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. Ç€vİe v€ EnerjlTekn9ıojilerı Yarlşması

. Eğİtım Teknoloİl|eİi Yarışma§l

. Hatk ıitanbuı

ı insankk yararını Teknoloıl yarışma§ı

. ln§angı §üalü slstemıĞrı yenşması

. Rokğl Yaİırmasl

. Tanm Toknoİojılerı Yarrşma§l

. Uçan Araba Tasanm Yaflşma3l

. wofld orone cup

ı uıaşımda yapay zĞka yaflşmist

. sevaİan lnsanslı Hava AfaGı Yanşmas|

llsans, Lİsansüstü öğrencilerl ve Meııınlar lcin:

. Aİ,ıl. ulaşlm Yaİlşma§i

. Blyoteknoloji lnoırasygn yarışnası

. Çevre ve Enerjı Teknolojileri Yatşmasl

. Eff,clEncy Challenge Elektflkll Araç Yaı§ması

I Eğltim i.kn oıoİiıeı| Yarışması

ı Hack lstanbul

. Helıkopt§r Tararlıın Yatışması

. ıığtlşirn Teknoıojiıerı yarşrna§l

. lnsanhk Yaıaıına TEknoloJi Yartşması

. Ulurlararası lnsansıı Hava Arac. Yaı§,rıası

, lısaneıı §ualtı sısternleıı yarışma§l

. }ğt Moto, Tasaıım Yarı5mas,

o (arma §irü §imulasyon yaıışrnan

. Turlzm Teknoloj lıerı YarışrtıasI

. Mod€l uydu Yarışmist

. Robotaksl-8inğk otonom Araç Yaaışması

. Roket Yaİşmasl

. §avaşan iğansız Hava Aracl yaıışmasl

. §üİü lHA Yar|şmarl

Evttı doğola.nak içiü hxpsri -t ı8..şarari.8ov,l,/ B,lgc Kodu: ğ?ğıo l2s{ao47fc,926c-d3r,lb8cl c,]6
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TEKNoFEsT 2021 TANlTlM METNl

llkokul ve oıtaokuı öğıeırcll€rı ıcin;

o lnsanhk Yararına TeknoIoJi Yarışması

. Eğıtim Teknolojl|erİ Yaİşma§ı

ı Akıliı Ulaşım Yaıışması

tlşe iiğrencilerL iclu
. AkılıJ Uı€rım Yar,şma$

. ğıyoteknol§ji lnova§Yon YarıFİıasl

oünyanln en büyğk havacıllk, uıay ve teknolori festivali TEKNoFEsı Türkiye Teknoloji Takımı Vakfi ve
T.c sanayi Ve Teknolojİ Bnkanllğ, yğrütücüıüğünd€, Türkiye'nİn önde gele. teknoloji şirketleİi, kamu,medya kuruluşları ve üniveEiteıerin destekleriyle düzeılenmekledir, Teknolojı va bilime yönelik
loplumda farkındahk oluşturmayı ve Türkiye'nin bilim ve mühendislik alan}arında yet§mi; 

'n;nkaynağlnı artjımayı hedefleyen TEkNoFEsT, gençleıin geleceğin teknolojileri üıerinde çahşmaIarınıdesteklemek iÇin roketlerden §tonoın sünış sisteml€ıine, insansız hava araçiaıından sualtı sistemlerine
tekno{o,jinin birÇok alanlnda düzenlen yarışmalaı başta olmak üıere, çeşitli etkioliklere ev §ahip|iğiyapmaktadır,

TElffoFEsr 2021 heYecanı, fe§tival kapsamında gerçekleştirilecek "Tekooiorl yarışmaları,, lçin açılanbaşvurular ile yaşanmaya başlam§t,r. Toplumun her kesiminden binlerce gencin meıakla beklediği veilgİyle takıp ettiğ' TEKNOFE§T Teknoloji yarışmalarına geçtiğlmk yll 81 il ve 84 ülkeden 20.197 tak,rn,100 bin genç başvuruda bulunmuş oiup, başvurular ara-sıno]n soöo Rnaılstin belirlendçiyarşmalardagençleı kıyasıya mğcadele €t he şans,nı yakalamıştır. Bu yıl TEKN,FEST Tek""lr'' ,;;İ;;;;';;;;ilkokul seviye§i'den ortaolul, lise, üniveIsıle, lisansüstü ve me:un seviyesine İ<adar niteıikli binıercegenclmiz hayal}erini ge,çekıeştifm€k için birbir|nden faıkı kategorileıde düzen{enen tğknolöjiyaıışmalanna kat,ıabilecektir. Her yıl bir öncekl yıla 6öıe daha faıla yarışma İğtegori,lnin açıldığı veTü,kıy€.tsıihinln en büyük ödüılü tsknolo1ı yanjmaıan oıan rrxıvoşssr Teknotojı yar,şmalan bu yl35 faıkıı katğgorıde düzenienecek oıup, yarşmaıara başvuıu Çin be|irlenen §on tarih ise 28 şubat2o2fdiı, TEKN,FEST 2020'dan fa*lı oia.rak Karma srr., s'ruıuryon, iı"tşi. r"*"oloiiiur';;;;;;;lHA! Yapay zeka, Kültür ve Turizm Tek.olojilerı, ı.ise Öğrenciıeıİ xrtrp nr.ş,r*. Prğeleri, Iarımsalinsansız Kara Aıacı, sanayıde Dijital Tetnolojlıer varışmı-h. o, y,İ ıİ*u, aurunlenecektjr.
GenÇİerin milli teknoloji üfetme Ve 8elıştirme konusunda ilgiİerinin arttırılması hedefleneıek bualan|arda çalşan binlerc€ gencin projğsine destek olmak için bu iıl ön eıeme aşamas,oı geçe0 ta kunlaratoplafıda 5 Milyon Tl'nin üzerinde malzeme aestegı sagıanicatt,r. ,a**orırr," yarı;ıp deıeceyegiımeye hak kazanan tak!mİar ise 5 Miıyon TL'nİn üıeilndJ oaııııın satıiıi olacaı<tır.
21-26 EYlül ta,ihlerI ara§lnda yeniden istanbu|'da 6erçakleşecek olan Havaaıılk, uzay Ve Teİnolojipe§ıiyaıl TEXNoFEsT'in bİr parçnsı olmak ue yaı,şm-a ı.r*rrı.i., c"rçekl€ştirmek içln tekıolojiyeiğl duyanlar httos:fteknofest.orçlvarlsrnalar.htLl ,O*.İ""l.r"İ 

"o'tmğkt§dir.TEKNOFğ§T Teknoiojı yar,şmaıarırıda i|kokul seviyestnden ortaokul, ll§e, ünıver§ite, ıisan§üstü ve

ff;:H::r*r" 
kadar nitğllklt bınleıce gencİmtzin başvurabİleceği baıı yarışma başlıklaıı şu
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. Tanm Teknolğjııeİı Yanşmasl

. Tanmsal ln§anrrı lğra Aracı yanşması

. uçan Araba Tasarlm Yanşrnast

. world oıona cup

. ulaşlmda yapay zeka yarışması

o sağhkta yapay zeka yalşma§ı
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