
TEKNOFEST 2021
Teknoloji Yarışmaları
Başvuruları Başladı!

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknololoji festivali TEKNOFEST heyecanı 
yeniden başlıyor.

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, 
Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı 
hedefleyen TEKNOFEST'in heyecanına ortak olup Türkiye tarihinin en büyük 
ödüllü Teknoloji Yarışmalarında yerinizi alabilirsiniz.

21-26 Eylül tarihleri arasında yeniden İstanbul’da gerçekleşecek olan Havacılık, 
Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in bir parçası olmak, Türkiye'yi Milli Tekno-
loji Hamlesi hayallerine bir adım daha yaklaşmak istiyorsanız aşağıdaki başvu-
ru adımlarını takip ederek yarışma başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.



TEKNOFEST 2021 TEKNOLOJİ YARIŞMALARI
BAŞVURU REHBERİ

İlk adımda KYS Giriş bağlantısı üzerinden giriş sayfasına ardından yeni hesap 
seçeneğine tıklayarak kayıt olabilirsiniz.

1.
ADIM GİRİŞ SAYFASI



Yeni hesap olușturmak için kırmızı daireler içerisindeki Kişisel Bilgiler, İletişim 
Bilgileri, Eğitim Bilgileri ve Üyelik Bilgileri başlıkları altındaki bilgilerinizi 
doldurup, mavi daire içerisindeki Bilgilendirme ve Muvafakatname onayını 
yaptıktan sonra üye ol butonuna tıkladığınızda sisteme kaydınız alınmış olup 
Giriş Sayfana aktarılmaktasınız.

2.
ADIM SİSTEME KAYIT



Sayfanın sağ üst tarafında bulunan isminizin baş harfi ikonundan;

» Profil bilgileri
» Takım bilgileri
Sayfalarına ulaşabilirsiniz.

Bir önceki adımda bulunan takım bilgilerime tıklayarak takım sayfasına yön-
lendirleceksiniz. Bu sayfada takım davetiyelerinizi ve içinde bulunduğunuz takım 
bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

3.
ADIM MENÜ

4.
ADIM TAKIM SAYFASI



İçinde Bulunduğum Takımlar tablosundaki sağ üst köşede bulunan Yeni Kayıt 
butonuna tıklayarak Yeni Takım Oluşturma sayfasına yönlendirileceksiniz.

YENİ TAKIM OLUŞTURMA

Görselde örnek takım oluşturulmuştur. Kaydet Butonuna tıklandığında 4. 
Adımda ki Takım Bilgilerine yönlendirilirsiniz. 5. Adımda gösterilen İçinde
Bulunduğum Takımlar tablosundan oluşturulan takımları listeleyebilirsiniz.
İşlem sütununda gösterilen Üye Ekle/Görüntüle butonuna tıklandığında
Takım Üyeleri sayfasına yönlendirileceksiniz.

5.
ADIM TAKIM OLUŞTURMA   



TAKIM ÜYELERİ SAYFASI

Bu sayfada yeni üye davet edebilir, davet edilen üyeleri görüntüleyebilir ve üye-
leri listeleyebilirsiniz.

Davet edilecek olan üyenin mavi daireler içerisindeki bilgileri hatasız ve eksiksiz 
doldurulmalıdır.

Davet edilen üyenin davet durumu şekildeki tabloda listelenir.



Ana sayfa da açılan başvuruları görüntüleyebilir ve başvurabilirsiniz. Başvurulan 
programları Başvurularım tablosundan kontrol edebilirsiniz.

6.
ADIM

TEKNOFEST TEKNOLOJİ
YARIŞMALARINA BAŞVURU YAPMA



YARIŞMA BAŞVURU SAYFASI 

TAKIM YARIŞMALARINA BAŞVURMA 

Teknofest için açılan takım yarışmalarını listeleyebilirsiniz. Ok işaretli butona 
tıklayarak başvuru ekranına aktırılırsınız.



Takım bilgilerinizi, proje bilgilerinizi girerek başvuru kaydını tamamlamış
olursunuz.

Ana sayfada başvuru bilgileri başvurularım tablosunda listelenecektir.



Yukarıdaki başvuru adımlarını takip ederek 21-26 Eylül tarihleri

arasında yeniden İstanbul’da gerçekleşecek olan Havacılık,

Uzay ve Teknoloji Festivali

TEKNOFEST’de yarışmaya hak kazandınız.

TEKNOFEST 2021 İstanbul’da yarışma

hakkını elde etmek için

SON BAŞVURU TARİHİ 28 ŞUBAT!


