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TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücülüğünde, Türkiye’de milli teknolojinin 
geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla 
düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivalidir.

İlki 2018'de gerçekleştirilen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji 
Festivali; teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda 
gerçekleştirilen etkinlikler ve söyleşiler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yaparak 
toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve Türkiye’nin milli teknoloji üreten bir 
topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.

RAKAMLARLA TEKNOFEST



RAKAMLARLA TEKNOFEST
Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını 
artırmayı hedefleyen binlerce gencimiz hayallerini gerçekleştirmek için 
çeşitli disiplin ve kategorilerde teknoloji yarışmaları düzenlenmektedir. İlk 
yılında 14 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına toplamda 
4333 takım, 20 bin genç başvuru yapmıştır. 2019 yılında 19 farklı 
kategoride teknoloji yarışması düzenlenen yarışmalara 81 il ve 122 
ülkeden 17.373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurmuştur. 2020 yılında ise 
Gaziantep’in ev sahipliğinde 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji 
yarışmalarına 81 il ve 84 ülkeden 20.197 takım, 100 bin genç başvuruda 
bulunmuştur. 2022 yılında 40 farklı kategoride 150 bin takım ve 600 bin 
başvuruya ulaşılmıştır.



RAKAMLARLA TEKNOFEST



RAKAMLARLA TEKNOFEST

YIL KATEGORİ TAKIM YARIŞMACI İL

2018 14 4.333 20.000 İSTANBUL

2019 19 17.373 50.000 İSTANBUL

2020 21 20.197 100.000 GAZİANTEP

2021 35 38.684 200.000 İSTANBUL

2022 40 150.000 600.000 SAMSUN

2023 41 İSTANBUL



TEKNOFEST TANITIM PDF



BAŞVURU



BAŞVURU

https://t3kys.com/tr/accounts/login/?next=/tr/

Yarışmacı katılımı ve yarışma başvuruları T3KYS 
sistemi üzerinden yapılmaktadır. 
Sisteme ilk kez kayıt yaptıranlar ÜYE OL butonu ile 
kayıt yapabilirler.
Daha önceki yıllarda başvuru yapmış kişiler kendi 
hesapları ile giriş yapabilirler.
Sistemde eski yeni tüm başvurularınızı görebilirsiniz.
https://teknofest.org/tr/competitions/how-to-apply/

https://t3kys.com/tr/accounts/login/?next=/tr/


SSS

https://www.teknofest.org/sss.html 

Aklınıza takılan her türlü soru için önce Sıkça Sorulan Sorular linkini incelemelisiniz.

https://www.teknofest.org/sss.html


YARIŞMALAR

● Teknofest 2023 yılı yarışma başvurularının son 
tarihi 20 KASIM 2022 olarak belirlenmiştir.

● Yarışmalar Mart - Nisan 2023 tarihlerinde Ankara 
İzmir ve İstanbul’da yapılması planlanmaktadır.

● Teknofest 2023 finalleri ve Festival Mayıs 2023 te 
İstanbul Atatürk Havaalanında yapılacaktır.



Akıllı Ulaşım Yarışması

Sınırlı yol kapasitesi, artan araç ve yaya trafiği ile kişilerin hareketlilik isteğinin artması, 
daha güvenli, daha hızlı, daha kolay ve daha ekonomik bir şekilde ulaşım ihtiyacını 
ortaya çıkarmaktadır. Bu da karayolu ulaştırmasında Akıllı Ulaşım uygulamaların 
ihtiyacını ve etkinliğini göstermektedir. Gün geçtikçe “mobilite” ve “sürdürülebilir ulaşım” 
kavramları yaşamımızda artan şekilde yer almaktadır. Bu hedeflere ulaşmak için ulaşım 
sistemlerinde yüksek teknolojiden yararlanarak Akıllı Ulaşım kullanılması büyük önem 
kazanmıştır.

SEVİYE: İLK ORTA LİSE

21 KASIM 2022



Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması

Biyoteknoloji, 21. Yüzyıl için dünyanın yeni ve en önemli araştırma alanlarından biri 
kabul edilmektedir. Fizik, kimya, matematik gibi temel bilimlerden, mühendislik, sosyal 
bilimler ve uygulamalarına kadar geniş bir spektrumun ilgi alanına giren bu disiplin 
biyolojik sistemlerin teknolojik uygulamalarını kapsamaktadır.

SEVİYE: LİSE

21 KASIM 2022



Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması

Çevre ve Enerji Teknolojileri yarışması kapsamında, toplumda yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği kültürü oluşturulması, verimlilik ve çevre 
konularında farkındalığın artırılarak yenilikçi ve teknolojik fikirlerin geliştirilmesi 
hedeflenmektedir..

SEVİYE: LİSE

21 KASIM 2022



Eğitim Teknolojileri Yarışması

Çevre ve Enerji Teknolojileri yarışması kapsamında, toplumda yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği kültürü oluşturulması, verimlilik ve çevre 
konularında farkındalığın artırılarak yenilikçi ve teknolojik fikirlerin geliştirilmesi 
hedeflenmektedir..

SEVİYE: İLK ORTA LİSE

21 KASIM 2022



Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2030 Engelsiz Yaşam vizyonu doğrultusunda, özel 
gereksinimli bireylerin sağlık, kapsayıcı eğitim, bağımsız yaşam, afet ve insani 
bakımdan acil durumlar için erişilebilirliği önceleyerek milli teknoloji hamlesi ile toplumsal 
bütünleşmeyi amaçlanmaktadır. 

SEVİYE: İLK ORTA LİSE

21 KASIM 2022



İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması

Yarışma kapsamında bireylerin sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre 
edip topluma fayda sağlayacak projeler ortaya çıkarmaları amaçlanmaktır. İnsan hayatını etkileyen 
her alanda yapılacak yenilik ve teknolojik gelişme ile uygulanabilir projelerin hedefinde; yararlılık, 
topluma fayda ve kolaylık yer almaktadır. Bu doğrultuda projeler değerlendirilip uygulamaya 
konulacaktır. Aynı zamanda teknolojik ve ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde sağlık ve ilk 
yardım,Engelli dostu, afet yönetimi ve sosyal inovasyon alanlarına ilişkin sorunları çözmek, bu 
bölgelerde hayatı kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar ortaya koymak teknolojileri özgün ve millî 
kaynaklar ile hayata geçirmek temel hedeftir.

SEVİYE: İLK ORTA LİSE

21 KASIM 2022



İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması

Su altı araştırmaları; günümüzde sivil ve askeri uygulamalarda doğal kaynakların korunması ve 
incelenmesi, ülke güvenliğinin sağlanması gibi çeşitli amaçlarla yürütülmektedir. Son zamanlarda 
yapılan akademik ve endüstriyel araştırmaların önemli bir kısmı, insan hayatının riske atılmaması ve 
sualtı ya da deniz çalışmalarında maliyetlerin de azaltılabilmesi amacıyla insansız araçların 
kullanılması üzerine odaklanmıştır. Bu ihtiyaç doğrultusunda amacımız; takımlara verilen senaryolara 
ilişkin görevleri başarı ile gerçekleştirecek uzaktan kumandalı ve/veya otonom görev icra edebilen su 
altı araçlarının üretilmesi ve geliştirilmesi konusunun ülke çapında daha geniş bir tabana yayılarak 
özgün araçların geliştirilmesine öncülük etmektir.

SEVİYE:  LİSE



Karma Sürü Robotlar Yarışması

Karma Sürü Robotlar Yarışmasının amacı, tanımlı görevlerin, görev paylaşımı, yedekleme ve 
birbirini tamamlama esaslı olarak optimize hedef kriterler altında birden fazla İnsansız Hava ve 
Kara Araçları (İHA ve İKA) ile başarımına yönelik yazılım ve algoritmalar geliştirilmesidir, bu 
algoritmaların başarımlarının fiziksel ortamda Sürü Robotlar ile gösterilmesi ve bunun yanı 
sıra konu ile ilgili gençlerin yönlendirilmesi, deneyim ve bilgilerinin artırmalarının 
sağlanmasıdır. Yarışma kapsamında afet ve pandemi konusu simülasyon ortamında 
canlandırılmış, takımların bir şehir içerisinde en hızlı şekilde hastalara sürü sistemlerini 
kullanarak sağlık hizmetlerini ulaştırabilecekleri bir yarışma senaryosu kurgulanmıştır. Bu 
yarışma ile sürü sistemlerine ilgi duyan gençlerin desteklenmesi ve yetiştirilmesi 
hedeflenmektedir

SEVİYE:  LİSE

21 KASIM 
2022



Liseler Arası Efficiency
 Challenge Elektrikli Araç 

Yarışma ülkemiz, Azerbaycan veya KKTC’deki lise ve dengi okul öğrencilerinde alternatif 
ve temiz enerji kaynakları konusunda farkındalık oluşturmak, öğrencilere teknik, mesleki 
ve takım çalışması deneyimi kazandırmak ve Elektrikli Araçların ülkemizde gelişimi için 
teknik destek ve insan kaynağı yetiştirmeyi amaçlar.

SEVİYE:  LİSE

21 KASIM 2022



Liseler Arası İHA Yarışması

Liseler Arası İHA Yarışmasında görev tanımı bu yıldan itibaren “Serbest Görev” anlayışı ile 
tamamen takımlara bırakılmıştır. Yarışma, Türkiye, Azerbaycan ve KKTC’deki lise ve dengi 
okul öğrencilerini, GSB Gençlik Merkezleri, BİLSEM, Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Bilim 
Merkezleri ve Bilim Atölyelerinin lise seviyesindeki öğrencilerini İnsansız Hava Araçları (İHA) 
teknolojilerine yönlendirmeyi, herhangi bir sınıflama ve görev tanımı olmaksızın hayal ve fikir 
dünyalarını geliştirerek farklı yapılardaki (sabit kanat, DİKY, çırpan kanat, hibrit,  döner kanat 
vb.) İHA’larla her türlü bilimsel, teknolojik, yetenek ve beceriye dayalı uçuşları teşvik etmeyi ve 
ülkemizi İHA teknolojisinde başarılı öğrencilerin buluşma noktası haline getirmeyi amaçlar.

SEVİYE:  LİSE

21 KASIM 2022



Lise İklim Değişikliği 
Araştırma Projeleri Yarışması

Ülkemizde lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencilerin; iklim değişikliği hakkında 
farkındalıklarını artırmak, ülkemizdeki doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılması 
konusunda çalışmalar yapmaya teşvik etmek, bu konu hakkında toplum bilincini oluşturmak ve iklim 
değişikliğinin olumsuz etkilerine yönelik çözümler üretmelerini sağlamaktır.Yarışma 6 ana alan ve 22 
alt alan olmak üzere; Çevre, Ekonomik Sektörler, Hava ve İklim, Sürdürelebilirlik ve Refah, Su 
Araştırmaları,ve Toplumsal Farkındalık ana alanları başlığı altında Biyoçeşitlilik ve Ekosistemler, 
Arazı Kullanımı ve Orman, Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Ulaşım, Enerji, Turizm, Hava Kirliliği, Sera 
Gazları, Hava Kalitesi, Su Yönetimi, İçme - Kullanma Suları, Su Kirliliği, Suyun Geleceği, Okyanus 
Asidifikasyonu, İklim Direnci, Atık Yönetimi, Sağlık ve Kaliteli Yaşam, Kentsel Yapılaşma ve 
Toplumsal Farkındalık olmak üzere alt alanda düzenlenmektedir.

SEVİYE:  LİSE
21 KASIM 2022



Lise Öğrencileri Kutup
Araştırma Projeleri Yarışması

Amacı, lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri, Antarktika ve Arktik bölgelerde 
kutup bilimleri konusunda çalışmalar yapmaya teşvik etmek, kutup bilimleri alanında 
araştırmalar yapmaya yönlendirilen öğrencilerin bu alanda yapacakları nitelikli 
çalışmalarla ülkemizin gelecekte uluslararası bilimsel çevrelerde önde gelen ülkelerden 
biri haline gelmesine katkı sağlamaktır. Yarışma; Sosyal ve Beşeri Bilimler, Canlı 
Bilimleri, Fiziki Bilimler ve Yer Bilimleri olmak üzere 4 ana alanda ve bu alanların altında 
yer alan tematik alanları kapsayacak şekilde düzenlenmektedir.

SEVİYE:  LİSE
21 KASIM 2022



Pardus 21.2 Hata Yakalama ve 
Öneri Yarışması

TÜBİTAK ve Bilişim Vadisinin yürütücülüğünde gerçekleştirilen Pardus 21.2 Hata 
Yakalama ve Öneri Yarışması, açık kaynak kodlu yazılımlara ilgi duyan, Pardus 21.2’i 
merak eden, Pardus’ a katkı sağlamak isteyen Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören 
tüm ilköğretim, ortaokul, lise (Açık Öğretim dahi) ve üniversite öğrencileri(Lisans, Ön 
Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Açık Öğretim Dahil) katılım sağlayabilir. Yarışmada 
Pardus’un 21 Mart’ta yayımlanacak en son sürümü Pardus 21.2 üzerinde hata yakalama 
ve öneri geliştirme yapılacaktır. Katılımcılardan, belirlenen konularda hataları bulma, 
geliştirme/iyileştirme, açıklama ve çözüm önerileri geliştirmeleri istenmektedir.

SEVİYE:  İLK ORTA LİSE
21 KASIM 2022



Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması

Yarışmaya lise, ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencileri, mezunlar; bireysel veya takım 
halinde katılabilir. Lise öğrencilerinden oluşan takımlar ile üniversite ve üzeri seviyeden 
oluşan takımlar aynı kategoride yarışacaklardır. 

Özgün Araç Kategorisinde takımlar A'dan Z'ye bütün araç üretimini ve yazılımını yaparak 
yarışmaya katılır. Hazır Araç Kategorisinde ise takımlar TEKNOFEST tarafından 
sağlanan otonom araç platformlarında yazılımlarını çalıştırırlar. Yarışma finalinde 
yukarıda belirtilen her iki kategori içinde geçerli olan gerçek bir pist ortamında otonom 
olarak çeşitli görevleri yapması beklenecektir. Yarışmanın asıl amacı, otonom sürüş 
algoritmalarının geliştirilmesidir. 

SEVİYE:  LİSE21 KASIM 2022



Robotik Yarışmaları

Ülkemizde meslekî ve teknik eğitim niteliğinin artırılması, toplumda bu alanda farkındalık 
oluşturulması, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin eğitimleri süresince edindikleri 
bilgiyi beceriye dönüştürebilen, ürün geliştirebilen, bilimsel düşünebilen, girişimci ve 
rekabetçi bireyler olarak yetiştirilmesi, endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin tanıtılması, 
sergilenmesi ve deneyimlerinin paylaşılması amaçları ile MEB Bakanlığı tarafından 
Uluslararası MEB Robot Yarışması yapılmaktadır.

SEVİYE: ORTA  LİSE

21 KASIM 2022



Roket Yarışması

Roket Yarışmanın amacı öğrencilerin uzay teknolojileri alanına ilgilerini arttırarak bu 
alandaki kabiliyetlerini geliştirmektir. Havacılık, uzay ve teknoloji konularında toplumda 
farkındalık oluşturmak, bu alanlara ilgisi olan gençleri desteklemek, gençleri geleceğin 
teknolojileri üzerinde araştırma yapmaya özendirmek ve profesyonel tasarım süreçlerine 
aşina olmalarını sağlamak amacıyla TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 
kapsamında birçok teknoloji yarışması düzenlenmektedir

SEVİYE: LİSE

21 KASIM 2022



Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması

Bilişim teknolojileri alanında sıklıkla kullanılan yapay zeka çözümleri, son zamanlarda 
sağlık alanında da kullanılmaya başlandı. Sağlık alanında karşılaşılabilecek sorunlara 
çözüm bulmak, bilgi ve yetişmiş insan gücünü artırmak amacıyla “Sağlıkta Yapay Zeka 
Yarışması” düzenlenmektedir. Bu amaçla 2023 TEKNOFEST etkinliğinde Sağlıkta 
Yapay Zeka Yarışmaları altında "Bilgisayarlı Görüyle Tarama Mamografilerinde BI-RADS 
Kategorisi ve Meme Kompozisyonu Tahmini Yarışma Kategorisi", "Medikal Teknolojiler 
Kategorisi", "Biyoinformatik Alanında Yapay Zekâ Destekli Analiz Metotları Geliştirilmesi 
Kategorisi" olmak üzere üç farklı kategori yer alacaktır. 

SEVİYE: LİSE
21 KASIM 2022



Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması

Yarışmada fabrika iç lojistiğinde veya depolarda kullanılabilecek kendisine atanmış 
yollarda hareket edip, belirli yükleri noktadan noktaya taşıyan elle kontrol ile veya 
otonom çalışan bir güdümlü robot yapılması hedeflenmektedir. Robotlar temel seviye 
için manyetik bant takibi yapabilen, gerektiğinde uzaktan kontrol ve diğer kontrol 
cihazları ile kontrol edilebilen güdümlü robotlar olarak; ileri seviye için ise tamamen 
otonom çalışacak şekilde tasarlanmalı ve yarışma esnasında hiçbir dış kontrol veya 
müdahale olmaksızın verilen görevleri yerine getirebilmelidir.

SEVİYE: ORTA LİSE

21 KASIM 2022



Savaşan İHA Yarışması

Teknolojideki gelişmelere paralel olarak İnsansız Hava Araçları (İHA), faaliyet alanlarını gün 
geçtikçe geliştirmekte, git gide daha çok otonomi kazanmaktadır. Bu bağlamda yüksek 
otonomi gerektiren ve dünya çapında sıcak araştırma alanlarından biri olan İHA’lara savaş 
jetlerinin yaptığı it dalaşı (dog fight) yapabilme kabiliyeti kazandırılması hedeflenmektedir. Hali 
hazırda dünya çapında gözlem faaliyetlerini büyük oranda insanlı platformlardan almış olan 
İHA’lar, yüksek çevresel farkındalık, karar verme yeteneği ve dinamik ortamlarda planlama 
yeteneği gibi konularda insan zekası seviyesine yaklaşamadığı için, savaş uçakları arası hava 
– hava muharebe manevraları ancak insanlı uçaklar ile gerçekleştirilebilmektedir. İnsansız 
Hava Aracı (İHA) yarışmasının temel amacı, İHA’lar arası bu tarz bir hava – hava muharebe 
senaryosunu kontrollü bir ortamda oluşturup ileride bu konuda başarı elde edebilecek gençleri 
ilgili alanlara yönlendirmek, deneyim kazandırıp becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır.

SEVİYE: LİSE

21 KASIM 
2022



Tarım Teknolojileri Yarışması

Tarım Teknolojileri Yarışması; bireylerin ve takımların teknoloji kullanarak tarımdaki 
problemlere yönelik çözümler oluşturmasını amaçlamaktadır. Bu doğrultuda projeler 
değerlendirilip uygulamaya konulacaktır. Bu yarışmanın kapsamına tarım ve hayvancılık 
ile ilgili teknolojik çözüm öneren; bilişim, mekanik, elektrik-elektronik, yazılım tabanlı 
projeler dahildir. 

SEVİYE: LİSE

21 KASIM 2022



Travel Hackaton Yarışması

Seyahatin farklı aşamalarında aşılması gereken zorluklara yönelik geliştirilecek çözümlerle 
daha iyi, daha verimli, daha stressiz, daha mutlu ve daha dijital bir yolculuk deneyiminin 
yaşatılması hedeflenmektedir. 
Katılımcılar, Operasyon, Planlama, Kargo, Satış Pazarlama gibi ana başlıklar çerçevesinde 
Türk Hava Yollarının örnek olarak sunduğu alt başlıkları örnek alarak projeler geliştirecektir. 
Örnek başlıklar katılımcılara yol göstermek için yarışma şartnamesinde paylaşılmıştır. 
Projelerin bu başlıklar içerisinden bir tanesi olma zorunluluğu bulunmamaktadır.
Yarışmacı takımlardan, Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Nesnelerin İnterneti (IoT), Büyük 
Veri, Sanal ve Artırılmış Gerçeklik, Web/Mobil Uygulamalar, Blockchain, Metaverse gibi yeni 
nesil teknolojilerle havacılık sektörüne yönelik çözüm geliştirmeleri beklenmektedir.

SEVİYE: LİSE
21 KASIM 2022



Turizm Teknolojileri Yarışması

Turizm Teknolojileri Yarışması kapsamında, yarışmacı adaylarından turizm ve kültür 
alanlarında teknoloji entegrasyonu ile öğrenilmesini, tanıtımını veya sahip olunan 
değerlerin farkındalığının artırılmasını, bu alanlarda kullanılan yöntem ve metodların 
geliştirilmesini sağlayacak ürünler ortaya çıkarma çalışmaları yapılacaktır.
Yarışmaya mobil yazılımlar, web yazılımları, prototip, eğitsel oyun, eğitsel simülasyon 
gibi yazılım odaklı projeler kabul edilecektir.

SEVİYE: LİSE

21 KASIM 2022



Türkiye Drone Şampiyonası

2017 yılından itibaren Gençlik ve Spor Bakanlığı onayı ile düzenlenen Türkiye Drone 
Şampiyonası 2019 yılından itibaren TEKNOFEST kapsamında düzenlenmektedir.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu, İnsansız Hava Araçları Branşı bünyesinde, Gençlik 
Spor Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından verilen sporcu lisansı sahibi olan tüm kişiler, 
Türkiye Drone Şampiyonası'na bireysel başvuru ile katılabilirler.

SEVİYE: 10 YAŞ 
ÜSTÜ

ORTA LİSE



World Drone Cup

TEKNOFEST kapsamında 2018 yılında ilki düzenlenen World Drone Cup,  STM 
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ yürütücülüğünde Dünyanın en iyi 
Drone yarışçısını belirliyor. Dünyadan en fazla ülkenin ve en fazla sporcunun katıldığı 
WDC , Dünyanın en iyi Drone yarışı olmuştur. Aynı zamanda 2019 yılında Londra’da 
düzenlenen EVENT PRODUCTİON  AWARDS’da Dünyanın en iyi spor etkinliği 
seçilmiştir. 2022 yılında düzenlenecek yarışmaya 32 ülkeden 32 en iyi sporcu katılacak 
ve Dünyanın en iyi Drone yarışçısı TEKNOFEST’te belirlenecektir.

SEVİYE: 10 YAŞ 
ÜSTÜ

ORTA LİSE



Uçan Araba Yarışması

Uçan Araba Yarışmasına, lise, yükseköğretim (ön lisans, lisans ve lisansüstü) öğrencileri ve 
mezunları kendi aralarında bir araya gelmesiyle oluşturdukları takımlar başvuru yapabilir. 
Yarışma takımları grup ya da bireysel olabilir.Mezun seviyesine firmalar veya girişimler takım 
olarak yarışmamıza başvuru yapabilirler.

Bu yarışmanın amacı; yoğun nüfus bölgeleri de dahil, insan yaşam bölgelerinde veya yerleşim 
bölgeleri arasında bir noktadan diğerine, gerektiğinde karayolunu gerektiğinde ise havayolunu 
kullanabilen, hem karada hem havada emniyetli bir şekilde seyredebilecek bir “Uçan Araba” 
konseptinin ortaya konmasıdır. Değişen koşullara ve acil durumlara göre otonom bir şekilde 
karar verebilen bir üst otonomi simülasyon beklenmektedir.

SEVİYE: LİSE
21 KASIM 2022



Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması

Uçan arabaların sensör ve kamera verileri kıymetlendirilerek, uçan 
arabaların çevresel farkındalığının yüksek olmasını sağlamak amacıyla 
araştırma çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda uçan arabaların 
karşılaşabileceği kazaları önlemek için alt-görüş kamera görüntüleri 
kullanarak nesnelerin tespit edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 
yarışmada göreviniz geliştireceğiniz Yapay Zeka tabanlı nesne tespit 
sistemi ile uçan arabanın kamera verilerini kullanarak taşıt ve insan 
nesnelerini tespit etmektir. Ayrıca araçlar şehir içinde bulunan alanlara 
iniş-kalkış yaptıkları için görsel iniş asistanına ihtiyaç duymaktadır. Bu 
asistanın Uçan Araba Park (UAP) ve Uçan Ambulans İniş (UAİ) alanlarını 
tespit etmesi gerekmektedir. UAP ve UAİ alanları tespit edildikten sonra bu 
alanların iniş için uygun olup olmadığı belirlenmelidir. Bu alanda insan, 
taşıt veya herhangi bir yabancı nesnenin olmadığı doğrulanmalıdır. Ayrıca 
uçan arabaların gece, gündüz ve zorlu hava şartlarında(yağmur, sis, kar) 
hizmet verdiği düşünülmelidir

SEVİYE: LİSE



PROJE YAPARKEN DİKKAT 

EDİLECEK HUSUSLAR



ŞARTNAMEYİ OKUMAK ANLAMAK
● Şartname yarışma hakkında tüm yapılması gerekenleri anlatmaktadır.
● Yarışma takvimini göstermektedir.
● DEĞİŞEBİLİR takip etmek gerekir. Şartnamenin yayınlandıktan sonra 

bir kaç kez güncellenmesi çok sık olmaktadır. Bu nedenle sık sık güncel 
şartnameyi indirmeniz gerekmektedir. İlk şartnameye uygun olan 
tasarımınız güncellemeden sonra yanlış tasarım kabul edilmesine ve 
diskalifiye olmanıza neden olabilir.

● İtiraz sürecinde dayanak olarak şartnamenin ilgili maddesini yazmanız 
gerekecektir. 

TEKNOFEST 2023 MUĞLA



SWOT /GZFT ANALİZİ
Hiç bir takım mükemmel değildir. Zayıf 
ve güçlü yanları vardır. 
Takım bu yanlarının farkında olmalı ve 
önlemler almalıdır.
Süreç içinde bu analizi tekrarlamalı ve 
hedeflerini güncellemelidir.
Takım üyelerinin seçimi için de SWOT 
Analizi yapmanız faydalı olacaktır.

SWOT (Strengths, 
Weaknesses, 
Opportunities, 
Threats - 
GZFT (Güçlü, Zayıf, 
Fırsatlar, Tehditler)
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SWOT /GZFT ANALİZİ
SWOT Analizi, bir projede takımın, 
tekniğin, sürecin, durumun veya kişinin 
güçlü (Strengths) ve zayıf (Weaknesses) 
yönlerini belirlemekte, iç ve dış çevreden 
kaynaklanan fırsat (Opportunities) ve 
tehditleri (Threats) saptamak için 
kullanılan stratejik bir tekniktir. Bu teknik 
projenin hedeflerini belirlemeyi ve amaca 
ulaşmak için olumlu ya da olumsuz olan 
iç ve dış faktörleri tanımlamayı gerektirir. 
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DOĞRU YARIŞMANIN SEÇİLMESİ
TEKNOFEST kapsamında çok sayıda yarışma bulunmaktadır. Bunlardan 
katılacağınız yarışma sizin ve takımınızın en tecrübeli olduğunuzu düşündüğünüz 
yarışma olmalıdır. 

TEKNOFEST dışında başarı elde ettiğiniz yarışmalar ile TEKNOFEST’e 
katılabilirsiniz. Örneğin bir TÜBİTAK yarışmasında güzel bir proje hazırladınız. Bu 
proje ile katılım sağlayabilirsiniz. (Şartnameden kontrol ediniz.)

https://www.teknofest.org/yarismalar.html 
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DOĞRU TAKIMIN SEÇİLMESİ
TEKNOFEST yarışmalarında projeyi öğrencilerin yapması ve sunması 
beklenmektedir. Bu nedenle takımı oluştururken jüriye sunum yapabilecek 
öğrencilerin takımda bulunması önemlidir. 

Yarışma süresince TRT kanallarında veya Youtube kanalında yarışmaları canlı 
olarak yayınlamaktadır.  Ropörtajlarda kendini, görevini ifade edebilmesi için 
öğrencilerinizi hazırlamalısınız. 
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ÜYE SAYISI
TEKNOFEST yarışmalarında kategorilere göre katılımcı sayısı, ilgili 
şartnamelerde verilen sayılarla belirtilmektedir. 

Ancak üyelerin tamamı yarışma alanına gidememekte. Örneğin İnsanlık Yararına 
yarışmalarına 8 kişilik takım yazılabiliyordu ancak Festivale sadece İKİ öğrenci 
kabul edildi. Roket yarışmasında altı kişi alınmasına rağmen Festival’e danışman 
dahil dört kişi aldılar. 

Bu sayılar yol ve konaklama masrafı karşılanan üye sayısı olup, kendi 
olanaklarıyla katılan takımları etkilememektedir. 

TEKNOFEST 2023 MUĞLA



ÖNCEKİ YILLARA AİT RAPORLAR
TEKNOFEST resmi web sitesi teknofest.org adresinde her yarışma için ayrı bir 
sayfa bulunmaktadır. Bu sayfalarda önceki yıllarda derece almış veya finale 
kalmış takımların raporları yayınlanmaktadır. Bu raporları okumak size çok önemli 
fikirler verecektir. Bu raporları okumak için bir kaç gününüzü ayırın. Raporları 
okuma sürecini takım üyeleri ile paylaşın. Okuyan üyeler toplantıda takım 
arkadaşlarına özet bilgi verebilir. Önceki raporları okumak, doğru yolda oldup 
olmadığınız hakkında fikir verecektir. Bu, sizin raporunuzun nasıl olması veya 
olmaması konusunda önemli bilgiler verecektir.

Ancak hiç bir rapordan alıntı yapmayın.  

https://www.teknofest.org/yarisma-detaylar-9.html 
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SPONSOR BULMAK
TEKNOFEST yarışmalarında takımlara bir miktar destek sağlanmaktadır. Ancak 
bu destek yeterli gelmemekte ve genelde geç yatırılmaktadır. Projenizin sağlıklı 
olarak yol alabilmesi için sponsorluklar bulmanız önemlidir. 

Sponsorluklar maddi veya ayni olabilir. Malzeme ve teknik sponsorluk maddi 
destekten daha verimli olacaktır. Ayrıca çoğu sponsor maddi destek konusunda 
isteksiz olmakla beraber ayni yardımlar konusunda daha istekli olabilmektedir. 

Projeniz ile ilgili firmaları inceleyerek doğru firmaya doğru bir yaklaşım ile ulaşmak 
için çaba göstermelisiniz. 
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PROJE TAKVİMİ
TEKNOFEST yarışmalarının en büyük handikapı yaz tatiline denk gelmesidir. Mart 
gibi başvurular yapılmakta ve Eylül ortasında yarışmalar düzenlenmektedir. Bu da 
yaz tatilinde üretim yapılması anlamına gelmektedir. Oysa yazın öğrencilere 
ulaşmak ve çalışmak genellikle çok zor olmaktadır. Bu durum bir çok takımın 
projelerini tamamlanmasını imkansız hale getirmekte ve yarışmadan çekilmelerine 
neden olmaktadır. 

Takvimin aksamadığı proje yok gibidir. Bu nedenle toleranslı bir takvim yapmak ve 
ürünlerin Haziran sonundan önce bitirilmesini sağlamak başarının anahtarı 
olacaktır. 

Takvimi raporunuza eklemeyi unutmayın.
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TOPLANTI TUTANAĞI
Takvimde her hafta bir toplantı olmalı. Toplantıda o ana kadar yapılanlar, hedefe 
ulaşma oranı ve bir sonraki hafta yapılacaklar konuşulmalı. Görev dağılımı toplantı 
tutanağı ile kayıt altına alınmalı. Projenin ilerleme yüzdesi sürekli takip edilmelidir. 

Tutanaklar herkesin ulaşabileceği şekilde internet üzerinde saklanmalıdır.

İlerleme durumunu, üyelerin görevlerini takip edecek bir kişi görevlendirilmelidir. 
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HERGÜN 15 DAKİKA
Projelerin tamamlanamama sebeplerinin başında süreklilik olmaması geldiğini 
düşünüyoruz. Bu nedenle projenin oluşma sürecinde her gün 15 dk takımın bir 
araya gelmesi fark yaratmaktadır. 

Uzun süreli boşluklar projeleri çıkmaza sokacaktır. Okuldaysanız bir tenefüs bile 
yeterli olacaktır. Kısa bir zoom veya meet toplantısı da olabilir. Önemli olan 
sürekliliktir. 
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ÇALIŞMALARIN TAKİBİ
Bir proje yürütmek ve takım çalışması yapmak iyi bir takip gerektirir. Takip işlerini 
bir ajanda tutarak da yapabilirsiniz. Ancak internet ortamında çok sayıda takip 
programı mevcuttur. Bu programlar hangi üyenin ne zaman ne yapacağını 
hatırlatması açısından çok pratiklerdir. Microsoft ToDo basit bir uygulama olup 
sadece kontrol listesi olarak iş yaparken Microsoft Project,  ClickUp gibi 
programlar verileri düzenlemek gibi daha karmaşık işler de yapabilmektedir. 

Bu programlardan size en uygun olanını kullanmak işlerinizin düzenli gittiğini 
görmeniz açısından çok yararlı olacaktır. 

Her ilerleme hakkında zaman çizelgesinde notlar eklenmeli, projenin hem 
geçmişini hem de geleceğini görmeliyiz. 
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FOTOĞRAF VİDEO GRAFİK
Rapor üretim sürecinde doldurulmaya devam etmelidir. Her şey tamamlandıktan 
sonra rapor yazarken bir çok şey atlanabilir. Her aşamanın fotoğraf, video ile 
belgelenmesi işinizi kolaylaştıracaktır. 

Projenin şemaları açık şekilde çizilmeli ve detayları anlatılmalıdır.
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RAPORLAMA
TEKNOFEST yarışmaları rapor ve performans olmak üzere iki bölümlü olarak 
yapılmaktadır. Rapor aşamasını başarıyla geçen takımlar yarışmaya davet edildiği 
için raporlama çok önemlidir. 

Raporlar için bir şablon bulunmaktadır. 

Şablonu kesinlikle değiştirmeyin.

Şartnamenin her maddesini sağladığını ve aykırı durum olmadığından emin olun.

Rapor yazma işine son günlere bırakmayın.

Rapor bittikten sonra bir kaç kez okuyun ve başkalarına da okutun. 
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KARŞILAŞTIRMA
Projenizi ne kadar iyi olduğunu düşünürseniz düşünün faklı yöntemlerle 
karşılaştırın. En az üç farklı şeyi karşılaştırın. Bu karşılaştırma sonunda en iyisini 
seçmek zorunda değilsiniz. Örneğin en iyi yöntem çok yüksek maliyetli olabilir 
ama sizin seçtiğiniz fiyat/performans açısından daha uygun olabilir. Seçim 
sebebinizi kısaca açıklayın. 

Örneğin bir roket alüminyum, karbon veya cam fiber ile üretilebilir. Cam fiber 
istenilen dayanıma sahip iken karbondan çok daha ucuz ve alüminyumdan daha 
hafiftir. Her ne kadar karbon en iyisi olsa da fiyat olarak çok yüksektir.

Kullanacağınız her materyali ve yöntemi karşılaştırıp öyle karar verin.
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GÖRSELLİK
Projenizin tanıtımı için bol bol renkli görseller kullanın. Kullanacağınız 
ekipmanların fotoğrafları, bağlantı şemaları, kodların akış diyagramlarını anlaşılır 
şekilde raporunuza ekleyin. 

2021 yılında 38 binin üzerinde takım başvuru yapmıştır. Bu sayı her sene 
artmaktadır. Bu da projeyi okuyan jüri ve hakemlerin yükünü artırmaktadır. Görsel 
anlatımı iyi bir olan bir projenin finale kalma olasılığı daha yüksektir. 

Final aşamasında da bu önemli olup, ürününüzü görsel açıdan zengin hale getirin. 
Projenin maketi, video animasyonu gibi görsel ögeler farkındalık yaratarak 
şansınızı artıracaktır. 
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TEST TEST TEST
Projenizin çalıştığından emin olmanın en kolay yolu onu test etmektir. Bu testler 
tekrarlanabilir olmalıdır. 

Testler size ürününüzü geliştirmek açısından ipuçları da verecektir. Gelişmesi 
gerektiğini düşündüğünüz yanları geliştirin veya en azından geliştirilebileceğini 
anlatın. 
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MATEMATİK
Matematik hayatımıza her açıdan yön vermektedir. Matematiği projenizde 
kullanın. Bir araç tasarlarken yapılan hesaplama olabileceği gibi istatistik 
çalışması da olabilir. 

Matematik tüm bilimlerin anahtarıdır. 
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BÜTÇE
Projenizin bütçesini yapmak her şeyden öne size bir yol gösterici olacaktır.

Bütçeyi ana başlıklara bölebilirsiniz. Raporda sadece başlıkların toplamını 
yazmanız yeterlidir. Detaylı bütçeyi kendiniz için yapın.

Piyasada planladığınız ürünü her zaman bulamayabilirsiniz. Bu nedenle farklı 
ürünleri de incelemelisiniz ve stok durumunu kontrol etmelisiniz.   
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MURPHY YASALARI
Bir şeyin ters gitme olasılığı varsa, ters gidecektir. Bir 
şeyin birkaç şekilde ters gitme olasılığı varsa, hep en 
kötü sonuç doğuracak şekilde ters gidecektir. Bir 
şeyin ters gidebileceği olasılıkları engelleseniz bile, 
anında yeni bir olasılık ortaya çıkacaktır.

TEKNOFEST 2023 MUĞLA



İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknofest yarışmalarında çeşitli zorluklarla karşılaşacaksınız. 
Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Teknofest İl koordinatörlüğü 
olarak, Muğla’dan katılacak tüm ekiplere çeşitli destekler 
vermek istiyoruz. 
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İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Rapor Danışmanlığı
 Raporun şartnameyi karşılama oranının incelenmesi, finale kalmanın 
en önemli şartıdır.  Raporlarınızı yazarken koordinatörlüğümüz size 
destek verecektir.
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İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Projeden Hayata
Projeniz ne kadar iyi olursa olsun sunum çok önemlidir. Çizimlerinizi 
ürün haline getirmek üzere koordinatörlüğümüzde bulunan atölye 
olanaklarından yararlanabilirsiniz.
Atölyemizde; 3D yazıcılar, CNC Freze ve Lazer CNC olanakları 
bulunmaktadır. Bun cihazları doğrudan öğrencilerinizle 
kullanabileceksiniz.
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Yarışmaya katılacak öğretmenlerin 
haftalık 6 saat ders dışı egzersiz 

yapması mümkündür.
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İLÇE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
● Her ilçemizde bir ilçe koordinatörü atanmıştır.
● İlçe koordinatörleri iletişim grubu kuracaktır.
● Bu gruplar üzerinden işlemler organize edilecektir.
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İLÇE KOORDİNATÖRLERİ
TEKNOFEST 2023 MUĞLA

MUĞLA CAN GÖKOVALI MARMARİS (47) Kadriye ÖZEŞ

BODRUM İlknur AYDIN MENTEŞE (55) Funda YİĞİT KARASU

DALAMAN (24) MERYEM HANDE KORKMAZ MİLAS (78) UĞUR ELÜSTÜ

DATÇA (10) Halil İbrahim GÜL ORTACA (39) Melike AVCI BALABAN

FETHİYE (73) Ali ÇİLTEMEK SEYDİKEMER (54) Hasan KURTBOĞAN

KAVAKLIDERE (8) Osman ÇELİKDEMİR ULA (17) Şule DURSUN

KÖYCEĞİZ (38) Vehbi İlker İŞOĞLU YATAĞAN (23) Özmen Şahin



MEYBİS MODÜLÜ
● İlimiz başvurularını takip etmek adına MEYBİS modülü 

hazırlanmıştır.
● T3KYS üzerinden yarışma başvurusu yapan takımların MEYBİS’e 

de giriş yapması gerekmektedir. 
● Bu sayede takımlarımıza daha kolay ulaşabileceğiz.
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Telegram Grubu
https://t.me/joinchat/bnQiBGy2u784OTBk

Takım danışmanlarına anlık paylaşımlar yapabilmek 
amacıyla bir Telegram Grubu kurumuştur. 

Bu grup üzerinden paylaşımlar yapabilirsiniz. 
Bu grup sadece Muğla’ya ait olacak.
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CAN GÖKOVALI   0505 269 66 35
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SORU CEVAP
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TEŞEKKÜR EDERİZ.


