T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ
PROF. DR. CEM’ İ DEMİROĞLU
SAĞLIK ÖDÜLLERİ
Ülkemizde, Sağlık Bilimleri alanında bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, teşvik
etmek amacıyla uluslar arası düzeyde araştırma yapmış bilim insanlarının çalışma ve hizmetlerini
değerlendirerek üstün niteliklerini onaylayıp duyurmak amacıyla T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ,
Prof. Dr. Cem’ i DEMİROĞLU anısına vefatının 10’ uncu yılında Türk Kardiyoloji Vakfı tarafından
Bilim, Teşvik ve Hizmet ödülleri kategorisinde ödüller vermektedir.
Değerlendirme Komisyonu
Prof. Dr. Yunus SÖYLET
Prof. Dr. Beril DEDEOĞLU
Prof. Dr. Nuran YAZICIOĞLU
Prof. Dr. İbrahim Kafi DÖNMEZ
Prof. Dr. Ahmet Nejat ÖZBAL
Prof. Dr. Vedat AYTEKİN
Prof. Dr. Betül AYDIN
Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU
Prof. Dr. Çavlan ÇİFTÇİ

BİLİM ÖDÜLÜ - 20.000 TL
TEŞVİK ÖDÜLÜ - 15.000 TL
HİZMET ÖDÜLÜ - 10.000 TL
a) Bilim Ödülü: Bilimsel araştırma, eserleri ve etkinlikleri ile sağlık alanında ulusal ve uluslar arası düzeyde önemli katkıları
olan hayattaki bilim insanlarına verilen berat veya para ödülüdür.
b) Teşvik Ödülü: Sağlık bilimleri alanında makale/derleme/olgu sunumu olarak uluslar arası düzeyde önemli katkıları
bulunan SCI veya SCI-expanded’de yayınlanan eserlerine karşılık ödülün verileceği yılın ilk günü 40 yaşını doldurmamış
genç bilim insanlarına verilen berat, para veya ücretli yurt dışı araştırma izni ödülüdür. Teşvik ödülünü hakeden bilimsel
eserin araştırıcı sayısı birden çok ise her bir araştırıcıya berat verilerek hakkedilen para ödülü tüm araştırıcılar arasında
eşit paylaştırılır.
c) Hizmet Ödülü: Ülkemizde sağlık bilimlerinde en az 20 yıl üstün hizmetlerde bulunmuş kişilere hayatta olma şartı
aranmaksızın yaptıkları katkılardan dolayı verilen teşekkür plaketi veya para ödülüdür.
Başvuru koşulları: 30 Nisan günü mesai bitimine kadar başvurular T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğü Genel
Sekreterliği tarafından alınır. Her aday sadece bir ödül için başvurabilir. Bilim ve teşvik ödüllerine başvuracak adaylar
başvuru dosyalarını elektronik ortamda çalışabilecek formatta hazırlayıp kompakt diske kaydederek 10 kopya halinde, her
dosyada bir adet renkli vesikalık fotoğraflı başvuru formları olacak şekilde (10 Adet basılı 10 adet elektronik ortamda CD
olarak) elden T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterliğine teslim edeceklerdir.
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