
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNOFEST 

TEKNOLOJİ YARIŞMALARI 

İTİRAZ YÖNETMELİĞİ 



Amaç 

MADDE- 1 Bu yönetmeliğin amacı; Yarışmalar İtiraz Kurulu ve Yüksek İtiraz Kurulunun 

oluşumu, unsurları ve görevleri ile TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları içerisindeki rapor 

değerlendirme süreçlerinde takımlardan gelebilecek itirazların değerlendirilmesine ilişkin usul 

ve esasları belirlemektir. 

Taraflar 

MADDE- 2 TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları rapor değerlendirme itiraz sürecindeki 

taraflar ve tanımları aşağıda belirtilmiştir. 

a) TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörlüğü: TEKNOFEST kapsamında 

düzenlenen teknoloji yarışmalarını koordine eder. Yarışmaların yürütücü kurumları ile 

birlikte yarışmaların teknik ve detaylı şartnamelerinin hazırlanması, yarışma başvuru 

süreçlerinin duyuru çalışmalarının yapılması, süreç içerisinde yarışmalar ile ilgili 

olarak tüm rapor aşamalarının takip edilmesi ve yönetilmesi, yarışmacı eğitimlerinin 

içeriklerinin belirlenmesi ve planlamanın yapılması, yarışmalara katılan takımlara 

malzeme, konaklama ve ulaşım desteklerinin sağlanması süreçlerinin yürütülmesinden 

sorumludur. 

b) Danışma Kurulu: Yarışmalar Koordinatörlüğü, paydaş üniversite ve paydaş kurum 

üyelerinden oluşan kuruldur. Yarışma sürecinin değerlendirme ve geliştirme 

süreçlerinde aktif rol almakla beraber üyesi olduğu yarışmaya ait şartnamenin 

incelenmesi, eksikliklerin belirlenmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması, 

takımlardan toplanan raporların değerlendirilmesi ve yarışmacılara geri bildirim 

verilmesinden sorumlu olan uzman, araştırmacı, mühendis ve akademisyenlerden 

oluşan teknik kuruldur. 

c) Yarışma İtiraz Kurulu: Teknoloji Yarışmaları kapsamında düzenlenen tüm 

yarışmaların teknik isterleri ve değerlendirme kriterlerine göre baraj puanı altında kalan 

ve sonucuna kriterler üzerinden gerekli açıklamalar ile itiraz eden takımların 

itirazlarını, raporu daha önce değerlendirmemiş farklı bir Danışma Kurulu tarafından 

değerlendiren uzman, araştırmacı, mühendis ve akademisyenlerden oluşan teknik, 

kuruldur. 

d) Yüksek İtiraz Kurulu: Yarışma bazlı gelen itirazları değerlendiren Yarışma İtiraz 

Kurulu tarafından gerçekleşen değerlendirme sonucunda rapor aşamasından 

geçemeyen takımların başvuru yaptığı kuruldur. Kurul üyeleri; farklı bir yarışmada 

görev almakta olan alan ile ilgili akademisyen, TEKNOFEST düzenleyici 

kuruluşlarından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda görevli alanında uzman mühendis 

ve/veya araştırmacı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu’nda yer alan 

alanında uzman mühendis, araştırmacı ve/veya akademisyen ve ilgili yarışmanın 

akademisyenlerinin bulunduğu Danışma Kurulu üyelerinden oluşmaktadır. 

e) Takım: Yarışmanın son başvuru tarihinden önce ilgili yarışma şartnamesi ve yarışma 

kurallarına göre başvuru yapmış, yarışmanın ilgili isterlerini (raporlama, test ve video 

gönderimi vb.) yarışma takviminde belirtilen süre içerisinde göndermekle yükümlü 

bireysel ve/veya birden fazla üyenin bir araya gelerek oluşturduğu öğrenci/mezun 

topluluğudur. 



Süreç 

MADDE- 3 TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarında itiraz sürecinin akışı aşağıda belirtilen 

usullerde gerçekleşir. 

1. İtirazların alınması: Bu aşamada TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörlüğü her 

yarışmanın kendi itiraz sürecinde yarışmacı takımlardan Kurumsal Yönetim Sistemi 

(KYS) üzerinden itirazları alır. İtirazın ilk değerlendirilmesi Yarışma İtiraz Kurulu 

tarafından yapılır ve sonuçlar tekrar açıklanır. 

a) Rapor Sonucuna İtiraz: Takımların başvuru yaptığı yarışmanın kriter bazlı 

sonuçlarının açıklanmasının ardından baraj puanı altında kalan takımların 

TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörlüğünün KYS üzerinden gerekçeleri ile birlikte 

iletmiş oldukları itiraz türüdür. 

b) Rapor İtirazları, rapor sonuçları açıklandıktan sonraki 48 saat içerisinde KYS 

üzerinden alınmaktadır. 

c) İtirazlar ilgili yarışmanın Yarışma İtiraz Kurulu üyeleri tarafından değerlendirilir. 

d) Rapor sonucuna göre baraj puanı altında kalarak elenen takım ya da takımların ilgili 

yarışmanın Yarışma İtiraz Kurulu’na itiraz etme hakkı vardır. 

e) İtirazların alınması, değerlendirilmesi, ilgili Yarışma İtiraz Kurulu’na atanması ve 

itiraz sonucunun takım ile paylaşılması KYS üzerinden gerçekleşmektedir. Yarışmada 

itirazlar e-posta, sözlü vb. yollarla alınmayacak olup KYS üzerinden yapılmayan 

itirazlar geçersiz sayılmaktadır. 

f) İtirazlar yarışma sonuçları açıklandıktan itibaren TEKNOFEST Yarışmalar 

Koordinatörlüğünün bildirdiği süre içerisinde içerisinde yapılmak zorundadır. Aksi 

durumda itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

g) İtirazlar, Yarışma İtiraz Kurulu tarafından incelenerek takımın yarışma sonucu karara 

bağlanır. 

h) Yarışma İtiraz Kurulu tarafından incelenen raporların sonuçları KYS portalı üzerinden 

açıklanmakta olup takımların KYS portalı üzerinden süreçleri takip etmesi 

gerekmektedir. 

 
2. Aşağıda Yarışma İtiraz Kurulu tarafından açıklanan sonucun ardından oluşan haklar 

sıralanmıştır. 

a) Yarışma İtiraz Kurulu gerekçeli (ek/madde/kural) bir şekilde takım hakkında olumlu 

karar verirse takım bir sonraki aşamaya geçer ve gerekçeli karar Yüksek İtiraz 

Kuruluna taşınamaz. 

b) Yarışma İtiraz Kurulu tarafından itirazı olumsuz sonuçlanan takımların Yüksek İtiraz 

Kuruluna başvurması için gerekli şart ve koşullar: 

- Takım belirlenen puan barajının %20 altında puan alarak elenmiş ise Yüksek İtiraz 

Kuruluna başvuru yapabilmektedir. Aksi durumda başvurusu geçersiz 

sayılmaktadır. 

- Eksik rapor veya yanlış rapor gönderdiğini belirten takımların itirazları sistemde 

bulunan rapor üzerinden değerlendirmeye alınmaktadır. Rapor güncellemeye izin 

verilmemektedir. 

- Roket Yarışması kapsamında ön eleme kriterlerini sağlamadığı için diskalifiye 

edilen takımların, itiraz gerekçelerine Yarışma İtiraz Kurulu tarafından olumsuz 

karar verilmesi durumunda Yüksek İtiraz Kuruluna diskalifiye gerekçesinin aksinin 

olduğu durumu kanıtlayacak nitelikte gerekçelerini bildirerek TEKNOFEST 

Yarışmalar Koordinatörlüğü tarafından Yüksek İtiraz Kuruluna taşıma hakkı 

bulunmaktadır. 



c) Yarışma İtiraz Kurulu tarafından gerekçeli bir şekilde takım hakkında olumsuz karar 

verilmesi durumunda takım, gerekçeyi kabul etmeyerek tekrar itiraz etmek isterse 

TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörlüğü durumu Yüksek İtiraz Kuruluna taşır. 

3. Yüksek itiraz kuruluna başvurmak isteyen takımlar itiraz dilekçesi ile 

iletisim@teknofest.org adresine E-posta göndererek başvuru yapabilmektedir. Başvurular 

yarışma sonuçları açıklandıktan sonra 48 saat içerisinde tamamlanmalıdır. Bu süre 

zarfında gönderilmeyen itirazlar kabul edilmeyecektir. 

4. Yüksek İtiraz Kurulu’nun takım hakkındaki nihai sonucu yarışmacı takıma KYS veya E- 

posta üzerinden bildirilir. 

5. Sonuç olarak Yüksek İtiraz Kurulu tarafından verilen karar nihai karar olup takımın alınan 

olumlu ya da olumsuz karara uyması zorunludur. 

6. 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 

değerledirmeler 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. 

 
İç Düzenleme 

MADDE- 4 Bu yönetmelik ile oluşumu tasarlanan itiraz mekanizması aşağıda listelenmiş olan 

şartları sağlamalıdır. 

1) Her kurulda bir başkan bulunmaktadır. 

2) TEKNOFEST düzenleyici kuruluşlarından Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim 

Kurulu’nda yer alan alanında uzman mühendis, araştırmacı ve/veya akademisyen 

bulunmaktadır. 

3) TEKNOFEST düzenleyici kuruluşlarından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafında görevli 

alanında uzman mühendis ve/veya araştırmacı bulunmaktadır. 

4) Kurulda, Danışma Kurulu üyesi olarak görev alan paydaş üniversitelerden akademisyenler 

bulunmaktadır. 

5) Kurullar en az 3 en fazla 5 kişiden oluşmaktadır. 

6) Her karar bir doküman/kararname ile açıklanmalıdır. 

 

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbu yönetmelikte her türlü değişiklik yapma hakkını 

saklı tutar. 
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