
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) İzmir Şubesi

TBD Bilişimde Özenli Türkçe Yazılım Yarışması Şartnamesi

1. Yarışmanın amacı
● TBD Bilişimde Özenli Türkçe Yazılım Yarışması, bilişimde özenli Türkçe kullanımının

yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenmektedir. Yarışma sırasında geliştirilecek
yazılımların etkinlik sonrasında da kullanımı ile yaygın etkinin arttırılması
hedeflenlenmektedir.

2. Katılım esasları
● Etkinlik Düzenleme Kurulunda yer almayan ve 18-26 yaş arasındaki herkes etkinliğe

başvurabilir.
● Katılımcılar başvuru formunu doldururken girdikleri tüm bilgilerin doğru olduğunu

kabul eder.
● Katılımcılar, başvuru formunda; kendilerini, takım arkadaşlarını ve proje fikirlerini

anlatmak zorundadır.
● Yarışmaya katılım bireysel ya da takım halinde olabilir. Takımlar en fazla beş

katılımcıdan oluşabilir.
● Yarışma kapsamında hazırlanacak sunumda takım üyelerinin tamamının proje

kapsamında görev tanımları yapılmalıdır.
● Yarışma süresince geliştirilecek kodların açık kaynaklı olarak GitHub’da paylaşımı

zorunludur. Bu bağlamda tüm yarışmacılar projeleri ile ilgili gerekli dokümantasyonu
yapmak zorundadır.

● Yarışmacılar proje geliştirme süresince GitHub üzerinden para ile satın aldıkları
kütüphaneleri kullanamaz.

● Yarışmacılar, yarışmaya mevcut durumda üzerinde çalıştıkları projelerini sunamaz.
● Projenin özgün olması, ilgili yarışmacılar tarafından oluşturulması ve bilgisayar

programı olarak somutlaştırılması gerekmektedir. Yarışma süresince, yarışmacıların
daha önce başka yerde yayınlanmış ya da satılmış projeleri kullanılamaz.

● Yazılım Yarışmasına sunulan bilgiler yarışmayla ilgili dergi, broşür, rapor ve internet
sayfalarında yayınlanacaktır.

● Hakem ve mentorların aşağıdaki durumların oluştuğuna ilişkin kanaatinin oluşması
durumunda projeler değerlendirme dışında tutulacaktır:

○ Başkalarının çalışmalarından onları kaynak göstermeden yararlanma,
○ Bireylerin temel hak ve özgürlüklerine müdahale,
○ Bireylere fiziksel veya ruhsal zarar verme,
○ Projede kullanılan/toplanılan özel nitelikteki bilgilerin paylaşılması.

● Düzenleme Kurulu  yarışmayı uzatma, bitiş tarihini erkene alma, dondurma, iptal
etme, yarışma kurallarını ve ödülleri değiştirme hakkını saklı tutar. Etkinlik internet
sayfasında bildirim dışında katılımcılara duyuru veya açıklama yapma
yükümlülüğüne sahip değildir.
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● Yarışmacılar, yarışma açılış toplantısında yer alarak yarışmada yer alacaklarını,
katılım ekibinde değişiklik varsa ilgili değişiklikleri Düzenleme Kuruluna bildirmek
zorundadır.

3. Projelerde aranacak nitelikler
● Projeler Özgün Değer (20), Yaygın Etki (15), Uygulanabilirlik (15), Gerçekleştirme

Başarısı (15), Türkçe Kullanımı (30) ve Sunum Kalitesi (5) kriterlerine göre
yanlarındaki ağırlık ölçüleri esas alınarak değerlendirilir.

● Bir proje, hakemler tarafından her bir değerlendirme kriterlerine göre 1-10 arasındaki
puanlara göre değerlendirilir.

4. Yarışma sunumları
● Yarışma sunumları en fazla 5 dakika uzunluğunda video, bir adet tanıtım yazısı ve 5

dakikalık soru-cevap şeklinde yapılacaktır.
● Yarışma internet sitesinde açıklanan tarih ve saatte sona erecektir. Bu saate kadar

projeye ait tüm dokümanların, sunum videosunun, tanıtım yazısınının ve
bilgilendirmelerin GitHub’a yüklenmesi gerekmektedir.

● GitHub’a yüklenecek dosyaların adları TBDyazilimyarismasi-ProjenizinAdı şeklinde
başlamalıdır.

● GitHub proje yükleme sürecinde “BilişimdeTürkçe” etiketini kullanarak yükleme
yapılmalıdır.Ayrıca ekip halinde başvuran kişiler mutlaka ekip adlarını da
etiketlenmelidir.

● Yukarıda bahsi geçen saate kadar projesini sisteme yüklemeyen kişilerin projeleri
değerlendirilmeyecektir.

● Projeler yarışma sonunda değerlendirilecektir. Düzenleme Kurulu tarafından her
ekibe saat ve zoom link bilgisi iletilecektir.

● Proje sunumları önceden kaydedilmiş 5 dakikalık sunum ve sonrasında 5 dakikalık
canlı Soru-Cevap olarak toplam 10 dakika olmalıdır. Bu süreyi aşan sunumlar
Düzenleme Kurulu tarafından kesilecektir.

● Hazırlanacak sunumlar, http://yazilimyarismasi.tbd.org.tr adresinde yer alan formata
uygun hazırlanmalıdır.

● Önceden kaydedilmiş olan sunum içerisinde, etkinlik esnasında geliştirilmiş olan
projeyle ilgili bir demo gösterimi yapılması gerekmektedir.

● Yarışmacılar ayrıca bir tanıtım yazısı oluşturarak geliştirdikleri yazılımın tanıtımını ve
etkinlik amacına uygun olarak hedefini belgelendirmelidir. Yarışmacıların projesini
ayrıca kanvas iş modeli olarak tasarlamaları, bu aşamada gerçekleşmesi
beklenmektedir. Tanıtım yazısı ve kanvas iş modeli proje sunumu sırasında
gösterilmelidir.

● Yarışmacılar mülakatı yapan hakemlere projeyi gerçekleştirirken kullandıkları
malzeme ve bilgi kaynaklarını açıklamak, kendilerini destekleyen ve yönlendiren
kişileri/kurumları bildirmekle yükümlüdürler.

● Hakem değerlendirmeleri sonucunda en yüksek oyu alan üç proje birinci, ikinci ve
üçüncü olarak belirlenir. Değerlendirme sonuçlarına ilişkin kararlar kesindir.
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5. Ödüller
● Yapılan değerlendirmeler sonunda, her bir kategoride en yüksek oyu alan üç projeye

birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü verilir. Ödül alan projeler ödül töreninde topluca
açıklanır.

● Ekip olarak yapılan katılımlarda ödül ekip temsilcisine verilir. Ekip temsilcisi ödülü
ekip üyeleriyle paylaşacağını kabul ve beyan eder.

6. Yarışmadan Çıkarılma
● Yarışma şartnamesinin 2. maddesinde belirtilen yarışmaya katılma esaslarına

uymayan projeler kapsam dışı bırakılacaktır.

7. Yarışma Takvimi
● Yarışma takvimi etkinlik sayfasında yer almaktadır

8. Fikri Mülkiyet Hakları
● Katılımcı, projesi kapsamında yarışmaya sunulan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri

Kanunu’na göre eser niteliğindeki proje ile bilgisayar programının işleme, çoğaltma,
yayma, temsil, işaret/ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim”
adı altındaki mali haklar ile “umuma arz salahiyeti, eserde değişiklik yapılmasını men
etmek, adın belirtilmesi salahiyeti” adı altındaki manevi hakların ve bu hakları
kullanma yetkisi ile Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Medeni
Kanunundan doğan hakların kendisine ait olduğunu beyan ve taahhüt eder.

● Yarışmaya kabul edilen projeler veya ilgili bilgisayar programı üzerinde, üçüncü
kişilerin fikri mülkiyet hakkı iddiasında bulunması halinde, tüm sorumluluk yalnızca
katılımcıya aittir.

● Etkinliği düzenleyen kurum ve kuruluşlar, sergiye kabul edilen projeler ile ilgili
bilgisayar programı üzerinde fikri mülkiyet hakkı kullanma yetkisinin kendilerine ait
olduğu iddiasında bulunamazlar ve projelerden sorumlu tutulamazlar.

● Katılımcılar, internet sitesi üzerinden kendileri tarafından kayıt yaparak, projelerine ait
bilgilerin kamuya sunulmasına, umuma iletilmesine ve yayınlanmasına bedelsiz ve
süresiz olarak izin verdiklerini beyan ederler.

● Katılımcının projesinin yarışmada ödül alması halinde de bu haklar devam eder.
● Katılımcı, projesini veya ilgili bilgisayar programını firmalara devredebilir, lisans hakkı

tanıyabilir.
● Katılımcı projenin ve proje ile ilgili bilgisayar programının kendisi tarafından meydana

getirildiğini, proje hakkında verilen bilgilerin eksiksiz ve yanıltıcı olmadığını, projenin
kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı içerikler bulundurmadığını beyan ve taahhüt
etmektedir. Aksi halde tüm hukuki sorumluluk katılımcıya aittir. Etkinliği düzenleyen
kurum ve kuruluşlar projelerdeki fikirlerden sorumlu tutulmayacaktır.
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9. Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Ve Açık Rıza
● Yazılım Yarışması kapsamında, Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca, aşağıda

açıklanan sebep, amaç ve yöntemlerle, istisna olarak ilgili yasal düzenlemeler ve
yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine
de uygun olarak katılımcıların kişisel verileri elde etme, kaydetme, Kanun’da
öngörülen sürelerde depolama, muhafaza etme, sınıflandırma, güncelleme, yasal
sınırlar dahilinde üçüncü kişilere aktarma şeklinde işlemektedir.

● 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca,
katılımcı kişisel verileri; işlenmekte ve imha politikasına uygun olarak istem üzerine
ve/veya periyodik olarak silinmekte/yok edilmekte/anonim hale getirilmektedir. İş bu
aydınlatma ve açık rıza metninin kabul edilmesi ile, katılımcıların kişisel verilerinin
depolanması, yurtdışına aktarılması, bu amaçla üçüncü kişilerle paylaşılması,
katılımcılar tarafından  açıkça kabul edilmektedir.

● Etkinlik internet sitesinin ve/veya sosyal medya hesaplarının kullanılması halinde de
ad, soyad, e-posta, adres, telefon, özel nitelikli kişisel veri olarak fotoğraf, vb. dahil ve
bunlarla sınırlı olmaksızın, hizmet talebi, bilgi talebi vb. için  katılımcıların paylaşacağı
veya paylaştığı tüm kişisel verileri, bu aydınlatma metnine dahil olan kişisel verilerdir.

● Katılımcılar, iş bu aydınlatma ve açık rıza metnini onaylayarak, özel nitelikli kişisel
verilerin de organizasyon tarafından sağlanan hizmetler çerçevesinde işlenmesine,
paylaşılmasına, sunucuda depolanmasına, mesaj, kısa mesaj veya e-posta olarak
etkinliğe ilişkin bilgi verilebilmesine ve bu kapsamda iletişime geçilmesine, verilerin
yurt içi veya yurt dışında dijital alanlara  aktarılmasına, açıkça rıza gösterilmiştir.

● Organizasyon tarafından hukuka uygun olarak toplanan kişisel verileriniz, aşağıda
yer verilen amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel
veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir;

İşleme amaçları: Serginin ifası, sergi ağının büyütülmesi, tanıtılması, grafik ve
anketlerin oluşturulması, raporlama, doğrulama, değerlendirme vb. işlemlerin
yapılması, istihdam, ilgili firma, kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşım, idari işlerin
yapılması, organizasyon ile ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin
temini ve denetimi, mali ve finansal işlerin yerine getirilmesi, bilgi güvenliği
süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, sergi faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik
ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya
icrası, sergi sürekliliğinin sağlanması, iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
Organizasyon/katılımcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, katılımcı
talep ve/veya şikayetlerinin takibi, yetkili kamu kurumu ve kuruluşlara mevzuattan
kaynaklı bilgi verilmesi.

● Katılımcılar,  kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna
ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun
kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması
hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili
diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler
vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya
çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle
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zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Organizasyon  tarafından bu talepler 30 (otuz) gün içerisinde cevaplandırılacaktır.

● Katılımcılar, yarışma başvuru formu beyanını onaylayarak kişisel verilerinin
metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onaylamakta ve açıkça izin
vermektedirler.
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