TTGV ÖDÜLLERI 2021
MEHMET ŞUHUBİ ÖDÜL KATEGORISI ADAY GÖSTERME FORMU
Bu aday gösterme formu TTGV Ödülleri 2021 kapsamında Mehmet Şuhubi Ödül
Kategorisi için hazırlanmıştır. Bu başvuru formunu doldurarak; TTGV Ödülleri kategorileri ve
kriterlerine ilişkin metni okuduğumu ve belirtilen tüm kural ve usullere uygun olarak aday
gösterdiğimi; nihai başvuru aşaması durumunda Aday’dan istenecek bilgi ve belgeleri eksik
temin edilmesi halinde aday gösterme formunun geçersiz sayılacağını bildiğimi kabul ve
taahhüt ederim.
Aday Gösteren Kişinin Adı Soyadı

Tarih ve İmzası

2021 TTGV ÖDÜLLERİ MEHMET ŞUHUBİ ÖDÜLÜ KATEGORİSİ KRİTERLERİ
MEHMET ŞUHUBİ ÖDÜLÜ Teknoloji ve inovasyon ekosisteminde görünürlük ve başarı hikayesi
yakalamış girişimcilere ve/veya girişimcilik yoluyla teknoloji ekosistemine katkı sağlamış kişilere
verilen ödüldür.
1. Başvuru sahibi 40 yaşında veya 40 yaşın altında olmalıdır.(Doğum tarihi 01.01.1981 ve sonrası
olanlar).
2. Araştırma çalışması Ar-Ge, inovasyon, bilim ve teknoloji politikaları ve teknoloji yönetimi
alanlarında Türkiye odaklı yapılmış olmalıdır.
3. Başvuruya konu araştırma çalışması son 5 yılda ilgili enstitülerce kabul edilmiş/diploma denkliği
alınmış olmalıdır. Türkiye’deki üniversitelerde tamamlanmış tez ise, ilgili enstitülerce kabul
edilmiş olması, yurtdışındaki üniversitelerde tamamlandıysa diploma denkliğinin onaylanmış
olması gereklidir.
4. Makale veya bilimsel yayın ise, indekslere giren ulusal veya uluslararası dergilerde yayınlamış
olması gereklidir.
5. Çalışmaların tamamlandığı üniversite ve/veya kurum ile fikri mülkiyet haklarına ilişkin herhangi
bir ihtilaf bulunmamalıdır.
6. Önceki yıllarda düzenlenmiş olan Dr. T. Fikret Yücel Ödülü kapsamında başvuru yapılmamış
olmalıdır.
7. Aday gösteren kişi/kurum, başvuru sahibinin başarı öyküsünün etki alanında olmalıdır.
Başvuruya konu olan çalışmadan bağımsız kişi/kurumlar aday gösteremez.
Ödüller ile İlgili Diğer Düzenlemeler
•

•

•

Aynı dönemde TTGV Ödülleri kapsamında bulunan kategorilerden yalnızca birine başvurulabilir.
Birden fazla aday çalışma önerilmek istendiğinde aday gösterme formları çoğaltılarak
kullanılabilir.
Her 2 kategoride ödül almaya hak kazanan 3’er kişiden toplam 6 kişinin ilgili çalışmaları, başarı
öyküleri vb. TTGV tarafından hazırlanacak kitapçık, görseller ve/veya videolar ile tanıtılır.
TTGV Ödülleri kapsamında ödül alan kişiler “TTGV Fellow” unvanı almaya hak kazanır. TTGV
Ödülleri kapsamında ödül alan kişiler TTGV Programları veya Faaliyetlerine katkı sağlamaya hak
kazanabilir, önümüzdeki yıllarda düzenlenecek olan TTGV Ödülleri’nde değerlendirme heyetine
ve/veya jürisine davet edilebilirler.
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Aday Gösteren Kişi
Adı Soyadı
Ünvanı
Bağlı bulunduğu
Kurum/Kuruluş
ve Görevi
İletişim Adresi
Telefon
E-posta

Aday Gösterilen Kişi
Adı Soyadı
Ünvanı
Bağlı bulunduğu
Kurum/Kuruluş
ve Görevi
T.C. Kimlik No
Doğum Tarihi
İletişim Adresi
Telefon
E-posta

Aday gösterdiğiniz kişi ile bağlantınız nedir? (Yöneticisi vb. gibi)

Aday gösterdiğiniz kişinin girişimcilik başarı öyküsünü ve aday gösterdiğiniz
kişinin başarı öyküsündeki rolünü ve etkisini açıklayınız.
(En fazla 750 kelime)
Açıklama: Aday gösterdiğiniz girişimcilik uygulamasının, süreçlerinin veya girişimcilik
yoluyla teknoloji ekosistemine sağladığı katkının başarı öyküsü olarak nitelendirdiğiniz
yönlerini, sonuçlarını ve etkilerini açıklayınız. Aday gösterdiğiniz kişinin bu girişimcilik
başarı öyküsündeki rolünü ve etkisini anlatınız. Yeni bir kültür oluşturma, veya varolan
kültüre yaptığı katkıyı ve başarı öyküsünün ekosisteme etkisini açıklayınız.
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Ekler
Lütfen aşağıdaki dokümanları proje dosyasına ekleyiniz:
o
o
o

Aday gösterilen kişinin kısa özgeçmişi.
Aday gösteren kişi dışında başka referans olan kişi varsa ad, soyad, meslek,
çalıştığı kurum ve iletişim bilgileri.
Varsa ilgili destekleyici dokümanlar.
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