
TEKNOFEST DEĞERLENDİRİCİ BELİRLEME ŞARTNAMESİ 

Türkiye’nin Milli Teknoloji Ekosistemi’nde kritik role sahip kurum ve kuruluşların 

paydaşlığında düzenlenen TEKNOFEST, Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji 

festivalidir. 

Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen 

binlerce gencimizin hayallerini gerçekleştirmek için çeşitli disiplin ve kategorilerde 

Teknoloji     Yarışmaları düzenlenmektedir. Düzenlenen yarışmalarda başvuru yapan 

takımların değerlendirilmesi raporlar üzerinden yapılmaktadır. Bu kapsamda yarışma 

raporlarının değerlendirilme aşamalarında Gönüllü Değerlendirici olmak isteyen adayların 

TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından belirlenen başvuru süreçlerini başarıyla 

geçmesi  beklenmektedir. 

1. Değerlendirici Belirleme Süreçleri

Değerlendirme Kurulu belirleme süreçleri 4 aşamadan oluşmaktadır. 

1.1.Başvuru Aşaması ve Ön Değerlendirme Süreçleri 

TEKNOFEST kapsamında Değerlendirici olmak isteyen adaylar, 

www.teknofest.org üzerinden Değerlendirici başvurusu duyurusunu takip ederler. 

Duyurunun ardından, adayların Gönüllü Değerlendirici başvuru formunu belirtilen tarihe 

kadar doldurmaları beklenir.  

GÖNÜLLÜ DEĞERLENDİRİCİ BELİRLEME SÜREÇ TAKVİMİ 

Başvuruların Alınmaya Başlanması 28.10.2022 

Son Başvuru Tarihi 20.11.2022 

Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması 23.11.2022 

Örnek Rapor Değerlendirme Süreci 23-27.11.2022

Çevrim İçi Mülakat Aşaması 28-30.11.2022

Mülakat Sonuçlarının Açıklanması 03.12.2022 

Değerlendirme Süreci Hakkında Bilgilendirme 

Toplantısı 
05-06.12.2022

01 
Başvuru 
Aşaması 

02   
Ön 

Değerlendirme 

04  
Çevrim İçi 

Değerlendirme 

03  
Örnek Rapor 

Değerlendirme 
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Gönüllü Değerlendirici Başvuru Formunda istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz 

doldurmak beklenmektedir. Kendilerine ait bilgileri doğru ve eksiksiz tamamlayan adaylar, 

ön değerlendirmeye alınırlar. Formda belirtilen bilgiler doğrultusunda, uygun bulunan 

adaylar bir sonraki değerlendirme aşamasına geçiş yaparlar. 

Başvuru formunda aday eğitmenlerden aşağıdaki alanları doldurmaları beklenir. 

• Kimlik Bilgileri

• İletişim Bilgileri

• Eğitim Bilgileri

• Alan Bilgileri

• Yarışmalar (Teknoloji yarışmaları vb.)

• Projeler (Dahil olduğu, yürüttüğü projeler vb.)

Bunlara ek olarak Gönüllü Değerlendirici adaylarından yüzlerinin belirgin olduğu bir 

fotoğraflarının bulunduğu, kendilerine dair daha detaylı bilgilerin (iş deneyimleri gibi) 

olduğu öz geçmişlerini (CV)    yüklemeleri beklenir. 

*Tüm başvuru sürecinde; süreci takip etmek, formda istenilen bilgileri zamanında doğru ve 
eksiksiz olarak doldurmak ve gönderilen e-postaları takip etmek adayın sorumluluğundadır.

1.2.Başvuru Aşaması ve Ön Değerlendirme Süreçleri 

1.2.1.           Örnek Rapor Değerlendirme Süreci 

Ön değerlendirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Gönüllü Değerlendirici adaylarına 

t3kys.com üzerinden başvuruda değerlendirici olarak görev almak istedikleri yarışma bazında 

örnek rapor ataması yapılır ve adaylardan belirtilen sürede bu raporları sistem üzerinden 

çevrim içi olarak değerlendirmeleri talep edilir. 

1.2.2. Çevrim İçi Değerlendirme 

Form üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda, başvuru bilgileri güçlü bulunan ve 

rapor değerlendirme sürecini tamamlayan Gönüllü Değerlendirici adaylarına e-posta 

aracılığıyla mülakat günü hakkında bilgilendirme yapılır. Çevrim içi olarak gerçekleştirilen 

mülakat sürecinde adayın kişisel özellikleri ve            vermesi planlanan eğitim hakkındaki teknik 

bilgi birikimi değerlendirilir. Mülakat değerlendirmesi sonucunda başarılı bulunan adaylar 

Gönüllü Değerlendirici olmaya hak kazanır. 

1.2.3.          Değerlendirme Süreci 

TEKNOFEST kapsamında yarışmacılarımızdan talep edilen Ön Değerlendirme Raporlarının 

değerlendirme süreçleri Aralık ayı süresince gerçekleşmektedir. Süreç içerisinde   yapılacak 

olası ertelemeler önceden duyurulmaktadır. 



İlgili raporlar en fazla 4 sayfa şeklinde yarışmacılar tarafından hazırlanarak KYS 

sistemimize yüklenmektedir. Değerlendiricilere sistem üzerinden rastgele şekilde raporlar 

atanarak çevrim içi olarak değerlendirmeler yapılmaktadır. 

Rapor teslim sürecinin ardından en fazla 2 hafta olacak şekilde rapor okuma süreci ve 

değerlendirmelerinin tamamlanması beklenmektedir. 

Sistem üzerinden değerlendirme kriterleri ve puantaj doğrultusunda adil ve sağlıklı 

değerlendirme yapması beklenmektedir. 

Değerlendiriciler tarafından değerlendirilen takım raporların eksik ya da düzeltilmesi gereken 

yönleri konusunda geri bildirimlerin oluşturulması ve yarışma komitesine iletilmesi 

beklenmektedir. 

Değerlendiricilerin, değerlendirmelerin yapılacağı sistemi (KYS) ve maillerini aktif şekilde 

takip etmeleri beklenmektedir. 

Değerlendirme sürecinin başlangıcından  itibaren devamlılık sağlamayan veya mücbir 

bir sebep belirtmeksizin değerlendirmeyi tamamlamayan değerlendiriciler 
TEKNOFEST kapsamında bir daha değerlendirme yapamayacak şekilde 

değerlendiricilikten uzaklaştırılır/ çıkarılır. 

Rapor okuma süreleri için değerlendiricilere 2 hafta verilmekte olup görevli olduğunuz 

yarışmanın takvimine www.teknofest.org sayfasından ulaşabilirsiniz. 

Takvimler üzerinde Yarışma Komitesi tarafından değişiklik yapılabilir. Bu değişiklikler web 

sitemizde  duyurulmaktadır.

Danışman olduğunuz ve/veya başvuru yaptığınız yarışmada değerlendirici  olarak 
görev alamamaktasınız. Bu kapsamda başvuru yaptığınız değerlendirici başvurusunda 

yarışma seçimi yaparken buna dikkat etmeniz önemle rica olunur.  

İlgili kontroller TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörlüğü tarafından yapılacaktır. 

2. Yarışma Alanları ve Başvuru Kriterleri

TEKNOFEST kapsamında ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri 

ile birlikte mezun seviyesinde ilgili alanlarda projelerin değerlendirilme süreçlerinin 

yürütülmesini kapsamaktadır. Başvuru esnasında, adayın kendini en yetkin gördüğü alanlar 

için başvuruda bulunması Gönüllü Değerlendirici olma şansını artıracaktır. Aşağıda 

değerlendirme süreçlerinde rol alınacak yarışma isimleri ve yarışma değerlendirmesi için 

adaylarda bulunması gereken teknik ön bilgi ve beceriler ifade edilmiştir. Adayların 

başvuruda  bulunurken bu kriterleri göz önünde bulundurmaları beklenmektedir. 
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Yarışma şartname ve içeriklerini inceleyebilirsiniz.  

Akıllı Ulaşım Yarışması 

Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması  

Eğitim Teknolojileri Yarışması 

İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması 

Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması 

  Kimler Başvuru Yapabilir? 

Yükseköğretim Kurumlarında akademisyen veya akademisyenlik deneyimine sahip (Öğretim 

elemanı, Öğretim Görevlisi, Okutman, Uzman, Araştırma Görevlisi, Doçent, Profesör vb.), 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda öğretmen veya eğitmenlik yapmış, DENEYAP, 

Bilim Merkezi veya BİLSEM gibi kurumlarda eğitmenlik yapmış, Firma ve Özel sektörde 

Mühendis olarak görev alan en az lisans mezunu adayların başvuruları beklenmektedir. 

Aşağıda belirtilen alanlardan en az birinden mezun olması beklenmektedir. 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik- 

Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, 

Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, 

BÖTE, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar-Elektronik 

Eğitimi ve Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Matematik (Mühendisliği, Öğretmenliği), Fizik 

(Mühendisliği, Öğretmenliği), Kimya (Mühendisliği, Öğretmenliği), BÖTE, Fen Bilimleri 

Öğretmenliği, Sosyoloji ve yukarıdaki eğitim alanına ilişkin teknik bilgilerde yetkinliği 

olan ya da bu alanda projeler yapmış tüm adaylar başvuru yapabilir. 

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbu şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını 

saklı tutar. 

https://cdn.teknofest.org/media/upload/userFormUpload/Ak%C4%B1ll%C4%B1_Ulas%C4%B1m_Sartname_2023_OI1n4.pdf
https://cdn.teknofest.org/media/upload/userFormUpload/Ak%C4%B1ll%C4%B1_Ulas%C4%B1m_Sartname_2023_OI1n4.pdf
https://cdn.teknofest.org/media/upload/userFormUpload/cevre_ve_enerji_teknolojileri_yarismasi_sartname_2023_v1_aWJ4D.pdf
https://cdn.teknofest.org/media/upload/userFormUpload/cevre_ve_enerji_teknolojileri_yarismasi_sartname_2023_v1_aWJ4D.pdf
https://cdn.teknofest.org/media/upload/userFormUpload/E%C4%9Fitim_Teknolojileri_Yar%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1_%C5%9Eartname_2023_v1_LbOaF.pdf
https://cdn.teknofest.org/media/upload/userFormUpload/E%C4%9Fitim_Teknolojileri_Yar%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1_%C5%9Eartname_2023_v1_LbOaF.pdf
https://cdn.teknofest.org/media/upload/userFormUpload/insanlik_yararina_teknoloji_yarismasi_sartname_2023_v1_iFjsY_CInYJ.pdf
https://cdn.teknofest.org/media/upload/userFormUpload/insanlik_yararina_teknoloji_yarismasi_sartname_2023_v1_iFjsY_CInYJ.pdf
https://cdn.teknofest.org/media/upload/userFormUpload/engelsiz_yasam_teknolojileri_sartname_2023_v1_yZvGL.pdf



