
                                                                                                                                                                   
 

 

ABADAN ÖDÜLLERİ 

 

1- ÖDÜLÜN AMACI 

Abadan Ödülleri, devlet kuramı, yasama, yürütme ve yargı çalışmaları ve insan hakları alanındaki 

Anayasa Hukuku ile bağlantılı çalışmalar ve Sosyal Bilimlerin tüm alanlarına açık olmak üzere Kadın 

Araştırmaları ağırlıklı konularda, yurt içi ve yurt dışı yükseköğrenim kurumlarında doktora 

çalışmalarını sürdürmekte olan öğrenci ve/veya doktoralarını tamamlamış olan araştırmacıları teşvik 

amacı ile oluşturulmuştur. 

 

ÖDÜL 1: PROF. DR. YAVUZ ABADAN ANAYASA HUKUKU ÖDÜLÜ (2017) 

KONU: Devlet kuramı, yasama, yürütme ve yargı çalışmaları ve insan hakları  alanındaki Anayasa 

Hukuku ile bağlantılı çalışmalar. 

 

ÖDÜL 2: PROF. DR. NERMİN ABADAN-UNAT SOSYAL BİLİM ÖDÜLÜ (2018) 

KONU: Sosyal Bilimlerin tüm alanlarına açık olmak üzere Kadın Araştırmaları  ağırlıklı çalışmalar. 

 

ABADAN ödülü, sıra ile bir sene Prof. Dr. Yavuz Abadan, bir sene de Prof. Dr. Nermin Abadan-Unat 

adına, kendi ilgi alanlarındaki konularda verilir. 

 

2-ÖDÜL TUTARI, KAZANIMLAR ve BEKLENTİLER: 

Ödül tutarı 20.000 Amerikan (US) Doları karşılığı, Türk Lirası olarak belirlenmiştir. 

Ödüle hak kazanan doktora sonrası araştırmacılar, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Koç 

Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Merkezinde (Koç-Kam) 10 ay süre ile 

araştırmalarını sürdürmeye hak kazanırlar. Doktorasını sürdürmekte iken ödüle hak kazanan 

araştırmacılar, ödülü yurtdışındaki seçkin bir üniversiteden ya da araştırma kurumundan kabul almak 

koşulu ile de kullanabilirler. 

Doktorasını sürdürmekte iken ödülü kazanan araştırmacıların araştırmalarını kısmen veya tamamen 

Koç Üniversitesi’nde veya Koç Üniversitesi’nin işbirliği anlaşması ve ortak programın bulunduğu 

uluslararası ve seçkin ulusal kurumlarda sürdürmesi uygun görüldüğü takdirde ödülün bu çerçevede 

kullanılması da mümkündür. Bu durumda Koç Üniversitesi uygun gördüğü ödül sahiplerine her türlü 

akademik ve idari desteği verir. Koç Üniversitesi’nde araştırmalarını sürdürecek  ödül sahiplerine 

araştırmaları boyunca araştırmanın takibi ve çıktılarının değerlendirilmesi için bir akademik 

danışman atanır. Danışman araştırma süresinin 5. ayı ve 10. ayının sonunda ödülü kazanan 

araştırmacıdan araştırmanın gelişimi, gelinen aşama ve işleyişi hakkında bir rapor alır ve bu rapordaki 

bulgulara dayanan değerlendirme raporunu TPF ve Koç Üniversitesi ile paylaşır. TPF, Koç 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Merkezi (KOÇ-KAM) 

temsilcileri raporun sonuçlarına göre ödüle ilişkin burs miktarının uzatılmasına ya da kesilmesine 

karar verebilir. 

 



                                                                                       
Doktora sonrası araştırmacıların 10 aylık burs süresinin dolmasından itibaren en geç 4 ay sonra 

uluslararası ve ulusal düzeyde hakemli seçkin dergi ya da tanınmış yayınevlerinin kitap bölümlerinde 

akademik standartlara uygun bir yayını basım için sunmaları ve söz konusu yayında ilgili ödül 

programının desteğini zikretmeleri beklenir. Bu yayınlar, Koç Üniversitesi’nin atadığı akademik 

danışmanın gözetiminde yapılır. Koç Üniversitesi’nin atadığı akademik danışman ile birlikte yapılmış 

ortak yayınlar da yayın koşulunu sağlamaya yeterli sayılır. Doktorasını sürdürmekte iken ödüle hak 

kazanan araştırmacılar, doktora tezlerinde ödül programının desteğini ve Koç Üniversitesi’nin atadığı 

akademik danışmanın katkılarını zikrederler. 

 

3 - ADAY OLABİLECEK KİŞİLER: 

A - Yukarıda belirtilen konular üzerinde Türkiye’de veya yurtdışında doktorasını sürdürmekte olan 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler/araştırmacılar, doktora yeterlilik sınavını başarı ile 

tamamlamış olmaları koşulu ile başvurabilirler. 

B - Doktorasını yukarıdaki belirtilen alanlarda başarı ile tamamladığını belgeleyen Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşı doktora sonrası araştırmacılar başvurabilirler. 

 

4 - ÖDÜLLENDİRİLEBİLMEK İÇİN ARANAN ŞARTLAR: 

Ödüle başvurulduğu zaman 25-38 yaş arasında bulunmak. 

 

5- DEĞERLENDİRME 

 

Her alan için ayrı birer tarafsız jüri seçilir. 

Jürinin Yapısı: 

 - Seçkin akademik kuruluşlarda halen görev yapan ya da yapmış ve saygın yayın profili ile 

 öne çıkmış ve bir üyesi Koç Üniversitesinden olmak üzere en az 3 akademik üyeden oluşan  

 üniversiteler arası bir jüridir. Bir defalık olmak üzere ilk iki yılda üç jüri üyesine ilaveten 

 jüri  başkanı, Abadan Ödüllerini temsilen Prof. Dr. Nermin Abadan-Unat olacaktır. Üçüncü 

 yıldan  itibaren Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Toplumsal Cinsiyet ve Kadın 

 Çalışmaları  Merkezi’nden birer akademik üye Koç Üniversitesi Rektörü tarafından atanarak 

 doğal üye  sıfatıyla jürilerde yer alır. Bu jüri üyeleri diğer jüri üyelerini tercihen diğer 

 üniversite ya da  araştırma kurumlarından TPF’ye önerirler. İlk iki yıldan sonra jüri üyeleri 

 kendi  aralarından  jüri başkanını seçerler. Jürilerin oluşturulmasında liyakat esas alınarak 

 kadın-erkek  temsiline dikkat edilir. 

Jürinin çalışma yöntemi: 

– Akademik çalışmalar jüriler tarafından değerlendirilecek ve ödüle layık görülen aday veya  

 en fazla iki aday, jüri başkanı artı bir Abadan ödülleri ve bir Koç Üniversitesi temsilcisinin  

 onayı ile nihai karara bağlanacaktır. 

– Değerlendirme esnasında jüri tarafından ödüle ve ödülün adını taşıyan kişinin sıfatına  layık 

 bulunmayan eserler ortaya çıktığı takdirde, o sene için ödül verilmeyebilir. 

 

 



                                                                                        

  

 

6 - ÖDÜLÜN DUYURULMASI 

Ödülün duyurulması basın, üniversite halkla ilişkiler bölümleri, öğrenci dernekleri, mezunlar 

dernekleri ve sosyal amaçlı çalışmalar yapan derneklerin yardımı ile gerçekleştirilecektir. ABADAN 

Ödülleri internet yolu ile duyurulacaktır. (https://www.ku.edu.tr/)  

 

7 – BAŞVURU YÖNTEMİ VE TESLİM EDİLECEK BELGELER 

– Üniversitede kayıtlı olduğunu veya mezun olmuş olduğunu bildiren resmi yazı ve kayıtlı 

 olduğu süreçteki son üç yılda kayıtlı olduğu programlarda aldığı notlar. 

– Kısa bir özgeçmiş 

Doktora sürecine devam etmekte olanlar, yüksek lisans tezini ve varsa yayınları ile araştırma 

yöntemlerini de içeren doktora tez planını ve tez temasına ilişkin raporu sunmalıdır. 

Doktora sonrası araştırmacılar ödüle, doktora tezinin bir örneği; diğer yayınları ve doktora sonrası 

yapılacak araştırmaya ilişkin yöntemlerini de içeren bir proje raporu ile başvurmalıdır. Proje 

başvurusunda TÜBİTAK proje başvuru formu esas alınır. 

Tüm adaylar sunmakta oldukları akademik çalışmanın ödüle layık görülmesine neden olabilecek 

unsurları özetleyen bir sayfalık yazıyı jürinin değerlendirmesine sunmalıdır. 

 

PROF. DR. YAVUZ ABADAN ANAYASA HUKUKU ÖDÜLÜ (2017) için başvurular Koç 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığına doğrudan yapılmalıdır.  

6– BAŞVURU VE ÖDÜL VERİLİŞ ZAMANLAMASI  

 Son Başvuru Teslim Tarihi: 31 Mart 2017 

 Jüri Değerlendirmesi: 31 Mart -23 Nisan 2017  

 Nihai Kararın Açıklanması: 24 Nisan 2017  

 Ödül Töreni: Mayıs 2017 

7- JURİ BİLGİLERİ 

Prof. Dr. Bertil Emrah ODER: Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Levent GÖNENÇ: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi  

Doç. Dr. Ayşen Candaş: Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 

 

10 – ÖDÜL HAKKINDA BİLGİ 

Abadan Ödülleri, Abadan ailesi tarafından 2008 yılında Turkish Philantrophy Funds'da (TPF) 

kurulmuş olan bir yatırım fonu vasıtası ile sağlanmaktadır. Bu fon ayrıca 2012 yılında Prof. Dr. 

Nermin Abadan-Unat'a layık görülen Vehbi Koç Ödülünün mali katılımı ile de desteklenmiştir. 

 

11- BİLGİ VE İLETİŞİM: Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Akademik ve İdari Koordinatörü 

Esra Özcan esraozcan@ku.edu.tr , Tel: 0212 338 1885 Adres: Koç Üniversitesi Rumelifeneri Yolu 

34450 Sarıyer- Istanbul 

https://www.ku.edu.tr/
mailto:esraozcan@ku.edu.tr

