
TBD 
Prof.Dr. Aydın Köksal Bilgisayar Mühendisliği Bilim Ödülü  

Yönetmeliği 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve Kapsam 

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından 
Prof.Dr. Aydın Köksal Bilgisayar Mühendisliği Bilim Ödüllerine ilişkin usul ve 
esaslarını belirlemektir. 

Madde 2- TBD Prof.Dr. Aydın Köksal Bilgisayar Mühendisliği Bilim Ödülleri her 
yıl Bilgisayar Mühendisliği Bilim Ödülü, Bilgisayar Mühendisliği Akademik 
Öğretim Ödülü, Özgün Yerli Yazılım Ödülü ve Yazılım Dışsatım Ödülü olmak 
üzere 4(dört) kategoride aday gösterilenler arasından her kategoride bir ödül 
olarak verilir. Ödüller, bütün bilim insanlarına açıktır.  

Madde 3- TBD Prof.Dr. Aydın Köksal Bilgisayar Mühendisliği Bilim Ödülleri 
alanında özgün, öncü ve yenilikçi çalışmaları olan bilim insanlarına sunulur.  

Dayanak 

Madde 4- Bu Yönetmelik, TBD Tüzük’ünün 2 ve 3’üncü maddelerine dayanılarak 
hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 5- Bu yönetmelikte geçen; 

TBD: Türkiye Bilişim Derneğini, 

Yönetim Kurulu: TBD Merkez Yönetim Kurulunu, 

Seçici Kurul: TBD Prof.Dr. Aydın Köksal Bilgisayar Mühendisliği Bilim Ödülleri 
Seçici Kurulunu, 

Ödül: TBD tarafından verilecek TBD Prof.Dr. Aydın Köksal Bilgisayar 
Mühendisliği Bilim Ödüllerini ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Ödüller ve Aday Olma Koşulları 

Ödül Kategorileri 

Madde 6- TBD Prof.Dr. Aydın Köksal Bilgisayar Mühendisliği Bilim Ödülleri 
aşağıda tanımlanan dört kategoridedir: 

6.1-Bilgisayar Mühendisliği Bilim Ödülü: 

Özgün bildiri, makale ya da kitap olarak yayımlanmış yapıtlarıyla 
akademisyenler, araştırmacılar ile üniversite ve endüstri kuruluşlarının Ar-
Ge bölümlerinde çalışan bilim insanları ve çalışanlar katılabilirler.  



Yapıtlarda: (a) Seçilen konuya göre bilimsel/teknik içerik, (b) Bilimsel/ 
teknik/ toplumsal katkı, (c) Nitelikli bilimsel sunuş, (ç) Bilim dili olarak 
Türkçenin nitelikli kullanımı değerlendirilecektir. 

6.2- Bilgisayar Mühendisliği Akademik Öğretim Ödülü: 

Bilgisayar Mühendisliği öğretim izlenceleri ve uygulamalarıyla, Türkçe 
öğretim yapan üniversiteler katılabilirler.  

Öğretim izlencesinde (a) endüstrinin ve iş dünyasının güncel 
gereksinimlerini karşılama amacına uygun bilimsel/teknik içerik; (b) 
kuramsal/uygulamalı öğretim dengesi; (c) eğitimsel kapsam ve tutarlılık; (ç) 
Bilimsel- teknik-toplumsal katkı, (d) Öğretim araç/gereçleri olarak yabancı 
dillerle dayalı kaynakların yanı sıra, özellikle bilim ve öğretim dili olarak 
Türkçe’nin nitelikli kullanımı da değerlendirilecektir. 

6.3-Özgün Yerli Yazılım Ödülü: 

Başvurular, özgün yerli yazılım ürününün işlevsellik; ölçeklenirlik (KOBİ’ler 
ve büyük kurumlarda esnek kullanım olanağı); nesnelerin interneti ve 
endüstri 4.0 kapsamında ulusal rekabet gücümüzü arttırıcı etki; yenilikçi iş 
modeli; güncel yüksek teknolojiyle uyumlu altyapı ve sistem mimarisi; 
güvenilirlik; birlikte işlerlik; siber güvenlik; güncel gelişme koşullarına 
uyarlanabilirlik; dışalımı önleyici/azaltıcı etki gibi ölçütlere göre 
değerlendirilecektir. 

6.4-Yazılım Dışsatım Ödülü:  

Türkiye çıkışlı Yazılım Ürünleri ya da Yazılım Projeleri’yle “Endüstriyel 
Ürün” dışsatımı gerçekleştiren firmalar katılabilirler. 

Yönetim Kurulu, bu maddede belirlenen alanlar dışında da ödül alanları 
belirleyebilir. 

Adaylık Koşulları  

Madde 7- TBD Onursal Başkanı Prof.Dr. Aydın Köksal, TBD Genel Merkez 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBD İcra Kurulu Başkanı, Yüksek öğretim kurumları 
ile bilimsel araştırma yapan diğer araştırma kurumlarının temsilcileri ve yetkili 
kuruluşları, ilgili diğer sivil toplum kuruluşları aday önerebilirler. 

Bilim Ödülleri’ne aday olmak isteyen kişilerin kendileri de aday olabilirler. Bilim 
Ödülüne aday olmak veya gösterilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak 
zorunludur. 

TBD Genel Merkez ve Şube yönetim kurulu üyeleri, TBD çalışanları ve 
değerlendirme süreçlerinde yer alan bilim insanları aday gösterilemezler. 

Aynı Ödüle yıllar içinde üç defadan fazla başvuru yapılamaz. 

Madde 8- Önerilecek adaylara ilişkin bilgiler, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan 
formata uygun olarak düzenlenir.  Öneri dosya içeriği aşağıda sıralanan belgeleri 
içermelidir (Ek-Başvuru Formu): 

1. Hangi Ödüle, neden aday gösterildiğini açıklayan gerekçeli sunuş yazısı, 

2. Adayın ayrıntılı özgeçmişi, 

3. Adayın çalışmalarını sergileyen belgelerin dökümü ve 



4. Adayın bugüne kadar aldığı diğer ödüller ve son iki yılda aday gösterildiği 

ödüllerin listesi. (İlgili kategoriler için) 

Ödülün Niteliği 

Madde 9- Her kategoride bir Ödül verilir. Her Ödül için bir Plaket ve bir Onur 
Belgesi düzenlenir. Ödüle değer görülme gerekçesi Onur Belgesinde özet olarak 
belirtilir. Plaket ve Onur Belgelerinin biçim ve içerikleri Yönetim Kurulunca 
belirlenir. 

Ödüller, Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği günde düzenlenecek törenle 
sahiplerine verilir. Bir yıl içinde alınmayan Ödül beratları ve belgeler TBD’ye 
kalır. Ödülünü almayanlar tekrar aday gösterilemez. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ödül Sahiplerinin Belirlenmesi   

Seçici Kurulu 

Madde 10- Seçici Kurul, TBD Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından 
oluşturulur. Seçici Kurul en az dokuz üyeden meydana gelir ve her yıl yeniden 
belirlenir. Seçici Kurul üyelerinin yeni dönemde tekrar göreve davet edilmesi 
durumunda Seçici Kurul üyelerinin üçte biri yeni üyelerden oluşturulur. 

Seçici Kurulu Üyeleri, TBD Merkez Yönetim Kurulu tarafından davet edilir.  

Seçici Kurulu, ilgili daldaki üniversite, akademi ve yüksek öğretim kurumları 
üyeleri, meslek kuruluşu ve STK üyeleri, Kamu kurum ve kuruluşu 
yöneticilerinden oluşur. Seçici Kurulu ilk toplantısında bir başkan ve bir yazman 
seçer. 

TBD Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Kurulun tabii üyesidir.   

Madde 11. Seçici Kurulunun görevleri: 

1. Ödüllerin ilanından değerlendirme sonuçlanıncaya kadar tüm işlemleri 

yürütmek, 

2. Gerektiğinde çalışmalar hakkında ilgili kişi ve kuruluşlardan görüş belirten 

raporlar almak, 

3. Değerlendirmeler yaparak ödüle layık görülenleri seçmek ve TBD Merkez 

Yönetim Kurulu'na önermek 

Değerlendirme 

Madde 12- Ödüllere aday gösterilen kişilerin çalışmaları Seçici Kurulu 
tarafından değerlendirmeye alınır. Değerlendirme de adayların eğitim ve 
toplumsal hizmetleri ve katkıları da dikkate alınır. 

Jüri kararını “oy çoklugu” esasına göre belirler. 

Adayın seçiminde oylama açık yapılır ve oylama sonunda Ödüle layık adayların 
oylarının eşit olması durumunda eşit oy alan ilk sıradaki adaylar arasında 
yeniden oylama yapılır. 



Seçici Kurulu değerlendirmelerini tamamladıktan sonra ödüle aday gördükleri 
bilimsel çalışma ve projelere ilişkin gerekçeleri hazırlar. Bu gerekçeler verilecek 
Onur Belgesine yazılır.  

Sonuç tutanağı, adayların oyları yazılarak tüm Seçici Kurul üyeleri tarafından 
imza altına alınır. Üyelerin oyları açıklanmaz. 

Değerlendirme sonuçları TBD Genel Merkez Yönetim Kuruluna sunulur.  

Seçici Kurulu çalışmalarında gizlilik esastır. Adaylık sürecinde değerlendirilen 
adayların isimleri, ilgili bilgi ve belgeleri gizli tutulur. Seçici Kurul, sonuçları 
Yönetim Kurulunca resmen açıklanıncaya değin, çalışmalar ve sonuç hakkında 
bilgi veremez ve açıklama yapamaz.  

Takvim 

Madde 13- Ödüller için aday gösterme ve değerlendirme sürecine ilişkin takvim 
her sene Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve TBD resmi internet sitesinden 
ilan edilir.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Diğer Hükümler 

Sekreterya Hizmetleri 

MADDE 14- Seçici Kurulunun sekreterya işleri Yönetim Kurulu tarafından 
görevlendirilen kişi/kişiler tarafından yapılır. 

Ödül Törenine Katılım 

Madde 15- Ödül törenine Ankara dışından katılacak ödül alacak bilim adamının 
ulaşım ve konaklama giderleri TBD tarafından karşılanır. 

Yürürlük 

Madde 16- Bu yönetmelik, TBD Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından kabul 
edildiği gün yürürlüğe girer.  

Yürütme 

Madde 17- Bu yönetmelik hükümleri TBD Merkez Yönetim Kurulu tarafından 
yürütülür. 

 


