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TEKNoFEsT 202ı TANlTlM METNi

Dünyanln en büyük havacılık, uzay Ve teknoloji festivaliTEKNoFEsT, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve

T,c sanayi Ve Teknoloji Bakanlığl yü.ütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirket|eri, kamu,

medya kuruluşları Ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenmektedir, Teknoloji Ve bilime yönelik

toplumda farklndalik oıuşturmayt ve İürkiye'nin bilim Ve mühendislik alanlarlnda yetişmiş insan

kaynağlnl artlrmayl hedefleyen TEKNoFEsT, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını
desteklemek için loketlerden otonom sürüş sıstemlerine, insansız haVa a.açlarlndan 5ualtl sistemlerine
teknolojinin birçok alanında düzenlen yarışmalar başta olmak üzere, çeşitli etkinliklere ev sahipliği
yapmaktadır.

TEKNoEEsT 2021 heYecanl, festival kapsamlnda gerçekleştirilecek "Teknoloji Yarışmaları" için açllan

başVurular ile yaşanmaya başlamlştlr. Toplumun her kesiminden binlerce gencin merakla beklediği ve

il8iyle takip ettiği TEKNOFEST Teknoloji yarışmalarına geçtiğimiz y]l 8]. il ve 84 üıkeden 20.].97 taktm,

100 bin genç başvuruda bulunmuş olup, başvurular arasından 5000 finalistin belirlendiği yarışmalarda
gençler ktyaslya mücadeıe ctme şansınl yakalamlştır. Bu yıl TEKNoFEST Teknoloji yarışmalarına yine

ilkokUl seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, li5an5üstü Ve mezun seviyesine kadaf nitelikli binlerce
gencimiz hayallerini gerçekleştirmek için birbirinden farkh kategorilerde düzenlenen teknoloji
yarışmalarına katııabi|ecektir. Her yıl bir önceki ylıa göre daha fazla yarışma kategori5inin açıldığı ve

Türkiye tarihinin en büyük ödğllü teknoloji yarlşmalarl olan TE(NotEsT Teknoloii Yarlşma|arl bu yll

35 farkh kategoride düzen|enecek olup, yaıışmaİara başvuru için belirlenen son tarih ise 28 Şubat
2o21'dir. TEKNoFE5T 2020'den farkll olarak Karma sürü 5imüıasyon, ileti5im Teknolo1ıleri, savaşan

iHA, Yapay zek5, Küıtür Ve Turizm Teknoloji!eri, Lise Öğrencileri Kutup Araştlrma Proje|eri, Tarlmsat

insanslz Kara Aracl, sanayide Dijjtal Teknoıojiler Yar]şmalarl bu yıl ilk kez düzenlenecektir.

Gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin arttürllması hedeflenerek bu

alanlarda çalışan binlerce gencin pro.jesine destek olmak için bu yıl on eıeme aşamaslnl 8eçen takımıara

toplamda 5 MilYon TL'nın üzerinde malzeme desteği sağlanacaktlr. TEKNoFEsT'te yar!şlp dereceye
garmeye hak kazanan taklmlar ise 5 MiIyon TL'nin üzerinde ödülün sahibi olacaktlr.

21-26 Eylğı tarihleri araslnda yeniden istanbu|'da gerçekleşecek olan Havaclİk, Uzay ve Teknoloji

Festivali TEKNoFEsT'in bir parçası olmak ve yarlşma başvurulaıını gerçekl€ştirmek lçİn teknoloiiye
ilgi duyanlar @ adresine davet edilmektediİ.

TEKNoFEsT Teknoloji yarışmalarlnda ilkokul seviyesinden ortaokul, lise, üniver5ite, lisansüstü ve

mezun seviyesine kadar natelikli blnlerce gencimizin başvurabileceği baıı yarışma başlıklaıı şu

şekildedlr:

ilkokul ve otaqku| öğrencileri içio

. insanllk yararına Teknolo.ii yarlşmasl

. Eğitim Teknoloiııeri Yarlşmasl

. Akllll ulaşlm yarlşmasl

Lise öğrencileri için;

. Akılll ulaşlm Yarlşma5|

. Biyoteknoloji inovasyon yaılşması
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. Çevre ve Enerji Teknolojileri Yanşması

. Eğitim Teknoıojileri YarışmasI

. Hack istanbul

. lnsanhk Yara.lna Teknoloii Yarlşmast

. insansız sualıl sistemleri Yarışmasl

. Roket Yanşmasl

. Tarlm Teknolojileri Yarışması

. uçan Araba Tasarlm Yaıışma5l

. world Drone cup

. Ulaşımda Yapay zeka Yanşması

. savaşan inransıı Hava Aracı Yarlşması

Lisans, Li öğrenciıe ri ve Mezunlar icin:

. Akllll ulaşım yarlşması

. 8ıvoteknoıoji İnovasyon Yarlsma§|

. Çevre ve Enerji Teknolojileri Yartşma5ı

. Efficiency chaıl€nge Elektrikli Araç Yarışmast

. Eğitim Teknolojileri Yarlşmasl

. Hack lstanbul

. Helikopter Tasar|m Yarlşması

. iıetişim Teknolojilerı yarışmasl

ı lnsantık Yararına Teknoloji Yarışması

. Ulus|ararası İnsansız Hava Aract Ydrışma5ı

ı İnsansız 5ualtı Sistemleri Yarışması

. .let Motor Tasarlm Yarüşmasl

. Karma sürü simulasyon Yanşma5|

. Turizm T€kıolojileri Yarırma5l

. Modeı uydu Yarlşma5İ

. Robotaksi-Binek otonom Araç Yarlşması

. Roket Yarışma5ı

. Savaşan lnsansız Hava Aıacı Yarışma5ı

. sürü iHA Yanşmasl
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. Tarlm Teknolojileri Yarışmasl

ı Tarımsal insansız Nara Aracı Yarlşmasl

. uçan Araba Tasarım Yanşmasl

. world Drone cup

. ulaşlmda yapay zeka yarışması

. §ağlıkta yapay zeka yarışması
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