
2022 Liseler Arası İHA Yarışması 

Sıkça Sorulan Sorular 

 

Soru: Yarışmaya kimler başvuru yapabilir? 

Cevap: Yarışmaya, Türkiye, Azerbaycan ve KKTC’de öğrenim gören tüm lise ve dengi 

okul öğrencileri, Türkiye’deki BİLSEM ve Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nin, Bilim 

Merkezleri’nin, Gençlik Merkezi ve Bilim Atölyeleri’nin lise seviyesindeki öğrencileri 

takım halinde başvuru yapabilir. 

 

Soru: Yarışmanın kategorileri nelerdir? 

 

Cevap: Sabit Kanat ve Döner Kanat 

 

Soru: Bir liseden aynı dönemde kaç takım başvuru yapabilir? 

 

Cevap: Her liseden en fazla bir (1) döner kanat ve bir (1) sabit kanat başvurusu 

yapılabilir. 

 

Soru: Bir takım, birden fazla kategoriye başvuru yapabilir mi? 

Cevap: Her bir takım, sadece bir (1) kategoriye başvurabilir. 

 

Soru: Liseler Arası İHA Yarışmasına yurtdışı takımları başvurabilir mi? 

Cevap: Liseler Arası İHA Yarışmasına yurtdışından sadece Azerbaycan ve 

KKTC’den başvuru alınmaktadır. 

 

Soru: Başvuru sürecinde rapor gönderecek miyim? 

 

Cevap: Evet, başvuru sürecinde Kavramsal Tasarım Raporu, başvuru tarihlerinde 

www.t3kys.com/tr sistemine yüklenir. 

 

Soru: Bir takım farklı okullarda eğitim gören öğrencilerden oluşabilir mi? 

 

Cevap: Takımlar, farklı okul öğrencilerinden oluşturulabilir. Farklı okul öğrencilerinden 

oluşan takımlardan Taahhütnamede her bir öğrencinin kayıtlı olduğu okulun 

müdürlerinin ıslak imzalarının bulunması zorunludur. Koordinasyonu danışman 

öğretmen sağlar. 

 



Soru: Danışman öğretmen ile öğrencilerin farklı okullardan olması mümkün 

müdür? 

Cevap: Danışman öğretmen başka bir okuldan, öğrenciler başka bir okuldan olabilir. 

Bu şekilde takım kurulabilir. 

 

Soru: Pilot ve takım kaptanı aynı kişi olabilir mi? 

Cevap: Pilot ve takım kaptanı aynı kişi olabilir.  

 

Soru: Liseler Arası İHA yarışması için takım pilotunun alması gereken İHA 

lisans türü nedir? 

Cevap: İHA’yı uçuracak pilotun ‘İHA 0’ amatör sportif lisansına sahip olması gerekir. 

 

Soru:   TEKNOFEST bünyesinde 2 farklı yarışmaya katılabilir miyiz? 

Cevap: Liseler Arası İHA Yarışmasına başvuru yapmış bir takımın Danışman 

öğretmen ve üyeleri, TÜBİTAK tarafından düzenlenen diğer İHA yarışmalarına 

(Uluslararası İHA, Uluslararası Serbest Görev İHA) katılamaz. Danış öğretmen ve 

üyeler bu iki (2) yarışma dışındaki diğer yarışmalara katılabilirler. 

 

Soru: Bir Danışman Öğretmen Liseler Arası İHA Yarışması’nda birden fazla 

takıma danışmanlık yapabilir mi? 

 

Cevap: Liseler Arası İHA Yarışmasında bir Danışman Öğretmen yalnızca bir takıma 

danışmanlık yapabilir.  

 

Soru: Danışman öğretmenin yarışma alanına gelmesi zorunlu mu? 

Cevap: Danışman öğretmenin yarışma alanına gelmesi zorunludur. Aksi halde, 

takımın yarışma alanında kaydı yapılmaz. 

 

Soru: Yarışma Başvuru tarihinde öğrenciliğim devam etmekteydi ancak 

yarışma tarihinde mezun durumunda olacağım, başvurum geçersiz mi sayılır? 

 

Cevap: Başvuru son tarihine kadar öğrenci olmanız yeterlidir ancak bu tarihlerde 

öğrenci belgesi almanız ve yarışma kayıt esnasında ibraz etmeniz gerekmektedir. 

 

 

 



 

 

 

Soru: Destek miktarları kimin hesabına nasıl aktarılacak?  

 

Cevap: Kavramsal tasarım raporu değerlendirmesinde başarılı olan takımlara, 

araçlarını geliştirmeleri amacıyla danışman öğretmenin başvuru sisteminde kayıtlı 

hesabına 8.000 TL Birinci hazırlık desteği aktarılır. Detaylı tasarım videosundan 

başarılı olan takımlaraysa 5.000 TL ikinci hazırlık desteği yine danışman öğretmenin 

sistemdeki kayıtlı hesabına aktarılır. Desteklerin aktarılabilmesi için takımların yarışma 

takvimindeki ilgili tarihlerde, “taahhütname ve muvafakatnamelerini” başvuru sistemine 

yükleyerek, ıslak imzalı hallerini TÜBİTAK’a göndermeleri gerekir. 

 

 

Soru: Konaklama, ulaşım ve nakliyat konusunda TÜBİTAK destek sağlayacak 

mıdır? 

 

Cevap: TÜBİTAK takımların konaklama, ulaşım ve nakliyat işlemlerinden sorumlu 

değildir. Ancak takımlar TÜBİTAK’ın vermiş olduğu Hazırlık Desteğini, konaklama ve 

yol masrafları için kullanabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 


