TEKNOLOJİNİN MİLLİ TAKIMLARI DESTEK ŞARTNAMESİ

1. GENEL ANLAYIŞ VE KURALLAR
Türkiye Teknoloji Takımı, her yıl spesifik teknoloji alanlarında uzmanlaşmayı hedefleyen ve proje
geliştiren ekiplere, çeşitli destekler sağlamaktadır.
Bu kapsamda sağlanan destek programlarının amacı, teknoloji alanında somut iş fikirleri ve çalışmaları
bulunan, ancak bu fikirlerini ilerletebilmek ve bir sonraki aşamaya taşıyabilmek için maddi ve teknik
desteğe ihtiyaç duyan gençlerin projelerini hayata geçirebilmelerine, ulusal ve uluslararası yarışmalara
katılabilmelerine yardımcı olmaktadır.
Bu program kapsamında proje takımlarına, maddi çalışma destekleri ve Türkiye Teknoloji Takımı
tarafından ücretsiz danışmanlık desteği sağlanmaktadır.
Desteklerden faydalanan proje takımları üyelerinden, Türkiye Teknoloji Takımı’nın ortaokul ve lise
öğrencilerine yönelik eğitimlerine ve programlarına destek olmaları, Türkiye Teknoloji Takımı’nı
sponsorları arasında belirtmeleri ve katıldıkları yarışmalarda vakfın logosunu kullanmaları
beklenmektedir.
Destek programının kapsamı ve başvuru koşullarına ilişkin detaylara Teknolojinin Milli Takımları
Programı Şartnamesi’nden ulaşabilirsiniz.
2. TAHSİS KRİTERLERİ
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Milli Teknoloji Takımları Destek Programı kapsamında:
a) Robotik, havacılık ve uzay, enerji, otonom sistemler, vb.teknoloji alanlarında çalışma yürüten, proje
geliştiren takımlara destek vermektedir.
b) Aşağıda belirtilen yarışmalara hazırlanan proje takımlarına destekler vermektedir:

Yarışma Adı
ODTÜ Robot Günleri
MCU Car Rally Europe- RenesasRulz
YTÜ Robocon
AIAA DBF
İTÜRO
MATEROV TURKEY
Digilent Design Contest
ICRA Robotic Challenge
Albi Solar Race
Mars Rover Challange
AUVSI SUAS
CANSAT
IREC
MATE ROV
Robocup Jr
Shell Eco Marathon
Robocup
SAUC-E
Formula
RoboSub
Air Cargo Challenge
FIRA
European Rover Challange
World Solar Challenge
European Solar Challenge
European Land Robot Trial
Darpa Robotic Challange
Darpa Grand Challange
Yukarıdaki listede bulunmayan yarışmaların destek talepleri Türkiye Teknoloji Takımı Yönetim
Kurulu tarafından değerlendirilecektir.
c) Program kapsamında verilen destekler şu şekildedir:
i. Proje Malzeme Desteği: Yürütülmekte olan projelerde çeşitli yapısal, elektronik, yazılım vb.
sarf bileşenlerinin satın alma süreçlerinde maddi destek sunulması
ii. Teknik Danışmanlık: Proje ekiplerine teknik anlamda ihtiyaç duydukları alanlarda teknik
danışmanlık desteği
iii. Ulaşım Sponsorluğu: Yurt dışında düzenlenen proje yarışmaları için ulaşım ücretlerinin
karşılanması

iv. Alt Yapı Kullanım Desteği: Proje kapsamında ihtiyaç duyulan test, ölçüm, imalat vb. ekipman
ve cihazlara yönelik kullanım desteği
v. Ödül Desteği: Başarı gösteren takımlara ödül takdimi
vi. Çalışma Ortamı Desteği: Türkiye Teknoloji Takımı’nın Kuluçka Merkezini ve DeneYap
atölyelerini kullanma imkanı
d) Başvurular, bireysel olarak değil aynı proje kapsamında çalışan gruplar olarak alınmaktadır.
e) Desteklerin tahsisi ve başvuruların değerlendirilmesinde, Türkiye Teknoloji Takımı tek yetkili mercii
olarak haklarını saklı tutar.
3. PROJE TAKIMLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE DESTEKLERİN İPTALİ
Desteklerden faydalanan proje takımlarından / takım üyelerinden program kapsamında:
a) Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik eğitimlerine ve
programlarına destek olmaları,
b) Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nı sponsorları arasında belirtmeleri,
c) Proje kapsamında sponsor kuruluşlar arasında Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın logosunu
kullanmaları,
d) Ortaokul ve lise öğrencilerine yaptıkları projenin sunumunu ve teknik detaylarını içeren söyleşilere
katılması,
e) Her bir dönemde vakıf çalışmalarına en az 15 saat destek vermeleri (ortaokul ve lise öğrencilerine ilgili
teknik alanda eğitim verilmesi dahil) beklenmektedir.
Bu koşullara ek olarak, Milli Teknoloji Takımları Destek Programı çerçevesinde:
Proje takımlarının, her bir eğitim döneminde kendilerine atanmış vakıf çalışmalarına mazeret belirtmeden
2 defadan fazla katılım göstermemesi durumunda destekler iptal edilir ve dahil edildiği teknoloji takımı
destek programından çıkarılır. Vakıf çalışmaları; eğitim programları, ortaöğretim ve lise öğrencilerine
yönelik teorik ve pratik dersler ile kamp programlarını kapsayıp, bunların dışında program kapsamında
sunulan diğer etkinlik ve çalışmaları da içerir.
Proje takımları, destek verilen her yıl içerisinde 2 defa Türkiye Teknoloji Takımı Yönetim Kurulu’na
veya yönetim kurulunun belirleyeceği uzmanlara projeleri kapsamında sunum yapmakla yükümlüdür.
Sunum tarihleri Türkiye Teknoloji Takımı Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek olup, sunuma
katılmama durumunda takımlar destek programından çıkarılır ve haklarını kaybederler.
Proje takımları, her yıl destek programının başvuru döneminde evraklarını göndererek kaydını yenilemek
sorumluluğundadır.
Programa dair her türlü bilgi ekip üyelerine e-posta yoluyla ulaştırılır, bu nedenle Türkiye Teknoloji
Takımı Vakfı’na verilen bilginin doğruluğu ve güncelliği büyük önem taşımakta olup; zamanında
başvurusunu yenilemeyen ekipler, haklarını tamamen kaybeder.

Vakıf gerekli gördüğü takdirde desteklerden faydalanan kişilerin belge veya durumlarını araştırabilir.
Araştırma sonucunda kişinin belgelerinde veya durumunda gerçeğe aykırı bir hususun tespit edilmesi
hâlinde program kapsamında sunulan destek kesilir.
Gerçeğe aykırı beyan nedeniyle program kapsamından çıkarılan kişi vakfın hiç bir yardım ya da
hizmetinden faydalandırılamaz.
Vakıf tarafından bu öğrencilere ödenen bursların tahsil edilip edilmeyeceği Türkiye Teknoloji Takımı
Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.
Halen öğrenimine devam eden öğrencinin takım başvurusundan sonra beyanında meydana gelen
değişiklikleri o öğretim yılına ait tahsis sonuçları açıklanıncaya kadar Vakfa yazılı olarak bildirmesi ve
belgelendirmesi halinde bu durumu dikkate alınır.
Teknoloji Takımı Programı destekleri tahsisi yapılan kişi, metni Vakıfça hazırlanan taahhütnameyi
kendisi ve reşit olmadıysa velisi imza ettikten sonra Vakfa vermekle yükümlüdür.
Herhangi bir suçtan dolayı haklarında altı ay ve daha fazla hapis, ağır hapis cezası ile kesinleşmiş
mahkûmiyeti bulunanlar (cezası tecil edilenler hariç) programdan çıkarılır ve program kapsamında verilen
destekler kesilir.
Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alan kişiler, ceza
aldığı tarih itibarıyla programdan çıkarılır ve program kapsamında verilen destekler kesilir.
Türkiye Teknoloji Takımı, gerekli gördüğü koşullarda verdiği destekleri gerekçe belirtmeksizin iptal etme
hakkını saklı tutar.
Öğrenimini tamamlayan her kişi, Vakıf tarafından kendisine yapılan ödemeler tutarını, hayata atıldıktan
sonra en az kendisi gibi bir başka öğrencinin yetişmesi için Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı aracılığı ile
burs vermeyi ya da başkasının Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’na bağış yapmasını sağlamayı vicdani bir
yükümlülük olarak kabul eder.

