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1. AMAÇ 

Helikopterler, askı ve düşey uçuş kabiliyetleri nedeniyle pek çok görevin icrası açısından 

sabit kanatlı hava araçlarına kıyasla üstün avantajlar sağlamaktadırlar. Arama kurtarmadan 

lojistiğe, ulaşımdan keşif ve gözetlemeye pek çok alanda herhangi özel bir piste ihtiyaç 

duymaksızın hizmet veren helikopterler, günümüzün vazgeçilmez hava araçlarındandır. 

Dünya’nın her bir köşesinde helikopterlere ihtiyaç duyulmakla birlikte bu ihtiyaçlar, coğrafi 

bölgenin fiziksel özelliklerine ve ekonomik yapısına göre değişiklik gösterebilmektedir. 

Ticari bir helikopter üreticisi, hedef pazarının ihtiyaçlarını en yüksek oranda ve en düşük 

maliyetle karşılayabilen ürünler sunduğu sürece o pazarda üstünlük sağlayabilir. Bu 

sebeple, helikopter tasarımının en temel konusu; tasarım gereksinimlerinin, müşteri 

ihtiyaçlarının ve üreticinin kendi altyapı dinamiklerinin dikkate alınarak doğru şekilde 

belirlenebilmesidir. 

TEKNOFEST 2023 Helikopter Tasarım yarışmasında, mühendislik faaliyetlerinin temel 

amacı olan pazar odaklı tasarım yaklaşımı üzerinde durulmuştur. Yarışmacılardan, Afrika 

pazarına sunulacak insanlı -2 mürettebatlı, bir pilot ve bir silahçıdan oluşan- bir taarruz 

helikopteri tasarlamaları istenmektedir. Bu bağlamda, Afrika bölgesinde satışı planlanan bir 

helikopterin tasarımı için öncelikle bir pazar araştırması yapılması, ihtiyaçların belirlenmesi 

ve gereksinim setlerinin ortaya çıkarılması; ardından bu gereksinim setlerini karşılayan 

helikopter tasarım eniyilemesinin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Tasarlanacak olan 

helikopterin, bahsi geçen pazarda rakiplerinin önüne geçerek pazar hâkimiyeti sağlayacak 

bir model olması hedeflenmelidir. Dolayısıyla bu yarışmanın sonucu olarak ortaya çıkan 

raporda, tasarlanan helikopterin boyutlandırma yaklaşımlarının yanı sıra aracın hangi 

müşteri ihtiyaçlarını karşılayacağının ve hatta varsa olası iş modellerinin açıklanması 

beklenmektedir. 

2. KAPSAM 

Yarışmada sunulacak helikopter kavramsal tasarımının; belirlenen görev profilini icra 

edebilecek performans değerlerine ve kabiliyetlerine sahip olması, belirlenen diğer 

gereksinimleri karşılıyor olması beklenmektedir. Belirlenecek olan görev profili ve 

gereksinimler ise; yapılan pazar araştırmaları sonucu ortaya çıkan ve tasarıma yön verecek 

olan ihtiyaçların bir sonucu olarak ortaya konmalıdır. Dolayısıyla, Afrika bölgesi pazar 

araştırması/değerlendirmesi, ardından ihtiyaçların belirlenmesi ve gereksinim setlerinin 

oluşturulması, sonrasında bu gereksinimleri karşılayan helikopterin kavramsal tasarımı bu 

yarışmanın kapsamını oluşturmaktadır (Şekil 1). 

Yapılan pazar araştırması/değerlendirmesi, pazar ihtiyaçları ve gerekçeleri, gereksinim 

setleri ve görev profilleri, tasarım tercihleri; sonuçta ortaya çıkan tasarımda yapılan 

konfigürasyon tercihleri, sistem yerleşimleri ve boyutlandırmalar mantıklı ve bilimsel 

gerekçelere dayandırılmalı, teorik zemini oluşturulmalı; tüm analizler, hesaplar ve kabuller 

anlaşılır bir şekilde açıklanmalıdır. 
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Şekil 1: Yarışmanın Kapsamındaki Konular 
 

3. YARIŞMA İSTERLERİ 

TEKNOFEST 2023 Helikopter Tasarım Yarışmasında geçen yıl da olduğu gibi, Helikopter 

tasarımının ilk aşaması olan araç tasarım gereksinimlerinin de yarışmacılar tarafından 

belirlenmesi istenmiştir. Buna göre her takım öncelikle kendi tasarım gereksinim setlerini 

belirleyecektir. Gereksinimlerle ilgili herhangi bir kısıtlama olmamakla birlikte gereksinimlerin 

belirlendiği müşteri ihtiyaçları, belirtilen pazara uygun olarak ortaya konmalıdır. Daha sonra 

yarışmacılar kendi belirledikleri tasarım gereksinim setine göre helikopter tasarım eniyilemesi 

süreçleri ile gereksinimleri sağlayan bir helikopter tasarımı ortaya koyacaklardır. Gerek pazar 

araştırması ve ihtiyaçların belirlenmesi ile tasarım gereksinim setinin ortaya konması vegerekse 

helikopter tasarım eniyileme çalışmaları hakem heyeti tarafından değerlendirilecektir. 

 

 
3.1 Pazar Araştırması ve İhtiyaçların Belirlenmesi 

Bu yarışmada, Afrika bölgesi (Şekil-2) hedef pazar olarak belirlenmiştir. Yarışmacı takımların 

bu pazarın, ekonomik, coğrafi, siyasi ve ticari koşullarını dikkate alarak bir helikopter tasarımı 

ortaya konması beklenmektedir. 

Afrika Bölgesi, yüzölçümü ve nüfus yoğunluğu açısından dünyanın en büyük ikinci kıtası 

olmakla birlikte çok çeşitli iklim bölgeleriyle ekvatorun iki yanında bulunan ve her iki iklim 

kuşağında yer alan tek kıtadır. Çöl, dağlık arazi ve çeşitli takımadalarını içeren bu coğrafi 

çeşitlilik aynı zamanda diplomatik olarak tanınmış çok çeşitli devletleri de bünyesinde 

barındırır. Çok uluslu yapının varlığı devletler arasındaki politik ve ekonomik dengelerin de 

değişken olmasına yol açmaktadır. Büyük nüfusu ve alanına karşın dünyadaki toplam kapitalin 

görece düşük bir oranına sahip olan bölge, özellikle son 20 yılda ciddi bir gelişim göstermiş ve 

bölgedeki ekonomik durum bölge lehine değişmiştir. Bu nedenle bölge, hemen hemen tüm 

sektörler için olduğu gibi havacılık sektörü için de dünyanın en büyük pazarı olma noktasında 

ilerlemektedir. Ne var ki mevcut hava araçlarının büyük bir kısmı bu bölgenin ihtiyaçlarını 

karşılamak için tasarlanmamış olup bölge, mevcut araçların kabiliyetlerini olabildiğince 

kullanmak durumunda kalmıştır. Dolayısıyla bölgesel ihtiyaçları daha iyi karşılayacak 

çözümler üreterek pazarda ön plana çıkmak ve rakiplerin önüne geçmek mümkün olacaktır. 

Bu yarışma kapsamında yarışmacı takımlar, bölgenin ihtiyaçlarını tespit etmekle mükelleftir. 

Böylesi geniş bir coğrafyada ihtiyaçlar çok çeşitlilik arz edebilir. Bu durumda takımlar kar- 

kazanç ekseninde genel çözümler üretebilecekleri gibi belirledikleri ihtiyaç önceliklendirmesi 

doğrultusunda tasarım süreçlerini yönlendirebilirler. Buna göre kısa ve/veya uzun vadede en 

fazla kazancın elde edilebileceğinin düşünüldüğü ihtiyaçlar ön plana çıkarılarak da tasarım 

gereksinim setleri ortaya konabilir. Bu aşama için dikkat edilmesi gereken en önemli konu, 

pazar hâkimiyeti hedefine ulaşmak için yapılan değerlendirilmelerin ve gerekçelerinin mantıklı, 

bilimsel yaklaşımlara uygun olarak gerçekleştirilmesi ve sunulmasıdır. 
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Şekil 2: Afrika Bölgesi 
 

Bu kısımda yapılması beklenen çalışmalar üç ana başlık altında özetlenebilir: 

I. Pazar Analizi: Hitap edilecek pazarın mevcut durumunun, bulunan kaynaklar 

vasıtasıyla, sayısal verilerle desteklenerek ana hatlarıyla belirlenmesi 

a) Pazar büyüklüğünün değerlendirilmesi 

● Tasarlanması düşünülen platformla aynı sınıfta ürünleri bulunan rakip 
üreticilerin pazarda yıllık ne kadar payının olduğunun gösterilmesi 

● Tasarlanması düşünülen platformun hangi müşteriler tarafından ve ne 
amaçla kullanılacağının tanımlanması 

 

b) Verilmiş olan hedef pazarın jeopolitik özelliklerinin (coğrafi, siyasi vb.) - 

tasarlanması düşünülen platformun da hesaba katılarak- değerlendirilmesi 

 

c) Pazarın büyüme eğiliminin, hedef pazarda bulunan ülkelerin 

makroekonomik ve politik görüntüsü kullanılarak açıklanması 

 

II. Rekabet Analizi: Belirtilen pazara hitap eden üreticiler hakkında, belirli 

kaynaklar ve yöntemler kullanılarak bilgi toplanması ve bu bilgilerin analiz 

edilmesi 

a) Hangi üreticilere karşı rekabet edilmektedir? Rakiplerin herhangi bir 

faaliyetinin/ürününün bulunmadığı, pazardaki açıklar nasıl 

değerlendirilebilir? 

b) Rekabet analizi yöntemlerinden faydalanılması 

● PEST analizi (Political-Economic-Social-Technological Factors) 

● SWOT analizi (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats) 
 

III. Fiyatlandırma: Tasarımın fiyatlandırılması 

a) Tasarımın üretim maliyeti ne kadar olabilir? 

 
b) Tasarımın, son kullanıcı için operasyonel maliyeti ne kadar olabilir? 

● Bireysel kullanıcılar açısından incelenmesi 

● Tüzel kullanıcılar açısından incelenmesi 
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3.2 Tasarım Gereksinim Setlerinin Belirlenmesi 

Pazar araştırması sonucu belirlenen müşteri ihtiyaçlarının neticesinde tasarım gereksinimlerinin 

ortaya konması gerekmektedir. Buna göre, müşteri ihtiyaçları, kabiliyetler ve standartlar 

dikkate alınarak tasarımın gereksinim setleri oluşturulur. Bunlar, paralı yük, öz görev profili, 

nokta performans hedefleri, ağırlık ve boyutla ilgili kısıtlar, bakım ve operasyonel maliyetlere 

ilişkin kısıtlar vb. şeklinde sıralanabilir. Öz görev profili ve nokta performans hedefleri tablolar 

halinde gösterilmeli, uçuş koşullarındaki atmosferik şartlar mutlaka belirtilmelidir. 

Müşteri ihtiyaçlarından tasarım gereksinimlerine nasıl geçildiği, gerekçeleri varsa standart ve 

diğer kısıtları detaylı bir şekilde izah edilmelidir. 

3.3 Kavramsal Tasarım ve Açıklaması 

Yarışmacı takımlar belirledikleri tasarım gereksinimleri doğrultusunda tasarım eniyilemesi 

çalışması yapacaklardır. Tüm süreç çalışma raporlarında en başından sonuna kadar ayrıntılı bir 

şekilde anlatılmalıdır. Eniyilenecek araç parametrelerinin belirlenmesi, varsa istatistiksel 

boyutlandırmalar, eniyileme yaklaşımları ve yapılan çalışmalardaki girdi ve çıktılar anlaşılır bir 

şekilde gerekli tablo ve grafikler ile anlatılmalıdır. Performans analizlerinde kullanılan 

yöntemler, ağırlık kestirimleri varsa döngüsel çözümler yapılan tüm kabul ve mühendislik 

tercihleri ile birlikte sunulmalıdır. Araç içi tüm alt sistemlerin boyutlandırmaları, konumları 3D 

CAD modelleri ile birlikte görselleştirilmeli, araç CG konumu da belirlenmelidir. 

Tasarlanan aracın gereksinimlerin tamamını karşıladığı, detaylı performans grafikleri, ağırlık 

kırılımı tabloları ve sistem yerleşim görselleri ile net ve açık olarak raporlarda ve sunumda 

gösterilmelidir. 

Yapılan tüm çalışmalarda gerekli referanslar verilmelidir. Tüm hesaplamalar ve kullanılan 

analiz, tasarım ve eniyileme yaklaşımları için akademik ya da endüstriyel, rapor, bildiri, makale 

ve kitap gibi kaynaklar referans gösterilerek belirtilmelidir. Özel çözüm yöntemlerikullanılacak 

ise bu yöntemlerin detaylı izahı istenmektedir. Kullanılan terimler ve notasyon genel literatüre 

uygun olmalıdır. 

4. YARIŞMA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

Yarışma hakkında genel bilgiler, ilgili başlıklar altında verilmiştir. 

4.1 Yarışmaya Katılım Koşulları 

• Yarışmaya üniversite (lisans ve lisansüstü) öğrencileri ve üniversite mezunları bireysel 
olarak katılabilir. 

• Yarışmaya -üyelerden en az birinin, üniversite (lisans ve lisansüstü) öğrencisi veya 
üniversite mezunu olması koşulu ile- takım halinde de başvurulabilir. 

• Takımlar, bir öğretim görevlisini/üyesini veya araştırma görevlisini, yarışma hakem 

heyeti üyesi olmaması ve TEKNOFEST yarışma organizasyonunda görevli olmaması 

koşuluyla danışman olarak alabilirler. 

• Takımlar en fazla 8 kişiden oluşmalıdır. Takımlar, bunun haricinde yalnızca bir kişiyi 
danışman olarak alabilirler. 
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• Takımlar, tek bir okuldan oluşturulabileceği gibi bir veya birden fazlayükseköğretim 
öğrencisinin bir araya gelmesi ile karma bir takım olarak da oluşturulabilir. 

• Bir takımın üyesi, aynı yarışmanın başka bir takımının üyesi olarak bulunamaz. 
• Tasarım Raporu ile birlikte; öğrencilerin onaylı öğrenci belgelerinin, danışmanların ise 

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

belgenin sunulması gerekmektedir. 

• Danışmanın ilgilieğitim/öğretim kurumlarından alacağı görevlendirme yazısını 
TEKNOFEST Komitesine iletmesi gerekmektedir. 

• Danışman değişikliği olması durumunda takımlar, ilgili TEKNOFEST Komitesine 

ilgili bilgiyi yazılı olarak iletmek zorundadırlar. (Danışman değiştirmek için bu 

belgenin verilmesi zorunludur.) 

• Danışman, takım üyesi olarak eklenmemelidir. Tüm takım üyeleri yarışma kapsamında 

yapılan çalışmalarda fiilengörev almış olmalıdır. Birtakım üyesi kaptan olarak 

belirlenmelidir. 

• 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. 

• Süreçlerin (Başvuru Yapma, Rapor Yükleme Son Tarih, Doldurulması Gereken Form 

vb.) takibi iletişim sorumlusunungörevi olupiletişim sorumlusundankaynaklı 

gecikmeler ve/veya aksaklıklardan TEKNOFEST yarışmalar komitesi sorumlu değildir. 

• 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. 

• Üye ekleme/çıkarma işlemleri Proje Detay Raporu Teslim tarihine kadar yapılmaktadır. 
• Yarışma süreci boyunca KYS üzerinden başvuru yapma, rapor yükleme, form 

doldurma işlemleri Takım kaptanı ve/veya danışmanın yetkisi dâhilinde olup yarışma 

süreçleri bu kişiler üzerinden yönetilmektedir. 

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

• 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  tamamlayanyarışmacıların  projesine  uygunyarışmaya 
başvuru yapması gerekmektedir. 

• Yarışma kapsamında gerekli tüm süreçler (Başvuru, Rapor Alımı, Rapor Sonuçları, 
İtiraz Süreçleri, Üye ekleme/çıkarma işlemleri vb.) 

üzerinden süreçlerini takip etmgeesriekmektedir. 

TKakımların YKS sistemi 

http://www.teknofest.org/
http://www.t3kys.com/
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• Üye ekleme/çıkarma işlemleri Final Tasarım Raporu Teslim tarihine kadar 
yapılmaktadır. 

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

işlemleri Takım kaptanı ve/veya danışmanın yetkisi dâhilinde 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 dâhil) 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(lar), başvuru yapmadan önce yarışma hakkındaki tüm açıklamaları ve 
katılım koşullarını okuyup onaylamak suretiyle yarışmaya katılabilecektir. 

• Yarışmaya başvuranlar şartnamede yer alan şartların tamamını kabul etmiş oldukları 
sayılmaktadır. 

 
4.2 Yarışma takvimi 

Yarışma takvimi Tablo 1’de belirtilmiştir. 

Tablo 1 – Yarışma Takvimi 
 

TARİH AÇIKLAMA 

30.11.2022 Yarışma Son Başvuru Tarihi 

21.12.2022 Ara Tasarım Raporu Son Teslim Tarihi 

29.12.2022 
Ara Tasarım Raporu Sonuçlarının Duyurulması ve Finale Kalan 
Takımların Açıklanması 

02-06.01.2022 Helikopter Tasarım Eğitimi ve Çevrimiçi Soru-Cevap Oturumları 

9.02.2023 Final Tasarım Raporu Son Teslim Tarihi 

18.02.20223 
Final Tasarım Raporu Sonuçlarının Duyurulması ve Finale Kalan 
Takımların Açıklanması 

Mart 2023 Yarışma Tarihi 

 

 

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

yüklenmesi gerekmektedir. Takvim ve saatlerde TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından 

değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır. 

4.3 Yarışma Süreci 

Yarışma kapsamında toplam iki (2) adet rapor ve bir adet sunum hazırlanacaktır. Bunlar, Ara 

Tasarım Raporu” ve “Final Tasarım Raporu” şeklinde olacaktır. Bu raporlardan herhangi 

birini göndermeyen takımlar yarışmaya katılmaya veya devam etmeye hak 

kazanamayacaklardır. Tüm rapor ve sunumlar Türkçe ya da İngilizce dillerinden biriyle 

yapılabilir. Bu diller haricinde herhangi bir dil ile hazırlanmış metin, grafik veya görseller 

dikkate alınmayacaktır. 
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4.3.1 Ara Tasarım Raporu 

Takımlar, Ara Tasarım Raporlarını (ATR) Tablo-1 de belirtilen tarihte teslim etmekle 

yükümlüdürler. Ara Tasarım Raporuna ait şablonlar ve diğer isterler yarışma son başvuru 

tarihinden sonra açıklanacaktır. Helikopter Tasarım yarışmasına katılan takımların Ara tasarım 

raporları, Helikopter Tasarım Yarışması Danışma Kurulu ve Hakemleri tarafından Ara Tasarım 

Rapor Şablonuna uygun olarak değerlendirilecektir ve puanlandırılacaktır. Yapılan 

değerlendirmeler sonucunda Final Tasarım Raporu aşamasına geçen takımlar belirlenecek, bu 

aşamaya kabul edilmeyecek takımlar ise elenecektir. Ara tasarım raporlarının değerlendirme 

sonuçları, yarışma takviminde belirtilen tarihte takımlara açıklanacaktır. 

Ara Tasarım Rapor Şablonu yarışma web sitesinde ilan edilecektir. ATR yirmi (20) sayfayı 

aşmayacaktır. Bu raporda katılımcıların tasarım çözümlerinin yeterliliği ve özgünlüğü 

değerlendirilecektir. 

Final tasarım raporu aşamasına geçmeye hak kazanan yarışmacı takımlardan en az bir takım 

temsilcisine, TUSAŞ bünyesinde “Helikopter Tasarım Eğitimi” verilecektir. Eğitim ile ilgili 

detaylar web sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca Final Tasarım Raporuna kadar geçecek sürede, 

tarihleri ve kaç defa yapılacağı gereklilikler çerçevesinde daha sonra belirlenecek şekilde, 

çevrimiçi soru-cevap oturumları ile TUSAŞ mühendisleri yarışmacı ekiplerin sorularını 

cevaplayacaktır. 

4.3.2 Final Tasarım Raporu 

Final Tasarım Raporu (FTR) aşamasına geçen takımlar, Final Tasarım Raporlarını Tablo-1 de 

belirtilen tarihte tarihinde teslim etmekle yükümlüdürler. Final Tasarım Rapor Şablonu yarışma 

web sitesinde ilan edilecektir. FTR elli (50) sayfayı aşmayacaktır. 

Final Tasarım Raporuna ait şablonlar ve diğer isterler yarışma son başvuru tarihinden sonra 

açıklanacaktır. Yarışmaya kabul edilen her takım, yarışma takviminde belirtilen son tarihe 

kadar final tasarım raporlarını hazırlayıp raporlarını göndermekle yükümlüdürler. Belirtilen son 

tarihe kadar raporlarını ulaştırmayan takımlar başarısız sayılacak ve yarışmaya katılma hakları 

bulunmayacaktır. 

Helikopter Tasarım yarışmasına katılan takımların Final tasarım raporları, Helikopter Tasarım 

Yarışması Danışma Kurulu ve Hakemleri tarafından Final Tasarım Rapor Şablonuna uygun 

olarak değerlendirilecektir ve puanlandırılacaktır. Final tasarım raporlarının değerlendirme 

sonuçları, yarışma takviminde belirtilen tarihte takımlara açıklanacaktır. 

4.3.3 Yarışma Değerlendirme Sunumları 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda yarışmanın final aşamasına kabul edilecek takımlar 

belirlenecek ve sunumlarını yapmak üzere davet edilecektir. Sunuma davet edilen takımların 

tasarladıkları helikopterlerin 3D Yazıcılarda üretilmiş bir modelini hazırlamaları 

beklenmektedir. Bu modellerin hazırlanması için detayları daha sonra web sayfasında ilan 

edilecek şekilde TUSAŞ tarafından destek sağlanacaktır. Takımlar aynı zamanda kendi 

olanakları ve sponsorları aracılığıyla 3D Yazıcı modellerini geliştirmek için ek kaynak ve 

destek temin etmekte serbesttirler. Sunumlar nihai değerlendirme aşamasıdır ve dereceye 

girecek takımlar bu aşamada, daha sonra yayımlanacak sunum şablonuna uygun olarak hakem 

heyeti tarafından değerlendirilecektir. Bu aşamada takımların çalışmalarını en iyi ifade edecek 

şekilde resim, video, animasyon ve modellerini kullanmaları beklenmektedir. Pazar odaklı bir 
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tasarım yarışması gerçekleştirildiğinden takımların çalışmalarını hakem heyetine 

pazarlamadaki başarıları önemli değerlendirme kriterlerinden birisi olacaktır. Sunum aşamasına 

kalmayı başaran takım sayısına bağlı olarak sunum ve soru-cevap bölümleri kısıtlanacak ve tüm 

takımların buna uyması sağlanacaktır. Sunum dosyaları, sunum tarihinden önce TEKNOFEST 

ekibine teslim edilecek ve zamanında sunumunu teslim etmeyen takımlar elenecektir. Takımlar 

Final rapor teslim tarihi ile sunum teslim tarihi arasında geçen süre zarfında çalışmalarını 

iyileştirebilirler. Ancak bu iyileştirmelerini sunumlarında net bir şekilde görsel ya da yazılı 

olarak ifade etmiş olmalılardır. Sunum sırasında sözlü düzeltmeler dikkate alınmayacaktır. 

4.4 Puanlama ve Değerlendirme 

4.4.1 Değerlendirme Kriterleri ve Puanlama 

Detaylı değerlendirme kırılımı, rapor ve sunum şablonlarında yayınlanacaktır. Genel olarak 

pazar araştırması ve ihtiyaçların belirlenmesi ile gereksinim setlerinin ortaya çıkarılması 

kapsamında çalışmalar 25 puan üzerinden, helikopter tasarım eniyilemesi çalışmaları ise 75 

puan üzerinden değerlendirilecektir. Çalışmanın özgünlüğü, gerçeklendirilmesi, tutarlılığı ve 

derinliği ana değerlendirme kriterleri olacaktır. Takımların şartnamede belirtilen hususların 

dışında yapacakları eklentiler ve yorumlar dikkate alınmayacaktır. (Bu yarışma kapsamında 

raporlarda ve sunumda sadece Afrika pazarının ihtiyaçlarını en ekonomik şekilde karşılayacak 

insanlı -2 mürettebatlı, bir pilot ve bir silahçıdan oluşan- bir taarruz helikopteri tasarımına 

ilişkin çalışmalar yer almalıdır.) 

4.4.1.1 Puanlama 

Ara Tasarım Raporu, Final Tasarım Raporu ve Sunumun her biri kendi içinde 100 üzerinden 

daha sonra yayınlanacak şablonlardaki kriterler çerçevesinde puanlanacaktır. Yarışmacılar 

verilen rapor sayfa sayısı limitine, şablona ve referans sistemine uymakla yükümlüdür. 

Herhangi bir kurala uyulmaması halinde, şablonlarda belirtildiği şekilde ceza puanı 

uygulanacaktır. Ara Tasarım Raporu ve Final Tasarım Raporunda alınacak puanlar 

neticesinden elde edilen sırlama ile takımların bir sonraki aşamaya geçip geçemeyeceğini 

belirlenecektir. Ancak sunum sonrasında yapılacak derecelendirme her üç çalışmadan alınan 

puanların ağırlıklı yüzdeleri ile çarpımları sonucunda belirlenecektir. Ağırlık yüzdeleri Tablo 

2’de verilmiştir. 

Tablo 2 – Puanlama 

 

Rapor/Sunum Ağırlık % 

Ara Tasarım Raporu 15 

Final Tasarım Raporu 25 

Sunum 60 

Toplam 100 

 
4.5 Ödül 

Finale kalan takımlar arasından, dereceye giren takımlara Tablo 3’te belirtilen para ödülleri 

verilecektir. Bu tabloda belirtilen ödüller, ödül almaya hak kazanan takımlara verilecek toplam 

tutarı göstermektedir. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri, Takım Üyeleri toplam sayısına 

göre eşit miktarda bölünerek her şahsın belirteceği banka hesabına yatırılacaktır. Yarışma 

kapsamında dereceye giren takımın danışmanına ödeme yapılacaktır. Derece alan 

takımlarımızın danışmanlarına 2.000,00 ₺ ödeme yapılacaktır. Danışman yarışma alanına 

gelmez ise danışman ödülü verilmeyecektir. 



9  

Tablo 3 – Para Ödülleri 
 

Derece Ödül Miktarı 

Birinci 60.000 TL 

İkinci 50.000 TL 

Üçüncü 30.000 TL 

 
En İyi Sunum Ödülü: 

Sunum süresi, soru-cevap performansı, beden dili, dinleyicilere karşı tutum, sunumun akıcılığı, 

sunum taslağı gibi kriterleri en iyi şekilde karşılayan takımlara -yarışmada dereceye girip 

girmemesine bakılmaksızın- verilen ödüldür. Belirtilen ödül prestij amaçlı olup bir maddi 

karşılığı bulunmamaktadır. 

 
6. GENEL KURALLAR VE DÜZENLEMELER 

● 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. 

●  Rapor Değerlendirme sonuçları açıklandıktan sonra her takımdan yetkili kişilerin 

itiraz ve gerekçelerini yazılı olarak iletmesi gerekmektedir. İtirazlar www.t3kys.com 

adresinden alınmaktadır. 

●  İtiraz süreci yarışma sonuçları açıklandıktan sonra yarışma komitesinin iletmiş 

olacağı tarihe kadar yapılmak zorundadır. Aksi durumda itirazlar değerlendirilmeye 

alınmamaktadır. 

●  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 

mailto:iletisim@teknofest.org
http://www.t3kys.com/
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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/ler" (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. 
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●  TEKNOFEST Güvenlik ve Emniyet Şartnamesi tüm yarışmacılara, heyetlerine ve 

ilgili kişilere tebliğ edilir. Organizasyon kapsamında yarışacak bütün takımlar, 

TEKNOFEST Güvenlik ve Emniyet Şartnamesi’nde 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 

Şartnamesi’nde 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. 

●  Yayınlanan geçmiş yıl raporları içerisinde paylaşılan fikirlerin doğrudan 

kullanılmaması gerekmektedir. Fikri doğrudan kullandığı tespit edilen takımlara 

gerekli yasal işlemler başlatılacak olup en az 2 yıl TEKNOFEST kapsamında 

düzenlenen yarışmalara başvuru yapamaması sağlanacaktır. 

●  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. 
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7. 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 Komitesi 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, whatsapp, 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 türlümenfaat 

ve onlarla ilgili mali ya da diğer yükümlülükler ve benzeri şahsi çıkarlar konusunda 

dikkatli davranması, çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli tedbirleri alması 

gerekmektedir. 
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● 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. 
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5. EK 

5.1 Terimler 

Raporlarda ve sunumlarda, yarışmacılar tarafından terminolojinin doğru şekilde kullanılması; 

jüri ve yarışmacılar arasında yaşanabilecek iletişim kopukluklarının önüne geçilmesi adına bu 

kısımda, havacılık (helikopter) terminolojisinde en çok kullanılan bazı temel terimlerin 

İngilizce’ si ve Türkçe karışıkları verilmektedir. 

Tablo 4 – Terimler Sözlüğü 
 

İngilizce Türkçe 

Blade Pala 

Hover Askı 

Hover Ceiling Askı Tavanı 

Service Ceiling Servis Tavanı 

Endurance Maksimum Havada Kalış süresi 

Range Menzil 

Loiter Dolanma 

Lift force Taşıma Kuvveti 

Drag Force Sürükleme Kuvveti 

Payload Paralı Yük 

Useful Load Faydalı Yük 

Vertical Take-off/Landing Düşey Kalkış/İniş 

Vertical/Horizontal Stabilizer Düşey/Yatay Dengeleyici 

Swah Plate Yalpa Çemberi 

Forward Flight İleri Düz Uçuş 

Maximum Take-off Weight 
(MTOW) 

Maksimum Kalkış Ağırlığı 

Transmission System Güç Aktarma Sistemi 

Mission Profile Öz Görev Profili 

Pitch Angle Yunuslama Açısı 

Yaw Angle Sapma Açısı 

Roll Angle Yuvarlanma Açısı 

Flapping Çırpınma 

Landing Gear İniş Takımı 

Skid Kızak 

Power Required Güç Gereksinimi 

 


