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En Verimli Elektrikli Araçlar TEKNOFEST’te Yarışıyor 
 
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK tarafından düzenlenen Uluslararası 
Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları için 
başvurular devam ediyor. Tasarımından teknik donanımına kadar en verimli araçların ortaya çıkmasının 
amaçlandığı yarışmada; öğrencilerin araç teknolojileri konusunda bilgi birikimi ve deneyim kazanması 
hedeflenirken, konuyla ilgili araştırma imkânı edinip dünyadaki gelişmeleri takip etmesi de teşvik ediliyor.  
 
Alternatif ve temiz enerji kaynaklarının otomotiv sanayiinde kullanımını yaygınlaştırmak ve alternatif 
enerjilerin araç teknolojilerinde kullanımı konusunda kamuoyunun ilgisini çekerek, farkındalık oluşturmayı 
amaçlayan yarışma Elektromobil (batarya beslemeli elektrikli araç) ve Hidromobil (hidrojen enerjili elektrikli 
araç) olmak üzere iki kategoride düzenleniyor. Başvuruların 20 Kasım’a kadar yapılabildiği yarışmaya 
Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören T.C. vatandaşı veya yabancı uyruklu tüm lisans, yüksek lisans ve 
doktora öğrencileri ile lise öğrencileri katılabiliyor. Liseler Arası Efficiency Challenge yarışmasının birincileri 
60 bin TL, ikincileri 55 bin TL, üçüncüleri ise 50 bin TL ödül kazanacak. Uluslararası Efficiency Challenge 
Elektrikli Araç Yarışlarında ise Elektromobil ve Hidromobil kategorilerinin birincileri 100 bin TL, ikincileri 90 
bin TL, üçüncüleri 80 bin TL kazanıyor olacak.   
 

Heyecanlı Yarışlar Kocaeli Körfez Yarış Pistinde 
 
Yarışmada katılımcıların projeleri; teknik tasarım raporu, dinamik sürüş-fren testi videoları ve yarış 

puanlaması olarak üç farklı aşamada değerlendirilecek. Yarışlar, TEKNOFEST kapsamında Kocaeli TÜBİTAK 

Gebze Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek.  

 

Cumhuriyetimizin 100. Yılında TEKNOFEST Coşkusu Üçe Katlanıyor 

Cumhuriyetimizin 100. yılında İzmir, Ankara ve İstanbul’da düzenlenecek TEKNOFEST coşkusunu üçe 

katlıyor. Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük 

ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmaları 2023’te 41 ana yarışma 102 alt 

kategoride düzenleniyor. Festival coşkusunu Türkiye’nin dört bir yanına taşıyan, ayakları yere basmayan tek 

festival TEKNOFEST’te yarışmalara katılmak için başvurular www.teknofest.org web sitesi üzerinden 

yapılacak. 13 milyon TL’nin üzerinde ödül, 30 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteğinin verileceği 

TEKNOFEST 2023 teknoloji yarışmaları için son başvuru tarihi 20 Kasım 2022. 

 

teknofest.org/tr/ 

 
Basın iletişimi için:  
Orkestra İletişim – 0212 570 80 88   
Hatice Güleç - 0532 552 42 38   hatice.gulec@orkestrailetisim.com  
Tuba Yeruşan Aydın - 0535 586 51 57 tuba.aydin@orkestrailetisim.com  
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