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1. YARIŞMA AMACI
Günümüzün en önemli teknolojilerinden olan İnsansız Hava Araçları (İHA), ve İnsansız Kara Araçları 

(İKA)’nın, birlikte otonom görev yapabilmesi her geçen gün önemi artan bir ihtiyaçtır. Karma Sürü Robotlar 

Yarışması ile bu kabiliyete ulaşabilmek için gerekli olan karma sürü zekasına yönelik yazılım ve 

algoritmaların kazanılması hedeflenmektedir. 

Sürü araçlar gerek sivil gerekse askeri uygulamaları ile önemini göstermektedir. Örneğin sivil bir senaryo 

olarak, sürü İHA’lar ile orman yangınlarına daha etkin müdahale edilebilecek, askeri bir senaryo olarak ise 

mevcut insanlı hava ve kara platformlarına karşı İKA ve İHA kullanımı ile alternatif strateji ve taktikler 

geliştirerek üstünlük kurmak mümkün olabilecektir. Karma Sürü Robotlar Yarışması’nın temel amacı, 

yarışma şartnamesinde tanımlı görevleri sürü halinde yapabilen sistemler oluşturulmasına yönelik yazılım 

algoritmaları geliştirilmesi, bu algoritmaların başarımlarının fiziksel ortamda sürü araçlar ile gösterilmesi ve 

bunun yanı sıra konu ile ilgili gençlerin yönlendirilmesi, deneyim ve bilgilerinin artırmalarının sağlanmasıdır. 

2. YARIŞMA KATILIM KOŞULLARI
Yarışma katılım koşulları aşağıda belirtilmiştir: 

• Yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören üniversitelerin lisans, ön lisans yüksek lisans ve

doktora öğrencileri veya mezunlar takım halinde katılabilirler.

• Takımlar, firma veya özel kişilerden sponsor desteği alabilirler.

• Takımlar en az 3, en fazla 8 kişiden oluşabilir. Takımlar bunun haricinde yalnızca 1 kişiyi danışman

olarak alabilirler.

• Takımlar, tek bir okuldan oluşturulabileceği gibi bir veya birden fazla yükseköğretim öğrencisinin bir

araya gelmesi ile karma bir takım olarak da oluşturulabilir.

• Proje Raporu ile birlikte öğrenciler için onaylı öğrenci belgelerinin, danışmanlar için ise öğretim

üyesi/görevlisi, araştırma görevlisi veya öğretmen olduklarını gösteren onaylı belgenin sunulması

gerekmektedir.

• Bir takımın üyesi aynı yarışmanın başka bir takımının üyesi olarak bulunamaz.

• Projesi ile bireysel başvuru yapacak kişilerin KYS sisteminde bulunan takım oluşturma modülü

üzerinden tek kişilik takım oluşturarak başvuru yapması gerekmektedir.

• Lisans, lisansüstü öğrencileri ve mezun seviyesindeki takımlar, bir öğretim görevlisini / üyesini veya

araştırma görevlisini danışman olarak alabilir.

• Danışman çalıştığı ilgili kurumlarından alacakları öğretmenlik / eğitmenlik / akademisyenlik yaptığına

dair belgeyi Proje Raporu ile sisteme yüklemesi gerekmektedir.

• Danışmanın ilgili eğitim / öğretim kurumlarından alacağı görevlendirme yazısını Proje Raporu ile

sisteme yüklemesi gerekmektedir.

• Danışman değişikliği olması durumunda yazılı olarak ilgili TEKNOFEST Komitesine iletmek

zorundadırlar. (Danışman değiştirmek için bu belgenin verilmesi zorunludur.)

• Yarışmacı daha önce katıldığı proje raporunun birebir aynısı ve/veya kopya raporu ile

katılamamaktadır. Geçmiş yıl rapor kapsamında www.teknofest.org adresinden yayınlanmış olan

raporlar üzerinden alıntı yapılması halinde kaynak belirtilmelidir. Kaynak belirtme formatına şartnamede

yer alan genel kurallar başlığından ulaşabilirsiniz.

• Takım içerisinde takım kaptanı bulunmalıdır. Bireysel başvuru yapan yarışmacılarımız takım rolünü

takım kaptanı olarak seçmelidir.

• Yarışma süreci boyunca TEKNOFEST yarışmalar komitesi tarafından yapılacak olan tüm

bilgilendirmeler takımın iletişim sorumlusu olarak belirlediği kişiye yapılacaktır. Bu sebeple her takım

bir iletişim sorumlusu belirlemelidir.
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• Süreçlerin (Başvuru Yapma, Rapor Yükleme Son Tarih, İtiraz Süreci, Doldurulması Gereken Form vb.)

takibi iletişim sorumlusunun görevi olup iletişim sorumlusundan kaynaklı gecikmeler ve/veya

aksaklıklardan TEKNOFEST yarışmalar komitesi sorumlu değildir.

• Başvuru tarihleri arasında takım kaptanı/danışman sistem üzerinden kayıt olur, varsa danışman

ve/veya takım kaptanı/takım üyelerinin kaydını doğru ve eksiksiz olarak sisteme yapar ve varsa

danışman ve üyelerin e- postalarına davet gönderir. Davet gönderilen üye Başvuru sistemine giriş

yaparak “Takım bilgilerim” kısmından gelen daveti kabul eder ve kayıt tamamlanır. Aksi durumda kayıt

tamamlanmış olmaz.

• Takım oluşturma işlemini tamamlayan yarışmacıların projesine uygun yarışmaya başvuru yapması

gerekmektedir.

• Yarışma kapsamında gerekli tüm süreçler (Başvuru, Rapor Alımı, Rapor Sonuçları, İtiraz Süreçleri, Üye

ekleme/çıkarma işlemleri vb.) KYS sistemi üzerinden yapılmaktadır. Takımların KYS sistemi üzerinden

süreçlerini takip etmesi gerekmektedir.

• Üye ekleme/çıkarma işlemleri Proje Raporu Teslim tarihine kadar yapılmaktadır.

• Yarışma süreci boyunca KYS üzerinden başvuru yapma, rapor yükleme, form doldurma işlemleri Takım

kaptanı ve/veya danışmanın yetkisi dahilinde olup yarışma süreçleri bu kişiler üzerinden

yönetilmektedir.

• Finale kalan takımlara sağlanacak ulaşım ve konaklama desteği sınırlıdır. Destek verilecek kişi sayısı

takım başı 3 kişi (danışman dahil) olup TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından değişiklik yapma

hakkı bulunmaktadır.

• Üniversite ve üzeri yarışmacılar final aşamasına danışmanı ile gelmek zorunda değildir.

• TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi festival alanında bulunacak üye sayısını sınırlandırma yetkisine

sahiptir. Sınırlandırma yapılması durumunda komite tarafından bilgilendirme yapılacaktır.

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

onaylamak suretiyle yarışmaya katılabilecektir.

Yarışmaya başvuranlar yukarıda yer alan şartların tamamını kabul etmiş oldukları sayılmaktadır. 

Başvuru formunun son teslim tarihi 30 Kasım 2022’dir. Başvuru formunda, takım bilgisi ve iletişim

numaraları belirtilecektir. 

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

(www.teknofest.org) üzerinden yapılacaktır. 

2.1 İletişim 

Yarışma ile ilgili sorular Google Groups üzerinden alınacaktır. Yarışma Hakkında sayfası üzerinden gruba 

katılabilirsiniz. Başvuruya hazırlanmak için gerekli tüm teknik sorular bu adres üzerinden 

cevaplandırılacaktır.     

3. YARIŞMA YERİ

3.1 Yarışma Alanı ve Ekiplerin Çalışma Alanları 

Yürütücü Kurum HAVELSAN için TEKNOFEST yarışma alanı içerisinde tahsis edilecek bir salon, 3 

bölümden oluşacaktır.  

Salonun 1. bölümü, takımların hazırlanmaları için kullanılacaktır. Bu alan içinde her takımın kullanımı için 

masa, sandalye ayrılacaktır. Her masada 220V elektrik erişimi olacaktır. Takımların sürü araçları hareket 

halinde iken performanslarının izlenebilmesi için yarışma alanında ekran tahsis edilecektir.  

http://www.teknofest.org/
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Salonun 2. bölümü izleyiciler için ayrılacaktır, izleyiciler hem ekrandan hem de canlı olarak sürü araçları 

görebilecektir.  

Salonun 3. bölümünde ise sürü araçlar fiziksel olarak görev yapacaktır. Bu bölüm ile seyirci ve takımların 

hazırlık yaptığı bölüm arasında güvenlik bariyeri olacaktır. 

4. YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma takviminde belirtilen aşamalar hem takımların başarımını artırmak hem de öğreticilik katmak üzere 

sıralı olarak sunulmuştur. Yarışma teknik aşamalarının takımlarca takip edilmesi ve TEKNOFEST Komitesi 

tarafından sağlanan eğitim videoları ve soru-cevap toplantılarına katılımları ile karma sürü algoritma 

geliştirme faaliyetlerinde tüm takımların bilgi ve başarı seviyelerinin artırılması hedeflenmektedir. 

Tablo 1 Yarışma Takvimi 

Tarih Açıklama 

18 Kasım 2022 Teknik Şartname Yayını 

30 Kasım 2022 Yarışma Son Başvuru Tarihi 

02 Aralık 2022 Soru Cevap Toplantısı 

25 Aralık 2022 Ön Tasarım Raporu (ÖTR) Son Teslim Tarihi 

30 Aralık 2022 ÖTR Sonuçlarının ve Ön Elemeyi Geçen Takımların Açıklanması 

18 - 20 Ocak 2023 Teknik Aşama-1: Sunum (Tasarım, Simülasyon ve Yazılım) 

23 - 27 Ocak 2022 Eleme Sonuçlarının Açıklanması 

13 Şubat-06 Mart
2023

Teknik Aşama-2: HAVELSAN Karma Sürü Laboratuvarı’nda Test 
Denemeleri  

09-10 Mart 2023 Eleme Sonuçlarının Açıklanması 

27 Mart - 07 Nisan
2023

HAVELSAN Karma Sürü Laboratuvarı’nda Sürü İHA ve İKA Testleri 
(finale kalan takımlardan isteyenler için) 

10 Nisan 2023 Proje Raporu Son Teslim Tarihi 

27 Nisan - 01 Mayıs
2023

TEKNOFEST 2023 Final, Karma Sürü Robotlar Yarışması 

Soru-cevap toplantıları, T3 Vakfı tesislerinde, HAVELSAN tesislerinde veya HAVELSAN DİYALOG sayfası 

(https://diyalog.havelsan.com.tr/teknofest2023) üzerinden yapılabilecektir.  Soru-cevap toplantıları ile 

yarışma gidişatının yanı sıra takımların gelişim seviyelerinin takibi, algoritmalar ve yazılımlar hakkında 

takımlar ile görüş ve öneri paylaşımı yapılabilecektir. 

Rapor Teslimleri takvimde belirtilen gün içerisinde saat: 17:00’ a kadar TEKNOFEST KYS sistemi üzerinden 

yüklenmesi gerekmektedir. Takvim ve saatlerde TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından değişiklik 

yapma hakkı bulunmaktadır. 

5. YARIŞMA GÖREVİ
Takımlar, ön tasarım raporunda algoritma ve tasarımlarını, sunumda ise ek olarak yazılımlarını ve 

simülasyon sonuçlarını göstereceklerdir. Yarışmada puanlamalar jüri üyeleri tarafından yapılacak olup, 

puanlama kriterleri yarışma teknik şartnamesinde yayınlanacaktır. Ayrıca yarışmanın teknik gereksinimleri, 

yarışma takvimi uyarınca teknik şartname yayını ile açıklanacaktır.  

Yarışma aşağıdaki görevlerden oluşmaktadır: 

https://diyalog.havelsan.com.tr/
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1. 3B Formasyon Görevi
o Rastgele dizili İHA’lar ile eş zamanlı kalkış,
o 3B (Boyutlu) formasyon oluşturma,
o 3B rotasyon,
o Sürü halinde navigasyon,
o 3B formasyon değiştirme
o Tanımlı koordinata her İHA’nın tek tek sıralı inişi (ardışık İHA’ların inişe geçiş süreleri

değişken olarak tanımlanabilecektir).

2. Engellerden Kaçınma Görevi
o Sürü halinde navigasyon sırasında karşılaşılan engellerden kaçınma

▪ Engellerden formasyon koruyararak veya formasyon değiştirerek kaçınmak
gerekebilecektir.

▪ Engelden geçtikten sonra sürü halinde hedef noktaya varış
o Engel bilgisi, konum ve boyut içerir. Kimi engellerin ortası boş olabilecekken, kimi

engellerin içinden geçilemeyebilecektir.

3. Karma Sürü ile Yangın Söndürme Görevi
o tespit edilen yangın koordinatlarına İHA ve İKA’ların ulaşması beklenecektir.
o İHA ve İKA’ların her bir elemanı için yangın söndürme kapasiteleri farklılık

gösterebilecektir.

Yarışma görev gösterimleri sırasında İHA’ların çarpışmaması sağlanmalıdır. Örnek görevlere ilişkin şekiller 
aşağıda belirtilmiştir. 

Şekil 1: 3B Formasyon Görevi 

Şekil 2: Engellerden Kaçınma Görevi 
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Şekil 3: Karma Sürü ile Yangın Söndürme Görevi  

5.1 Ek Bilgiler 

Sürü algoritmalarının jenerik olması beklenmektedir. Bu kapsamda, 

• Algoritmalar istenilen sayıda İHA ve İKA’yı optimum yönetebilir  olacaktır.

• Algoritmalar formasyon oluşturma, formasyon değiştirme, vb. tüm görevleri herhangi bir anda

gerçekleştirebilecektir.

• Göreve başlandıktan sonra yarışmacılar kod ve arayüze müdahale etmeyeceklerdir. Bütün

insansız sistemler görevleri otonom olarak icra edecektir.

• Yazılım ve arayüzler kolay kullanılabilir olacaktır.

5.2 Görev Ortamı 
Sürü araçlar iç ortamda (kapalı) görev yapacaktır. Sürü İHA’ların uçabilmesi için sağlanacak alanda İHA 

konumlama modülü olacaktır. Modül, sağlanacak İHA ile entegre çalışabilecektir. Aynı şekilde Sürü İKA için 

de konumlama modülü olacaktır.  

Takımlar ilk eleme etabından itibaren sürü algoritmalarını İKA ve İHA sistemlerinde kullanılabilecek yazılım 

dillerinde yazmalıdırlar.   

6. PROJE KAPSAMI
Algoritmalar geliştirilirken açık kaynak kod ve kütüphanelerden faydalanabilir. 

6. 1. Yarışma Kapsamında Faydalanılabilecek Kaynaklar

Yarışmacıların, yarışma kapsamında,

• TEKNOFEST Sürü İHA Yarışması Eğitim serisi [1, 2, 3, 4],

• TEKNOFEST 2021 Robotaksi, Sürü İHA ve Karma Sürü Sim. Yarışması Eğitim Programı[1, 2, 3],

• Yarışma için kullanılması hedeflenen örnek İHA’ya ait başlangıç rehberi [4],

• Örnek İHA’nın simülasyon ortamında kullanımını içeren rehberler [5,6],

• Örnek İHA’nın sürü halinde kullanımını içeren rehberler [7],

faydalanılarak yarışma için gerekli bilgi birikimlerini ve donanıma bağlı olmadan simülasyon ortamında 

algoritma geliştirme çalışmalarına başlayabilirler. 

Kaynaklar: 

1. https://www.youtube.com/playlist?list=PLvpJkeZbByrMDjMsl3Irvus012pM3dMzB

2. https://www.youtube.com/playlist?list=PLvpJkeZbByrMBPQrU8qEcZBQgeNMyq0YA

3. https://www.youtube.com/playlist?list=PLvpJkeZbByrMdVgaxDrLTr_TKi8L-UzyM

4. https://www.bitcraze.io/documentation/tutorials/getting-started-with-crazyflie-2-x/

5. https://github.com/bitcraze/crazyflie-lib-python

6. https://github.com/JacopoPan/gym-pybullet-drones

7. https://www.bitcraze.io/documentation/tutorials/

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvpJkeZbByrMDjMsl3Irvus012pM3dMzB
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvpJkeZbByrMBPQrU8qEcZBQgeNMyq0YA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvpJkeZbByrMBPQrU8qEcZBQgeNMyq0YA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvpJkeZbByrMdVgaxDrLTr_TKi8L-UzyM
https://www.bitcraze.io/documentation/tutorials/getting-started-with-crazyflie-2-x/
https://github.com/JacopoPan/gym-pybullet-drones
https://www.bitcraze.io/documentation/tutorials/


9 

7. PUANLAMA
İlk aşamada yarışmaya katılacak takımların belirlenmesi için “Ön Tasarım Raporu (ÖTR)” talep 

edilmektedir. ÖTR, yarışmaya devam etmesine karar verilerek elemelerden geçen takımlar tarafından 

detaylandırılan “Proje Raporu”  yarışma jürisine değerlendirilmek üzere teslim edilecektir. Proje raporu ve 

ön tasarım raporu, Tablo-2’de belirtildiği üzere aynı bölümlerden oluşacaktır, puanlama kriterleri de Tablo-

2’de belirtildiği üzere aynı bölüm ve hususlar göz önünde bulundurularak yapılacaktır.    

7.1. ÖTR, Sunum ve Proje Raporu’nun Puanlanması 

ÖTR ve proje raporu, arial 10 formatında, tek satır aralığında, paragraflar arasında en az 6 nk aralık olacak 

şekilde düzenlenmelidir. Raporlar Türkçe veya İngilizce hazırlanabilir. Raporlar, yarışma web sayfasına .pdf 

formatında yüklenecektir. 

Raporlar toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup puanlama dağılımı Tablo-2'de verilmiştir.   

Tablo 2 Ön Tasarım Raporu, Aşama-1 Sunumu ve Proje Raporu Puanlamaları 

Bölüm Açıklama ÖTR Puanı Sunum Puanı 

Proje 

Raporu 

Puanı 

Yönetici özeti En fazla 300 kelime kullanılarak ifade 

edilmelidir. 

10 0 10 

Proje yönetimi Takım üyelerini de içeren proje 

organizasyonu verilmelidir. Her takım 

üyesi hakkında en fazla 30 kelime 

kullanılarak bilgi sunulmalıdır. Proje 

takvimi sunulmalıdır. 

5 5 5 

Proje 

gereksinimleri 

Yarışmacı şartnamede görev 

kapsamında belirlenen hususların 

tamamını kapsayacak şekilde 

gereksinimler oluşturacaktır. Bu 

gereksinimleri oluştururken alınan 

tasarım kararları da göz önünde 

bulundurulacaktır. 

15 5 10 

Tasarım çözümü 

ve Yazılım 

Arayüzleri 

Yarışmacı bu bölümde tasarım 

alternatifleri ve en uygun değerlendirilen 

tasarım, güncel kullanım konseptleri, 

güncel algoritma ve yazılım tasarımlarını 

detaylandıracaktır. Varsa ilgili referans 

kaynaklar da bu bölümde verilecektir. 

50 35 35 

Temel görev 

isterlerinin 

doğrulandığının 

gösterilmesi 

Bu bölümde teorik kısımları anlatılan 

tasarım çözümünün uygulamaya yönelik 

detaylandırması yapılacaktır. Sunumda 

Sürü İHA simülasyon sonuçları 

gösterilecektir, sanal ve gerçek sürü 

entegrasyonu ve nasıl yapılacağına 

yönelik bilgi verilecektir. 

15 50 30 
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Format Rapor formatına uyum, yazım ve 

dilbilgisi kurallarına uyum, akıcı ve 

anlaşılabilir dil kullanılması 

gerekmektedir. 

5 5 10 

Karma Sürü Robotlar Yarışması kapsamında Ön Tasarım Raporu aşamasını geçen takımların belirttiğimiz 

üzere bir sunum yapmaları gerekmektedir.  

Teknik Aşama-1: Sunum (Tasarım, Simülasyon ve Yazılım) Sunumu; 

• Danışma Kurulu tarafından oluşturulacak sunum şablonuna uygun olarak sunumlar

hazırlanmalıdır.

• Sunum ve soru-cevap olarak planlanan çevrimiçi değerlendirmeler ÖTR’yi geçen takımlara daha

sonra detaylı olarak paylaşılacaktır.

• Sunumlar sonrasında bir eleme gerçekleştirilecek olup takımların sunumlara katılması zorunludur.

• Sunumlarda takımlardan belirtilen görevleri simülasyon ortamında göstermeleri de beklenecektir.

Proje Raporu puanları ise yarışma final günü bilgilendirme toplantısında açıklanacaktır.   

Final puanı; proje raporu, final sunumu ve görev gösterimi puanının toplamından oluşacaktır. 

• Yarışma ilk günü yarışmacılar sunum yapacaklardır. Jüri değerlendirmesi ile 100 puan üzerinden

yapılacak ve alınan puanın %50’si final puanına eklenecektir.

• Final Sunumları Danışma Kurulu’na bağlı olmakla beraber yarışma gününden önce yarışmacılara

bildirilecektir.

• Yarışmacıların Proje Raporu’ndan aldığı puanın tamamı final puanına eklenecektir.

• Görev gösterimleri toplam puanının tamamı final puanına eklenecektir.

7.2. Görev Gösterimleri Puanlanması 
Takımlara her bir görev için 3’er hak verilecektir. 3 hak içerisinde alınan en yüksek puan o görev için takımın 

kazandığı puan olacaktır. 

Yarışma ilk günü takımların hazırlanmaları ve antrenman yapmalarına jüri kararı ile imkan verilebilir.  

Tablo 3 Görev gösterimleri puanlama tablosu 

Değerlendirme 
Kriteri 

 İçerik Puan 

Kriter 1 Görev No. 1 3B Formasyon Görevi 100 

Kriter 2 Görev No. 2 Engellerden Kaçınma Görevi 150 

Kriter 3 Görev No. 3 Karma Sürü ile Yangın Söndürme Görevi 200 

Kriter 4 Sürü yönetim yazılımı arayüzlerinin rahat kullanılabilirliği 25 

Kriter 5 Dağıtık ve merkezcil olmayan sürü algoritmalarının kullanılmış olması 25 

Kriter 6 Proje Raporundan almış oldukları puanın %50’si toplam puana 
eklenecektir. 

(Proje 

Raporu 

Puanı)/2 

Uçuş ortamında en fazla 14 İHA olabilecektir. 

Herhangi bir İHA’nın kalkış yapmaması veya İHA’ların çarpışması gibi nedenlerden ötürü, görev sırasında 

istenilen sayıda İHA’nın o görevde yer alamaması durumu penaltı puanına tabidir. Puanlama detayları, 

teknik şartnamede yer verilmeyen kısımlar için yarışma günü jüri üyeleri tarafından takımlara bildirilecektir. 
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8. ÖZEL KURALLAR

8.1. Takımların Yarışma Kaydı 

Yarışmanın ilk günü 10:30'a kadar tüm takımlar yarışma salonunda olmak ve kayıt yaptırmak zorundadır. 

8.2 Yarışma Bilgilendirmesi 

TEKNOFEST 2023’ün gerçekleştirileceği ilk gün 10:00'da yarışma salonunda bilgilendirme sunumu 

yapılarak yarışmaya yönelik hususlar takımlara tebliğ edilecektir. Bu toplantıya her takımdan en az bir kişi 

katılması zorunludur. 

Bilgilendirme sunumu esnasında çekilecek kura ile takımların yarışma sırası belirlenecektir. Belirlenen 

sıraya göre takımların algoritmaları yarışma için hazırlanan senaryolarda çalıştırılıp senaryo puanları 

hesaplanacaktır.  

8.3 Etik Kurallar 

Proje Raporu ve yarışmanın herhangi bir aşamasında hile yapan, başkalarının fikirlerini çalan, vb. etik dışı 

davranışlar sergileyen takımlar yarışmadan diskalifiye edilecektir.  

8.4 İtirazlar 

Her takımın yazılı itiraz hakkı vardır. İtirazlar yarışma alanında bulunan jüri heyetine yazılı olarak 

yapılacaktır. Yazılı olmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

9. YARIŞMA ORGANİZASYONU
Karma Sürü Robotlar Yarışması organizasyon komitesi yarışmaya kadar bu dokümanda her türlü değişikliği 

yapma hakkına sahiptir. 

Yarışma komitesi, yarışma esnasında proje sergisi ve proje sunumu faaliyetlerinin organizasyonundan 

sorumlu yeterli sayıda kişiden oluşacaktır. 

10. ÖDÜLLER

Yarışma sonrasında, işbu şartnamede belirtilen başarı kriterlerini sağlayarak ödül sıralamasına giren 

yarışmacılar, derecelerine göre aşağıdaki gibi ödüllendirilecektir. Ödüller takımlara verilecek olup, bireysel 

ödüllendirme yapılmayacaktır. 

Yarışma kapsamında dereceye giren takımın danışmanına ödeme yapılacaktır. Derece alan takımlarımızın 

danışmanlarına 3.000,00 ₺ ödeme yapılacaktır. 

Birincilik Ödülü:     80.000 ₺ 

İkincilik Ödülü:      60.000 ₺ 

Üçüncülük Ödülü: 40.000 ₺ 

Ödüller başarı kriterini sağlayan takımlar için geçerlidir. Başarı kriteri sağlanmadığı durumda mansiyon 

ödülü verilir. 
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10.1 Ödül Sıralaması İçin Minimum Başarı Kriteri 

Katılımcıların ödül alabilmesi için, 1. görevi tamamlamalı ve diğer tüm görevlerden puan almaları 

gerekmektedir. 

Ödül sıralamasına girmek için takımların asgari isterleri sağlayamaması durumunda, jüri tarafından 

mansiyon ödülleri verilebilecek, ilgili koşullar yarışma bitiminde jüri tarafından kararlaştırılarak takımlara ilan 

edilecektir.   

11. GENEL KURALLAR

● İtiraz durumları Rapor İtirazları ve Final Aşaması İtirazları şeklinde iki başlıktan oluşmaktadır.

● Rapor İtirazları, rapor sonuçları açıklandıktan sonraki 48 saat içerisinde KYS üzerinden alınmaktadır.

İtirazlarını TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörlüğünün açıkladığı süre içerisinde 

https://teknofest.org/tr/competitions/objection/ linkinde yer alan yönetmeliğe uygun biçimde 

gerçekleştiremeyen takımların itirazları kabul edilmeyecektir. Takımların itirazları farklı hakem heyetlerine 

gönderilir ve yeniden değerlendirilir. 

● Final Aşaması İtirazları yarışma esnasında ve yarışma sonrasında yapılabilecektir. Yarışma sonrasında

yapılacak itirazlar sıralamalar açıklandıktan sonraki 48 saat içerisinde yapılması gerekmektedir.

Şartnameye aykırı durumlar ve kural ihlalleri dışında yapılan itirazlar kabul edilmeyecektir. Nicel kriterlere

dayanarak yapılan değerlendirmeler için itiraz alınmayacak olup yeniden bir final veya sunum

değerlendirmesi yapılmayacaktır. Bu itirazların iletisim@teknofest.org adresine dilekçe şeklinde

gerekçeleriyle birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Kurallara uygun yapılan itirazlar TEKNOFEST

Yarışmalar Koordinatörlüğü tarafından incelemeye alınacaktır.

● İtirazlar takım danışmanı veya takım kaptanı tarafından yapılmalıdır. Belirlenen süreç içerisinde iletilmeyen

itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

● 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.

● Danışman şartları; Danışman olarak eğitim/öğretim kurumlarında görevli öğretmenler/akademisyenler veya

ilgili alanda kariyer hayatını devam ettiren mühendis/uzman vb. kişiler danışman olarak takımda yer alabilir.

● 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. Proje fikrinin takım üyeleri tarafından oluşturulması gerekmekte olup danışmanların bu

aşamada sadece yönlendirme yapması gerekmektedir. Proje sahibinin danışman olması tespit edildiğinde

başvuru geçersiz sayılacaktır.

● Raporunda, Web sitemizde yer alan Geçmiş yıl Raporlarından yararlanmış olan takımlarımız alıntı yaptığını

ilgili sayfada belirtmesi gerekmektedir. Açıklamayı alıntı yapılan cümlenin ardından belirtmeniz

gerekmektedir. ALINTI FORMATI: "Alıntı yapılan cümle/cümleler" (Yıl, Yarışma Adı, Kategori, Takım Adı)

ÖRNEK ALINTI: " Enkazda depremzedenin nerede olduğunu tespit edilmemesi, enkaz kaldırma ve

depremzede arama çalışmalarını yavaşlatan en önemli sorundur." (2021, İnsanlık Yararına Teknoloji

Yarışması, Afet Yönetimi, X Takımı)

● 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

https://teknofest.org/tr/competitions/objection/
mailto:iletisim@teknofest.org
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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 Şartnamesinde 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 sonucunda oluşabilecek 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. 

 

 

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 Koordinatörlüğü ile kurulan tüm iletişimde kullanılan dilde dikkat edilmesi gereken hususlar şu 

şekildedir; 

- Kaba ve nezaketsiz söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır, 

- Hakaret, tehdit ve kötü sözlerden kaçınılmalıdır, 
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- 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. 

 




