektubu oluşturmak üzere 

gerçekleştirilmelidir. 

 

Eğitim ve Öğretim Ödülleri Başvuru Koşulları 

 

MADDE 15-(1) Öğretim üyeleri ve görevlilerinden adaylar, İTÜ’nün Fakülte Dekanlıkları ve 

Enstitü Müdürlüklerine, Bölüm Başkanlıkları ve/veya Anabilim Dalı Başkanlıklarınca teklif 

edilen isimler arasından bir kişi olarak iletilir ve Fakülte Dekanlıkları ve Enstitü Müdürlükleri 

bir kişi seçerek, aday(lar) için bir teklif mektubu oluşturularak İTÜ Ödül Komisyonuna iletilir. 

 

(2) Öğretim Yardımcısı adayları, Fakülte Dekanlıkları ve Enstitü Müdürlüklerince, ilgili 

kurumun öğretim üyelerinin teklif ettikleri isimler arasından bir kişi olarak seçilir. Öğretim 

üyesi başvuru sırasında bir teklif mektubu oluşturur ve ilgili Dekanlık ve Müdürlükçe seçilen 

adayın hakkında yazılan bu mektup İTÜ Ödül Komisyonuna iletilir. 

 

(3) Bilimsel Eser/Telif Ödüllerine başvuru İTÜ’de görev yapmakta olan öğretim üyeleri 

ve/veya öğretim görevlilerince bireysel olarak yapılır. 

 

Bilim ve Hizmet Ödülleri Başvuru Koşulları 

 

MADDE 16-(1) Bilim ve Hizmet Ödülleri, Madde 4’te verilen tanımı karşılayan adaylara 

verilir. Hizmet Ödülleri için kazanan adayın üç ödül alanlarından birinde, 

 



a) Ülkenin, teknoloji, ekonomi ve sanat alanlarında kalkınması adına, ihtiyaç görülen 

sektörlerin ve altyapıların kurulması, geliştirilmesi ya da var olanların verimli duruma 

getirilmesi konusunda çalışmalarının bulunması, 

b) Ülkenin araştırma çalışmalarında potansiyelinin artırılmasına önemli katkılarda 

bulunması, 

c) Araştırma sonuçlarının bilime ve endüstriye aktarılması sonucu, kalkınmanın 

sağlanması ya da etkisinin artırılması adına çalışmalarda bulunması, 

d) Araştırma ve geliştirme konusunda, yeni nesillerin yetiştirilmesi için katkısının 

olması, 

e) İstanbul Teknik Üniversitesi’nin eğitim, öğretim veya araştırma faaliyetlerine 

doğrudan veya dolaylı olarak katkıda bulunması (örneğin: eğitim programı kurgulamak, 

araştırma merkezi, laboratuvar veya atölye kurmak vb. gibi) şartlarından en az bir 

tanesine sahip olması gözetilir. 

 

Değerlendirme 

 

MADDE 17-(1) Bu yönergeye uygun biçimde önerilen adaylar arasından hangilerine ödül 

verileceği, İTÜ Ödül Komisyonu tarafından belirlenir. Komisyon değerlendirmeleri, ilgili ödül 

için, tanımlanan alanlarda Alt Değerlendirme Komisyonları kurulur ve başvuruların 

değerlendirilmesi gerçekleştirilir. Alt Değerlendirme Komisyonları alan esaslı tanımlanır ve 

seçilen adayların İTÜ Ödül Komisyonuna belirtilen tarihte bildirilmesinden sorumludur. 

 

Eğitim ve Öğretim Ödülleri Değerlendirme Kriterleri 

 

MADDE 18-(1) Eğitim ve Öğretim Ödülleri, Ödül komisyonuna iletilen teklif mektupları 

değerlendirilerek, Madde 5’de verilen tanımı karşılayan adaylara verilir. Ödülleri kazanan 

adayların, 

a) Eğitim ve öğretim kalitesini ve verimliliğini artırmış olması, 

b) Vermiş olduğu ders(ler) için, öğrencilere yönelik etkileşimli uygulama ve yazılımlar 

geliştirmesi ve/veya kullanması, 

c) Öğrenciler için uygulamalı çalışmalar yapabilmesi adına yer ve/veya imkanlar 

sağlaması, 

d) Öğrenciler ile birlikte, üç ödül alanında proje ve yayınlar yapması veya öğrencilerin 

yapmalarını sağlaması, 

e) Öğrencileri ile birlikte, üç ödül alanında ulusal/uluslararası yarışma veya etkinliklere 

katılması veya öğrencilerin katılmalarını sağlaması, 

f) En iyi tez danışman ödülünü alma koşulunu sağlaması, 

şartlarından en az bir tanesine sahip olması gözetilir. 

 

Uluslararası İş Birliği ve Üniversite-Sanayi Proje Ödülleri Değerlendirme Kriterleri 

 

MADDE 19-(1) Uluslararası İş Birliği ve Üniversite-Sanayi Proje Ödülleri, Madde 6’da verilen 

tanımı karşılayan adaylara verilir. Ödülleri kazanan adayların, Uluslararası İş Birliği Ödülü için, 

ulusal ve uluslararası kurumlarca desteklenen, 

a) TÜBİTAK 

b) Avrupa Birliği 

c) Newton Fund 

d) NSF 

e) NRC ve benzerleri proje çıktılarından, en az bir tanesine sahip olması gözetilir. 

 



(2) Üniversite-Sanayi Proje Ödülü için, ulusal veya öz kaynak destekleri ile ilgili Sanayi 

kuruluşu ortaklığında 

 

a) Ortak ARGE ve ÜRGE çalışmalarının yapılması, 

b) Patent gibi inovasyon temelli çıktılar ile sonuçlanmış olması 

c) Sanayi çalışanlarının eğitim seviyesini artıracak programlar düzenlemesi, 

d) İstihdamı artıracak çalışmaların yapılması, 

e) Öğrencilere nitelikle staj imkanları sağlayacak programların düzenlenmesi, 

şartlarından en az bir tanesine sahip olması gözetilir. 

 

(3) Uluslararası İş Birliği Ödülü için Türkiye’de yaşayan İTÜ’de görev yapmakta olan Türk 

vatandaşı; yurtdışında görev yapmakta olan ve İTÜ ile ortak çalışmalar yapan Türk vatandaşı 

veya Türkiye’de çalışan ve İTÜ ile ortak çalışmalar yapan yabancı adaylar başvuru 

yapabilecektir. 

 

Özel Ödül Değerlendirme Kriterleri 

 

MADDE 20-(1) Özel Ödül, Madde 7’de verilen tanımı karşılayan adaya verilir. Ödülleri 

kazanan adayların, her yıl anısına seçilecek kişinin alanında, 

 

a) Bilim, teknoloji ve sanatta, ilgili alanda dünyaca kabul görmüş çalışmaları olması 

b) Belirlenen alanda yenilikçi, çığır açıcı bir buluş veya çalışma yapmış olması 

şartlarından en az bir tanesine sahip olması gözetilir. 

 

Tematik Alan Ödülleri Değerlendirme Kriterleri 

 

MADDE 21-(1) Tematik Alan Ödülleri, Madde 8’de verilen tanımı karşılayan adaya verilir. 

Ödülleri kazanan adayların, 

 

a) O yıla ait tematik alanda uluslararası kabul görmüş çalışmaları olması, 

b) Akademik bir kurumda çalışmakta olması, 

c) İTÜ Ödül Komisyonu tarafından aday gösterilmiş olması veya bireysel başvuru 

yapması gerekir. 

(2) Makalenin ya da etkinliğin, 

a) İTÜ bünyesinde çalışan akademisyenlerin liderlik ettiği veya dahil olduğu bir 

araştırma çalışmasının çıktısı olması, 

b) İTÜ’de bulunan laboratuvar veya araştırma merkezlerinde gerçekleştirilmiş olması, 

c) İlgili tematik alanda son 5 yıl içerisinde aldığı atıf sayısının İTÜ’de alınan ilgili 

alandaki atıflara göre en az iki kat daha yüksek olması,  

şartlarından en az bir tanesine sahip olması gözetilir. 

 

İTÜ İnovasyon Ödülleri Değerlendirme Kriteri 

 

MADDE 22-(1) İTÜ İnovasyon Ödülü, Madde 9’da tanımı karşılayan çalışmalara verilir. 

Ödülü kazanan İTÜ mensubu aday(lar)ın, İTÜ’lü akademisyenlerle, araştırmacılarla ve/veya 

öğrencilerle, bilimsel ve/veya girişimcilik kapsamındaki iş birliklerinde bulunmuş olması 

gözetilir. 

(2) Madde 6 kapsamına giren, İTÜ dışında ortaklıklar (başka araştırma kurumları ve/veya 

endüstri ile iş birlikleri) kapsamında yürütülen projelerden ortaya çıkan çalışmalar bu ödül 

kategorisinde değerlendirilmemektedir. 



 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Genel Hükümler 

 

MADDE 23-(1) Bu yönergede öngörülmeyen hususlarda İTÜ Ödül Komisyonunun önerisi ve 

Rektörün onayı alınarak karar verilir. 

 

Yürürlük 

 

MADDE 24-(1) Bu yönerge İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosunun 24.03.2022 tarihli ve 

799 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 

 

Yürütme 

 

MADDE 25-(1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür. 


