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1. YARIŞMA AMACI VE KAPSAMI 

 

İmalat sanayinde dijitalleşme, değer zincirinin her aşamasında etkinlik ve verimlilik artışları ile 

değer oluşturma potansiyeli taşımaktadır. İmalat sanayinin dijital dönüşüm sürecinde, üretimde 

rekabet edebilir pozisyonda olabilmek için dijital teknolojilerden verimli, etkili ve etkin bir 

şekilde faydalanılması gerekmektedir. Bu süreçte “yapay zekâ, otonom robotlar, büyük veri ve 

ileri analitik, bulut bilişim, artırılmış ve sanal gerçeklik, nesnelerin interneti, eklemeli imalat, 

yeni nesil akıllı sensör teknolojileri ve siber güvenlik” gibi teknolojiler katma değerin, 

verimliliğin, kârlılığın, kalitenin ve benzeri birçok unsurun en üst seviyeye çıkarılmasında öncü 

teknolojiler olarak görülmektedir. 

İmalat sanayinin dijitalleşmesi konusu dikkate alındığında bu alanda bugünden bazı alanlara 

yatırım yapılması çerçevesinde TEKNOFEST, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmasını 

düzenleyerek ulaşılması gereken nokta için bir vizyon geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. 

TEKNOFEST ile geliştirilen bakış açısında, bu yıl ve bundan sonraki yıllarda ülkemizde ve 

dünyada gelinen noktalarda sanayide dijital teknoloji uygulamaları yarışma kapsamında 

değerlendirmeye alınacaktır. 

Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması kapsamında imalat sanayinin dijitalleşmesi ile üretim, 

planlama, stok takip, tedarik, pazarlama, yönetim ve karar destek, lojistik, enerji kullanımı gibi 

üretim süreçlerinde verimlilik, kalite, hız, esneklik artışı sağlanarak ülkemizin rekabetçiliğinin 

artırılması diğer taraftan ihtiyaç duyulan dijital teknolojilerin yerli ve milli imkânlarla 

üretilmesi beklenmektedir. Sanayide yaşanan dijital dönüşüm ile birlikte robotların imalat 

süreçlerinde kullanılması her geçen gün daha fazla yaygınlaşmaktadır. 

Bu amaca uygun olarak yarışmada fabrika iç lojistiğinde veya depolarda kullanılabilecek 

kendisine atanmış yollarda hareket edip, belirli yükleri noktadan noktaya taşıyan ve otonom 

çalışan bir güdümlü robot yapılması hedeflenmektedir. 



2. YARIŞMAYA YÖNELİK GENEL BİLGİLER 
 

2.1 Yarışma Katılım Koşulları 

 
• Yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm lise (Açık Öğretim dahil) ve 

üniversite öğrencileri (Lisans, Ön lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Açık Öğretim dahil) ve 

mezunlar katılabilir. 

• Yarışmaya takım halinde katılmak zorunludur. Takımlar en az 3 en fazla 10 kişiden 

oluşmalıdır. Takımlar bunun haricinde yalnızca 1 kişiyi danışman olarak alabilirler. 

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

öğrencisinin bir araya gelmesi ile karma bir takım olarak da oluşturulabilir. Takımın 

katılabileceği yarışma kategorisi takım üyelerinden eğitim seviyesi en yüksek olana göre 

belirlenecektir. 

• TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörlüğünün yarışma süreci içerisinde belirlediği bir 

tarihte öğrenciler için onaylı öğrenci belgelerinin, danışmanlar için ise öğretim 

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

sunulması gerekmektedir. 

• Yarışma, Temel Kategori ve İleri Kategori olmak üzere iki kategoriden oluşur. 

• Lise seviyesindeki katılımcılar (lise mezunları dahil) sadece Temel Kategorideki 

yarışmaya kayıt yaptırabilirler. 

• Yükseköğretim öğrencisi seviyesindeki veya mezun (ön lisans, lisans ve lisansüstü) 

katılımcılar sadece İleri Kategoriye kayıt yaptırabilirler. 

• Lise mezunu üyelerin mezuniyet tarihinden itibaren en fazla 3 (üç) yıl geçme şartı aranır. 

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

• 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 takımların veya kişilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

• Danışman, takım üyesi olarak eklenmemelidir. Her takımın en fazla bir danışmanı olabilir. 

Birden fazla danışman bulunan takımların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

• Lise seviyesindeki takımlar, bir danışman almak zorundadır. Danışman olarak görev 

yapacak kişinin danışmanlık görevlerini yerine getireceğine dair belgenin(görevlendirme 

belgesi) ıslak imzalı olarak TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörlüğünün açıklayacağı 

tarihte sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 

• Lisans, lisansüstü öğrencileri ve mezun seviyesindeki takımların danışman alma 

zorunluluğu bulunmamaktadır. 

• Lisans, lisansüstü öğrencileri ve mezun seviyesindeki takımlar, bir öğretim 

görevlisini/üyesini veya araştırma görevlisini danışman olarak alabilir. 

• Danışman final aşamasına kadar takıma destek olacağını ve final aşaması süresince takımın 

yanında bulunacağını taahhüt eder. Final aşamasına kalan projelerde temel seviyedeki 

takımların, danışmanları ile alanda bulunmaları zorunludur. 

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

Üniversite ve üzeri seviyesindeki başvurularda takım danışmanı bulunması durumunda 

danışmanlık belgesi göndermesi zorunludur. 

• 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. 

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

verilecek kişi sayısı TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörlüğü tarafından daha sonra 

takımlara bildirilecektir.

• TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörlüğü festival alanında bulunacak üye sayısını 
sınırlandırma yetkisine sahiptir. Sınırlandırma yapılması durumunda koordinatörlük 
tarafından bilgilendirme yapılacaktır.

• Takım içerisinde takım kaptanı bulunmalıdır.

• Aynı takım üyeleri farklı projeler ile TEKNOFEST kapsamında düzenlenen diğer 
yarışmalara başvuru yapabilir.

• Yarışma süreci boyunca TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörlüğü tarafından yapılacak 
olan tüm bilgilendirmeler takımın iletişim sorumlusu olarak belirlediği kişiye yapılacaktır. Bu 
sebeple her takım bir iletişim sorumlusu belirlemelidir.

• 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 Koordinatörlüğü sorumlu 
değildir.

• Başvurular 30 Kasım 2022 tarihine kadar www.t3kys.com başvuru sistemi üzerinden 
çevrimiçi olarak yapılır.

• 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, 

Maddi Destek Başvurusu, İtiraz Süreçleri, Üye ekleme/çıkarma işlemleri vb.) KYS sistemi 

üzerinden yapılmaktadır. Takımların KYS sistemi üzerinden süreçlerini takip etmesi 

gerekmektedir.

• Üye ekleme/çıkarma işlemleri TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörlüğünün belirlediği 
tarihe kadar yapılmaktadır. Belirlenen tarihten sonra takımlar içerisinde değişiklik 
yapılamayacaktır.

• Yarışma süreci boyunca KYS üzerinden başvuru yapma, rapor yükleme, itiraz süreci, 

form doldurma işlemleri Takım kaptanı ve/veya danışmanın yetkisi dahilinde olup yarışma 

süreçleri bu kişiler üzerinden yönetilmektedir.

• 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.

http://www.t3kys.com/


2.2.Yarışma Kategorileri 

2.2.1 Temel Seviye 

Temel seviye yarışmaya sadece Lise takımları katılabilecektir. Güdümlü robot çizgi/takibi 

yapacaktır. Robotun tüm görevleri otonom olarak yerine getirmesi beklenmektedir. Güdümlü 

robotlar yükleme ve boşaltma noktalarında durma, engel açılmadığı takdirde etrafından dolaşma 

gibi durumlarda da otonom hareket etmelidir. Yükleme, boşaltma pozisyonlarında QRCODE 

etiketler bulunacaktır. QRCODE etiketler araç üzerinde bulunan uygun sensörler vasıtasıyla 

okunabilmelidir. Takımların bilgisayar ekranında aracın durumunu takip edebilecekleri ve 

yönlendirme yapabilecekleri buton ve tuşların olduğu bir kontrol ekranı (GUI- grafik kullanıcı 

arayüzü) hazırlamaları beklenmektedir. Engeller bir sensör vasıtası ile algılanıp uygun mesafede 

durulacak, engelin açılmaması durumunda robotun senaryoya uygun şekilde otonom olarak engel 

etrafından dolaşması ve görevleri tamamlaması beklenmektedir. Bahsedilen yerler haricinde 

yukarıdaki yöntemler ile gerektiğinde kontrol paneli üzerinden müdahale edilebilecek fakat puan 

tablosunda belirtildiği üzere ceza puanı uygulanacaktır. Güdümlü robot hiçbir şekilde joystick, 

taşınabilir el kumandası, telefon veya tablet ile kontrol edilmeyecektir. Güdümlü robotların yükleri 

alması veya bırakması bir sensor vasıtası ile kontrol panelinde (GUI) gösterilmelidir. Sahadaki 

onaylar (noktalardan birine varış, yükleme ve boşaltma, tamamlanma gibi) hakemlerin yeşil 

bayrak kaldırması ile gerçekleştirilecektir. Sahadaki ekip üyeleri sadece genel gözlem amaçlı 

görevli olup hiçbir şekilde kontrol masasına ve araca müdahale etmeyeceklerdir. Robotun atanmış 

görevini yapmasını gözlemleyen takım üyeleri kontrol masasından yarışacaklardır. 

Temel seviyede ilk aşama, robotun verilen parkurda boş olarak noktalara gitmesi ile tamamlanır. 

Tekrar başlama noktasına gelen güdümlü robot onay ile yüklenerek ikinci görevine başlar. Robot 

tekrar başlama noktasına dönüşü ile görevi tamamlar. 

2.2.2. İleri Seviye 

İleri seviye yarışmaya yükseköğretim öğrencileri veya mezun seviyesindeki takımlar katılabilir. 

Temel seviye ile boş ve yüklü görev tanımları aynı olmakla birlikte, buna ek olarak ileri seviye 

yarışmacılardan parkurun haritasının çıkarılması istenmektedir. Kontrol masasında bulunan takım 

üyelerine ait laptop, tablet gibi cihazlar vasıtası ile yapılan haritalamanın yanısıra, hız, toplam 

görev süresi gibi yarışma detaylarının gösterildiği kontrol paneli (GUI) oluşturulması 

beklenmektedir. Haritalamanın detaylı olması ve QRCODE etiketlerinin de okundukça harita 

üzerinde gösterilmesi istenmektedir. 

Şekil-1: QRCODE Yerleşim 



3. YARIŞMA ALANI VE ÇALIŞMA ALANLARININ DETAYLARI

Yarışma için yaklaşık 200 metrekarelik dikdörtgen şeklinde temsili bir fabrika alanı ve ona ait 

yolları ve iç lojistik yolları yerleşimini temsil eden parkur ve parkurdan ayrı bir konumda, katılan 

her yarışmacı takımın kullanması için birer masanın konumlandığı bir alan olacaktır. Alan 

içerisinde 220 VAC enerji tedarik edilecektir. Ayrıca parkur kenarında yarışma sırası gelen 

takımın güdümlü robotunu kontrol edeceği bir kontrol masası bulunacaktır. Burada takımlara 220 

VAC gerilim sağlanacaktır. Her takım AC/DC dönüşümünü kendi sağlayacağı dönüştürücü ile 

kontrol masasında yapacaktır. Kullanılabilecek en yüksek DC gerilim seviyesi 50V olacaktır. 

Parkur bir fabrika alanına benzetilecek olup, alma ve bırakma noktaları olacaktır. Bu alma ve 

bırakma noktaları her yarışmacı takım için hakemler tarafından farklı bir dağılımda 

verilebilecektir. 

● Temel seviye ve ileri seviye yarışma parkuru aynı alanda yapılacaktır. Köşeler 1,2,3 ve 4 olarak

numaralandırılmış olup ; A, B, C ve D noktaları parkurun içinde yer alan 1,5x1,5 metre

boyutlarındaki alanları temsil etmektedir. Robotların yüklerini bu alanlar içerisine bırakmaları

ve yüklerini bu alanların içinden almaları beklenmektedir. Başlama noktası (Şekil-1) de

gösterildiği (S1 veya S2) şekilde olacaktır; başlama noktası hakem heyeti tarafından belirlenen

şablonlara göre değişim gösterebilecektir. Değişken rotalara uygun olarak robotlardan buna

uygun şekilde programlanabilir olması beklenmektedir.

● Noktalar arasında ve yükleme bırakma alanlarının çevresine belirli renkte bant ile çizgi

çizilecektir. Bant rengi yarışmanın yapılacağı zemin rengine göre zıt olacak şekilde

belirlenecektir. 50mm kalınlığında Tesa marka universal extra power siyah veya beyaz renkli

olarak düşülmektedir. Örnek görüntüler aşağıdadır.

Açık zemin üstünde siyah band Koyu zemin üzerinde beyaz band 

● Parkurda A, B, C ve D noktaları olmak üzere 4 adet alma ve bırakma noktası olacaktır. Bu

noktalarda yük platformu konacak yerler ve yükleme/boşaltma istasyonu olduğunu gösteren

QRCODE etiketler bulunacaktır. Yük platformlarının aynı yerden alındıkları gibi bırakılırken

de işaretli yerlere bırakılması gereklidir. Farklı noktalara bırakılan yük platformları için

tabloda gösterilen ceza puanı uygulanacaktır. Güdümlü robot, verilen direktiflere ve hakem

heyetince sağlanan parkur şablonuna göre alma bırakma alanlarına uygun şekilde gidebilmeli

yükleri alıp bırakabilmelidir. Yükler otomatik olarak yüklenip boşaltılmalıdır. Şablona uygun

olarak gerekli engeller organizasyon komitesi tarafından yerleştirilecektir.



● İleri seviye yarışmada temel seviye parkuruna ek olarak, temel seviyeye göre daha çok engel

eklenecektir. Şekil-2’de temsili engeller E,F ve G harfleri ile sembolize edilmiştir. Engel

adeti ve yerleri senaryoya uygun olarak hakem heyeti tarafından belirlenecektir.

Şekil-2: Örnek Yarışma Parkuru (Temsili: Engel ve etraftan dolaşma yolu) 

● İleri seviyede haritalamada temel seviyeden farklı olarak boş turda yapılacaktır. Robotun tüm

parkurda dolaşarak haritalama yapması, konan engelleri harita üzerinde göstermesi, alma

bırakma noktalarını göstermesi beklenmektedir. İleri seviyede boş tur farklı olarak sadece

haritalandırma için yapılacaktır.

● QRCODE etiketleri yükleme ve boşaltma noktalarında ve takip açısından dönüşlerden 1 m

önce bilgilendirme amacıyla konacaktır. Bu sayede yarışmacılara konum bilgilendirmesi de

yapılmış olacaktır. QRCODE etiketleri bant üzerine yapıştırılacaktır. Bu etiketlerin özellikleri

bilahare yarışmacılara bildirilecektir.

4. YÜK TAŞIMA ROBOTU TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE KISITLAMALAR

Yük taşıma robotu azami boyutları: 1.000 mm (boy) x 900 mm (en) x 500mm (yükseklik)

olabilir. Yük taşıma robotlarının boyutları bahsedilen limit değerlerden büyük olamaz. Yük

platformunu kaldırmak için kullanılan mekanizma çalıştırıldığında yükseklik limitini aşabilir,

verilen limit aracın yük altında çalışmadığı durum için geçerlidir.

Robotlar temel ve ileri seviye için çizgi takibi yapabilen ve tamamen otonom çalışabilen,

güdümlü robotlar olarak tasarlanmalı ve yarışma esnasında hiçbir dış kontrol veya müdahale

olmaksızın verilen görevleri yerine getirebilmelidir.

Robot tahrik gücünü üzerine yerleştirilmiş olan batarya sisteminden almalı, herhangi bir enerji

kablosuna bağlı olarak çalışmamalıdır. Batarya sistemi yarışma detaylarında anlatılan

görevleri yerine getirebilecek enerjiyi sağlayabilecek şekilde konumlandırılmalıdır. Yarış

esnasında herhangi bir şarj talebi olmamalıdır.



95cm 50cm 

5. YARIŞMA DETAYLARI

5.1 Kurallar 

● Her iki kategoride yarışmacı takım kendi yarış süresi boyunca iki ayrı ekip olarak yarışacaktır.

Kontrol masasında en fazla 2 takım üyesi bulunabilecektir. Her seviyede her aşamanın

tamamlanması hakemler tarafından yeşil bayrak kaldırılarak bildirilecek hata durumunda ise

hakemler tarafından kırmızı bayrak kaldırılarak bildirilecektir. Her seviyede kontrol

masasında kontrol paneli izlemek dışında hiçbir müdahale olmayacaktır. Müdahale olması

durumunda puan tablosunda belirtilen ilgili ceza puanı uygulanacaktır.

● Yarışmacı takım yarışma parkuruna çağrıldıktan sonar hakem heyeti tarafından belirlenecek

makul hazırlanma süresine sahip olacaktır. Bu süre içerisinde hakem heyeti robot hareket

şablonunu takıma verir. Takımlar hazır olduğu zaman işaret verilerek yarışmaya

başlayabilirler.

● Her kategori için yarışma ilk önce bahsedilen noktalar arasında takıma verilen hareket şablonu

dahilinde yüksüz olarak başlar. Bu parkurun tamamlanması ile birlikte yüklü parkur hemen

başlatılır. Başlama noktasına dönüldüğünde parkur tamamlanır ve hakem heyetince takımın

tüm parkur zamanı kayda geçirilir. Eşit puan durumunda verilen görevleri en kısa zamanda

tamamlayan takım lehine eşitlik bozulur.

● İleri kategori yarışmacı takımları için, temel kategoriden farklı olarak ek engeller parkura

eklenir. Parkur görevlerini yerine getirirken, yük taşıma robotunun boş ve yüklü haldeyken

engelleri aşması beklenmektedir.

● 30cm x 30cm x 10cm boyutlarında 25 kg (yük ağırlığı) ağırlığındaki yükler (Şekil-2) - (a)

yarışma organizasyonu tarafından sağlanacaktır. Otomatik alma ve bırakma için yükler

robotun her yönden rahatça altına girip kaldırabilmesine imkân sağlayacak şekilde yerden

yüksekliği en fazla 50 cm olan platform (Şekil-2) - (b) üzerinde konumlandırılacaktır. Yarışma

organizasyonu tarafından sağlanan yük platformunun ağırlığı 25 kg olacaktır.

● Yük alma/bırakma konumları QRCODE etiketleri ile tanımlanırken, bu pozisyonların net

olarak otonom alma bırakmaya imkan verebilmesi için takımların özgün çözümlerine de açık

olunacaktır. Takımlar detay raporlarında açıklamaları kaydıyla ve uygun bulunması halinde

yarışma esnasında bu özgün çözümlerini kullanabileceklerdir.

Şekil-3: Yük (a) ve platform (b) 

● Parkur alanının kirletilmesi, parkur içindeki nesnelere çarpma ve sürtme gibi hasarlar

neticesinde ilgili takımın toplam puanından puan tablosundaki ceza puanı kadar puan

düşülecektir.

● İleri seviyede otonom güdümlü robot üzerinde bulunan sensörler ile alanın haritasının

çıkarılması ve nesnelerin yerlerinin harita üzerinde belirlenmesi ve bunun kontrol masasındaki

takıma ait bilgisayar üzerinde kablosuz haberleşme ile gösterilmesi gerekmektedir. Engellerin,



okunan QRCODE etiketlerin ve yükleme/boşaltma pozisyonlarının ve çevre güvenliği için 

kullanılan bariyer, güvenlik kafesi veya panellerin yeri harita üzerinde işaretlenmesi 

beklenmektedir. 

● Ayrıca yarışma sırasında takımların performansı kayıt altına alınarak tanıtım malzemesi 

olarak da kullanılabilecektir. 

● İşbu şartnamede bahsi geçmeyen ancak yarışma sırasında ortaya çıkabilecek özel durumlar 

için Hakemler vaka üzerine toplanıp karar verecektir. 

 
Örnek Yüksüz Senaryo (Temel Seviye) : Robot öncelikle başlangıç noktasından üzerinde 

herhangi bir yük olmadan senaryo tipine göre köşe noktalarını dolaşmalı ve başlangıç 

noktasına dönmelidir. Toplamda 4 adet yüksüz senaryo aşağıda gösterilmektedir. 

 
Şekil-4 : Örnek Yüksüz Senaryo 

Daha sonra robot başlangıç noktasından A noktasına gitmeli ve yükü almalı , C noktasına 

devam etmelidir. C noktasına gelen robot yükü C noktasında bıraktıktan sonra yüksüz bir 

şekilde D noktasına gitmelidir. Robot D noktasından yükü alarak B noktasına gitmeli ve yükü 

B noktasına bırakmalıdır ve B noktasından yüksüz bir şekilde başlangıç noktasına giderek 

görevi tamamlamalıdır. Yarışma organizasyonunca her takım için robotların örnek senaryoya 

benzer şekilde istasyonların sıralarının değiştirilmesi ile oluşturulan bir senaryoyu yerine 

getirmesi istenecektir. Şekil 4’de başlama noktalarına göre değişen 4 yüklü senaryo 

gösterilmiştir. 



● İleri seviyede robotlar görevleri gerçekleştirirken dışardan herhangi bir operatör müdahalesi

olmadan görevleri yerine getirmelidir. Temel seviyede 2.4.1 maddesinde anlatıldığı gibi tam

otonom bir görev beklenmektedir.

● Robot en az 75 kg (yük platformu ve 50 kg yük) yük taşıyabilecek şekilde tasarlanmalıdır.

● Robot, çizgi veya yol bozuklukları ile başa çıkabilmelidir.

● Yük parkur esnasında robot üzerinden düşürülmemeli ve teslimat noktasına kadar

ulaştırılmalıdır. Yükün düşmesi durumunda yük robota yüklenerek yarışmanın kaldığı yerden

devam etmesi sağlanacaktır. Bu durumda puan tablosundaki ceza puanı kadar puan kesintisi

olacaktır. Yükün parkurda belirtilen alan dışına bırakılması durumunda da ceza puanı kesintisi

olacaktır.

● Robot yük alma ve bırakma noktalarına farklı yönlerden yaklaşabilme ve sürtme/çarpma

olmaksızın bu noktalarda uygun pozisyon alabilme kabiliyetine sahip olmalıdır. Çarpma

durumunda puan tablosunda belirtilen ceza puanı uygulanacaktır. Yüklerin alınıp bırakılacağı

alanlar önceden işaretlenecek olup robotların yükleri işaretli alan içerisine bırakmaları

beklenmektedir. Yük alanının çevresi robotun tasarımına uygun olarak bant ile

işaretlenecektir.

● Robot yörünge takip ederken karşısına çıkan engel durumunda yavaşlamalı, eğer engel yolu

bloke ediyorsa çarpmadan durmalıdır. Robot bekleme esnasında bir ikaz sesi çalarak uyarı

vermelidir. Uyarı vermemesi durumunda ceza puanı uygulanacaktır. 15 saniye geçtikten sonra

engelin bloke durumu devam ediyorsa robot engelin etrafından dolaşmalıdır. 15 sn.den erken

zamanda etrafından dolaşma prosedürü ceza puanı ile cezalandırılır. Bu durumda yarışma

organizasyonunca robotların takip edecekleri güzergâhlara belli engeller konulacak olup

robotların engel karşısındaki davranışları gözlemlenecektir. Robot bu süre dolmasına rağmen

engelin etrafından dolaşmaz ise, 15 saniye sonra yol açılacaktır.

● Robotun kontrol ünitesi, batarya, sensör gibi donanımları göreve en uygun şekilde seçilecek

ve takım tarafından belirlenecek olup bu konuda herhangi bir donanım kısıtlaması yoktur.



Benzer şekilde robotun kontrol yazılımı da takım tarafından seçilecek olup, yönergeleri en 

uygun şekilde gerçekleştirmeye uygun olmalıdır. 

● Takımların bir takip programı yapıp bilgisayar üzerinden anlık olarak şarj, çekilen akım, voltaj

gibi elektriksel değerlerin yanı sıra haritanın birebir çizilmesi gibi yönetim ekranını (GUI) jüri

ve hakem heyeti ile paylaşmalıdır.

● Robotlar yarışma organizasyonu tarafından verilen farklı senaryolarda görevleri yerine

getirebilecek şekilde kolaylıkla programlanabilir olmalıdır.

5.2 Başvuru Esasları 

Başvurular, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknoloji Yarışmaları 

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

Başvuru için 30.11.2022 tarihine kadar başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. 

5.2.1. Lise öğrencileri için: 

Başvuru formunda; 

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

kategorisi,

- Takım olarak başvuruluyor ise diğer grup üyelerinin bilgileri (öğrenci isimleri,

üniversite, fakülte, bölüm adı ve iletişim bilgileri) ile birlikte takım ismi eklenecektir. 

-Danışmanın ad soyad bilgileri eklenecektir.

5.2.2. Yükseköğretim / Mezunlar için: 

Başvuru formunda; 

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

telefon numarası), proje adı ve kategorisi, 

- Takım olarak başvuruluyor ise diğer grup üyelerinin bilgileri (öğrenci isimleri,

üniversite, fakülte, bölüm adı ve iletişim bilgileri) ile birlikte takım ismi eklenecektir. 

-Danışmanın ad soyad bilgileri eklenecektir.



6. YARIŞMA TAKVİMİ, PUANLAMA VE DEĞERLENDİRME

6.1. Yarışma Takvimi 

Tarih Açıklama 

30.11.2022 
Yarışma Son Başvuru Tarihi 

10.12.2022 Proje Ön Tasarım Raporu Son Teslim Tarihi 

22.12.2022 
Proje Ön Tasarım Raporu Sonuçlarına göre Ön elemeyi 
Geçen Takımların Açıklanması 

03.01.2023 
Proje Detay Raporu Son Teslim Tarihi 

21.01.2023 
Proje Detay Raporu Sonuçlarının, Maddi Destek Kazanan 
ve Finale Kalan Takımların Açıklanması 

Mart 2023 (Daha sonra 
açıklanacaktır.) 

Yarışma Finalleri 

Mayıs 2023 
TEKNOFEST İSTANBUL 

Değerlendirme; Ön Tasarım Raporu, Proje Detay Raporu, Video ve yarışma puanlaması 

başlıklarında yapılacaktır. Yarışma kapsamında toplam 2 adet rapor ve bir adet video 

hazırlanacaktır. Raporlar Ön Tasarım ve Detay Raporu şeklinde olacaktır. Ön Tasarım, Proje 

Detay Raporu ve Videoyu göndermeyen takımlar finale katılmaya hak kazanamayacaktır. 

Video için erişim izni “herkese açık” şeklinde olmalıdır. 

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

yüklenmesi gerekmektedir. İtiraz süreci TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörlüğü tarafından 

sonuçların açıklanmasının ardından gönderilen mail ile takımlara bildirilmektedir. Takvim ve 

saatlerde TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörlüğü tarafından değişiklik yapma hakkı 

bulunmaktadır. 

6.2. Ön Tasarım Raporu 

Takımlar, Proje Ön Tasarım Raporlarını Yarışma Takviminde belirtilen tarihte teslim etmekle 

yükümlüdürler. Proje Ön Tasarım Raporlarının teslimi ile alakalı detaylı bilgilendirme 

yarışma başvuru tarihinin sona ermesinin ardından başvurusunu tamamlamış olan takımlar ile 

paylaşılacaktır. Proje Ön Tasarım Raporu sonuçlarına göre bir ön eleme gerçekleştirilecektir. 

Ön Tasarım Formuna web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Ön değerlendirmeler sonucunda 

ikinci aşamaya geçen takımlar Yarışma Takviminde belirtilen tarihte açıklanacaktır. 

6.3. Proje Detay Raporu 

Proje Detay Raporu (PDR) aşamasına geçen takımlar, Proje Detay Raporlarını Yarışma 

Takviminde belirtilen tarihte teslim etmekle yükümlüdürler. Proje Detay Raporu; Analiz, 

Tasarım, Geliştirime, Test ve Uygulama (entegrasyon ve canlıya geçiş aktivitelerini) içeren 

Proje Geliştirme süreçlerinin daha detaylı anlatıldığı ayrıca Proje Bütçesi, Proje Planın (proje 

takvimi) ve Proje Kapsamını detaylandırıldığı bir rapor olmalıdır. Proje Detay Raporuna ait 

şablonlar TEKNOFEST web sitesi üzerinden açıklanacaktır. PDR sonuçlarına göre finale 

kalmaya hak kazanan Yarışma Takviminde belirtilen tarihte açıklanacaktır. Ayrıca finalde 

yarışmaya hak kazanan bütün takımlar robotlarına ait videoları final yarışmasından önce jüriye 

sunmak zorundadırlar. Video sunmayan takımlar finalde yarışma hakkını kaybeder. 



Proje Detay rapor sonuçlarına göre başarılı olan takımlar maddi destek başvurusu yaptı ise 

almaya hak kazanacaktır, bu aşamada KYS sistemi üzerinden iletilecek olan maddi destek 

formunun doldurulması gerekmektedir, Maddi destek formu için tarih, TEKNOFEST 

Yarışmalar Koordinatörlüğü tarafından belirlenecek olup bilgilendirme iletişim sorumlusuna 

yapılacaktır. Maddi destek başvurusu yapmak zorunlu değildir. 

Video mp4 formatında olmalı ve 50 Mb büyüklüğü geçmemelidir. Robotun bilgisayardan 

verilen bir komut ile hareket ettiği, çizgi takibi yaptığı, engel gördüğünde durduğu, senaryo 

icabı sağa ve sola dönebildiği gösterilmeli, ayrıca ileri seviye için haritalandırma yapabildiğini 

gösteren bir video ve GUI tasarımlarını gösteren kısımlar bulunmalıdır. Video ortam seslerinin 

de duyulabileceği şekilde kaydedilmelidir. 

6.4. Yarışmanın Puanlanması 

Yarışma puanlaması rapor ve gösterim puanlamalarından oluşmaktadır. Rapor puanlaması ve 

video toplam puanın %20’unu oluşturacaktır. Toplam puanın %80’i yarışma esnasında 

verilecek görevlerden elde edilecektir. 

6.4.1. Rapor ve Video Puanlaması 

Aşağıdaki tabloda puanlama türleri ve yüzdeleri belirtilmiştir. 

Puanlama türü Puanlama Yüzdesi 

Proje Ön Tasarım Raporu % 5 

Proje Detay Raporu + Video % 15 

Prototip ve Sunum (Yarışma) Puanlaması 
% 80 

Tablo 1: Yarışma Puan Dağılımı 

6.4.2. Prototip ve Sunum Puanlaması 

Finale kalan takımların projeleri, ilgili kategori alanlarında uzman jüri ekipleri tarafından 

değerlendirileceklerdir. Jüri değerlendirmesi için görsel sunum hazırlanması gerekmektedir. Finale 

katılım için PDR sonrası video gönderimi beklenmektedir. Yarışma ortamı gereksinimleri, 

yarışmacıların jüriye prototiplerini göstermeleri ve görsel sunumlara dair ayrıntılı bilgiler finalist 

takımlarının belirlenmesinin ardından finalist takımlarla paylaşılacaktır. 

Final sunumları takım üyeleri tarafından yapılmalıdır, danışmanların sunum yapması kural dışıdır. 

Final değerlendirmelerine göre finalist takımların sonuç sıralaması TEKNOFEST Yarışma Takviminin 

ardından https://www.teknofest.org/ sitesinden duyurulacaktır. 

Açıklama TEMEL İLERİ 

Sunum hazırlanması 15 15 

Boş parkur turu tamamlama 30 30 

Yüklü parkur tamamlama 35 35 

Robot kontrol panel tasarımı (GUI) 10 10 

Yaratıcı çözümler 10 10 

Ceza Puanları 

Yükün alan dışına bırakılması -5 -5

Çarpma, sürtme -5 -5

Yükün düşürülmesi -5 -5

Engel uyarı sesi olmaması -5 -5

Engel etrafından beklemeden/erken dönme -5 -5

Kontrol masasından robota müdahale -5 -5

Tablo 2: Yarışma Puan Dağılımları 

http://www.teknofest.org/
http://www.teknofest.org/


6. ÖDÜLLER

Yarışmada üç aşamada ayrı ayrı değerlendirme neticesinde ön elemeyi geçerek kendi

kategorisinde, final değerlendirmesinde dereceye giren takımlara para ödülü verilecektir.

Aşağıdaki tabloda belirtilen ödüller, ödül almaya hak kazanan takımlara verilecek toplam

tutarı göstermektedir, bireysel ödüllendirme yapılmayacaktır. Birincilik, ikincilik ve

üçüncülük ödülleri, takım üyeleri (Sistemde kayıtlı tüm üyelere) toplam sayısına göre eşit

miktarda bölünerek her şahsın belirteceği banka hesabına yatırılacaktır.

Ödül için minimum koşulları sağlamayan ancak aşağıda belirtilen ödül kriterlerine göre

mansiyon almaya hak kazanan takımlara Danışma kurulunun uygun göreceği oranda mansiyon

ödülü verilecektir.

Ödül Sıralaması İçin Minimum Başarı Kriteri: 

Yarışmada ödül sıralamasına girmeye hak kazanmak için takımların ön elemeyi başarıyla 

geçmeleri gerekmektedir. Sadece ödül sıralamasına girebilen takımlardan derece elde 

edebilenler Tablo 3.’te yer alan ödülleri almaya hak kazanabileceklerdir. 

Temel ve ileri kategoride ödül sıralamasına girebilmek için yarışma puanlamasından (prototip 

ve sunum puanı) en az 60 puan almak gerekmektedir. 

Derece Birincilik İkincilik Üçüncülük Danışman Ödülü 

Temel Kategorisi 30.000,00 ₺ 20.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 2.000,00 ₺ 

İleri Kategorisi 40.000,00 ₺ 30.000,00 ₺ 20.000,00 ₺ 2.000,00 ₺ 

Tablo 3: Ödül Miktarları 

En Özgün Tasarım Ödülü: 

Rapor aşamaları ile birlikte Yarışma Değerlendirme Kurulu tasarım değerlendirmelerini 

yapmaktadır. Yarışma Değerlendirme Kurulu yarışma kapsamına ve robotik sistemin ve tüm 

alt sistemlerine göre tasarım koşullarına uygunluk, özgünlük ve değerlendirme ölçütlerini 

gözeterek oylama yöntemiyle en iyi tasarıma sahip takımlar belirleyeceklerdir. Belirtilen ödül 

prestij amaçlı olup bir maddi karşılığı bulunmamaktadır. 



7. 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.

● 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. 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"

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


(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 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. 



8. 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, 

- 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. 


