TASNİF DIŞI

TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ KOMİSYONU ÖDÜL YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, KISALTMALAR VE HEDEFLER
AMAÇ
Madde 1:

Bu Yönergenin amacı, Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Kuruluş, Görev ve
Yetki Yönetmeliği ve Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu İç Tüzüğü uyarınca Türkiye
Ulusal Jeodezi Komisyonunca verilecek ödüller ile ilgili hususları düzenlemektir.
KAPSAM

Madde 2:

Bu Yönergenin konu, kurum ve kişiler yönünden kapsamı aşağıda gösterilmiştir.
a. Konu yönünden;
(1)

Jeodezi konusunda araştırma ve uygulamalar,

b. Kurum ve kişiler yönünden;
(1) Jeodezi alanında araştırma ve uygulama yapan kamu kurum ve kuruluşları,
(2) Jeodezi alanında öğretim ve araştırma yapan yüksek öğretim kurumları,
(3) Jeodezi alanında çalışmalar yapan diğer gerçek ve tüzel kişiler.
KISALTMALAR
Bu Yönergede kullanılan kısaltmalar ve anlamları şunlardır.
Madde 3:

HKMO : Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
TUJJB : Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği
TUJK : Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu
ÖDSEK
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HEDEFLER
Madde 4:

Bu Yönerge ile varılmak istenen hedefler aşağıda verilmiştir:
a. Jeodezi biliminin diğer yer bilimleri arasında saygın yerini alması için gerekli
teşvikleri yapmak,
b. TUJK'nu ulusal ve uluslararası düzeyde aktif duruma getirmek ve tanıtmak,
c.

Ülkemizde araştırma projelerine finans desteği sağlayan kurumlardan jeodezi
projelerine finans desteği sağlamak için girişimde bulunmak,

ç.

TUJK üyelerini bilimsel yayın yapmaya teşvik etmek,

d. Ülkemizde jeodezi eğitimini geliştirmek.

İKİNCİ BÖLÜM
TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ KOMİSYONU ÖDÜLLERİ VE ADAYLARDA ARANAN
KOŞULLAR
Madde 5:

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu tarafından, müteakip maddelerde belirtilen
koşulları taşıması nedeniyle ödüle aday gösterilen, jeodezi alanındaki Türk Bilim
İnsanlarına aşağıdaki ödüller verilebilir.
a. TUJK Bilim Ödülü
b. TUJK Hizmet Ödülü
c. TUJK Teşvik Ödülü

Madde 6:

TUJK Bilim Ödülü ve adaylarda aranan şartlar.
a. Alanında asgari doktora derecesine sahip olmak,
b. Türkiye'deki Jeodezi Biliminin gelişmesine somut katkılarda bulunmuş olmak,
c. Jeodezi'nin diğer bilim dalları ve disiplinlerle ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda
çalışmalar yapmış olmak,
ç. Ulusal ve uluslararası düzeyde proje, yayın ve çalışmalar yapmış olmak,
d. Bu ödülü daha önce almamış olmak.
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Madde 7:

TUJK Hizmet Ödülü için adaylarda aranan şartlar:
a. Jeodezi Biliminin Türkiye’de gelişmesine somut katkılarda bulunmuş, öğrenciler
yetiştirmiş (üniversiteler dışından adaylarda bu şart aranmaz) olmak,
b. Alanında asgari doktora derecesine sahip olmak,
c. Jeodezi’nin diğer bilim dalları ve disiplinlerle ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda
çalışmalar yapmış olmak,
ç. Ulusal ve uluslararası düzeyde proje, toplantı, yayın ve çalışmalar yapmış olmak,
d. Bu ödülü daha önce almamış olmak.

Madde 8:

TUJK Teşvik Ödülü ve adaylarda aranan şartlar.
a. Aday gösterildiği tarih itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak,
b. Aday gösterildiği tarih itibariyle yüksek lisans veya doktora çalışmasına halen
devam ediyor veya son iki yıl içinde tamamlamış (diploma tarihi esas alınır)
olmak,
c. Yaptığı lisansüstü çalışma veya çalışmalarla Türkiye'deki Jeodezi Biliminin
gelişmesine katkıda bulunmuş ve/veya herhangi bir jeodezi probleminin çözümü
için öneride bulunmuş olmak,
ç. Ulusal ve uluslararası düzeyde proje, yayın ve çalışmalar yapmış olmak,
d. Bu ödülü daha önce almamış olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ADAY GÖSTERME, SEÇİM SÜRECİ VE VERİLECEK ÖDÜLLERLE İLGİLİ ESAS
VE USULLER
Madde 9:

TUJK Ödülleri için Aday Gösterme, Seçim Süreci ve Verilecek Ödüllerle İlgili Esas
ve Usuller aşağıdaki maddelerde açıklanmıştır:
a. TUJK Ödülleri her yıl düzenlenen TUJK Bilimsel Toplantıları sırasında verilir.
b. Gerçek veya tüzel kişiler, bir veya daha fazla gerçek kişiyi TUJK Ödülleri için
aday gösterilebilirler. Ancak bir aday aynı yıl sadece bir ödül için aday
gösterilebilir.
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c. Her üç TUJK Ödülü için de aday gösterme işlemleri Ocak-Şubat ayları
içerisinde yazı ile TUJK Başkanlığına yapılır
ç. Başvuruda adayın isim, adres, yaş, akademik ve/veya mesleki nitelikleri ve
mesleği belirtilir; adayın bilimsel başarıları ve kariyeri hakkındaki genel bilgileri
içeren aday gösterme gerekçeleri açıklanır. Ayrıca, adayın geçmiş çalışmalarına
ait yayın listesi ile adayın son yıllardaki çalışmalarının özetini içeren ayrıntılı
özgeçmiş bilgisi de başvuruya eklenir.
d. TUJK Sekreteri, yapılan başvuruların Madde 5-8 kapsamında ön
incelemesini yaparak uygun durumda bulunanları TUJK Başkanlığına iletir.
e. TUJK Başkanlığı uygun görülen başvuruları seçim faaliyetlerini gerçekleştirecek
olan ÖDSEK üyelerine gönderir. ÖDSEK üyeleri; TUJK Başkanı, TUJK Sekreteri,
TUJK Üniversite Temsilcisi, Önceki dönem Üniversite Temsilcisi ve HKMO
Temsilcisinden oluşur. ÖDSEK değerlendirme ve seçim işlemini oy çokluğu ile
gerçekleştirir.
f. ÖDSEK üyeleri, başvurularda adaylara ait özgeçmiş, eserler ve Türkiye'deki
jeodezik çalışmalara yaptığı katkıları inceleyerek belirlediği adayları TUJK
Başkanlığına bildirir.
g. Ödüle layık bulunan kişi tarafından, TUJK Bilimsel Toplantısında, ödül töreninden
sonra, çalışmaları hakkında bir sunu yapılır.
ğ. Ödül alan kişiler o yıl TUJK web sitesinde yayınlanır. Önceki ödül sahipleri de
aynı sitede “Onur Listesi” olarak kalır.
h. Ödüller, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu’nun Kurucu ve Yürütücü Kurumu
Millî Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı tarafından karşılanır.
Ödüller muhtelif hediye, anı, şilt vb. niteliğindedir.
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