TÜB‹TAK
TIRMA ÖDÜLÜ
HÜSAMETT‹N TU⁄AÇ ARAfifiT
UYGULAMA ESASLARI (*)
Tan›mlama
Madde 1. Hüsamettin Tu¤aç Vakf› (Vak›f olarak an›lacak)
Yönetim Kurulu, Vak›f Senedinin 3 (a) maddesi uyar›nca da¤›taca¤›
ödülü “Hüsamettin Tu¤aç Araflt›rma Ödülü” olarak tan›mlam›flt›r. Bahis
konusu ödül, bu esaslara göre seçilecek “Bilim Adam› ve Araflt›r›c›lara”
y›lda bir defa da¤›t›l›r.
Amaç
Madde 2. Dr. Ahmet Tu¤aç’›n vasiyetnamesine uygun olarak,
teknolojik yenilik getirme özelli¤i tafl›yan önemli araflt›rmalar yapan
bilim adam› ve araflt›rmac›lar› teflvik etmektir.
Nitelikler
Madde 3.
a) Ödüle aday olacak bilim adam› ve araflt›rmac›lar›n Türkiye
Cumhuriyeti vatandafl› olmas›,
b) Araflt›rman›n teknolojinin geliflimine önemli katk›s› olmas›
gerekmektedir.
Kapsam
Madde 4. Her y›l Madde 3’deki niteliklere uygun olarak seçilecek
Araflt›rmac›lara ödül verilir. Araflt›rman›n, ödül da¤›t›m y›l›ndan önceki
3 y›l içerisinde sonuçlanm›fl ve araflt›rmac›n›n ayn› konu ile daha önce
baflka bir ödül almam›fl olmas› koflullar› aran›r. Ödül için baflvuracak
adaylar›n, bu durumu baflvuru formunda belirtmeleri gerekir.
(*) Hüsamettin Tu¤aç Vakf› Yönetim Kurulu’nun 23.03.1994 tarihli toplant›s›nda kabul
edilmifltir.
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Ödülün ‹çeri¤i
Madde 5. (*) Her y›l ödüllere ayr›lacak miktar, Vakf›n ortalama
y›ll›k net gelirinin yar›s›ndan çok olmamak ve TÜB‹TAK Teflvik
Ödüllerini aflmamak üzere Vakf›n Yönetim Kurulu’nca belirlenir. Ödül
alan yeterli araflt›rmac› olmad›¤› takdirde artan miktar Vakfa kal›r.
Ortak bir araflt›rmayla aday olan ve ödüle hak kazanan
araflt›rmac›lara, o araflt›rmaya ayr›lan ödül miktar› eflit olarak
paylaflt›r›l›r.
Ödül verilen her araflt›rmac›ya ayr›ca, birer plaket ile berat verilir.
flvurma
Adayl›k ve Baflv
Madde 6. Baflvurma yeri ve süresi ile ödülün miktar› her y›l Vak›f
Yönetim Kurulu’nca belirlenerek, bas›n ve di¤er yollarla kamuoyuna
duyurulur. Adayl›k için araflt›rmac›lar kiflisel baflvuruda
bulunabilecekleri gibi, araflt›rma kurulufllar› veya buluflu uygulayan
kurulufllar›n yetkili organlar› da aday için öneride bulunabilirler. Ancak,
öneride bulunan kurulufllar, baflvurular›na, buluflu yapanlar›n yaz›l›
iznini eklemek zorundad›rlar. Yap›lacak baflvurularda, her araflt›rma
için ayr› ayr› olmak üzere, afla¤›daki belgeler tam ve eksiksiz olarak
Vak›f adresine zaman›nda gönderilmelidir. Eksik ve zaman›nda
ulaflmayan baflvurular dikkate al›nmaz.
a) Araflt›rman›n bafllama tarihinden itibaren geliflmeleri
özetleyen, sonuçlar› de¤erlendiren, uygulama yerlerini ve
yararlar›n› aç›klayan bir “ARAfiTIRMA RAPORU”,
b) Araflt›rma raporundaki bilgileri kan›tlay›c› belgeler
(yaz›flmalar, resim, çizim, al›nan patentler, v.b.) ile sonuçlar›n
uygulanmas› ile ilgili yay›nlanm›fl veya kan›tlay›c› belgeler,
c) Bulufl e¤er uyguland› ise, uyguland›¤› yer ve adreslerin
belirtilmesi ve gerekti¤inde görülmesini sa¤lay›c› “izin belgesi”,
d) Aday/adaylar›n özgeçmifli.
(*) Hüsamettin Tu¤aç Vakf› Yönetim Kurulu’nun 20.09.1994 tarihli toplant›s›nda kabul
edilmifltir.
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Vak›f Yönetim Kurulu Üyeleri ile TÜB‹TAK Bilim Kurulu Üyeleri
gerek kiflisel olarak gerekse kurulufllar arac›l›¤› ile, bu görevleri süresince
ve ayr›ld›ktan sonra üç y›l içinde, baflvuruda bulunamazlar. Bir defa
baflvuruda bulunulan bir araflt›rma için tekrar baflvuruda bulunulamaz.
flvurular› De¤erlendirme Yöntemi(*)
Baflv
Madde 7. Baflvuru süresinin bitiminden sonra Vak›f Yönetim
Kurulu ön incelemeyi yaparak alt komisyonlara iletilecek baflvurular›
belirler ve araflt›rma konular›n› dikkate alarak üye say›lar› üçer kifliden
az olmamak kayd› ile alt komisyonlar› oluflturur.
Yönetim Kurulu, alt komisyon raporlar›n› de¤erlendirerek ödül
verilecek araflt›rmac›lar› belirler.
Ödül için baflvuruda bulunanlar›n yak›nlar› ile araflt›rman›n
yap›ld›¤› veya baflvuruda bulunan kurulufllar›n mensuplar› alt
komisyonlara üye olamazlar.
Ödüllerin Da¤›t›m›

Madde 8. Ödüle hak kazananlar her y›l kamuya aç›klan›r. Durum,
ayr›ca ödül kazanan araflt›rmac›lara ve aday gösteren kurulufllara birer yaz›
ile bildirilir. Ödüller her y›l Vak›f Yönetim Kurulu’nca belirlenecek yer ve
zamanda düzenlenecek bir törenle sahiplerine da¤›t›l›r. Çeflitli sebeplerle, bir
y›l içinde sahibi taraf›ndan al›nmayan para ödülleri Vakfa kal›r.
fl›lanmas›
Giderlerin Karfl›
Madde 9.(*)
- Alt Komisyon üyelerinin yolluklar› ile Vak›f Yönetim Kurulu ve
TÜB‹TAK mensuplar› d›fl›ndaki üyelere verilecek onur ücretleri,
- Ödül kazananlar›n törene kat›lma yolluklar› ile bilgisine
baflvurulmas› gerekli görülen uzmanlar›n yolluk ve onur ücretleri,
- Ödül da¤›tma töreni, Alt Komisyon toplant›lar› ve ödül da¤›t›m›
için yap›lacak tüm masraflar,
(*) Hüsamettin Tu¤aç Vakf› Yönetim Kurulu’nun 25.03.1998 tarihli toplant›s›nda
de¤ifltirilmifltir.
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Vak›f taraf›ndan karfl›lanabilir.
Yolluk ve onur ücretleri Vak›f Yönetim Kurulu’nca saptan›r.
Yürürlük
Madde 10. Bu uygulama Esaslar› Vak›f Yönetim Kurulu’nun
23.03.1994 tarih ve 27/7 No’lu karar› ile 23 Mart 1994 tarihinde
yürürlü¤e girer.
Geçici Madde
Bu uygulama Esaslar›n›n yürürlü¤e girmesi ile Hüsamettin TU⁄AÇ
ÖDÜLÜ YÖNETMEL‹⁄‹ yürürlükten kalkar.
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