Genel Bilgiler

 Tüm başvurular breysel olarak veya br başka blm nsanını ödüle aday göstermek suretyle tbys.tuseb.gov.tr
adresnden elektronk olarak yapılacaktır.
 Ödüller 29 Ekm 2022 Cumhuryet Bayramında lan edlecektr.

TÜSEB’e Aday Önerebilecek Kişi ve Kurumlar

 Türkye Blmsel ve Teknk Araştırma Kurumu (TÜBTAK) Blm veya Hzmet Ödülü almış blm nsanları
 Türkye Blmler Akadems (TÜBA) Blm veya Hzmet Ödülü almış blm nsanları
 Ünverste rektörlükler
 Blmsel ve teknolojk alanlarda faalyet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları

Aday Olamayacak Kişiler

Aşağıda sayılan kşler görevler süresnce ve TÜSEB’dek görevlernn sona erdğ tarhten tbaren 2 (k) yıl geçmedkçe lgl mevzuatta belrtlen
ödüller çn aday olamaz ve gösterlemezler.
 TÜSEB Yönetm Kurulu üyeler
 TÜSEB Blm Kurullarının üyeler
 TÜSEB’de görev yapan kşler
 TÜSEB Ödüllerne lşkn değerlendrme sürecnde görev almış/alan blm nsanları

TÜSEB Aziz Sancar
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TÜSEB

 Yaptığı çalışmalarla sağlık blm ve
teknolojlerne uluslararası düzeyde
öneml katkılarda bulunmuş hayattak
blm nsanlarına verlr.

 Bu ödül çn breysel başvuru
yapılamamakta olup ancak şartları
sağlayan kş/kurumların TÜSEB’e
yapacağı önerler dkkate alınır.

 Yaptığı çalışmalarla sağlık blm ve
teknolojlerne gelecekte uluslararası
düzeyde öneml katkılarda bulunablecek ntelklere sahp olduğunu
kanıtlamış kşlere verlr.

Bilim Ödülü

 Toplam ödül mktarı 100.000,00
TL’dr.
 TÜSEB Azz Sancar Blm Ödülü her
yıl en fazla k kşye verleblr.

 k kşye verlmes halnde toplam ödül
mktarı adaylar arasında eşt olarak
paylaştırılır.

 Bu ödüle aynı kş tarafından en fazla
üç kez başvuru yapılablr ya da aynı
kş en fazla üç kez aday gösterleblr.

Hizmet Ödülü

 Aynı kş en fazla üç kez aday gösterleblr.
 Sağlık blm ve teknolojlernn
gelşmesne
üstün
hzmette
bulunmuş hayattak kşlere verlr.
 Ödül mktarı 50.000,00 TL’dr.
 Her yıl br kşye verlr.

Başvuru Takvimi

Başvuru Başlangıç Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı
Başvuru Bitiş Tarihi: 1 Eylül 2022 Perşembe saat 17:00
Basılı Belge Son Teslim Tarihi: 9 Eylül 2022 Cuma saat 18:00

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

Teşvik Ödülü

 TÜSEB Teşvk Ödülünün verldğ yılın
lk gününde kırk yaşını geçmemş
blm nsanlarına verlr.

 Bu ödül her yıl en fazla beş kşye
verlr.
 Ödül mktarı her ödül sahb çn
30.000,00 TL’dr.

 Bu ödüle aynı kş tarafından en fazla
üç kez başvuru yapılablr ya da aynı
kş en fazla üç kez aday gösterleblr.

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