TÜRKİYE TEKNOLOJİ TAKIMI
BAŞVURU REHBERİ

AŞAMA 1: Online Başvuru
1. https://kys.turkiyeteknolojitakimi.org/tr/program/apply/573/0/0 adresinden Kurumsal Yönetim
Sistemine (KYS) mevcut hesabınızın E-posta adresi ve şifresi ile giriş yapılır.
2. Daha önce hesap oluşturmadıysanız ekranın sağ üst köşesindeki “Yeni Hesap!” butonuna
tıklanarak yeni bir hesap oluşturulur.

3. Bu programa sadece Takım başvurusu alındığından dolayı öncelikle KYS üzerinden bir takım
oluşturmanız gerekmektedir. Sisteme giriş yaptıktan sonra aşağıdaki ekran ile karşılacaksınız.
Buradan “Takım Oluşturunuz” butonuna tıklayarak takımınızı oluşturmaya başlayabilirsiniz.
4. Eğer hesabınıza kayıtlı bir takımınız mevcut ise direk başvuru ekranına geçiş yapabilirsiniz.

5. Açılan Takım oluşturma formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalıdır. Doldurma işlemini
tamamladıktan sonra formun altında bulunan “Takım Kaydını Tamamla” butonuna basarak takım
kaydınızı tamamlayabilirsiniz.

6. Takımınızı oluşturduktan sonra karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir. Buradan “Programlara
Başvurmak İçin Tıklayınız” butonu ile program ekranına geçerek başvurunuzu yapabilirsiniz.
NOT: Başvuru işlemi için takımın tüm üyelerinin KYS sisteminde hesap oluşturmaları ve takım
kaptanının tüm takım üyelerini bu takıma davet etmesi gerekmektedir.

7. Program başvurusu tamamlandıktan sonra takımların başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.
AŞAMA 2: Video Değerlendirme

8. İlk aşama olan Online Başvuru aşamasından olumlu dönüş alan takımlar ikinci aşama olan “Video
değerlendirme aşamasına” geçmeye hak kazanacaktır.
9. Bu aşamada aşağıda detayları verilen türde bir video oluşturmaları ve Youtube linki şeklinde
göndermeleri istenecektir.

Video Konusu;
Video 2 kısımdan oluşacaktır;
1. Kısım: Takımınızdan kısaca bahsetmeniz ve projenizi teknik detaylara girmeden anlatmanız
beklenmektedir.
2. Kısım: Takım olarak vakfa hangi alanda katkı sağlayabileceğinizi ve bunu nasıl yapacağınızdan
bahsetmeniz istenmektedir.
Takımınızda aktif olarak görev yapan tüm takım üyeleri videoda yer almalı ve 2 soruya da yanıt
vermelidirler. (Aktiften kasıt, takımın olası yurtdışına çıkma durumunda takımla beraber yarışma
alanına gidecek üyelerin hepsi mutlaka videoda bulunmalı)

Video Formatı;
• Videoda eğer varsa prototipinizi veya projenizi gösteriniz.
• Videoda konuşma sesini bastıracak düzeyde müzik olmamalıdır.
• Video, en az 6 dakika olmalıdır.
• Video, Youtube’a liste dışı şekilde yüklenmelidir.
• Video, en az 720p kalitede olmalıdır.
• Takım intro ve outrosu videoya eklenebilir. İntro ve outroların toplamı en fazla 20 saniye
olmalıdır.
• Videolarda takım üyeleri kesinlikle bir kâğıda veya promptere bakarak konuşmamalıdır.

AŞAMA 3: Yüz yüze Mülakat
10. Video değerlendirme aşamasından olumlu dönüş alan takımlar üçüncü ve son aşama olan “Yüz
yüze mülakat aşamasına” geçmeye hak kazanacaktır.

