MİLLİ TEKNOLOJİ TAKIMLARI 2018 DESTEK
ŞARTNAMESİ
Genel Anlayış
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (“Türkiye Teknoloji Takımı”, “T3 Vakfı”, “T3”, “Vakıf”),
her yıl belirli teknoloji alanlarında uzmanlaşmayı hedefleyen ve proje geliştiren ekiplere
(“Teknoloji Takımı”, “Takım”) çeşitli destekler sağlamaktadır.
Bu kapsamda başvuru çağrısı yapılan Milli Teknoloji Takımları Destek Programlarının
(“Destek Programı”, “Program”) amacı, milli ve özgün üretim modelini destekleyecek
teknoloji alanlarında 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 olmaktır.
Bu program kapsamındaki proje takımlarına, finansman ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı
tarafından ücretsiz danışmanlık desteği sağlanmaktadır.
Her türlü maddi ve teknik destek imkanlarından faydalanan proje takımlarının ve çalışma
gruplarının üyelerinden, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’na gönüllü olmaları, Türkiye
Teknoloji Takımı’nın ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik eğitimlerine ve programlarına
destek olmaları, Türkiye Teknoloji Takımı’nı sponsorları arasında belirtmeleri ve
katıldıkları yarışmalarda / gerçekleştirdikleri çalışmalarda Vakfın logosunu kullanmaları
beklenmektedir.
Destek programının kapsamı ve başvuru koşullarına ilişkin detaylar ilerleyen bölümlerde
açıklanmıştır.
Destek Kapsamı
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 ve aşağıda belirtilen yarışmalara hazırlanan proje
takımlarına destekler vermektedir:
i. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından veya Vakfın paydaşı olduğu
etkinlikler kapsamında düzenlenen yarışmalar
ii. Cansat Uydu Yarışması
iii. Tübitak İHA yarışması
iv. Tübitak Elektromobil Araba Yarışması
v. Tübitak Alternatif Enerji Sistemler Araç Yarışması
vi. Robocup
vii. ICRA Robotic Challenge
viii. FIRA (Federation of International RobotSoccer Association
ix. Darpa Robotic Challenge
x. Darpa Grand Challenge
xi. Mars Rover Challange
xii. European Land Robot Trial
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xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.
xx.
xxi.
xxii.
xxiii.

Student Autonomous Underwater Challenge-Europe (SAUC-E)
Amerika AIAA Design/Build/Fly
Intercollegiate Rocket Engineering Competition
Rüzgar Enerjisi Yarışması
ODTÜ Robot Günleri
ITÜRO
APSCO (Asia Pacific Space Cooperation Organization) Cansat Competition
Türksat Model Uydu Yarışması
Formula SAE Yarışması
AUVSI SUAS (Student Unmanned Air Systems) Yarışması
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu tarafından uygun olarak
değerlendirilen diğer ulusal ve uluslararası yarışmalar

b) Program kapsamında verilen destekler şu şekildedir:
i. Malzeme Desteği: Yürütülmekte olan projelerde çeşitli yapısal, elektronik,
yazılım vb. sarf bileşenlerinin ve demirbaşların satın alma süreçlerinde maddi
destek sunulması
ii. Teknik Danışmanlık Desteği: Proje ekiplerine teknik anlamda ihtiyaç duydukları
alanlarda teknik danışmanlık desteği
iii. Ulaşım Desteği: Yurt dışında düzenlenen proje yarışmaları için ulaşım
giderlerinin karşılanması
iv. Konaklama Desteği: Yurt dışında düzenlenen proje yarışmaları için konaklama
giderlerinin karşılanması
v. Alt Yapı Kullanım Desteği: Proje kapsamında ihtiyaç duyulan test, ölçüm, imalat
vb. ekipman ve cihazlara yönelik kullanım desteği
vi. Ödül Desteği: Başarı gösteren takımlara Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı
Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen ödül takdimi
vii. Çalışma Ortamı Desteği: Türkiye Teknoloji Takımı’nın Girişim Merkezini ve
DeneYap atölyelerini kullanma imkânı
c) Başvurular, bireysel olarak değil aynı proje kapsamında çalışan gruplar olarak
alınmaktadır.
d) Başvuruların değerlendirilmesinde, desteklerin tahsisi ve iptalinde Türkiye Teknoloji
Takımı Vakfı tek yetkili mercii olarak haklarını saklı tutar.
Teknoloji Takımları Yükümlülükleri ve Desteklerin İptali
Desteklerden faydalanan teknoloji takımlarının liderleri takımları adına Destek Programı
kapsamında aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmek durumundadırlar:
a) Takıma Vakıf tarafından sağlanacak destekler için metni Vakıfça hazırlanan
sözleşmeyi imzalayarak Vakfa teslim etmek,
b) Vakıf çalışma ve etkinliklerinde (seminerler, çalıştaylar, Takım proje/çalışma
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c)
d)
e)

f)
g)

h)

i)
j)

k)
l)

tanıtım toplantıları, kamplar, DeneYap’larda eğitmenlik, ortaokul ve lise teknoloji
takımlarına koçluk, Koordinatörlük faaliyetleri vb.) gönüllü / katılımcı olabilecek
takım
üyelerini
belirleyerek
Teknoloji
Takımları
Koordinatörlüğü
(Koordinatörlük)’ne bildirmek,
Takım yönetiminin ve/veya iletişim bilgilerinin değişmesi durumunda ilgili
güncellemeyi Koordinatörlüğe bildirmek,
01 Ocak – 30 Eylül 2018 (Destek Dönemi) döneminde takım üyelerinin takım adına
toplamda asgari 100 saatlik Vakıf çalışmalarına desteğini temin etmek,
Vakıf tarafından Teknoloji Takımlarına yönelik düzenlenen etkinliklere (Teknoloji
Takımları kampı, Teknoloji Takımları odak çalıştayları vb.) Takımın temsilen
katılımını sağlamak,
Takımın çalışmalarına, yarışma katılım durumuna ve sonuçlara ilişkin
Koordinatörlüğe bilgilendirmede bulunmak,
Takıma malzeme desteği sağlanması durumunda, demirbaş malzemelerin takibi,
durumunun Koordinatörlüğe bildirimi, Vakıf tarafından talep edilmesi durumunda
Vakfa teslimi,
Takıma ulaşım ve/veya konaklama desteği sağlanması durumunda ilgili destekten
faydalanacak takım üyelerinin kişisel bilgilerinin (pasaport numarası, doğum tarihi
vb.) takım üyeleri tarafından Koordinatörlüğe iletilmek,
Takımın her türlü faaliyetinde Vakfın, destekçileri / sponsorları arasında
gösterilerek Vakfın görünürlüğünü sağlamak,
Takımın katılacağı yarışmanın tamamlanması sonrasındaki 2 hafta içerisinde
yarışma organizasyonlarına teslim etmiş olduğu tüm mekanik tasarım, analiz,
yazılım kaynak kodları, elektronik şema, pcb vb. veri paketlerini (söz konusu veri
paketi sonraki dönemlerde Vakıf Teknoloji Takımları Portalından diğer takımlarla
paylaşılabilecektir) açık olarak Vakfa teslim etmek,
Söz konusu çalışmalar kapsamında, bilimsel yayın yapılması durumunda Vakfa atıf
yapılmasını temin etmek,
Takımın çalışmalarına ve elde ettiği sonuçlara ilişkin Vakıf Yönetim Kurulu’na
ve/veya Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenecek kişilere asgari 1 kez sunum yapmak.

Bu koşullara ek olarak, Destek Programı çerçevesinde:
Takımlar, Destek Döneminde davet edildikleri ve/veya kendilerine atanmış vakıf
çalışmalarına ve etkinliklerine Koordinatörlük tarafından kabul edilmiş geçerli mazeretleri
olmaksızın 2 kez katılmadıkları durumda destekler iptal edilir ve dahil edildiği Destek
Programından çıkarılır.
Programa dair her türlü bilgi Takım Liderine e-posta yoluyla ulaştırılır, bu nedenle Türkiye
Teknoloji Takımı Vakfı’na verilen bilginin doğruluğu, güvenilirliği ve güncelliği büyük
önem taşımakta olup; zamanında başvurusunu yenilemeyen ekipler, haklarını tamamen
kaybeder.
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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 hiçbir yardım
ya da hizmetinden faydalanamaz.
Vakıf tarafından Takımlara sağlanan destekler kapsamında demirbaş niteliğinde teslim
edilen malzeme ve ekipmanlar yarışmaların tamamlanması sonrasında kullanılmış halleri
(mevcut halleri) ile sonraki dönemlerde kurulacak takımların kullanımı veya vakıf
çalışmalarında kullanılmak üzere vakfın talep etmesi halinde vakfa iade edilecektir. Hangi
malzeme ve ekipmanların geri teslim edileceği hususu vakıf tarafından takımlara ilk teslim
sırasında beyan edilecektir.
Takımın aktif üyeleri arasında herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay ve daha fazla
hapis, ağır hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunan (cezası ertelenenler hariç)
veya öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası
alan kişilerin üye olması durumunda Takım, Programdan çıkarılır ve program kapsamında
verilen destekler kesilir.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, gerekli gördüğü koşullarda verdiği destekleri gerekçe
belirtmeksizin iptal etme hakkını saklı tutar.

TÜRKİYE TEKNOLOJİ TAKIMI VAKFI
Orta Mahalle Topkapı Maltepe Caddesi Canayakın Sitesi A Blok No:6 34040 Bayrampaşa/İstanbul
T: +90 212 501 94 34 F: +90 212 501 94 33
iletişim@turkiyeteknolojitakimi.org
www.turkiyeteknolojitakimi.org
Sayfa 4 / 4

