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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 yönerge; 

a. Konu yönünden, jeodezi konusundaki araştırma ve uygulamaları, 

 

b. Kurum ve kişiler yönünden; 

 

(1) Jeodezi alanında araştırma ve uygulama yapan kamu kurum ve kuruluşlarını, 

 

(2) Jeodezi alanında öğretim ve araştırma yapan yükseköğretim kurumlarını, 

 

(3) Jeodezi alanında çalışmalar yapan diğer gerçek ve tüzel kişileri kapsar. 

 

KISALTMALAR 

 

Madde 3 : Bu Yönergede kullanılan kısaltmalar ve anlamları şunlardır: 

 

  HKMO  : Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

 

  TUJJB  : Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği 

 

  TUJK  : Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu 

 

  ÖDSEK : Ödül Değerlendirme ve Seçim Komisyonu 

 

HEDEFLER 

 

Madde 4 : Bu Yönerge ile varılmak istenen hedefler şunlardır: 

 

a. Jeodezi biliminin diğer Yer bilimleri arasında saygın yerini alması için gerekli teşvikleri 

yapmak, 

 

b. TUJK’yı ulusal ve uluslararası düzeyde aktif duruma getirmek ve tanıtmak, 

 

c. Ülkemizde jeodezi eğitimini geliştirmek, 

 

ç. TUJK üyelerini bilimsel yayın yapmaya ve bilimsel proje üretmeye teşvik etmek. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

TUJK ÖDÜLLERİ VE ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR 

 

 

Madde 5 : TUJK tarafından, müteakip maddelerde belirtilen koşulların sağlanması durumunda 

 jeodezi alanında aşağıdaki ödüller verilebilir. 

 

a.  TUJK Bilim Ödülü, 

 

b. TUJK Hizmet Ödülü, 

 

c. TUJK Teşvik Ödülü. 

 

Madde 6 : Adaylarda aranan genel şartlar şunlardır: 

 

a. Bilimsel ve mesleki etik kurallara aykırı davranışlarda bulunmamış ve bu konuda bir 

disiplin cezası almamış olmak, 

 

b. Aynı ödülü daha önce almamış olmak, 

 

 c. Bir ödül yılında sadece bir TUJK ödül türü için aday olmak/gösterilmek, 

ç. Adayın TUJK ödülüne aday gösterildiğine ilişkin bilgisi olduğunu gösteren imzalı 

beyanının başvuru dosyasında yer alması. 

 

Madde 7 : TUJK Bilim Ödülü  

 

a. TUJK Bilim Ödülüne, kişiler kendisi aday olabilir veya bir kurum, üniversite veya TUJK 

üyesi bir meslektaşı tarafından aday gösterilebilir. 

 

b. TUJK Bilim Ödülü adaylarında aranan özel şartlar şunlardır: 

 

(1)  Asgari doktora derecesine sahip olmak, 

 

(2)  Türkiye’deki jeodezi biliminin gelişmesine somut katkılarda bulunmuş olmak, 

 

(3)  Jeodezi bilim dalı ve/veya işbirliği içerisinde olduğu diğer bilim dallarına jeodezik 

 katkı sağlayan ulusal ve uluslararası yayınlar yapmış olmak, 

 

(4)  Ulusal ve uluslararası  düzeyde proje, yayın ve çalışmalar yapmış olmak, 

 

Madde 8 : TUJK Hizmet Ödülü  

 

a. TUJK Hizmet Ödülüne kişisel başvuru olanağı bulunmamakta, bir kurum, üniversite 

veya TUJK üyesi bir meslektaşı tarafından aday gösterilmesi gerekmektedir. 

 

b. TUJK Hizmet Ödülü için adaylarda aşağıdaki özel şartlardan en az biri aranır: 
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 (1) Türkiye’deki jeodezi biliminin  gelişmesine somut katkılarda bulunmuş, 

 öğrenciler yetiştirmiş ( üniversiteler dışından adaylarda bu şart aranmaz ) 

 olmak, 

(2) Jeodezi’nin diğer bilim dalları ve disiplinlerle ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda 

 ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapmış olmak, 

Madde 9 : TUJK Teşvik Ödülü 

a. TUJK Teşvik Ödülüne, kişiler kendisi aday olabilir veya bir kurum, üniversite veya 

TUJK üyesi bir meslektaşı tarafından aday gösterilebilir. 

 

b. TUJK Teşvik Ödülü adaylarında aranan özel şartlar şunlardır: 

 

(1) Aday gösterildiği tarih itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak, 

 

(2) Türkiye’deki Jeodezi Biliminin gelişmesine katkıda bulunmuş ve/veya herhangi 

bir jeodezi probleminin çözümü için öneride bulunmuş olmak, 

 

(3) Ulusal ve uluslararası düzeyde proje, yayın ve çalışmalar yapmış olmak, 

 

(4) Aday gösterildiği tarih itibariyle yüksek lisansını tamamlamış olmak. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

 

 

ÖDÜLLER İÇİN BAŞVURU, ÖDÜL SEÇİM KURULUNUN (ÖDSEK) OLUŞTURULMASI, SEÇİM 

VE VERİLECEK ÖDÜLLERLE İLGİLİ ESAS VE USULLER 

 

 

Madde 10 : Ödüller için başvuru 

 

a. TUJK ödülleri için adayı tanıtıcı bir mesleki özgeçmiş ile EK-1’deki form doldurularak 

TUJK sekreterine gönderilir.  

 

b. Bir kurum, üniversite veya TUJK üyesi bir meslektaşı tarafından aday gösterilen 

adayın, aday olduğuna dair bilgisi olduğunu gösteren yazılı onayı başvuru dosyasında 

yer alır. 

 

c. Her üç TUJK ödülü için de aday gösterme işlemleri Mart ayının son mesai günü 

bitimine kadar TUJK Başkanlığına yapılır. Adaylıkla ilgili gerekli bilgileri tam olarak 

içermeyen ve zamanında yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

 

Madde 11 : Adaylık için ön inceleme 

 

 a. TUJK Başkanlığı tarafından resmi yazı ve iletişim araçları ile Ocak ayı içerisinde 

 adaylık duyurusu yapılır. 

 

 b. TUJK Sekreteri, yapılan başvuruların bu yönerge kapsamında ön incelemesini 

 yaparak uygun durumda bulunanları TUJK Başkanına iletir. 

 

 c. TUJK Başkanı uygun görülen başvuruları ve nedenleriyle birlikte elenenleri seçim 

 faaliyetlerini gerçekleştirecek ÖDSEK üyelerine, ÖDSEK oluşturulmasını müteakip e-

 posta ile gönderir. 

 

Madde 12 : ÖDSEK’in Oluşturulması ve Seçim 

 

a. ÖDSEK 7 üyeden oluşur. TUJK Başkanı, TUJK Üniversite Temsilcisi ve Harita 

Kadastro Mühendisleri Odası Temsilcisi ÖDSEK’in doğal üyesidir. TUJK Başkanı aynı 

zamanda ÖDSEK Başkanıdır ve ÖDSEK toplantılarını yönetir. TUJK Başkanının 

yokluğunda TUJK Temsilci Kurum Başkanlığınca TUJK Başkan Vekili görevlendirilir. 

Bu durumda, TUJK Başkan Vekili vekaleti süresince ÖDSEK Başkanı olarak görev 

yapar. 

 

b. ÖDSEK’in geçici 4 üyesi doğal üyeler tarafından belirlenir. Geçici üyeler, TUJK 

ödüllerine o yıl aday olmayan/gösterilmeyen ve halen görevde olan, jeodezi alanında 

doçent/profesör ünvanına sahip öğretim üyeleri arasından her biri farklı üniversiteden 

olacak şekilde bir dönem (1 yıl) için belirlenir. ÖDSEK’te görevli üyelerden emekli olan 

olması durumunda seçildiği dönem sonuna kadar görevine devam eder. 

 

c. ÖDSEK Başkanı görev süresi boyunca TUJK Ödüllerine aday olamaz ve 

gösterilemez. Diğer iki ÖDSEK doğal üyesi TUJK ödüllerine aday olabilir veya 
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gösterilebilir ancak aday olduğu ödül kategorisinde ÖDSEK tarafından yapılacak 

seçimde oy kullanamaz. 

 

ç. Seçim için toplantı yapılması durumunda, 7 üyenin de hazır bulunması gerekir. 

Ödülün verileceği kişinin seçimi için ilk turda 4 oy aranır. İlk turda seçim 

sonuçlanmazsa, adaylar arasından en çok oy alan adaylar belirlenerek yeniden 

oylama yapılır. Oylama sonucunda en çok oy alan aday ilgili TUJK ödülünü almaya 

hak kazanır. Eşitlik durumunda ÖDSEK Başkanının oyu iki oy sayılır. 

 

d. Toplantı yapılamaması durumunda oylama e-posta yoluyla da yapılabilir. Bu 

durumda, ÖDSEK üyelerince TUJK Merkez Büro tarafınca belirlenecek gün ve saatte 

oyların TUJJB Başkanının eposta adresine eşzamanlı gönderilmesi suretiyle oylama 

gerçekleştirilir. Seçim 12.c maddesindeki esaslara göre yapılır. Oylama sonrasında 

gelen oylar TUJJB Başkanınca onaylanarak TUJK Sekreteri tarafından muhafaza 

edilir. 

 

e. TUJK ödülü verilmesi ve seçim yapılabilmesi için ilgili TUJK ödül kategorisinden en 

az iki adayın olması zorunludur. Birden fazla sayıda aday olsa bile, eğer ÖDSEK 

yapacağı değerlendirme neticesinde ödüle uygun bulmamışsa, o yıl ilgili kategoride 

TUJK ödülünün verilmesi zorunluluğu yoktur.  

 

f. Toplantı yapılması durumunda oylamalar, gizli oy ve açık sayım ilkesine uygun 

şekilde gerçekleştirilir. ÖDSEK’te adaylar hakkında yapılan görüşmeler hiçbir şekilde 

üçüncü şahıslara açıklanamaz. TUJK ödül adaylarının adları gizli tutulur. 

 

Madde 13 : TUJK ödülleri ve ödüllerin verilmesi 

 

a. TUJK Başkanlığınca, ödül kazanan kişiler ödül törenine davet edilir. 

 

b. TUJK ödülleri her yıl düzenlenen TUJK Bilimsel Toplantıları sırasında verilir. TUJK 

Bilimsel Toplantısının yapılmaması halinde ödüller, TUJK Başkanlığının belirleyeceği 

bir tarih ve yerde düzenleyeceği ödül töreni ile sahiplerine verilebilir. 

 

c. Bilim ve teşvik ödülüne layık bulunan kişiler tarafından, TUJK Bilimsel Toplantısında,  

ödül törenini müteakiben çalışmaları hakkında bir sunu yapılır. 

 

ç. Ödül alan kişiler o yıl TUJK web sitesinde yayımlanır. Önceki ödül sahipleri de aynı 

sitede “Onur Listesi” olarak yer alır. 

 

d. TUJK ödülleri birer “plaket” ve “berat” tan oluşur. Berat TUJK Başkanı tarafından 

imzalanır. Ödüller TUJK Kurucu ve Yürütücü Kurumu Milli Savunma Bakanlığı Harita 

Genel Komutanlığı tarafından karşılanır. 

 

e. Ödüllere aday olduktan sonra vefat eden kişiler ile hayatta olmadan TUJK Hizmet 

Ödülüne layık görülen kişilerin ödülleri kanuni mirasçılarına verilir. 
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EK-1 TUJK ÖDÜLLERİ ADAY ÖNERİ FORMU 

 

Ödül Kategorisi    : 

Adı ve Soyadı     : 

Bildiği Yabancı Diller    : 

Lisans, Üniversite, Yıl    : 

Yüksek Lisans, Üniversite, Yıl  : 

Doktora, Üniversite, Yıl   : 

Doçentliğe atanma tarihi   : 

Profesörlüğe atanma tarihi   : 

Mesleki hizmet süresi    : 

Üstlendiği akademik görevler   : 

Üstlendiği/Görev aldığı projeler  : 

Jeodezi bilimine eğitsel  

ve teknik katkıları    : 

Yayınlarının nitelik ve niceliği ile  

jeodezi bilimine katkıları   : 

Bilimsel liderlik, örgütleyicilik açısından  

proje yürütme ve sonuçlandırma,  

yeni araştırmacılar yetiştirme özellikleri : 

Yayınlarının listesi    : 


