
   

Basın Bülteni                         29.11.2022 

Uçan Araba TEKNOFEST’ten Geliyor… 
 

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında CEZERİ yürütücülüğünde düzenlenen Uçan 
Araba Yarışmasına katılmak için hazır mısın? Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm üniversite (lisans, 
yüksek lisans, doktora) ve lise öğrencilerinin katılımına açık olan yarışmaya başvurmak için son tarih 30 
Kasım!   
 

20. yüzyılın başından beri gerçekleştirilmeye çalışılan, kişisel ya da toplu taşıma amacıyla hem karada hem 
havada seyredebilen bir araç fikrinin yakın geleceğimizde hayata geçmesi hiç de uzak görünmüyor. Geleceğin 
araçlarından biri olarak görülen “uçan araba” alanında düzenlenen bu yarışma ile amaçlanan; yoğun nüfus 
bölgeleri de dâhil, insan yaşam bölgelerinde veya yerleşim bölgeleri arasında bir noktadan diğerine emniyetli 
bir şekilde seyredebilecek bir “Uçan Araba” konseptinin ortaya konması olarak tanımlanıyor.  
 
Takımlardan, aynı anda birden fazla uçan arabanın bir şehirde görev yaptığı durumu düşünerek, araçların 
birbirleri ve çevreleriyle güvenli bir şekilde hareket etmelerini sağlayacak tasarımlar yapmaları bekleniyor. 
Dolayısıyla, geleceğin uçan arabalarında önemli bir yer teşkil edecek olan hava trafik yönetim sistemi üzerine 
de çalışacaklar. Yarışmacı takımlardan, tasarladıkları uçan arabayı simülasyon ortamında göstermeleri de 
bekleniyor.  
 

Finalde 230 Bin TL Ödül…  

Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü 
teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarında bu yıl yine büyük ilgi gören Uçan Araba 
Yarışması’nda toplam 230 bin TL ödül verilecek.  

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.  

www.teknofest.org 
 

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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