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Tğrkiye'nln gelişmesi ve her alanda bağlmsızllğln] gğçtendjrmesi ite iıgiti hedefleri doğruıtu-
sunda milti ve özgün teknotoiik ürün ve sistemler geliştirilmesine yönelik çaılşmalar bıiyük bir azimte
sürdijrütüyor. Bu çahşmalann en önemıi unsurtan; topLumun bütün katman(annln bu hedefıer doğrul-
tlr§unda motivasyon kazanma§t, iıeİi teknoıoii p.oieterini geliştirecek insan kaynağlnln eğitilmesi Ve
destekLenmesjdir. "^{ilti Teknoloji Hamlesi" olarak tanlmlanabilecek bU süreçlerde başan elde edilme-
sinin ön koşuttanndan bjri i§€ tüm dünyada yükek teknotoii proieterinin lokomotifi olarak kabut edilen
havaclhk ve uzay aıantannda geılşme kaydedebitmektjf.

son dönemde güçlü teknoıoji ekosisteml ve dinamik genç nüfusu iıe yük5ek teknoloji ü.etimi
Ve ihracatl konusunda önemli mesafeler kat edjtmiştir Hemen her aıanda dünyan|n enıeri araslna
gi.en yüksek teknotojiıeri üretecek kabiliyetteİe ve gençıere sahip otan ülkemiz, 

'nilti 
Teknoloji Ham,

tesi yoLculıJğunda '"reknoloji Ge(iştiren Bir Türkiye" hedefini gay.etti bir şekjtde çaıışarak sürdürmek.
tedit

Bu hedefle. doğruttıJsunda itkl 20l8 ytrnda gerçekteştiriıen Ve bu sene 5'incisi samsun merkez-
li o{arak Xaradeniz btilgeslnde 8erçekleştirilecek otan TEXNoFE5T Havaclhk, lJzay veTekno(oji FestiVa.
li, ütkemjzin mitti teknotoji ekosisteminde kritik roı oynayan kurum ve kuruluşlannrn aralannda bulun-
dUğu 87 kurum lıe blr(ikte düzenlenmektedit

TE(NoFEST kapsamında gerçekteştiriten fuar etkin[ik alanlan, uçuş gösterileri, seminerler ve
aktiviteıer ile toplumun her kesjminin MiLLj Teknoloji Hamtesi'ne olan itgisjnin artlrllması hedeflenmiş-
tir. BıJ faaıiyetler ite birlikte bu sene 39 farkLl teknoLoij yanşmaslyla da ütkemizin yetişmjş nitetikti
insan kaynağına katkr sunuımasl amaçlanmıştır. ltkokuıdan üniversjte ve üzeri seviyeye kadar her
eğitim 5evly6inden gençlerin, mezıJnlann ve profesyonelıerjn katıtabiteceği yanşmalarda ön elemeyi
geçen taklmlara 15 ııityon TL'den fazta malzeme de5teği ve finaLe kaıan takımıara ulaşIm-konak(ama
de5teği sağlanacak, dereceye giren takrmhra jse 6 Milyon Tgden fazta para ödülü veritecektir

samşan lHA, Robotak5i Binek otonom Araç, Ulaş]mda Yapay zeka 8ibi TEKNoFEsT,in ktasik
ha(e ge(en katğorilerine ilaveten Hyp€rloop Getiştirme, lktim oeğişikıiği Araştlrma ve oikey inişli
Roket gibi geleceğin önemti odak atantanndaki yeni kategorilerin ektendiği teknotoij yanşmaların son
başvu.u t dhi 28 Şubnt 2022'dlr. TEKNoFEST hakklnda detaytı bjlgiter, yanşma başvuru linkleriyle
birl jkte teknofest.org sitesinde mevcUttur.

TEKNoFEST Yanşmalan hakkında haz]r[anan ve aşağıdaki tink üzerjnden utaşabiteceğjniz
görseLLerin üniversiteniz öğrenciteri, öğretim üye(eri, mezun ve mensuplan iLe e.posta yolüryta payta-
şıLması, çevrim içi platformlann]zda yay]nıanması, çevrim içi toplantllannızda TEKNoFEST reknolojj
yarrşmalan hakklnda bitgitendirme yapıtmasl konusunda desteklerinizi istjrham edeaiz.

TEKNoFEsT Basın odasü Linki: https://www.teknofest.org/trlcorpo.ate/press

Ütkemizin teknoto]ik 8eLjşimi Ve üniversitelerimizde bu alanda çahşmatar yürüte
mjzin Ve öğretim iiyeterimizin destekLenmesi hususunda yapacağınız katk]lar için şimdi
ederiz.
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