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ELGİNKA
14. TÜRK KÜLTÜ
VE TEKNOLO
Elginkan Vakfı tarafından Türk kültürü ve
teknoloji alanındaki araştırma, çalışma ve hizmetlere
destek olmak amacıyla ilk kez 2006 yılında hayata
geçirilen Türk Kültürü Araştırma ve Teknoloji
Ödülleri Programı’nın ondördüncü uygulaması bu
yıl gerçekleştirilecektir.
Türk kültürü ve teknoloji alanlarının, her biri
için ödül tutarı 100.000 TL’ dir.
TÜRK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ
Kültür değerlerimiz, tarihimizde bizi büyüten
örf, adet ve manevi değerlerimiz ve Türkçemiz
konularında özgün araştırma ve çalışmalar veya daha
önce yapılmış araştırma ve çalışmaların geliştirilmesi
yoluyla, Türk kültürüne ve dilimize gerçek anlamda
katkıda bulunan araştırmacı ve araştırmacı grubuna
verilecektir.
TEKNOLOJİ ÖDÜLÜ
Yeni ürün veya yeni teknik ya da teknolojiye
dayalı üretim süreçleri geliştirerek teknolojiye
gerçek anlamda katkıda bulunan araştırmacı veya
araştırmacı grubuna verilecektir.

AN VAKFI
ÜRÜ ARAŞTIRMA
OJİ ÖDÜLLERİ
Ödüller için başvurular, aşağıda yer alan kurum
ve kuruluşlar tarafından aday gösterilmek suretiyle
yapılmaktadır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aday gösterebilecek Kurum ve Kuruluşlar
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Türkiye Bilimler Akademisi Konseyi,
Bilim Akademisi Derneği,
Üniversitelerin senatoları, mühendislik bilimleri,
Türk kültürü ve ilgili alanlarda faaliyet gösteren;
fakülte, enstitü ve merkezleri,
Mühendislik bilimleri, Türk kültürü ve ilgili
alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör
kurum ve kuruluşları,
TÜBİTAK Araştırma Grupları Yürütme Komiteleri,
KOSGEB Başkanlığı,
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)
Başkanlığı,
Verimlilik Genel Müdürlüğü,
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Kuruluşları,
İlgili Sivil Toplum Kuruluşları.

Söz konusu kurum ve kuruluşların, önerdikleri
adayların özgeçmişlerini, yaptıkları çalışmaları ve
kurumun öneri gerekçelerini içeren bir dosyayı bir
öneri yazısıyla birlikte en geç 01 Ekim 2019 tarihine
kadar, Elginkan Vakfı Müdürlüğüne göndermeleri
gerekmektedir.
Kazananlar Aralık 2019’da açıklanacak ve
ödüller törenle takdim edilecektir.

Elginkan Ailesi tarafından 1985 yılında kurulan Vakıf,
çalışmalarını başlangıçta genel ve mesleki eğitim üzerinde
yoğunlaştırmıştır. Ülke sanayiinin ihtiyaç duyduğu vasıflı
işgücünün yetiştirilmesine ve bu suretle ülkenin istihdam
imkanlarını artırıcı eğitim çalışmalarına katkıda bulunmayı
hedefleyen Vakfın, Manisa (1994) ve İzmit’te (2006)
ücretsiz hizmet veren iki mesleki ve teknik eğitim merkezi
bulunmaktadır.
Eğitime katkı faaliyetleri kapsamında; İzmit Cahit
Elginkan Anadolu Lisesi, İTÜ Ekrem Elginkan Lisesi,
Ümraniye Elginkan Vakfı Anasınıfları Binası, E.C.A. Elginkan
Anadolu Lisesi ve aynı bahçe içerisinde yeralan H. Cahit
Elginkan Spor Salonu, E.C.A. Elginkan İlköğretim Okulu
ve Ümmehan Elginkan Kız Öğrenci Yurdu ve Yemekhane
Binası Vakfımız tarafından yaptırılarak eğitim camiasına
bağışlanmıştır.
Vakfın başarılı ve maddi imkanları yetersiz lisans ve
lisansüstü düzeyinde öğrenim gören öğrencilere yönelik burs
programı da mevcuttur.
Eğitim alanında önemli projeler gerçekleştiren Vakfımız bu
çalışmalarının yanında çeşitli kurum ve kuruluşların bilim, kültür
ve teknoloji alanındaki faaliyetlerini de desteklemektedir.
ELGİNKAN VAKFI’NIN AMAÇLARI

• Kültür değerlerimizi, tarihimizde bizi büyüten örf,
adet ve manevi değerlerimizi ve Türkçemizi araştırmak,
araştırmaları desteklemek, korumak, yaşatmak ve
tanıtmak,
• Bilim, teknoloji ve eğitim alanındaki faaliyetleri teşvik
etmek,
• Ülke sanayiinin ihtiyaç duyduğu vasıflı işgücü
yetiştirilmesine ve bu suretle ülkenin istihdam imkanlarını
artırıcı eğitim çalışmalarına katkıda bulunmak için okullar,
eğitim kurumları açmak, işletmektir.
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