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ROBOTEX TURKEY 2021 GİRİŞİMCİLİK YARIŞMA KATEGORİSİ 

KONULARI 

 

1.Uygulamalı Proje Yarışması Kategorileri 

 

a. Enerji Verimliliği ve Enerji Teknolojileri  

b. Doğal Kaynakların Etkin Kullanımı ve Sürdürülebilirlik ( Hava, Su, Toprak temalı 

çalışmalar  

c. Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm  

d. Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri  

e. Yazılım Teknolojileri 

f. Mobil Yazılım  

g. Robot Teknolojileri  (Drone, İnsansı Robotlar, Araştırma Robotu, Vb.) 

h. Uygulamalı Fizik Projeleri 

 

2. Teorik Proje Fikirleri Yarışması Kategorileri 

 

Bu kategoride prototip, uygulama beklenmiyor. Değerlendirme kriterleri bölümünü inceleyiniz. 

 

a. Enerji Verimliliği ve Enerji Teknolojileri  

b. Doğal Kaynakların Etkin Kullanımı ve Sürdürülebilirlik ( Hava,Su,Toprak temalı 

çalışmalar ) 

c. Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm  

d. Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri  

e. Teorik Fizik Projeleri 

f. Uzay Teknolojileri  

 

 

3.Serbest Kategori Proje Yarışması Kategorisi 

 

İçerisinde “Elektronik” barındıran her türlü uygulamalı projeler 
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1. YARIŞMAYA KİMLER KATILABİLİR? 

 

a. Türkiye’den ve Yurtdışından 

 

• Anaokul Öğrencileri  

 

Bir öğretmen veya velinin Danışman olarak eşlik etmesi zorunludur. Projenin 

her aşamasına danışmanlarının makul desteğiyle katılırlar.  

 

• İlkokul Öğrencileri 

 

Tüm sınıflar yarışmaya danışmanlarını belirleyerek katılım sağlarlar. Çevrim 

içi Proje Dosya Sunumuna danışmanları ile birlikte katılırlar. 

 

• Ortaokul Öğrencileri 

 

Yarışmaya danışmanlarını belirleyerek katılım sağlarlar. Çevrim içi Proje 

Dosya Sunumuna danışmanları ile birlikte katılırlar. 

 

• Lise Öğrencileri  

 

Yarışmaya danışman olmadan da, takım lideri belirleyerek katılım 

sağlayabilirler.  

 

• Üniversite Öğrencileri  

 

Yarışmaya danışmanları olmadan da, takım lideri belirleyerek katılım 

sağlayabilirler.  

 

Tüm seviyelerde takımlar min. 1 max. 3 kişiden oluşur. Danışman veya veli 

takım üyesi değildir.  

 

18 yaşın altındaki tüm katılımcılar için kayıt sırasında veli onay yazısına 

ihtiyaç vardır.  

 

 

b. Yurtdışı katılımcıları için bilgilendirme 

 

• Yabancı yarışmacılar için kullanılacak dil İngilizcedir.  

• Jüri sunumlarında İngilizce-Türkçe çeviri yapılacaktır. Takımların 

hazırlıklarını bu duruma göre yapmaları gerekmektedir.  
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2.GİRİŞİMCİLİK PROJELERİ KATEGORİLERİNE KATILIM İÇİN GEREKEN 

ADIMLAR 

1. Yarışma konularını ve şartnameyi inceleyin. 

2. Hangi kategori veya kategorilerde proje yapacağınıza karar verin. Birden fazla konuda 

yarışabilirsiniz. 

3. Takımınızı oluşturun ve her bir yarışma konusu için Takım isminizi belirleyin. 

Organizasyon takibi için her yarışma takımının eşsiz bir ismi olmalıdır. Çakışan takım 

isimleri olursa isim değişikliği talep edilebilir. 

4. Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul katılımcılarının bir danışman belirlemesi zorunludur. Lise 

ve üniversite katılımcıları takım üyelerinden bir kişiyi takım lideri olarak belirleyerek 

yarışmaya katılabilirler. Tüm iletişimimiz danışman veya takım liderleri aracılığıyla 

yürüyecektir. Bu kişilerin iletişim bilgilerine ihtiyacımız olacak. Önerimiz bütün 

durumlarda danışmanınız veya takım lideriniz ile iletişimde olmanızdır. 

5. Projenizi “Yarışmalar “başlığı altında paylaşılan açıklamalara uygun olarak planlamanızı, 

hazırlamanızı bekliyoruz. 

6. www.robotexturkey.com linki üzerinden yarışma başvurunuzu gerçekleştiriniz 

a. Başvurunuz sırasında talep edilen belgeleri eksiksiz olarak bildirmeniz 

gerekmektedir.  

b. Eksik belge yüklemelerinden takımlar sorumludur.  

c. Tüm kayıt süreci tamamlandıktan sonra tarafınıza onay yazısı mail olarak 

gönderilecektir. Mutlaka mail adresinize gelecek mesajları takip ediniz. Bütün 

sorumluluk takımlara aittir. Mail gelmemesi durumunda lütfen süresinden önce 

iletişime geçiniz. 

d. Birden fazla yarışmaya katılıyorsanız, lütfen her biri için ayrı ayrı başvuru yapınız. 

Başvurular 15 Şubat’ta başlar ve 31 Mart’ta son bulur.  

e. Bazı kategorilerde kontenjan olabilir. Mutlaka yarışma başvurusunu son güne 

bırakmamaya çalışınız. 

7. Projenin değerlendirilmesi için başvuru onayı sonrası size gönderilecek olan linke aşağıda 

belirtilen yüklemeleri yapmalısınız.  

a. Projenizin tanıtımını yapan max.3 dk ve max. 50 MB olan bir Jüri Proje 

Değerlendirme Videosu hazırlayın.  

b. Uygulamalı girişimcilik proje kategorilerinden herhangi birine katılmışsanız, 

projenizin gerçekleştirilme sürecine ait yapım aşamalarının resmi ve projenizi 

tanıtan animasyonlar kullanarak videonun hazırlanması beklendiğini bilmeniz 

gerekir. Max. 3 dk. ve max. 50 MB olan bir video hazırlayınız. Teorik girişimcilik 

proje fikri kategorisine katılanların uygulama değil ama projelerini anlatan video 

hazırlaması beklenir 
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c. Projenizi en etkin şekilde anlatabileceğiniz en uygun ortamda çekim yapabilirsiniz. 

Videonuzu 01-04 Nisan tarihleri arasında size mail olarak gönderilecek linke 

yüklemeniz gerekmektedir. Videonuzun başlangıcında olması gerekenler. 

 

1. Takım adınız. 

2. Proje adınız  

3. Takım üyelerinin adı 

4. Danışmanınız varsa adı  

5. Okul ile katılıyorsanız Okulunuzun adı 

6. Robotex Turkey 2021 logosu, gerekmektedir.  

 

d. Proje sunum dosyası hazırlayınız. Max. 15 sayfadan oluşan bir PowerPoint 

dosyası olması gerekir.  

 

Sunum dosyanızın giriş sayfasında, 

 

1. Projenizin adı 

2. Takımınızın adı 

3. Takım üyelerinin adı ve Fotoğrafları ( Üyelerin adı Fotoğrafların Altında 

Yazmalıdır.)  

4. Danışmanızın adı 

5. Okul ile katılıyorsanız okulunuzun adı 

6. Danışmanının veya takım liderinin mail adresi ve telefon numarası yer almalıdır 

 

e. Proje raporu hazırlayınız. Max. 8 sayfayı geçmeyen proje raporu hazırlamanız 

gerekir. Time News Roman 12 punto proje raporunun formatı Word olarak 

hazırlanması gerekmektedir. Yüklemeyi yaparken PDF formatına dönüştürüp 

yüklemeyi yapınız. Dosyayı hazırlarken aşağıdaki yazan başlıklara ve sıralamaya 

dikkat etmeniz gerekmektedir. 

 

1. Projenin Adı: 

2. Başvuran: Takım üyelerinin adı  

3. Etiketler: 

4. Proje Özeti: 

5. Projenin Amacı: 

6. Yenilikçi ve Özgün Yönleri: 

7. Proje Çıktıları ve Ticari Beklentiler: 

 

8. Proje posterinin hazırlanması. Sosyal medyada yayınlanmak üzere Instagram, Facebook 

ve Twitter da paylaşım yapılacak ölçülerde olması gerekmektedir. Paylaşımda ve posterin 

hazırlanmasında aşağıdaki kurallara dikkat ediniz. 
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a. #robotexturkey2021 hashtag ibaresi ile sosyal medyada paylaşım yapmalısınız.  

b. Posteriniz de çok az yazı kullanılması gerekmektedir. 

c. Poster ölçüleri  

1. Instagram paylaşım görseli boyutu: 510x510 piksel / 1080x1080 piksel 

2. Instagram hikaye(story) video veya fotoğraf boyutu: 1080x1920 piksel 

 

 

 

9. Sosyal medya proje tanıtım videosunun hazırlanması. Instagram paylaşımı için 

aşağıdaki ölçülere dikkat ediniz. Bu videonun hazırlanması başvuru kaydı sırasında sosyal 

medya ödülü başvurusu da yapanlar için geçerlidir. Bütün öğrenciler bu bölüme katılım 

sağlayabilirler. Başvurular takım olarak alınır. Her takım min.1 max. 3 kişiden oluşur. 

 

1. Video ölçüleri: minimum 600 x 315 piksel 

2. Tavsiye edilen görsel oranı: 1.9:1 

3. Video formatları: MP4 veya MOV 

4. Maksimum dosya boyutu: 4 GB 

5. Maksimum video uzunluğu: 60 saniye 

6. Maksimum saniye başına kare (fps): 30 fps 
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3.PROJE ÖDÜLLERİ DEĞERLENDİRMESİ 

Girişimcilik projeleri, ilgili jüri tarafından, aşağıda belirtilen kriterler esas alınarak, 5 ana başlığın 

her biri 100 puan olmak üzere toplam 500 puan üzerinden değerlendirilecektir. 

1.PROJE RAPORUNUN HAZIRLANMA VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

Max. 8 sayfayı geçmeyen bir proje raporu hazırlamanız beklenmektedir. Proje raporu formatı 

Word olarak Times New Roman ve 12 Punto hazırlanması gerekmektedir. Yüklemeyi yaparken 

PDF formatına dönüştürüp yüklemeyi yapınız. Raporu hazırlarken aşağıdaki yazan başlıklara ve 

sıralamaya dikkat etmenizi bekliyoruz. 

Proje raporu 100 Puan üzerinden değerlendirilecektir. Değerlendirme dağılımları aşağıda 

belirtilmektedir. Raporunuz da Robotex Turkey 2021 logosuna yer veriniz. 

Projenin Adı 

Kısa ve projeyi ifade eden bir proje adı seçiniz. Proje Adı 5 Puan olarak değerlendirilecektir.  

Proje Özeti 

Projenin genel olarak tanıtımının yapıldığı bölümdür. Max. 500 kelime den oluşmalıdır. Proje 

Özeti 5 Puan olarak değerlendirilecektir.  

Projenin Amacı  

Projeyle ilgili konuda mevcut durum tespiti, konuyla ilgili verilerin değerlendirilmesi, hangi 

problemi çözmek üzere yola çıkıldığı, problemin niteliği, hedeflenen sonucun ne olduğu ve yapılan 

çalışmanın aşamalarına yer verilmelidir. Projenin Amacı 20 Puan olarak değerlendirilecektir.  

Yenilikçilik ve Özgünlük: Ortaya konulan problemin ve geliştirilen çözüm önerilerinin sıra dışı 

fikir ve uygulamaları içermesi beklenmektedir. Yenilikçilik ve Özgünlük 30 Puan olarak 

değerlendirilecektir.  

 

Proje Çıktıları ve Ticari Beklentiler:  

Projenin gerçekleştirilme sürecinin etkin olduğunu gösteren yapım aşamalarının sunulması, 

prototipin amaca uygunluğu, çalışabilirliğinin desteklenmesi ve ticarileştirilmesinde piyasa 

beklentilerinin belirtilmesi gerekir. Piyasa araştırması mutlaka yapınız. Uygulamalı projeler için 

prototip hazırlanmış olması zorunluluktur. Teorik kategorideki yarışmacıların prototip yerine 

projelerini 3D çizimlerle ve metinle desteklemesi beklenmektedir. Proje Çıktıları ve Ticari 

Beklentiler 40 Puan olarak değerlendirilecektir.  
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2. JÜRİ PROJE DEĞERLENDİRME VİDEOSU KRİTERLERİ 

Uygulamalı Proje kategorilerinde yarışan takımların Proje Dosya Sunumu içeriğini en etkin 

şekilde aktardıkları bir video hazırlamaları beklenmektedir. Videonuzu aşağıda belirtilen kriterlere 

uygun olarak hazırlayınız. Proje videosu 100 Puan üzerinden değerlendirilecektir. 

1. Videonuzun max.3 dk ve max. 50 MB olan, MP4 formatında bir video olması 

gerekmektedir.  

2. Projenizi tanıtan videonuz projenin amacını, yapım aşamalarını, hedeflenen ve elde edilen 

sonuçları içermek kaydıyla projenizi etkin şekilde tanıtıyor olmalıdır.  

3. Projenizi en etkin şekilde anlatabileceğiniz en uygun ortamda çekim yapabilirsiniz. 

Videonuzu 04 Nisan tarihine kadar size mail olarak gönderilecek linke yüklemeniz 

gerekmektedir. Videonuzun başlangıcında olması gerekenler: 

 

• Takım adınız. 

• Proje adınız  

• Takım üyelerinin adı 

• Danışmanınız varsa adı  

• Okul ile katılıyorsanız Okulunuzun adı 

• Robotex Turkey 2021 logosu 

3.PROJENİN SUNUM DOSYASININ HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

KRİTERLERİ 

Projeniz için bir sunum dosyası hazırlamanız gerekmektedir. Hazırlayacağınız dosya ile jüri 

önünde çevrim içi sunum yapacaksınız. Sunum dosyanızın Max. 15 sayfadan oluşan bir 

PowerPoint dosyası olması gerekir. Jüri önünde yapılacak sunum tarih ve saatleri iletişim 

adreslerinize gönderilecek ve www.robotexturkey.com da saat ve tarihler ilan edilecektir. Bağlantı 

linki için mutlaka iletişim adreslerinizi kontrol ediniz. Link gelmediğini düşünüyorsanız 

robotexturkey ekibi ile lütfen iletişime geçiniz. Sürecin takibi sorumluluğu yarışmacılara aittir. 

Sunum dosyasını size gönderilen linke yüklemeniz gerektiğini unutmayınız. Sunum dosyası 100 

Puan üzerinden değerlendirilecektir. 

Sunum dosyanızın giriş sayfasında 

• Projenizin adı 

• Takımınızın adı 

• Takım üyelerinin adı 

• Danışmanınızın adı 

• Okul ile katılıyorsanız okulunuzun adı 

• Danışmanınızın veya takım liderinin mail adresi ve telefon numarası  

• Takım üyelerinin vesikalık fotoğrafı  

• Robotex Turkey 2021 logosu, yer almalıdır 

http://www.robotexturkey.com/
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4. ÇEVRİM İÇİ JÜRİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

Jüri önünde sunum her takım için Max. 10 dk sürecektir. Bu sürenin jüri tarafından 

uzatılabileceğinin bilinmesi gerekir. 

Hazırlamış olduğunuz sunum dosyanızı baz alarak yapacağınız çevrim içi jüri sunumunuz 100 

Puan Üzerinden Değerlendirilecektir.  

Yapacağınız sunumun,  

1. Problemin niteliği 

2. Çalışmanın amacı 

3. Projenin gerçekleştirilmesi süreciyle ilgili aşamalar 

4. Hedeflenen ve gerçekleşen sonuçlar,   

5. Görev dağılımı  

6. Destek alınan kişi ve kurumlar  

7. Yararlanılan yazılım ve donanım bilgileri 

8. Konuyla ilgili gelecek önerileri ve tavsiyeleri, 

içermesi beklenmektedir. 

 Jüri tarafından,sunum süresinin etkin kullanımı ( Max.10 dk.Jüri tarafından artırılabilir.),sunumun 

etkililiği ve tüm takım üyelerinin konuya hakimiyeti ve katkısı değerlendirilecektir. 

 

5. PROJE POSTERİ HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

 

 Sosyal medyada yayınlanmak üzere Instagram, Facebook ve Twitter da paylaşım yapılacak 

ölçülerde olması gerekmektedir. Posteriniz proje hakkında fikir vermeli, etkin bir içeriğe sahip ve 

görsel zenginliği tatmin edici olmalıdır. Paylaşımda ve posterin hazırlanmasında aşağıdaki 

kurallara dikkat ediniz. Posteriniz 100 Puan üzerinden değerlendirilecektir. 

 

a. Sosyal medyada #robotexturkey2021 hashtag ibaresi ile paylaşım 

yapmalısınız.  

b. Posteriniz de çok az yazı kullanılması gerekmektedir. 

c. Poster ölçüleri  

1. Instagram paylaşım görseli boyutu: 510x510 piksel / 1080x1080 piksel 

2. Instagram hikaye(story) video veya fotoğraf boyutu: 1080x1920 piksel 

Proje posteriniz 

• Projenizin adı 

• Takımınızın adı 

• Takım üyelerinin adı 

• Varsa Danışmanınızın adı 

• Okul ile katılıyorsanız okulunuzun adı 

• Robotex Turkey 2021 logosu, içermelidir. 
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6.SOSYAL MEDYA PROJE TANITIM VİDEO ÖDÜLÜ DEĞERLENDİRME 

KRİTERLERİ 

Sosyal medya proje tanıtım videosu ödülü diğer yarışma kategorilerinden bağımsız olarak sadece 

Robotex Turkey resmi Instagram hesabı üzerinden Robotex Turkey’in paylaşacağı videolarınızın 

gerçek kişiler tarafından alacağı beğeni sayısı sıralamasına göre verilecek bir ödüldür. 

Bu videonun hazırlanması sadece sosyal medya ödülü başvurusu yapanlar için zorunluluktur. 

Bu kategoriye anaokulu öğrencileri ve diğer kategorilere katılıp, ayrıca bu ödül için de 

değerlendirilmeyi arzu ettiğini kayıt sırasında bildiren takımlar ücretsiz olarak katılabilirler. Bütün 

okul grupları kendi içerisinde değerlendirilecektir. En çok beğeni alan video belirlenirken 

takımların hangi eğitim seviyesinde olduğu dikkate alınmaz. 

Sadece bu yarışma kategorisine katılmak istiyorsanız ayrı bir başvuru yapmanız gerekmektedir. 

Hazırladığınız videoyu bildirilen tarihte size iletilen linke yüklemeniz beklenmektedir. Linkler 

başvuru yapıldıktan sonra iletişim adreslerinize gönderilecektir. Tanıtım videonuz en çok beğeni 

alma durumuna göre değerlendirilecektir. Beğeni sırasında bot veya yanıltıcı uygulamalar 

kullanan takımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.  

Videonuzun Instagram ortamında paylaşılabilmesi için aşağıdaki ölçülere dikkat ediniz. 

Tüm sosyal medya paylaşımlarınızda #robotexturkey2021 hashtag ibaresini kullanmalısınız.  

Paylaşımlar Robotex Turkey resmi instagram sayfasında yapılacaktır. Beğeniler Robotex Turkey 

resmi instagram hesabı üzerinden toplanıp değerlendirilecektir. 

 

1. Video ölçüleri: minimum 600 x 315 piksel 

2. Tavsiye edilen görsel oranı: 1.9:1 

3. Video formatları: MP4 veya MOV 

4. Maksimum dosya boyutu: 4 GB 

5. Maksimum video uzunluğu: 60 saniye 

6. Maksimum saniye başına kare (fps): 30 fps 

Videonuz, 

• Projenizin adı 

• Takımınızın adı 

• Takım üyelerinin adı 

• Varsa Danışmanızın adı 

• Okul ile katılıyorsanız okulunuzun adı 

• Robotex Turkey 2021 logosu, içermelidir. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                      

 

10 
 

 

 

4.ÖDÜLLER 

 

Girişimcilik Yarışmaları Ödülleri 

 

Uygulamalı,teorik ve serbest kategoride anaokulu,ilkokul,ortaokul,lise ve üniversite 

seviyesinde birincilik,ikincilik,üçüncülük ve Jüri Özel Ödülü olarak Robotex Turkey 

2021 Girişimcilik Proje Yarışması Başarı Sertifikası verilecektir. 

 

1. Birinciler Robotex International 2021’e (Estonya /Tallinn) katılım hakkı 

kazanacaklardır. Yarışmaya katılım ücreti Robotex Turkey tarafından karşılanacaktır. 

(Seyahat Masrafları Katılımcılara Aittir.) 

 

2. İkinciler Robotex International 2021 ‘e (Estonya/ Tallinn) katılım hakkı 

kazanacaklardır. Yarışmaya katılım ücreti takımlar tarafından karşılanacaktır. 

(Seyahat Masrafları Katılımcılara Aittir.) 

 

3. Üçüncüler Robotex International 2021 ‘e (Estonya/ Tallinn) katılım hakkı 

kazanacaklardır. Yarışmaya katılım ücreti takımlar tarafından karşılanacaktır. 

(Seyahat Masrafları Katılımcılara Aittir.) 

 

4. Jüri Özel Ödülü Robotex International 2021’e (Estonya/ Tallinn) katılım hakkı 

kazanacaklardır. Yarışmaya katılım ücreti takımlar tarafından karşılanacaktır.             

( Seyahat Masrafları Katılımcılara Aittir.) 

 

Sosyal Medya Proje Tanıtım Videosu Ödülü 

 

Sosyal Medya Proje Tanıtım Videosu kategorisinde anaokulu,ilkokul,ortaokul,lise ve 

üniversite seviyesinde birincilik,ikincilik,üçüncülük ve Jüri Özel Ödülü olarak Robotex 

Turkey 2021 Sosyal Medya Proje Tanıtım Videosu Başarı Sertifikası verilecektir. 

 

 

 

Bütün öğrenciler Sosyal Medya Proje Tanıtım Video kategorisine katılım sağlayabilirler. 

Robotex International ve Robotex Turkey organizasyonlarının Covid 19 kaynaklı uygulama 

değişiklikleri hakkı saklıdır. 

Robotex International’a katılacak olan takımlar projelerini Robotex International’ın yarışma 

öncesi açıklayacağı güncel yönergelerine uyumlu hale getirmek durumunda kalabilirler. 

Covid 19 gelişmeleri çerçevesinde yurt dışı yarışma katılımlarının sadece Robotex International 

kapsamında değerlendirilmesi Robotex Turkey tarafından uygun görülmüştür. Olası olumlu 

gelişmeler ışığında yeni planlamalar yapılabilir. 
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5.KAYIT FORMU BİLGİLERİ 

Web sayfamız üzerinden yapacağınız kayıtlarınız için gereken bilgiler: 

 

1. Takım Adı 

2. Danışmanın Veya Takım Liderinin Adı  

3. Danışmanın veya Takım Liderinin Mail Adresi 

4. Danışmanın veya Takım Liderinin Telefon Numarası 

5. Takım Üyelerinin 

 Adları  

TC Kimlik No: 

Doğum Tarihleri 

Katıldığı Şehir 

Okul 

Tel No 

6. Yarışma Kategorileri 

7. Takımın Fatura Bilgileri 

8. Veli Onay Yazısı (Taranmış veya Fotoğrafı çekilmiş onay yazısının başvuru sırasında 

sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) Her takım için ayrı ayrı bütün üyelerin veli onay 

izinleri tek bir PDF e dönüştürülüp yüklenmelidir. 

9. KVKK Aydınlatma Ve Onay Metni onay kutucuğu 

10. Ödeme Dekontu pdf olarak yüklenmelidir. (Her takım için bütün işlemler ayrı ayrı 

yapılmalıdır.) 

11. Ödemelerde Açıklama Kısmına Takım Adı ve Kategori Yazılması zorunludur.  
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6. JÜRİ  
 

 

1. Jürimiz ilgili alandaki lise ve üniversite hocaları ve sektör yetkililerinden oluşmuştur. 

2. Jüride Robotex International yetkilisi Gözetmen olarak görev alır. 

 

7.ETİK 

1. Sosyal medya paylaşımlarında (Bot Beğeniler) gerçek kişilere ait olmayan beğeni içeren 

videoların takımları yarışma dışı kalırlar. 

2. Proje öğrenci tarafından yapılmalı, makul düzeyin üzerinde danışman desteği alınmamalı, 

kullanılan bilgi kaynakları, destek veren kurum ve kişiler belirtilmelidir. 

3. Halk sağlığı ve güvenliği, kişilik haklarına aykırı durumlar içeren projeler her 

aşamada yarışma dışı bırakılabilirler. 

4. İş Sağlığı ve güvenliği konusu ve patent hakları yarışmacıların kendi 

sorumluluğundadır. 

5. Yararlanılan diğer kişilere ait kaynaklar belirtilmelidir. 

 

 

8.ÖNEMLİ TARİHLER 

 

Yarışma başvuru tarihi    : 15 Şubat 2021 - 31 Mart 2021 

Proje Tanıtım Videolarının, Poster ve  

Proje Sunum dosyalarının yüklenmesi  : 01 Nisan 2021 – 04 Nisan 2021  

2021Yarışma ve Çevrim içi Jüri sunumları  : 24-25 Nisan 2021 

 

• Belirtilen tarihlerden sonra yapılan işlemler geçerli sayılmayacak olup, böyle bir 

durumda yarışmacı takım yarışma dışı kalacaktır. 

• Yarışma dışı kalınması ve başvuru son tarihinden sonraki iptallerde kayıt bedeli iadesi 

yapılmaz. 

 


