
 

TMMOB 

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI 

BİLİM ve HİZMET ÖDÜL YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Kapsam 

Amaç 

Madde 1 - (1) Bu yönerge, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası‘na kayıtlı 
Mühendislerin bilimsel, teknik, sosyal ve kültürel alanlarda üstün başarılarını 
değerlendirmek ve ödüllendirmek üzere uygulanacak esasları düzenler. 

Kapsam 

Madde 2 - (1) Bu Yönerge; Kimya, Biyomühendis,  Polimer, Kimya ve Süreç, Kimya 
ve Biyoloji ve Biyoproses Mühendisliği alanlarında bilimsel ve teknik çalışmalar 
sonucu yeni bir proses, işlem, madde veya malzeme, cihaz elde eden, üretim 
tekniklerinin geliştirilmesi, yeni bir teknoloji yaratılması, ya da var olan teknolojinin 
ileri bir düzeye ulaştırılmasını sağlayan, üretimde verimliliği artırıcı, kaliteyi yükseltici 
ve maliyeti düşürücü yeni bir yöntem geliştiren, bir icatta bulunan, bilim ve meslek 
adamlarını yetiştiren, Kimya, Biyomühendis,  Polimer, Kimya ve Süreç, Kimya ve 
Biyoloji ve Biyoproses Mühendisliği alanlarında kurum veya kurulusun kurulmasında, 
kurumsallaşmasında ve gelişmesinde önemli katkıda bulunan, ülke sanayisine, bilime 
ve tekniğe ve ekonomisine, Kimya, Biyomühendis,  Polimer, Kimya ve Süreç, Kimya 
ve Biyoloji ve Biyoproses Mühendisliğine bilim ve hizmet katkıları sunan, sosyal, 
kültürel alanlarda, gerek kişiliği ve gerek yasam biçimiyle örnek alınacak çalışmalarda 
bulunan Kimya, Biyomühendis,  Polimer, Kimya ve Süreç, Kimya ve Biyoloji ve 
Biyoproses Mühendislerine verilecek bilim ve hizmet ödüllerini kapsar. 

Tanımlar 

Madde 3 

Oda: Kimya Mühendisleri Odasını, 

OYK: Kimya Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu‘nu, 

Ödül: Bilim Ödülü, Hizmet Ödülü 

Mühendis: Kimya, Biyomühendis,  Polimer, Kimya ve Süreç, Kimya ve Biyoloji ve 
Biyoproses Mühendisini ifade eder.  



 

İKİNCİ BÖLÜM 

Ödüller, Başvurular 

Ödüller 

Madde 4 - (1) Mühendislerin temel ve uygulamalı alanlardaki seçkin araştırma, 
çalışma ve her türlü hizmetlerini değerlendirmek, üstün niteliklerini onayarak 
kamuoyuna duyurmak ve teşvik unsuru olmak üzere, Oda tarafından aşağıdaki 
ödüller verilir. 

a) Bilim Ödülü, 

b) Hizmet Ödülü, 

(2) Ödüller, yalnızca Oda üyelerine verilir. 

Bilim Ödülü 

Madde 5 - (1) Mühendislerinden bilimsel araştırmalarıyla ülke sanayisine evrensel ya 
da ulusal düzeyde önemli katkılarda bulunmuş, hayatta olan bilim insanlarına verilir.  

(2) Bilim ödülü, bilime belirli bir alandaki katkılar için verilebileceği gibi, eserlerin tümü 
için de verilebilir.  

(3) KMO Bilim ödüllerinin verilmesinde, TÜBİTAK Bilim Ödülü esasları dikkate alınır. 

Hizmet Ödülü 

Madde 6 - (1) Hizmet ödülü, aşağıdaki nitelikleri taşıyan mühendislere verilir. 

(a) Bilim adamı yetiştirmiş, 

(b) Kimya Mühendisliği için çalışmalar yapmış, 

(c)Geliştirdiği/geliştirilmiş her türlü bilimsel faaliyetlerin yaygın uyarlanması 
sonucunda ülke ekonomisine artı değer kazandırmış, 

(d) Sanayi kesiminde verimliliğin artırılması, bilimsel araştırma, geliştirme, yayım, 
teknik gücün geliştirilmesi ve değerlendirilmesi gibi ülkemiz sanayinin  ve Odaya üye 
verebilen meslek disiplinlerinin sosyal ve mesleki konularından birinde veya birkaç 
dalında veya bütününde başarılı olmuş üstün hizmetleriyle ülkemizdeki tarımın 
gelişmesine önemli ve belirgin katkılarda bulunmuş olanlara verilir. Hizmet Ödülü için 
yasıyor olmak koşulu aranmaz. 

 

 



 Ödül Başvuruları 

Madde 7 - (1) OYK, her yıl Eylül ayı içinde, ödül başvurularının başladığını ilgili kişi 
ve kuruluşlara duyurur. 

Oda, önceki dönem Oda Başkanları ve aktif çalışma yaşamını tamamlamış olan; 
uzmanlık alanında öne çıkmış akademisyenler, araştırmacılar, dekanlık veya 
rektörlük yapmış üyeler ile kamu veya özel sektörde yöneticilik yapmış veya başarılı 
çalışma yaşamına sahip olmuş üyelerden belirlediği Aday Önerme Kurulunu, her yıl 
Ekim ayında özel bir çağrı ile toplar. Bu toplantıda, katılımcıların, ödüllere yönelik 
adayları not edilir. Ayrıca Aday Önerme Kurulu, OYK‘na ulaşmış diğer tüm adaylar 
hakkında da değerlendirmelerini yapar. Aday Önerme Kurulu en az yedi, en çok on 
üyeden oluşur. 

(1) Ödüller için, Odaya üye mühendislerin, çalıştığı örgütün en yetkili organları, Aday 
Önerme Kurulu üyeleri ile OYK aday gösterebilir 

(2) Aday önerilerinin her yıl en geç Ekiml ayının son iş günü Odaya ulaşmış olması 
ve işleme konulabilmesi için aşağıdaki bilgi ve belgeleri içermesi gerekmektedir. 

a) Adayın ayrıntılı özgeçmişi, 

b) Yayınların veya hizmetlerin dökümü, 

c) Önemli yayınların birer örneği, 

d) Hangi nedenle hangi ödüle aday gösterildiğini içeren gerekçeli bir sunuş yazısı 

(3) Aday Önerme Kurulu, Seçici Kurul, Oda Yönetim üyeleri ve TMMOB Organlarında 
görev alanlar görevleri süresince bu ödüllere aday gösterilemezler. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Seçici Kurul‘un Oluşturulması, Toplanması, Çalışma Esasları ve Ödüller 

Seçici Kurul‘un Oluşturulması 

Madde 8  

(1) Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülü adayları arasından seçim yapmak üzere oluşacak  
Seçici Kurul OYK tarafından  aşağıdaki şekilde belirlenir. 

(a) Odayı temsilen 4-5 kişi,  



(b) Akademik ortamı temsilen Kimya, Biyomühendis,  Polimer, Kimya ve Süreç, 
Kimya ve Biyoloji ve Biyoproses Mühendisliği Fakülteleri tarafından önerilen adaylar 
arasından seçilecek 2-3 kişi  

(c)  Kimya sanayi ile ilgili sivil toplum kuruluşlarını temsilen 1-2 kişi olmak üzere 
toplam kişiden oluşur. 

(2) Seçici Kurullarda Sivil Toplum Örgütleri temsilcisi dışındaki tüm üyelerde, Oda‘ya 
üye olma koşulu aranır. 

Seçici Kurul Toplanması ve Çalışma Esasları 

Madde 9  

 (1) Oda, aday önerilerini Kasım ayının ilk yarısı içinde, her yıl belirlenen ilgili Seçici 
Kurul üyelerine gönderir. 

(2) Oda, Aralık ayı içinde Seçici Kurulu toplantıya çağırır. Seçici Kurulun raportörlük 
hizmetleri Oda tarafından yürütülür. 

 (3) Seçici Kurul üyelerinin yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır. Seçici Kurul 
başkanlığını Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yürütür. 

(4) Seçici Kurul, birden fazla kişiyi ödüle layık görebileceği gibi, ödül verilmemesine 
de karar verebilir. 

Ödüllerin Verilmesi 

Madde 10 - (1) Ödüller, her yıl aralık ayında sahiplerine verilir. 

(2) Ödül kazanan Mühendislere ödülün türüne göre bir onurluk verilir.  

(3) Hizmet Ödülü kazanan vefat etmiş veya Bilim ve Teşvik Ödülüne önerildikten 
sonra vefat etmiş Mühendislerin ödülleri yasal mirasçılarına verilir. 

 (4) Seçici Kurul ile ödül kazanmış olanların ulaşım konaklama ve diğer giderleri Oda 
tarafından karşılanır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Madde 11 -  Bu Yönerge Kimya Mühendisleri Odası 45. Dönem Yönetim Kurulunca 
onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir. 

MADDE 12 - Bu Yönerge TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
tarafından yürütülür.  


