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1 YARIŞMA AMACI 

Yarışma, Bilişim Sektöründe özgür yazılımların yaygın ve etkin bir şekilde kullanılması, 

geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik farkındalık oluşmasını hedeflemektedir. Pardus 

yazılım ekibi tarafından geliştirilmekte olan Liderahenk, Ahtapot, ve 

https://www.pardus.org.tr/pardus-uygulamalar/ adresinde listelenmiş olan ve 

https://github.com/pardus adresinde yer alan uygulamalar özelinde gerçekleştirilecek olan hata 

yakalama ve öneri yarışması ile yerli ve milli kaynaklar ile sürdürülmekte olan Pardus İşletim 

sisteminin daha etkin şekilde kullanılmasına ve iyileştirilmesine yönelik önerilerin ve mevcut 

hatalarının yarışmacılarımızın açmış olacağı talepler ile giderilmesi amaçlanmaktadır. 

2 YARIŞMANIN KATEGORİLERİ 

Yarışma, Pardus’un en son sürümü olan Pardus 21 uygulamaları üzerinde hata yakalama, öneri ve 

geliştirme yapılacaktır. Katılımcılardan, öncelikle bir son kullanıcı olarak Liderahenk, Ahtapot ve 

Pardus işletim sisteminin kullanımının kolaylaştırılması adına https://github.com/pardus adresinde 

yer alan, https://www.pardus.org.tr/pardus-uygulamalar/ aderesinde listelenen uygulamalar için 

öneriler sunmaları, belirlenen konularda hatalar bulmaları, mümkünse çözüm önerileri 

geliştirmeleri istenmektedir. 

Konular: 

• Fonksiyonel Hatalar/Öneriler

• Performans Hataları/Önerileri

• Kullanılabilirlik Hataları/Önerileri

• Güvenlik Zaafiyetleri

• Yerelleştirme vb.

Listede yer almayan farklı konulardaki geliştirme önerilerinizi ile de yarışmaya katılım 

sağlanabilecektir. Önerinizin yarışmaya uygun olmaması durumunda katılımcıya dönüş 

yapılacaktır. 

3 YARIŞMA KATILIM KOŞULLARI 

• TÜBİTAK ULAKBİM Pardus Projesi ve Türkiye Açık Kaynak Platformu işbirliği ile düzenlenen

TÜBİTAK ve Bilişim Vadisinin ortak yürütücülüğü altında gerçekleştirilen Pardus 21 Hata

Yakalama ve Öneri Yarışması, açık kaynak kodlu yazılımlara ilgi duyan, Pardus 21’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.

• İlkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki katılımcıların, bir danışman almak zorundadır. Danışman

olarak görev yapacak kişinin danışmanlık görevlerini yerine getireceğine dair belgenin ıslak

imzalı olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

• Yarışmaya bireysel katılım kabul edilecektir.

• Katılımcılar KYS sisteminde bulunan takım oluşturma modülü üzerinden tek kişilik takım

oluşturarak başvuru yapması gerekmektedir.

• Bireysel başvuru yapacak ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki yarışmacılarımız danışman

almak zorundadır.
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• Katılımcılar tarafında iletilecek olan hata ve öneriler kopya edilmemiş olmalıdır. Benzer ya da

taklit olduğu tespit edilen talepler yarışma dışı kalacaktır. Yarışmacı aynı proje ile daha evvel bir

başka yarışmada yer almışsa, katılmış olduğu yarışmanın adı, yeri, tarihi, organizatörü, yarışmada

aldığı netice bilgilerini proje dosyası içerisinde bildirmelidir.

• Yarışmacı aynı hata/öneri ile geçmiş yıllarda düzenlenen TEKNOFEST teknoloji yarışmalarına

katılım sağladı ise geliştirme ve/veya dönüştürme şartı ile tekrar başvuru yapabilmektedir.

• Yarışmacı daha önce katıldığı hata/önerinin birebir aynısı ve/veya kopyası ile katılamamaktadır.

Geçmiş yıllar kapsamında www.teknofest.org adresinden yayınlanmış olan raporlar üzerinden

alıntı yapılması halinde kaynak belirtilmelidir. Kaynak belirtme formatına şartnamede yer alan

genel kurallar başlığından ulaşabilirsiniz.

• Her katılımcının ayrı başvuru formu doldurması gerekmektedir.

• Bireysel başvuru yapacak yarışmacılarımız takım rolünü takım kaptanı olarak seçmelidir.

• Süreçlerin (Başvuru Yapma, hata ve öneri taleplerini vaktinde sisteme girme, Doldurulması

Gereken Form vb.) takibi yarışmacının görevi olup yarışmacıdan kaynaklı gecikmeler ve/veya

aksaklıklardan TEKNOFEST yarışmalar komitesi sorumlu değildir.

• Başvurular 15 Şubat 2023 tarihine kadar www.t3kys.com başvuru sistemi üzerinden çevrimiçi

olarak yapılır.

• Yarışma kapsamında gerekli tüm süreçler (Başvuru, Rapor Alımı, Rapor Sonuçları, Maddi

Destek Başvurusu, İtiraz Süreçleri işlemleri vb.) KYS sistemi üzerinden yapılmaktadır.

• Aynı proje ile yalnızca tek bir kategoriye veya tek bir yarışmaya başvurulabilir. Aynı proje ile

farklı kategori veya TEKNOFEST kapsamında düzenlenen farklı yarışmaya başvuru yapan

kişilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

• Yarışmacılar farklı projeler ile aynı ve/veya farklı TEKNOFEST yarışmalarına başvuru yapabilir.

• Yarışma süreci boyunca, başvuru yaptığınız dönemdeki eğitim seviyeniz dikkate alınacaktır.

Kategori seçimi yaparken buna dikkat etmeniz gerekmektedir.

• Yarışmacı, başvuru yapmadan önce yarışma hakkındaki tüm açıklamaları ve katılım koşullarını

okuyup onaylamak suretiyle yarışmaya katılabilecektir.

• Yarışmaya başvuranlar şartnamede yer alan şartların tamamını kabul etmiş oldukları

sayılmaktadır.

• Yarışma kapsamında hata/öneri talep girişleri 21 Kasım 2022 tarihi ile başlayacaktır.

Katılımcılar yarışma için belirtilen son tarihe kadar talep.pardus.org.tr adresine Talep girişi

yapmak zorundadır.

• Yarışma kapsamında en fazla 10 talep gönderilebilecektir. Gönderilen taleplerden en az 2

tanesinin öneri olması gerekmektedir. Gönderilen taleplerden en yüksek puan alan 3 hata /öneri

değerlendirmeye alınacaktır.

• Pardus 21 Hata yakalama ve Öneri Yarışması’na tüm öğrenciler başvuru yapabilir. 18 yaş altı

bireyler danışmanları ile katılım sağlamalıdır.

• Yarışmaya talep.pardus.org.tr adresinden girilecek hata, iyileştirme bildirim talepleri ile

katılmak zorunludur. Hata bildirim/düzeltme taleplerinin belgelendirmesi için;

• Hatanın/Önerinin eksiksiz tanımı

• Ekran görüntüsü olarak sunumu

• Mümkünse çözümü veya çözüm önerisi belirtilmelidir. Çözüm önerilerinin

https://github.com/pardus adresine gönderilecek pull request’ler ile paylaşılması artı

puan sağlayacaktır. Girilen taleplere pull request yapıldı ise bu bilginin mutlaka

belirtilmesi ve ilgili bağlantının verilmesi gerekmektedir.

http://www.teknofest.org/
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3.2 Başvuru Esasları 

Başvurular, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknoloji Yarışmaları resmi 

web sitesi (www.teknofest.org) üzerinden alınacaktır. 

Başvuru için 15 Şubat 2023 tarihine kadar başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. 

▪ İlköğretim/Ortaokul öğrencileri için:

Başvuru formunda; 

-Öğrenci ad soyad, okul adı ve iletişim bilgileri (mail adresi, telefon numarası), proje adı

ve kategorisi, 

-Danışmana ait bilgilerde başvuru sırasında alınacaktır.

▪ Lise öğrencileri için:

Başvuru formunda; 

- Katılımcı ad soyad, lise adı, bölüm adı ve iletişim bilgileri (mail adresi, telefon numarası) ,

proje adı ve kategorisi, 

-Danışmana ait bilgilerde başvuru sırasındaalınacaktır.

▪ Yükseköğretim için:

Başvuru formunda; 

- Katılımcı ad soyad, üniversite, fakülte, bölüm adı ve iletişim bilgileri (mail adresi, telefon

numarası), proje adı ve kategorisi,

- Danışmana ait bilgilerde başvuru sırasında alınacaktır.

4 YARIŞMA TAKVİMİ, PUANLAMA VE DEĞERLENDİRME 

Yarışma takvimi, puanlama ve değerlendirmelere ilişkin detaylı bilgiler aşağıda belirtilmiştir; 

4.1 Yarışma Takvimi 

Tarih Açıklama 

01 Şubat 2023 Yarışma Son Başvuru Tarihi 

27 Aralık 2022 – 27 Mart 2023 Hata ve önerilerin talep.pardus.org.tr adresinden 

girilmesi 

27 Mart – 10 Nisan 2023 Yarışmanın Değerlendirme Süreci 

10 Nisan 2023 Kazanan Yarışmacıların Açıklanması 

TEKNOFEST 2023 Ödül Töreni 

4.2 Proje Değerlendirme Kriteri 

Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmede aşağıdaki kriterler göz önüne alınacaktır. 

· Bulunan hata/önerinin önem seviyesi

o Düşük Önem Dereceli Hata - Öneri: Sistemin çalışmasına ya da kullanımına etkisi olmayan ancak

giderilmesinin yararlı olacağı hata ve öneriler

o Orta Önem Dereceli Hata - Öneri: Sistemin sadece ufak bir parçasını etkileyen hatalar

http://talep.pardus.org.tr/


o Yüksek Önem Dereceli Hata - Öneri: Sistemin büyük çoğunluğunu etkileyen ancak çalışmasını

tamamen durdurmayan hatalar

o Kritik Hata - Öneri: Tüm sistemin çalışmasını durduran hata ya da öneri

· Raporlanan hata sayısı

o Hata raporunun ve hatanın oluşum senaryosunun ya da öneri senaryosu ve yerinin yeniden

oluşturulabilecek seviyede tüm detayları ile raporlanmış olması

o Hatanın çözümü için uygulanabilir bir önerinin ya da direk çözümün sunulmuş olması

o Belirtilen hatanın hata raporunda belirtilen tüm adımlar gerçekleştirildiğinde tekrarlanabiliyor

olması. Pardus ekibi tarafından yeniden oluşturulamayan hatalar yarışma kapsamında

değerlendirmeye alınmayacaktır.

o Her hata/öneri birbirinden ayrı hata/öneri raporu olarak raporlanmalıdır. Değerlendirme sürecinde

aynı kişi tarafından raporlanmış olan tüm hatalar bir arada değerlendirmeye alınacaktır.

4.3 Proje Detay Raporu 

Proje detay raporu bu yarışma kapsamında hazırlanmayacaktır. 

4.4 Yarışmanın Puanlanması 

Jüri üyelerimiz yarışmacıların hata/öneri talep girişlerini, hata ve/ya önerinin türüne, önem derecesine 

ve hata/önerinin iyi tanımlanmış olup olmadığına bakarak değerlendirecekleridir. 

Hata Türleri: 

• Fonksiyonel Hatalar/Öneriler

• Performans Hataları/Önerileri

• Kullanılabilirlik Hataları/Önerileri

• Güvenlik Zaafiyetleri

• Yerelleştirme

• Diğer

Kriterler: 

• Hatanın eksiksiz tanımı

• Ekran görüntüsü olarak sunumu

• Çözümü ve/ya çözüm önerisi

Ağırlıklar: 

• Bulunan hata/önerinin önem seviyesi

o Düşük Önem Dereceli Hata - Öneri: Sistemin çalışmasına ya da kullanımına etkisi

olmayan ancak giderilmesinin yararlı olacağı hata ve öneriler

o Orta Önem Dereceli Hata - Öneri: Sistemin sadece ufak bir parçasını etkileyen hatalar

o Yüksek Önem Dereceli Hata - Öneri: Sistemin büyük çoğunluğunu etkileyen ancak

çalışmasını tamamen durdurmayan hatalar

o Kritik Hata - Öneri: Tüm sistemin çalışmasını durduran hata ya da öneri

• Değerlendirme sürecinde aynı kişi tarafından raporlanmış olan tüm hatalar bir arada

değerlendirmeye alınacaktır.



• Yarışma kapsamında 1 kişi tarafından en fazla 10 talep raporlanabilecektir. Bu taleplerden en 

az 2 tanesinin öneri olması gerekmektedir. 

• Gönderilen taleplerden en yüksek puan alan 3 hata /öneri değerlendirmeye alınacaktır. 

 

 
 

5 ÖDÜLLER 

 

Derecelerin birden fazla katılımcı tarafından paylaşılması durumunda para ödülü katılımcılar 

arasında eşit olarak dağıtılacaktır. 

 
Tablo 3: Ödül Miktarları 

 

 
Ödül Miktarları 

Birincilik 20.000,00 ₺ 

İkincililk 10.000,00 ₺ 

Üçüncülük 5.000,00 ₺ 

 

 

 

 

6 GENEL KURALLAR 
 

● Yarışmacıların final aşamasında ilgili hakeme itiraz hakkı vardır. İtirazlar sonradan yazılı olarak 

verilmek kaydıyla sözlü olarak da yapılabilir. Sözlü olarak yapılan itirazlar en geç 24 saat 

içerisinde yazılı hale getirilir. Her halükarda da yazılı olmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

Yapılan itirazlar hakem heyeti tarafından incelenerek 7 iş günü içerisinde karara bağlanır. 

● Değerlendirme sonuçları açıklandıktan sonra yarışmacı kişilerin itiraz ve gerekçelerini yazılı 

olarak iletmesi gerekmektedir. İtirazlar www.t3kys.com adresinden alınmaktadır. 

● İtiraz süreci yarışma sonuçları açıklandıktan sonra yarışma komitesinin iletmiş olacağı tarihe 

kadar yapılmak zorundadır. Aksi durumda itirazlar değerlendirilmeye alınmamaktadır. 

● Danışmanın görevi; öğrencilere kendi eğitim-öğretimlerini planlayabilmeleri konusunda 

yardımcı olmak, akademik, sosyal ve kültürel konularda yol göstermek, zihinsel, sosyal ve 

duygusal yönleriyle öğrencinin kişiliğinin bir bütün olarak gelişebilmesi için uygun ortamın 

hazırlanmasına yardımcı olmak vb. görev ve hizmetlerdir. Danışmanının takımdaki rolü projede 

ihtiyaç duyulacak akademik desteği sağlayarak takım üyelerinin problemlerine çözüm 

üretebilmeleri için yol göstermektir. 

● Yarışmaya katıldığım(ız) projenin konusunun seçiminde, soruna yaklaşımım(ız)da, düşünce ve 

uygulamada tamamen kendi fikirlerimi(zi), bilgi ve becerimi(zi) kullandığımı(zı), 

karşılaştığım(ız) kimi problemlerde danışman öğretmenim(iz) ve ilgili kişilerden sadece sınırlı 

yardım aldığımı(zı), adı geçen projenin tamamen bana(bize) ait olduğunu, projeye ilişkin 

haklarımı(zı)n korunmasının temini veya takibi konusunda TEKNOFEST'in herhangi bir 

yükümlülüğü olmadığı ve 3. kişilerin olası ihlallerine karşı TEKNOFEST'in sorumlu 

tutulamayacağını, aynı projeyle başka bir TEKNOFEST yarışmasına katılmadığımı(zı) ve 

yarışma şartnamesinde belirtilen kurallara uygun olarak hazırladığımı(zı) beyan ederim(ederiz). 

Proje özeti ile proje başvurusu sırasında ve/veya proje yarışması sürecinde tarafım(ız)dan verilen 

ve/veya TEKNOFEST tarafından hazırlanan proje ve fotoğraflarım(ız)ın, sayılanlarla sınırlı 

olmaksızın, TEKNOFEST tarafından yarışmayı tanıtmak, istatistik/arşiv yapmak gibi amaçlarla 

derlenip yayınlanabileceğini kabul ve beyan ederim(ederiz). 

● Yarışma konusu fikir eseri takımda yer alan yarışmacı/yarışmacıların emeğinin neticesinde 

oluşmuş olmakla birlikte takım üyelerinin hususiyetini yansıtmakta olup Danışman eser sahibi 

olarak kabul edilmeyecektir. 

http://www.t3kys.com/


● Raporunda, Web sitemizde yer alan Geçmiş yıl Raporlarından yararlanmış olan yarışmacılar 

alıntı yaptığını ilgili sayfada belirtmesi gerekmektedir. Açıklamayı alıntı yapılan cümlenin 

ardından belirtmeniz gerekmektedir. ALINTI FORMATI: "Alıntı yapılan Cümle/ler" (Yıl, 

Yarışma Adı, Kategori, Takım Adı) 

● Her bir yarışmacı yarışırken gerekli emniyet tedbirlerini almak ve çevresine karşı kendisinden 

beklenen özeni göstermekle yükümlüdür. 

● Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve organizasyon komitesi, adil sonuçlar doğurabilmesi 

açısından yarışmaların objektif kriterler içerisinde gerçekleşmesi, yarışmacıların her türlü 

ihtiyaçlarının daha iyi karşılanabilmesi, emniyet tedbirlerinin sağlanması ve yarışma şartlarının 

işlerlik kazanabilmesi için işbu şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

● T3 Vakfı ve organizasyon komitesi, yarışmalara başvuru sürecinin ardından gerçekleştirilecek 

değerlendirmeler sonucunda, yarışmalara katılmak için gerekli teknik bilgi ve becerilere sahip 

yeterli başvuru olmaması durumunda yarışmaları iptal etme hakkını saklı tutar. 

● TEKNOFEST Güvenlik ve Emniyet Şartnamesi tüm yarışmacılara, heyetlerine ve ilgili kişilere 

tebliğ edilir. Organizasyon kapsamında yarışacak bütün takımlar, TEKNOFEST Güvenlik ve 

Emniyet Şartnamesinde yarıştıkları yarışma özelinde belirtilen güvenlik şartlarını sağlamakla 

yükümlüdür. Bu bakımdan, söz konusu emniyet talimatında yer alanlar haricinde, kullanılan 

sistemlerden kaynaklı ilave tedbirlerin alınması yarışmacıların sorumluluğundadır. 

● T3 Vakfı ve organizasyon komitesi, TEKNOFEST Güvenlik ve Emniyet Şartnamesi’nde 

belirtilen koşulları sağlamadığını tespit edilen takımları, organizasyonun güvenli bir ortamda 

gerçekleşebilmesi adına yarışma dışı bırakma hakkını saklı tutar. Yarışmacıların, heyetlerinin ve 

ilgili kişilerinin yarışmalar esnasında doğan ihlalleri sonucundaoluşabilecek zararlardan T3 Vakfı 

ve organizasyon yetkilileri sorumlu değildir. 

● Yarışma ile ilgili olarak yarışmacı, T3 Vakfı ve/veya TEKNOFEST tarafından yarışma öncesi 

veya sonrası yapılacak her türlü yazılı veya görsel tanıtım, yayın, sosyal medya ve internet 

yayınlarını kabul ve taahhüt eder. Bunun yanında yarışmacı, tasarımlar, kodlar ve imal edilmiş 

veya üretilmesine katkıda bulunduğu ilim ve sanat eseri üzerindeki işleme, yayma, çoğaltma, 

temsil, görsel veya işitsel araçlar ile umuma iletim hakkı gibi kanunda sayılı mali haklarını 

herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın T3 Vakfı/TEKNOFEST'e devrettiğini, T3 Vakfı'nın 

açık kaynak politikası çerçevesinde ilgili eserin kamuya sunulmasına ve atıf yapılmak suretiyle 

ilgili kişiler tarafından kullanılmasına ve geliştirilmesine rıza gösterdiğini kabul, beyan ve 

taahhüt eder. T3 Vakfı, gerektiğinde eser üzerinde değişiklik yapma hakkını ve tüm fikri 

mülkiyeti (T3 Vakfı ile paylaştıkları ile sınırlı olmak kaydıyla) uygun bulduğu şekilde ve 

zamanda umuma arz etme hakkını saklı tutar. 

● Yarışmacı eserin T3 Vakfı'na devrettiği kısmı üzerindeki hakları ile ilgili olarak 6769 Sayılı 

Sınai Mülkiyet Kanunu ve Fikri Mülkiyet Haklarını düzenleyen diğer yasal mevzuat 

çerçevesinde Türk Patent Ve Marka Kurumu ya da WIPO (World Intellectual Property 

Organization) nezdinde T3 Vakfının yazılı iznini almak şartıyla bir tescil ya da koruma 

başvurusunda bulunabileceğini, T3 Vakfı ve T3 Vakfı'nın bilgisi dahilinde açık kaynak kod 

politikası kapsamında faydalanan 3. Kişilere karşı herhangi bir yasak yıka başvurarak 

kullanımını engellemeyeceğini, yasal mevzuat kapsamında koruma tedbirlerine 

başvurmayacağını, ihlal iddiası ile kullanımın durdurulmasına dair talepte bulunmayacağını 

kabul ve taahhüt eder. 

● Yarışmacı, herhangi bir ürünün fikri sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi sebebiyle T3 Vakfı ve 

TEKNOFEST’in zarara uğraması durumunda söz konusu zararlar ilgili takımdan (danışman 

dahil) karşılanacaktır. 

● Yarışmaya katılma hakkı kazanan tüm finalist takımlara Katılım Sertifikası verilecektir. 



7 ETİK KURALLARI 

 
 

• Festival alanında veya yarışma süreci boyunca ( rapor aşamaları, değerlendirme süreci vb.) 

toplum ahlakına aykırı bir durum, fiil, söz vb. davranış sergilendiği tespit edildiği anda bu fiili 

icra eden kişi/kişiler hakkında hukuksal sürecin ivedilikle başlatılması ve de ekibinin en az 2 yıl 

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren her türlü organizasyon ve 

etkinliğe katılımından men edilecektir. TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi ile kurulan tüm 

iletişimde kullanılan dilde dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir; 

- Kaba ve nezaketsiz söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır, 

 
- Hakaret, tehdit ve kötü sözlerdenkaçınılmalıdır, 

 

- E-mail, facebook, skype, messenger, whatssap, twitter vb. gibi sosyal medya araçlarıyla 

doğrudan hedef alınarak hakaret edilmesinden kaçınılmalıdır, 

- Dilekçe ve itirazlarınızda, yazım kurallarına ve üsluba dikkat edilmesi gerekmektedir. 

 
● Festival alanında diğer takımların işleyiş ve motivasyonlarını etkileyecek durum, fiil, söz vb. 

davranış sergilenmemesi gerekmektedir. 

● Konaklama hizmetlerinin verildiği yurt ve çevresinde toplumsal huzuru göz önüne alınarak 

davranılmalıdır. Aksi takdirde kişi hakkında yasal sürecin başlatılması ilgili kurumlar tarafından 

gerçekleştirilecektir. 

● Proje ve ürün geliştirme sürecinde, gerekli ekipman ve malzemelerin her türlü olumsuzluk göz 

önüne alınarak önceden yedeklenmesi/depolanması ve de olası bir olumsuzluk durumunda parça 

değişimi yapılması takımın sorumluluğunda olup başka bir takımdan ürün tedariği sağlanmaması 

gerekmektedir. 

● Festival alanında ve TEKNOFEST’in sağladığı her türlü hizmet sahasında dil, din, felsefi inanç, 

siyasi düşünce, ırk, yaş ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve 

uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmasına 

dikkat edilmesi gerekmektedir. 

● TEKNOFEST ve diğer şirket-kurum-kuruluş mallarını ve kaynaklarını amaçları ve hizmet 

gerekleri dışında kullanmamaya ve kullandırmamaya, bu mal ve kaynakları israf etmemeye 

dikkat edilmesi gerekmektedir. 

● Festival işleyişini kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, 

hizmet kalitesini yükseltmek ve festival memnuniyetini artırmak için yapılan çalışmalara destek 

verilmesi gerekmektedir. 

● Festival alanındaki yarışmacıların, görevlerini tarafsız ve objektif şekilde icra etmelerini 

etkileyen ya da etkiliyormuş gibi gözüken ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da 

ilişkide bulunduğu kişi ya da 

kuruluşlara sağlanan her türlü menfaat ve onlarla ilgili mali ya da diğer yükümlülükler ve benzeri 

şahsi çıkarlar konusunda dikkatli davranması, çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli 

tedbirleri alması gerekmektedir. 

● TEKNOFEST, bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarının kullanımında israf ve 

savurganlıktan kaçınılması, mesai süresi, kamu malları, kaynakları, işgücü ve imkanları 

kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranılması gerekmektedir. 

● TEKNOFEST takım üyelerinin görevlilerini yerine getirilmesi sırasında sorumlulukları ve 

yükümlülükleri konusunda hesap verebilir ve kurumsal değerlendirme ve denetime açık ve hazır 

olması, yöneticilerin kurumlarının amaç ve politikalarına uygun olmayan işlem veya eylemleri 

ile yolsuzluğu engellemek için gereken önlemleri zamanında alması, personelini etik davranış 

ilkeleri konusunda eğitmesi, bu ilkelere uyulup uyulmadığını gözetlemesi ve etik davranış 

konusunda rehberlik etmesi gerekmektedir. 



● Takım üyeleri görevlerini yerine getirirken yetkilerini aşarak çalıştıkları kurumları bağlayıcı 

açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunmaması, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat 

vermemesi gerekmektedir. 

Sorumluluk Beyanı 

● T3 Vakfı ve TEKNOFEST, yarışmacıların teslim etmiş olduğu herhangi bir üründen veya 

yarışmacıdan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya hasardan hiçbir şekilde sorumlu 

değildir. Yarışmacıların 3. kişilere verdiği zararlardan T3 Vakfı ve organizasyon yetkilileri 

sorumlu değildir. T3 Vakfı ve TEKNOFEST, takımların kendi sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti 

yasaları çerçevesinde hazırlamalarını ve uygulamalarını sağlamaktan sorumlu değildir. 

 
 

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbu şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 


