
KURUMSAL ÖDÜLLER 
 

1. Dijital Dönüşüm ve Büyük Veri Çalışmaları Ödülü 

 

Başvuru yapılan yıldan bir önceki yılda yükseköğretim kurumları tarafından tamamlanmış; 

• Algoritmalar 

• Bilgi güvenliği 

• Bilgi sistemleri  

• Büyük veri 

• Karar destek için veri analitiği 

• Kayıp büyük verileri geri kazanma  

• Kriptoloji 

• Veri madenciliği 

• Yapay öğrenme 

• Yapay zekâ 

• Yüksek performanslı veri işlemi ve benzeri çalışmaların ödüllendirilmesi 

amaçlanmıştır. 

 

Bu kategoride yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde, gerçekleştirilen çalışmanın 

uygulama alanlarında sağladığı avantajların, özgün, yenilikçi, sürdürülebilir ve diğer 

yükseköğretim kurumları tarafından da örnek alınabilecek nitelikleri dikkate alınır. 

 

2. Toplumsal Sorumluluk Ödülü 

Başvuru yapılan yıldan bir önceki yılda yükseköğretim kurumlarının tamamlanmış olan 

topluma hizmet odaklı proje ve benzeri uygulamaları ödüllendirilir. Bu kategoride yapılacak 

başvuruların değerlendirilmesinde, yükseköğretim kurumunun topluma hizmet esaslı yaptığı 

özgün, yenilikçi, sürdürülebilir ve diğer yükseköğretim kurumları tarafından da örnek 

alınabilecek uygulamalar dikkate alınır. 

 

3. Uluslararası İş Birliği Ödülü 

Başvuru yapılan yıldan bir önceki yılda yükseköğretim kurumlarının tamamlanmış olan 

yurtdışındaki yükseköğretim ve araştırma kurumlarıyla yapmış oldukları sonuç üreten 

işbirlikleri ödüllendirilir. Bu başlıkta yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde, 

gerçekleştirilen işbirliğinin özgün, yenilikçi, sürdürülebilir ve diğer yükseköğretim kurumları 

tarafından da örnek alınabilecek nitelikleri dikkate alınır. 

4. Üniversite-İş Dünyası İş Birliği Ödülü 

Başvuru yapılan yıldan bir önceki yılda üniversite-sanayi işbirliği alanında tamamlanmış proje 

ve benzeri faaliyetler ödüllendirilir. Başvurular, yükseköğretim kurumu ve sanayi 

kurumu/kuruluşu tarafından birlikte yapılır. Sanayi tarafı, projenin yapı ve niteliğine göre bir 

firma, sektör, sanayi odası veya benzeri kurum/kuruluş olabilir. Bu kategoride yapılacak 

başvuruların değerlendirilmesinde, her iki tarafa da somut ve uzun vadeli yararı olan, diğer 

yükseköğretim kurumları veya sanayi kuruluşları tarafından da örnek alınabilecek işbirliği 

modelleri dikkate alınır. 

 

 

 

 

 



5. Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü 

 

Başvuru yapılan yıldan bir önceki yılda tamamlanmış olan ve yükseköğretim kurumunun 

bulunduğu ilde/bölgede yerel kalkınmaya katkı odaklı, sonuç üreten proje ve benzeri 

uygulamaları ödüllendirilir. Bu kategoride yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde, 

yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilde/bölgede ekonomik, sosyal ve kültürel esaslı yerel 

kalkınmaya yaptığı özgün, yenilikçi, sürdürülebilir ve diğer yükseköğretim kurumları 

tarafından da örnek alınabilecek uygulamalar dikkate alınır. 
 


