2019 AUSDER
2. ULAŞIMDA AKLIN YOLU ÖDÜLLERİ
BAŞVURU ESASLARI
1.

Amaç
2019 AUSDER Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri’nin amacı, AUS alanında çalışan,
emek veren, kişi, kurum ve kuruluşları desteklemek, bilinirliklerini artırmak,
çalışmalarından sektörün diğer paydaşları ile vatandaşların haberdar olmalarını
sağlayarak bu kişi kurum ve kuruluşları onore etmektir.

2.

Başvuru Şekli
AUSDER ödüllerine başvuru iki yolla yapılabilir;
2.1. Doğrudan
Katılımcılar gerekli prosedürü tamamlayarak başvurularını yapabilirler. Tek
şart başvurulan kategori için doğrudan başvurunun kabul edilebilir olmasıdır.
2.2. Öneri
İsteyen herkes üçüncü şahısları önerebilir.
Bunların dışında Seçici Kurul özellikle AUSDER Özel Ödülü ve Sektöre Katkı Ödülü
için öneride bulunma hakkına sahiptir.

3.

Ödül Kategorileri
Ödül kategorilerini belirleme yetkisi AUSDER Yönetim Kurulundadır. 2019 yılı için
belirlenen ödül kategorileri;
3.1. Ulaşımda Aklın Yolu Belediyecilik Ödülü
Kriterler
Belediyeler ve bağlı kurumları
Başvuru Şekli

Doğrudan, Öneri

Kısa Açıklama

Belediyelerin ve/veya bağlı iştiraklerinin, AUS alanında
gerçekleştirdikleri, vatandaşın günlük yaşamını
doğrudan etkileyen daha güvenli, hızlı, konforlu,
çevreci ve yaşamı kolaylaştırıcı uygulamalar bu
kategoride değerlendirileceklerdir. Örneğin;







Toplu taşıma projeleri
Elektronik ücretlendirme projeleri
Farklı ulaşım modlarının entegrasyonu
Vatandaşın bilgilendirilmesi projeleri
Seyahat planlama, park otomasyonu vb. projeler
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Değerlendirme

Bu kategoride büyükşehirler ve diğer il ve ilçe
belediyeleri olmak üzere iki ölçekte değerlendirme
yapılacaktır.

Kriterler

Kategoriye Uygunluk
Yenilik Seviyesi
Uygulanabilirlik
Toplumda yaratacağı etki ve fayda
Uygulamanın Yaygınlığı

Ödül

Plaket

3.2. Ulaşımda Aklın Yolu Hareketlilik Teknolojisi Ödülü
Kimler Başvurabilir Herkes
Başvuru Şekli

Doğrudan, Öneri

Kısa Açıklama

Ulaşım alanında geliştirilen her türlü ürün, hizmet ve
yazılımlar bu kategoride değerlendirilecektir.

Değerlendirme

Ürün, Hizmet ve Yazılım olarak üç kategoride ödül
verilecektir.

Kriterler

Kategoriye Uygunluk
Yenilik ve Özgünlük Seviyesi
Uygulanabilirlik
Topluma Getireceği Fayda

Ödül

Plaket

3.3. Ulaşımda Aklın Yolu Start-Up Ödülleri
Kimler Başvurabilir Kosgeb’in belirlediği sınıflandırmaya göre mikro veya
küçük ölçekli işletme kategorisine giren firmalar veya
bireysel çalışmalar yapan kişiler
Başvuru Şekli

Doğrudan, Öneri

Kısa Açıklama

AUS konusunda ürün, yazılım, hizmet ve sistem
geliştiren, sektörde bir yenilik, ayrışma, farklılaşma
yaratan, ürün, hizmet ve yazılımları yerlileştiren
çalışmalar değerlendirme kapsamına alınacaktır.

Değerlendirme

Ödül sayısı birden fazla olabilir

Kriterler

Kategoriye Uygunluk
Yenilik ve Özgünlük Seviyesi
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Uygulanabilirlik
Topluma Getireceği Fayda
Ödül

10.000 TL (Onbin TL)

Özel Madde

Sadece bu kategoriye mahsus olmak üzere ödül
alan/lar 2019 ve 2020 yılları sonunda projenin geldiği
durumu gösterir bir raporu AUSDER’e sunacaklardır.

3.4. Ulaşımda Aklın Yolu Medya Ödülü
Kimler Başvurabilir Yazılı, görsel, internet veya sosyal medyada AUS
konusunda yayın, haber, program, tanıtım yapan,
sektördeki gelişmeleri topluma aktaran ve bunu bir
süreklilik haline getiren medya kuruluşları
Başvuru Şekli

Doğrudan, Öneri

Kısa Açıklama

AUS alanındaki gelişmeleri topluma bir şekilde
duyuran, bunu özellikle periyodik olarak yapanlar bu
kategorinin hedefidir.

Değerlendirme

-

Kriterler

Kategoriye Uygunluk
Süreklilik Derecesi
Vatandaşa Ulaşma Oranı

Ödül

Plaket

3.5. Ulaşımda Aklın Yolu Sektöre Katkı Ödülü
Kimler Başvurabilir Sektöre katkı yapan ancak yukarıdaki kategorilerden
birine girmeyen çalışmaları bulunan kişi, kurum ve
kuruluşlar bu kategori için başvuru yapabileceği gibi
Ödül Jürisi bu kategori için kendisi de seçim yapabilir
Başvuru Şekli

Öneri, Doğrudan

Kısa Açıklama

AUS konusunda bilinirlik yaratan, araştırma yapan,
kitap yazan, eğitim veren, mevzuatın oluşturulması,
standartların belirlenmesi ve sektörün yerleşmesi için
çalışmalarda bulunan, bunları yaparken maddiyatı değil
sektörün sağlıklı gelişmesini ön planda tutan kişi
kurum
ve
kuruluşların
öne
çıkarılması
hedeflenmektedir.

Değerlendirme

Bu kategoride ödül sayısı birden fazla olabileceği gibi
derneğe onursal üye olarak kabul edilmeleri de
mümkün olacaktır.
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Kriterler

Kategoriye Uygunluk
Topluma Getirdiği Fayda
Uygulamanın Yaygınlığı
Harcanan Çaba

Ödül

Plaket ve/ya Onursal Üyelik

3.6. Ulaşımda Aklın Yolu Özel Ödülü
Kimler Başvurabilir Bu kategoride doğrudan başvuru kabul edilmeyecektir.
Başvuru Şekli

Öneri, Seçici Kurul Takdiri

Kısa Açıklama

AUS alanında yapılan büyük, yenilikçi, toplumun günlük
yaşamını köklü bir şekilde değiştirecek, sektöre farklı
bir bakış açısı getirecek projelerin, çalışmaların,
uygulamaların
takdir
edilmesi
amacı
ile
düşünülmüştür. Bu nedenle bu kategori daha çok
büyük ölçekli firmalar ile Genel Müdürlük ve üzeri
devlet
yapılanmalarının
değerlendirileceği
bir
kategoridir.

Değerlendirme

-

Ödül

Plaket

3.7. Ulaşımda Aklın Yolu Akademi Ödülü
Kimler Başvurabilir Yüksel lisans veya doktora tezlerini bitirenler
Başvuru Şekli

Doğrudan, Öneri,

Kısa Açıklama

AUS alanında yüksek lisans ve doktora çalışmalarına
yönelik kategoridir. Jüriden onay almış tezler
başvurabilir. Danışmanlar başvuramaz.

Değerlendirme
Kriterler

Tezin Kabul Edilmiş Olması
Sektöre Katkı Oranı

Ödül
4.

5.000 TL

Ödül Sayıları
1.
Belediyeler kategorisinde büyükşehirler ve diğer il ve ilçeler olmak üzere 2
adet ödül verilecektir.
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2.

Diğer kategorilerde asıl olan birer ödül vermek ise de günün koşullarına göre
daha çok sayıda da verilebilecektir. Start-up ödülleri mali koşullara göre
değerlendirilecektir.

Seçici Kurul herhangi bir kategoride bir aday üzerinde mutabakat
sağlayamaz ise ödül sayısını artırabilme yetkisine sahiptir. Diğer yandan o
kategoride ödüle değer bir proje veya çalışma bulunamaz ise ödül
verilmeyecektir.
Planlanan Ödüller

3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
5.

UAY
UAY
UAY
UAY
UAY
UAY
UAY
UAY
UAY
UAY

Belediyecilik
Belediyecilik
Hareketlilik Teknolojisi
Hareketlilik Teknolojisi
Hareketlilik Teknolojisi
Start-Up
Medya
Sektöre Katkı
Akademi
Özel

Büyükşehir Belediyesi
İl ve İlçe Belediyesi
Ürün
Hizmet
Yazılım

Ödüller
AUSDER ödülleri maddi olmaktan ziyade kazananlara toplum önünde bilinirlik ve
saygınlık sağlama aracı olarak düşünülmüştür. Bu nedenle ödül olarak özel
tasarlanmış plaket verilecektir.
Para ödülü UAY Akademi Ödülü ve UAY Start-Up kategorilerinde verilecektir.
Öğrenciler ile küçük ölçekli girişimci kişi ya da firmalara bir nebze olsun fayda
sağlayarak onların hem onore edilmesi hem de yaptıkları işe ufak bir katkı
sağlayarak bu alanda daha fazla çalışma yapmalarını teşvik etmek amacı ile
verilecektir. Ticari firmaların KOSGEB tanımlamasında mikro ve küçük ölçek
kategorisine girmesi gerekmektedir.

6.

Seçici Kurul
Ödül almaya hak kazananlar bir seçici kurul tarafından belirlenecektir. Biri başkan
7 kişiden oluşacak olan Seçici Kurul AUSDER Yönetim Kurulu, AUSDER Üyeleri
ve Sektörün önde gelenlerinden oluşturulacaktır.

7.

Başvuru
Başvurular ekte verilen başvuru formunun doldurulması ve istenen belgelerin
derneğimize ulaştırılması ile gerçekleştirilecektir. Başvuru sırasında verilen bilgi,
belge ve evraklar üçüncü şahıslara açılmayacak ve paylaşılmayacaktır.
Başvuruda esas olan gerçekleştirilmiş proje veya çalışmanın sonlandırılma
aşamasına
gelmiş
olmasıdır.
Düşünce
aşamasında
olan
veya
gerçekleştirilmesinde maddi ve fiziki imkânsızlıklar olan proje ve çalımalar
değerlendirilmeye alınmayacaktır.
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Başvuru yapan gerçek veya tüzel kişilerin kusur ve/veya ihmali nedeniyle üçüncü
kişilere ait fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin ihlallerin tespit edilmesi
durumunda Yönetmelik, Araştırma Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar
ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Başvuru yapılan proje konusuyla ilgili olarak ulusal/uluslararası patent/faydalı
model/tescil alınıp alınmadığına dair taramalar başvuru yapan gerçek veya tüzel
kişinin sorumluluğunda olup, bu nedenle AUSDER’in herhangi bir sorumluluğu veya
yükümlülüğü bulunmadığını başvuru sahipleri peşinen kabul etmişlerdir.
8.

Son Başvuru Tarihi ve Başvuru Yeri
Proje başvuruları 15 Şubat 2019 mesai saati bitimine kadar (TSİ 17.30) ekteki
formları doldurmak sureti ile derneğimize elden, posta veya e posta yolu ile
ulaştırılacaktır. Başvuruların herhangi bir nedenle zamanında derneğimize
ulaşmamasından hiçbir şekilde derneğimiz sorumlu olmayacaktır.
Başvuru adresleri şu şekildedir:
Elden, kargo veya posta için adres:
Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği
Eti Mah. Celal Bayar Bulvarı
ATG Ankara Tren Garı Ofis Bloğu
5. Kat No:28/230 Sıhhiye ANKARA
e posta için adres: aus@ausder.org.tr

9.

Takvim
AUSDER Ödüllerinin, tüzüğü gereği her yılın Mart ayı içerisinde yapılması gereken
AUSDER’ Olağan Genel Kurullarında açıklanması ve verilmesi hedeflenmektedir.
2019 yılı Olağan Genel Kurulu 13-14 Mart 2018 tarihinde yapılması
planlandığından takvim buna göre oluşturulmuştur.

Son Başvuru Tarihi

15 Şubat 2019 Cuma

Ön İnceleme

18-24 Şubat 2019

İlave Bilgi İstenmesi

25 Şubat – 28 Şubat 2019

Seçici Kurulun Toplanması

4 – 8 Mart 2019

Sonuçların Açıklanması

13 Mart 2019
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Sunumlar

13 Mart 2019

Herhangi bir nedenle Olağan Genel Kurulun belirlenen tarihte yapılamaması
halinde;

1-

Belirlenmiş ise Olağan Genel Kurulun planlanan tarihinde

2-

Olağan Genel Kurulun yapılacağı tarih belirlenemiyor ise AUSDER
Yönetim Kurulunun alacağı karara göre hareket edilecektir. Yönetim
Kurulu ödül programını iptal etmekte veya kendi belirleyeceği bir
tarihte düzenlemekte serbesttir.

10. Sonuçların Duyurulması
Sonuçlar Olağan Genel Kurul’da açıklanacak ve ödüller kazananlara takdim
edilecektir. Aynı zamanda AUSDER’in www.ausder.org.tr adresinden de
yayınlanarak kamuoyuna duyurulacaktır. Ödül kazananlar istedikleri mecralarda
aldıkları ödülü duyurma haklarına sahiptirler.
Ödül için başvuran tüm proje ve çalışmalar bir dokümanda toplanacak ve
kamuoyuna duyurulacaktır. Ayrıca ödül kazananların projelerini katılımcılara
aktarabilmeleri için bir oturum düzenlenecektir.
11. Hak Talepleri
Verilecek ödüller AUSDER Ödülleri olup, ödül kazananları belirlemede kullanılacak
yöntemi AUSDER ve Seçici Kurul belirleyecektir. Ödül kazanamayanlar,
kazanamama veya kazananların hangi kriterlere göre ödül kazandığını sorgulama
hakkına sahip değildir.
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