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Değerli TUJK Üyeleri, 

 

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu tarafından, jeodezi alanında çalışmalar yapan bilim insanlarına her 

yıl, TUJK Bilim Ödülü, TUJK Hizmet Ödülü ve TUJK Teşvik Ödülü verilmektedir. TUJK Ödül Yönergesine 

https://www.harita.gov.tr/uploads/folder/3a54b38441c1311.pdf bağlantısından erişmek mümkündür. Söz 

konusu yönergeye göre adaylarda aranan şartlar şu şekildedir: 

 

Madde 6: Adaylarda aranan genel şartlar: 

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 iş birliği 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: 

(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. 

 

TUJK ödülleri için adayı tanıtıcı bir mesleki özgeçmiş ile Ek’teki form doldurularak TUJK sekreterliğine e-

posta ile gönderilmektedir. Bir kurum, üniversite veya TUJK üyesi bir meslektaşı tarafından aday gösterilen 

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

 

Başvurular e-posta ile tujk_sek@harita.gov.tr adresine 31 Mart 2023 Cuma günü saat 18.00’e kadar 

gönderilebilecektir. 

Saygılarımızla, 

https://www.harita.gov.tr/uploads/folder/3a54b38441c1311.pdf
mailto:tujk_sek@harita.gov.tr
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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    : 

 


