TFDF FİLATELİ AKADEMİSİ (TFA) ÖDÜL YÖNETMELİĞİ

Amaç :
Seçkin filatelistleri, araştırmacıları ve uygulama çalışmaları ile Türk Filatelisi’ne üstün
hizmet verip katkıda bulunanları onurlandırmak, yetkinliklerini belgeleyerek
çalışmalarına güç katmak ve yetişmekte olan kuşakları özendirmek amacıyla Türk
Filateli Akademisi her yıl aşağıda belirtilen hizmet ödüllerini, yönetmelikte belirtilen
şartlara uygun bulacağı gerçek veya tüzel kişilere verebilir.
Ödül Sınıfları :

a) Yaşam Boyu Onur Ödülü
b) Üstün Hizmet Ödülü
c) Teşvik Ödülü (sadece gerçek kişilere verilir)

Tanımlar :
Madde 1) Yaşam Boyu Onur Ödülü
Türk Filatelisini uluslararası alanda tanıtan, başarı gösteren, Hizmet Ödülü için gerekli
olan koşullardan önemli bir bölümünü gerçekleştiren, sadece gerçek kişilere verilen en
üstün ödüldür.
Madde 2) Üstün Hizmet Ödülü
Filateli konusunda bilimsel çalışma ve araştırmaları ile uluslararası düzeyde önemli
katkıda bulunanlara, araştırma bulgularıyla ülkenin sosyal tarihine önemli bir yarar
sağlamış olanlara veya Devlet Kurumları’nın çağdaş ve atılımcı bir yaklaşımla
koleksiyon kültürünün geliştirilmesine öncülük ederek önemli katkılarda bulunan
yaşayan koleksiyonerlere, Devlet Bürokratlarına, Sivil Toplum Örgütü yöneticilerine
veya Kurumlara verilecek ödüllerdir.
Aşağıda belirtilen nitelik ve katkılardan en az birini sağlamış olmalıdır:
a) Koleksiyon kültürünün gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş olmak;
b) Araştırma yönetimi ve diğer çalışmalar ile araştırıcı bir gençliğin yetiştirilmesine
ve araştırma potansiyelinin artırılmasına önemli katkılarda bulunmuş olmak;
c) Araştırma sonuçlarının koleksiyonerlere aktarılması ve araştırmaya dayalı
koleksiyonculuğun gerçekleştirilmesi ya da yaygınlaştırılmasına emeği geçmiş
olmak;
d) Türkiye’nin koleksiyon kültürünün gelişmesine yönelik, ya da var olan yapının
verimli duruma getirilmesi çabalarıyla kültürel katkıda bulunmuş olmak;
e) Devlet kurumlarında aldığı karar ve uygulamalar ile filatelinin gelişmesine
öncülük edecek önemli katkılarda bulunmak;
f) Filatelik çalışmalar katkı yapacak bilimsel niteliği olan yayın yapmak.
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Madde 3) Teşvik Ödülü
Çalışmaları ile filateli alanlarından gelişmesine katkıda bulunan;
a) Araştırmacılara verilir. Ödül, belli bir araştırma çalışması için verilebileceği gibi,
bir araştırmacının ya da bir araştırmacı grubunun tüm çalışmaları göz önüne
alınarak da verilebilir.
b) Ürettiği koleksiyon veya koleksiyonlar ile ileriye yönelik ümit vaat eden
koleksiyonerlere verilir.
Uygulama İlkeleri
Madde 4) Aynı ödüle aynı konu/yayın/araştırma/koleksiyon ile aynı veya farklı yıllarda
üç defadan fazla başvuruda bulunulamaz.
Madde 5) Her yıl verilecek ödül başvuru şartları ve duyurusu, TFA Yönetimi tarafından
belirlenir ve her takvim yılının ilk üç ayı içinde adayların son katılım tarihleri ile birlikte
TFA web sayfasında duyurulur.
Madde 6) Yukarıda belirtilen ödüller için aşağıda sıralanan kişi ve kuruluşlar aday
önerebilirler.
a) Yüksek öğretim kurumları ile bilimsel çalışma yapan diğer kuruluşların yetkili
kurulları,
b) Federe Filateli Dernekleri,
c) Türkiye Filateli Dernekleri Yönetim Kurulu,
d) Türk Filateli Akademisi Direktörleri,
e) Sadece Teşvik Ödülleri için geçerli olmak üzere, ödüle aday olacak kişi veya
grupları kişisel adaylık başvuruları.
Madde 7) Ödül önerileri, duyurulan son katılım tarihine kadar TFA ‘ya ulaştırılmalı ve
aşağıda belirtilen ekler ile birlikte iletilmelidir.
Hangi ödüle, neden aday gösterildiğini açıklayan gerekçeli bir sunuş yazısı;
Adayın ayrıntılı özgeçmişi;
Çalışmalarını sergileyen belgelerin dökümü;
Önemli çalışmalarla ilgili belgelerin birer örneği;
Teşvik Ödülleri için aday tarafından yapılan kişisel başvurularda, adayın
çalışmaları ile ilgili bilgi alınabilecek uzman kişilerin adları ve adresleri;
f) Ödüle bir araştırma ile aday gösteriliyorsa; çalışmanın ve varsa ilgili makalelerin
1 adet basılı (fotokopi olabilir) ve 1 ad PDF formatında dijital kopyası
a)
b)
c)
d)
e)

Eksik veya son katılım tarihinden sonra gönderilen ödül önerileri dikkate alınmaz.
Madde 8) Kurallara uygun biçimde önerilen adaylar arasından hangilerine ödül
verileceği, Ödül Jürisi’nce belirlenir. Ödül Jürisi;
a)
b)
c)
d)

TFDF Başkanı,
TFA Başkanı,
TFA Direktörleri ,
TFA Direktörlerinin konuya göre gerekli görebileceği TFA Danışmanları’ndan

oluşur.
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Ödül jürisi aynı sınıfta birden fazla adayı ödüle layık bulabileceği gibi, yeterli bulmadığı
durumda belirli bir sınıf veya sınıflarda ödül vermeyebilir.
Madde 9) Ödüller, her yıl Milli Sergi, Akademi Sergisi ,veya Filatelik Seminer
toplantılarından tarih olarak uygun olan ve TFA yönetimi tarafından belirlenecek bir
etkinlik sırasında düzenlenecek törenle sahiplerine verilir. Bu günlerden birinin uygun
olmadığı özel durumlarda, tören günü ve yeri Ödül Jürisince belirlenir. Ödül
kazananlara birer plaket ile ödül belgesi verilir. Ödül kazananlar, törende kendi
uzmanlık alanlarında ya da diledikleri diğer bir konuda konuşma yapabilirler.
Konuşmaların süresi, zaman durumuna ve ödül alan aday sayısına göre TFA Yönetimi
tarafından belirlenir ve tören öncesi ödül kazanan adaylara bildirilir.
Madde 10) Ödül Jürisi içinden bir üye ödüle aday olması durumunda, ödüle aday
olduğu sınıfın oylamalarına katılamaz.
Madde 11) TFA Yönetimi gerekli gördüğü durumlarda, ödül yönetmeliğinde değişiklik
yapma hakkına sahiptir. Ancak bu şekilde yapılabilecek değişikliklerin, her yılın aday
olma süresi bitiminden en geç 1 ay önce TFA web sayfasında duyurulma zorunluluğu
vardır.
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