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Otonom Sürüş Algoritmaları Robotaksi Binek Otonom Araç 
Yarışmasında Yazılıyor 

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında BİLİŞİM VADİSİ ve TÜBİTAK 

yürütücülüğünde gerçekleştirilen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması otonom sürüş algoritmalarının 

geliştirilmesi için düzenleniyor. Başvurularının teknofest.org web sitesi üzerinden 20 Kasım’a kadar devam 

ettiği yarışma katılımcılarını otonom araç teknolojileri alanında özgün tasarım, algoritma ve raporlama 

hususlarında yetkinlik kazanmaya teşvik ediyor. 

Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Özgün Araç ve Hazır Araç Kategorisi olmak üzere iki kategoride 

düzenleniyor. Özgün Araç Kategorisinde yarışan takımlar A'dan Z'ye bütün araç üretimini ve yazılımını 

yaparak en iyisi olmak için yarışacak. Hazır Araç Kategorisinde ise takımlar TEKNOFEST kapsamında sağlanan 

otonom araç platformlarında yazılımlarını çalıştıracak. Her iki kategori için de geçerli olan kural ise gerçek bir 

pist ortamında otonom olarak çeşitli görevleri yapmak olacak. Lise, ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencileri ile 

mezunların katılabildiği yarışmada lise öğrencilerinden oluşan takımlar ile üniversite ve üzeri seviyeden 

oluşan takımlar aynı kategoride yarışacak. Her iki kategori için de geçerli olan gerçek bir pist ortamında 

otonom olarak çeşitli görevlerin yapılmasının ve otonom sürüş algoritmalarının geliştirilmesinin asıl amaç 

olduğu yarışmanın finalinde “Özgün Araç Kategorisinde” dereceye giren birinciye 130 bin TL, ikinciye 110 

bin TL, üçüncüye 90 bin TL ödül verilecek. “Hazır Araç Kategorisinde” ise birinci 100 bin TL, ikinci 80 bin TL, 

üçüncü ise 60 bin TL’lik para ödülünün sahibi olacak. 

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. 
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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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