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Konu : 2022 Yılı Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Başvuru Duyurusu 
hk.

 Ankara,

BÖLGE ECZACI ODASI 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA,

Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından 2005 yılından bu yana verilmekte 
olan Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri için 2022 başvuru süreci başlamıştır.

Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödül Yönergesine 
göre hazırlanan başvuru dosyalarının 14 Mayıs 2022, Cumartesi günü saat 18.00'a kadar Türk 
Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi'nin "Mustafa Kemal Mahallesi 2147. Sokak, Numara 3, Kat 
3, Çankaya, ANKARA" adresine ulaştırılmış olması gerekmektedir.

Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.

Ecz.Saygın Garğın 
Genel Sekreter

-  Ek 1: TEB Eczacılık Akademisi Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödül Yönergesi
-  Ek 2: İlgili form örnekleri
-  Ek 3: Afiş

Ş.ENGİN
R.HİMMET

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Giden Evrak Tarihi ve Sayısı: 22/02/2022-2875



 

 

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ECZACILIK AKADEMİSİ 

ÖDÜL YÖNERGESİ 

 

 

KAPSAM 

 

Madde 1. Bu yönerge, Türk Eczacıları Birliği tarafından her yıl verilen Eczacılık Akademisi 

Bilim, Hizmet, Teşvik veya Akademi Özel Ödüllerine başvuru ilkeleri ile bu ödüllere yapılan 

başvuruların değerlendirilme esaslarını kapsar. 

 

 

AMAÇ  

 

Madde 2. Eczacılık Akademisi Ödülleri mesleki, teknolojik veya temel farmasötik bilimlerde 

yapılan seçkin araştırma, çalışma ve hizmetleri değerlendirmek, eczacılık alanında uluslararası 

tanınırlığı tartmak, eczacılık mesleğine hizmeti bulunan akademisyenlerin üstün niteliklerini 

onayarak bilimsel özeni unsuru olmasını sağlamayı ve ödüllendirilenlerin kamuoyuna 

duyurmayı amaçlamaktadır. 

 

 

TANIMLAR 

 

Madde 3. Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi Bilim, Hizmet, Teşvik ve Akademi Özel 

Ödülleri aşağıda tanımlandığı gibidir. 

 

a) Eczacılık Akademisi Bilim Ödülü: Bilimsel araştırmaları ve çalışmaları ile eczacılık 

bilimlerinde evrensel düzeyde önemli katkılarda bulunmuş etki faktörü yüksek bilim 

insanlarına takdim edilen bireysel ödüldür. Eczacılık Akademisi Bilim Ödülü için 

bireysel başvuru yapılabilir veya hayatta olan bilim insanları aday gösterilebilir.  

 

b) Eczacılık Akademisi Teşvik Ödülü: Yaptıkları çalışmalar ile bilime evrensel düzeyde 

katkı yapma potansiyeli bulunan genç bilim insanlarına verilen bireysel ödüldür. 

Başvuru koşullarını yerine getiren ve işbirlikleri bulunan paydaşlar Teşvik Ödülüne 

ortak aday olabilir. Eczacılık Akademisi Teşvik Ödülüne aday gösterilemez. Başvuru 

tarihinde 40 yaşını doldurmamış bilim insanları başvuru yapabilir. 
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c) Eczacılık Akademisi Hizmet Ödülü: (i) İlaç, eczacılık veya sağlık alanlarından çok 

sayıda bilim insanı yetiştirmek, eczacılık mesleğine bilimsel katkı sağlamak 

ve/veya (ii) mensup olduğu bilim alanının kurumsallaşması için önemli katkılar 

yapmak ve/veya (iii) bilimsel birim/kurum/kuruluş kurulmasını sağlamak veya önemli 

ölçüde katkıda bulunmak gibi etkinliklerle ülkemizdeki bilim ve teknolojinin 

gelişmesine üstün hizmet(ler)i bulunan bilim insanlarına takdim edilen ödüldür. 

Eczacılık Akademisi Hizmet Ödülüne bireysel başvuru yapılmaz, aday gösterilmek 

gerekir. Eczacılık Akademisi Bilim Ödülü sahipleri Hizmet Ödülüne aday 

gösterilemezler. 

 

d) Eczacılık Akademisi Özel Ödülü: Eczacılık, ilaç ve sağlık alanlarında önemli katkılarda 

bulunmuş ve ülkemizin uluslararası tanınırlığını arttırmış kurumlara verilen ödüldür. 

Akademi Özel Ödülüne başvuru için kurumun üst kurulu kararı ile ayrıntılı gerekçeli 

rapor gerekir. 

 

Madde 4. Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi Bilim, Hizmet ve Akademi Özel 

Ödüllerine, TÜBİTAK Bilim, Hizmet veya TWAS Bilim Ödülü almış olanlar, Türkiye Bilimler 

Akademisi (TÜBA) aktif üyeleri, üniversitelerin senatoları, sağlık alanındaki meslek 

birliklerinin merkezi yönetimleri ve Eczacılık Akademisi Bilim veya Hizmet Ödülüne sahip 

olanlar aday gösterilebilir. 

 

Madde 5. Eczacılık Akademisi Yönetim Kurulu dönem üyeleri, Türk Eczacıları Birliği 

Eczacılık Akademisi tarafından verilen Bilim, Hizmet, Teşvik veya Akademi Özel ödüllerine 

aday gösterilemezler. 

 

 

ADAYLAR VE BAŞVURU TAKVİMİ 

 

Madde 6. Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından verilen Bilim, Hizmet, Teşvik 

veya Akademi Özel Ödülüne ilaç ve eczacılık bilimleri alanında araştırmaları ve çalışmaları 

bulunan eczacılık fakültesi mensupları ile doktora eğitimlerini sağlık bilimleri enstitülerinde 

eczacılık fakülteleri programlarında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu bilim 

insanları başvurabilir veya aday gösterilebilir. 

 

Madde 7. Eczacılık Akademisi Ödüllerine ilişkin basılı ve/veya elektronik duyuru, her yıl mart 

ayı içerisinde yapılır.  

 

Madde 8. Eczacılık Akademisi Ödülleri için son başvuru tarihi her yıl 14 Mayıs, Bilimsel 

Eczacılık Günü’dür.  
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Madde 9. Eczacılık Akademisi Ödülleri başvuruları, 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü saat 

14.00’te kadar ‘Mustafa Kemal Mahallesi, 2147. Sokak, No.3, Çankaya, Ankara’ adresinde 

bulunan Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisine yapılır (elden teslim edilir) veya 

gönderici ödemeli posta ile iletilir. Posta gönderimlerindeki olası gecikmeler aday(lar)ın 

sorumluluğundadır.   

 

Madde 10.  Adaylara başvuru dosyaları ödül töreninden sonra iade edilebilir edilmez. Talep 

edilmeyen dosyalar 1 ay sonra imha edilir. 

 

 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ 

 

Madde 11. Eczacılık Akademisi Bilim, Hizmet veya Teşvik Ödülü başvuruları, Eczacılık 

Akademisi Yönetim Kurulunca her yıl belirlenen jürisi tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 

jürisi, son başvuru tarihi olan 14 Mayıs sonrasında ve adayların bilim alanları gözetilerek 

belirlenir.  

 

Madde 12. Değerlendirme jürisi 7 eczacı üyeden oluşur ve Eczacılık Akademisi Başkanı, 

değerlendirme jürisinin doğal üyesidir. Değerlendirme jüri üyeleri Eczacılık Akademisi Bilim 

veya Hizmet ödülü sahipleri, Eczacılık Akademisinin önceki başkanları, TÜBİTAK Bilim, 

Hizmet veya TWAS Bilim Ödülü sahipleri, TÜBA aktif üyeleri, kamu üniversitelerinin 

profesörleri, ulusal veya uluslararası akademik veya mesleki örgütlerde aktif görev almış 

eczacılardan oluşur.  

 

Madde 13. Eczacılık Akademisi her yıl 1 Hizmet Ödülü, en fazla 2 Bilim Ödülü ve en fazla 2 

Teşvik Ödülü verir. Değerlendirme jürisi bu sayılara göre her yıl eylül ayında ödüllendirilenleri 

belirler ve tutanakla Eczacılık Akademisine listeyi bildirir. Ödül listesinde yedek belirlenmez. 

Hayatta olmayan veya ödül değerlendirme sürecinde vefat eden bilim insanlarının ödülleri yasal 

mirasçılarına verilir. 

 

 

ÖDÜL SÜRECİ 

 

Madde 14. Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi Ödülleri, Türk Eczacıları Birliği 

tarafından her yıl 25 Eylül’de düzenlenen Dünya Eczacılar Günü Töreninde kamuoyu ile 

paylaşılır ve ödüller sahiplerine verilir. 

 

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



Madde 15. Eczacılık Akademisi Bilim, Hizmet veya Teşvik Ödülü para, plaket ve berattan 

oluşur. Her yıl para ödülünün miktarı Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti tarafından belirlenir 

ve birden fazla aynı ödülü kazananlar arasında para ödülü eşit olarak paylaştırılır. 

 

Madde 16. Eczacılık Akademisi Özel Ödülü plaket ve berattan oluşur; para ödülü verilmez. 

 

 

 

Madde 17. Para ödülleri ilgili yılın son iş gününe kadar ödüllendirilen tarafından alınmadığı 

takdirde, iade işlemi başlatılır. Plaket ve Berat ödülleri, ilgili yılın son iş gününe kadar sahipleri 

adına Eczacılık Akademisi sekreterliğinde muhafaza edilir. 

 

 

YÜRÜRLÜK 

 

Madde 18. Eczacılık Akademisi tarafından 16.01.2014 tarihinde yayınlanan ödüllere ilişkin 

esaslar yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Madde 19 – Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi Ödül Yönergesi, 42. TEB Merkez 

Heyeti tarafından 27/02/2020 tarihinde kabul edilmiştir.  

 

YÜRÜTME 

Madde 20 – Bu yönergeyi, Türk Eczacıları Birliği Başkanı yürütülür. 
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T.E.B. ECZACILIK AKADEMİSİ  

BİLİM ve TEŞVİK ÖDÜLLERİ ADAY BAŞVURU FORMU 

• Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi Bilim-Teşvik Ödül başvuru 

dosyaları, aşağıdaki forma göre hazırlandığında kabul edilir. 

• Adaylar tarafından düzenlenen başvuru belgelerinin “birbirinin aynı 8 adet 

CD” veya “birbirinin aynı 8 adet bilgi taşır” ile teslim edilmesi gerekmektedir.  

• Bu biçimde hazırlanmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

I. KİŞİSEL BİLGİLER 

1. Adayın adı ve soyadı   

2. Doğum yeri ve tarihi (Gün/Ay/Yıl)  

3. Halen çalıştığı kurum  

4. Öğrenim Program-Üniversite-Tarih (Yıl) 

Lisans  

Yüksek Lisans  

Uzmanlık  

Doktora  

5. Akademik unvan(lar) Üniversite-Alan-Tarih (Yıl) 

Araştırma Görevlisi   

Doktor Öğretim Üyesi   

Doçent  

Profesör  

6. Akademik görevler  Görev (Tarih) 

7. İdari görevler  Görev (Tarih) 

8. Ödüller  Ulusal/Uluslararası (Tarih) 

9. Burslar Ulusal/Uluslararası (Yer-Tarih aralığı) 

10. Bilimsel kuruluşlara üyelik Ulusal/Uluslararası (Üyelik türü) 

İletişim Posta adresi, Telefon numarası, 

Belgegeçer numarası, el-mek adresi 

II. ÖDÜLE YÖNELİK BİLGİLER  

1. Aday olunan ödül Bilim- Teşvik 

2. Ödüle aday olma gerekçesi *, ** Pdf formatında metin olarak sunulmalıdır. 

3. Araştırma alan(lar)ı   

4. Akademik etkinlikler (Yayınlar)# Aşağıdaki gibi sıralanmalı ve ayrı bir liste 

olarak sunulmalıdır; başvuru CD/belge taşır içerisinde her yayın bulunmalıdır. 

Uluslararası araştırma makaleleri (Derginin Q değeri ve etki faktörü) 

Uluslararası derleme makaleleri (Derginin Q değeri ve etki faktörü) 

Uluslararası tam metni basılmış bildiriler  Sözlü/Poster Bildiri 

Kitaplar ve Kitap bölümleri  

5. h indeks bilgileri (WoS, Scopus, Google h değerleri) 

6. Atıflar  

(Taramalara ilişkin belgeler eklenmelidir)  

WoS veya Scopus veri tabanlarında 

taranan dergilerdeki atıflar 

 Uluslararası kitaplarda yapılan atıflar  
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T.E.B. ECZACILIK AKADEMİSİ HİZMET ÖDÜLÜ 

ADAY ÖNERİ FORMU 

• Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi Hizmet Ödülü başvuru dosyaları 

aşağıdaki forma göre hazırlandığında kabul edilmektedir. 

• Aday için düzenlenen başvuru belgelerinin “birbirinin aynı 8 adet CD” veya 

“birbirinin aynı 8 adet bilgi taşır” ile teslim edilmesi gerekmektedir.  

• Bu biçimde hazırlanmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

I. KİŞİSEL BİLGİLER 

1. Adayın adı ve soyadı   

2. Doğum yeri ve tarihi (Gün/Ay/Yıl)  

3. Halen çalıştığı kurum  

4. Öğrenim Program-Üniversite-Tarih (Yıl) 

Lisans  

Yüksek Lisans  

Uzmanlık  

Doktora  

5. Akademik unvan(lar) Üniversite-Alan-Tarih (Yıl) 

Araştırma Görevlisi   

Doktor Öğretim Üyesi   

Doçent  

Profesör  

6. Akademik görevler  Görev (Tarih) 

7. İdari görevler  Görev (Tarih) 

8. Ödüller  Ulusal/Uluslararası (Tarih) 

9. Burslar Ulusal/Uluslararası (Yer-Tarih aralığı) 

10. Bilimsel kuruluşlara üyelik Ulusal/Uluslararası (Üyelik türü) 

İletişim Posta adresi, Telefon numarası, 

Belgegeçer numarası, el-mek adresi 

II. ÖDÜLE YÖNELİK BİLGİLER  

1. Aday gösteren kişi/ kurum   

2. Ödüle aday gösterilme gerekçesi *, **,§ Pdf formatında metin olarak 

sunulmalıdır. 

3. Adayın araştırma alan(lar)ı   

4. Akademik etkinlikler (Yayınlar)# Aşağıdaki gibi sıralanmalı ve ayrı bir liste 

olarak sunulmalıdır; başvuru CD/belge taşır içerisinde her yayın bulunmalıdır. 

Uluslararası araştırma makaleleri (Derginin Q değeri ve etki faktörü) 

Uluslararası derleme makaleleri (Derginin Q değeri ve etki faktörü) 

Uluslararası tam metni basılmış bildiriler  Sözlü/Poster Bildiri 

Kitaplar ve Kitap bölümleri  

5. h indeks bilgileri (WoS, Scopus, Google h değerleri) 

6. Atıflar  

(Taramalara ilişkin belgeler eklenmelidir)  

WoS veya Scopus veri tabanlarında 

taranan dergilerdeki atıflar 

 Uluslararası kitaplarda yapılan atıflar  
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* Bilim veya Teşvik Ödül başvurularında aday gösterilme söz konusu olduğunda, yetkili organ kararı 

dosyaya eklenir (Örneğin; Fakülte Yönetim Kurulu Kararı gibi). 

Hizmet Ödül başvurularında aday gösteren kurum veya kuruluş yetkili organ kararı dosyaya eklenmelidir 

(Örneğin; Üniversite Senato Kararı veya Eczacılık Fakültesi Yönetim Kurulu Kararı gibi).  

 

** Ödüle aday gösterilme gerekçesi için adayın evrensel bilim ve teknolojiye katkılarını içeren 

çalışmaları, bu çalışmaları ayrıntılı anlatan ayrı bir rapor düzenlenmelidir; gerekçe yazısı “Adayın 

bilimsel çalışmalarının eczacılık bilimine sağladığı en önemli katkı ... alanında ... konularındaki 

çalışmalardan oluşmaktadır. Aday bu konudaki çalışmalarıyla ... gibi bilimsel yenilikler getirmiş ve/veya 

.... gibi katkılar sağlamıştır” şeklinde ifadeler içermeli ve Türkçe yazım kurallarına uygun olarak 

hazırlanmalıdır.  

 
# Makaleler yayımlandıkları yıllar (en yeniden önceye) esas alınarak hazırlanır. Her yayın künyesi (yazar 

adları, dergi adı, cilt numarası (Sayı numarası), sayfalar, basım yılı) ile listelenmelidir; dergi adlarında 

kısaltma yapılmamalıdır; SCI veya SCI-Exp. yer alan dergilerde taranan makaleler ayrıca “yıldız” (*) 

ile işaretlenmelidir.  
 

§ Hizmet Ödülü gerekçesi aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçını içermelidir:  

i) Bilim insanı yetiştirmek: Yetiştirdiği yüksek lisans ve doktoralı eleman sayıları; lisansüstü eğitim 

verdiği kurumlar; mezunların isimleri ve halen çalıştıkları yerler belirtilmelidir. 

ii) Mensup olduğu bilim alanının ülkemizde kurulması ve kurumsallaşması için çalışmalar yapmak: 

Yapılan çalışmaların hangi kurumda, ne zaman ve ne sıfatla yapıldığı belirtilmeli, alınan sonuçların 

bugüne yansımaları hakkında bilgi verilerek açıklamalar yapılmalıdır  

iii) Bilimsel kurum ve kuruluşlar kurmak veya kurulmasında önemli ölçüde katkıda bulunmak: Kurduğu 

ya da kurulmasına katkıda bulunduğu bilimsel kuruluşlar belirtilmeli, katkıların ne zaman ve ne sıfatla 

yapıldığı belirtilmeli, alınan sonuçların bugüne yansımaları hakkında ayrıntılı bilgi verilmelidir. 
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