
Toplumsal Sorumluluk Ödülü 

Başvuru Gerekçe Raporu 

 

1. Çalışma, proje veya benzeri uygulamanın tarihçesi 
2. Çalışma, proje veya benzeri uygulamanın amacı 
3. Çalışma, proje veya benzeri uygulamanın kapsamı 

4. Çalışma, proje veya benzeri uygulama neticesinde elde edilen toplumsal 
sorumluluk esaslı somut kazanımlar 

5. Çalışma proje veya benzeri uygulamanın hedef kitleye yararları 
6. Elde edilen kazanımların sürdürülebilirliği ve bu kapsamda yapılan faaliyetler 
7. Çalışma, proje veya benzeri uygulamanın özgün ve yenilikçi yönleri 
8. Bu çalışma, proje veya uygulamanın örnek model olmasının başkalarına da 

önerilmesinin gerekçeleri 
 

Uluslararası İş Birliği Ödülü 

Başvuru Gerekçe Raporu 

 

1. İş birliğinin tarihçesi 

2. İş birliğinin amacı 

3. İş birliğinin kapsamı 

4. İş birliği sonucunda tarafların elde ettiği kısa vadeli kazanımlar 

5. İş birliği sonucunda tarafların elde edecekleri orta ve uzun kısa vadeli 

kazanımlar 

6. Elde edilen kazanımların, sürdürülebilirliği ve bu kapsamda yapılan faaliyetler 

7. Geliştirilen iş birliği modelinin özgün ve yenilikçi yönleri 

8. İş birliğinin, örnek model olmasının ve başkalarına da önerilmesinin 

gerekçeleri  

 

Üniversite-İş Dünyası İş Birliği Ödülü 

Başvuru Gerekçe Raporu 

 
1. İş birliğinin tarihçesi  
2. İş birliğinin amacı 
3. İş birliğinin kapsamı 
4. İş birliği sonucunda tarafların elde ettiği kısa vadeli kazanımlar 
5. İş birliği sonucunda tarafların elde edecekleri orta ve uzun kısa vadeli kazanımlar 
6. İş birliğinin ülke ekonomisine doğrudan ve potansiyel katkıları 
7. Geliştirilen iş birliği modelinin özgün ve yenilikçi yönleri 
8. İş birliğinin, örnek model olmasının ve başkalarına da önerilmesinin gerekçeleri 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Yerel Kalkınmaya Katkı 
Başvuru Gerekçe Raporu 

 
1. Çalışma, proje veya benzeri uygulamanın tarihçesi  
2. Çalışma, proje veya benzeri uygulamanın amacı 
3. Çalışma, proje veya benzeri uygulamanın kapsamı 
4. Çalışma, proje veya benzeri uygulama neticesinde yerel kalkınma esaslı 

elde edilen kazanımlar ve hedef kitle odaklı yararları 
5. Elde edilen kazanımların sürdürülebilirliği ve bu kapsamda yapılan 

faaliyetler 
6. Çalışma, proje veya benzeri uygulamanın özgün ve yenilikçi yönleri 
7. Çalışma, proje veya benzeri uygulamanın, örnek model olmasının ve 

başkalarına da önerilmesinin gerekçeleri 
 

Dijital Dönüşüm ve Büyük Veri Çalışmaları 
Başvuru Gerekçe Raporu 

 
1. Çalışma, proje veya benzeri uygulamanın tarihçesi  
2. Çalışma, proje veya benzeri uygulamanın amacı  
3. Çalışma, proje veya benzeri uygulamanın kapsamı 
4. Çalışma, proje veya benzeri uygulamanın dijital dönüşüme katkısı 
5. Dijital dönüşüm veya büyük verinin izleme ve değerlendirme süreçlerine katkısı 
6. Çalışma, proje veya benzeri uygulamadan büyük veriye dayalı olarak kanıt 

temelli üretilen politikalar 
7. Elde edilen kazanımların sürdürülebilir bir nitelikte olması ve sürdürülebilirlik adına 

yapılan faaliyetler 

8. Çalışma, proje veya benzeri uygulamanın özgün ve yenilikçi yönleri 

9. Çalışma, proje veya benzeri uygulamanın, örnek alınabilecek model bir 
uygulama olmasının ve başkalarına da önerilmesinin gerekçeleri 

10. Çalışma, proje veya benzeri uygulamanın ekonomiye ve teknolojiye daha geniş 

faydaları veya potansiyel olarak beklenen katkıları 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


