
 

 

 

İSTE-TTO & TOBB HATAY GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU  

işbirliğiyle 

TÜBİTAK 2242 Proje Çağrılarına Başvuru ve Özendirme Amaçlı 

    PROJE YARIŞMASI ve SERGİSİ 

 

2-3-4 Mayıs 2019 

İSTE Merkez Kampüs 

 

 

 
 

Birincilik:           1500 TL 

İkincilik:               1000 TL 

                               Üçüncülük:          500 TL 

*Yarışmaya başvuru yapan tüm öğrencilerimiz mentorlük hizmeti almaya hak kazanacaktır. 

 

 

ÖDÜLLER 



Yarışmanın Amacı 

Bu yarışmanın amacı; İSTE Önlisans ve Lisans Öğrencilerinin TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek 

Programları Başkanlığı 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları 2019 Çağrısına 

(Son Başvuru Tarihi: 10 Mayıs) başvuru yapmasını teşvik etmektir. Teknoversite Günleri’nde 

düzenlenecek yarışma ve serginin başvuru ve kabul şartları, TÜBİTAK 2242 proje yarışması 

başvuru ve kabul şartları doğrultusunda belirlenmiştir. İSTE’de düzenlenecek olan yarışmaya 

başvuru yapan öğrencilerimiz yarışmada verilecek ödüllere ek olarak projelerini TÜBİTAK’a 

göndermeden önce ön inceleme ve kontrol imkanı elde edecektir.  

 

Yarışma Başvurusu 

Yarışmaya bireysel olarak veya en fazla üç öğrenciden oluşan takımlar halinde başvuru yapılabilir. 

Başvuru, takım temsilcisi tarafından takım adına yapılır. Takım üyeleri ve varsa danışman bilgisi 

başvuru sahibi tarafından başvuruya eklenir. Proje Başvurusu için en az 2 en fazla 20 sayfadan 

oluşan (PDF Formatında) ve TÜBİTAK 2242 PROJE REHBERİNE uygun bir proje raporu hazırlanır ve 

28.04.2018 saat 23.59’ kadar e-posta ile tto@iste.edu.tr adresine göndermek gerekmektedir.  

Proje Hazırlama Rehberi: http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/oncelikli-alanlarda-universite-

ogrencileri-proje-yarismasi/icerik-proje-rehberi 

Proje Raporu’na ek olarak Proje Sergisi’nde sergilenmek üzere dikey olarak (70 cm genişlik x 100 

cm yükseklik) ölçülerinde ve en az 300 gram ağırlığındaki posterler katılımcılar tarafından 

bastırılacaktır. 

Juri önünde 5’er dakika olarak gerçekleştirilecek proje sunumları için powerpoint sunumu 

katılımcılar tarafından hazırlanacaktır.  

 

Önemli Tarihler 

 

Proje Başvurusu için Son Tarih:                                            28 Nisan 2019 

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Edilmesi:                     29 Nisan 2019 

Poster Teslimi için Son Gün:                                                 30 Nisan 2019 

Proje Sergisi:                                                                                 2-3-4 Mayıs 2019 

Proje Yarışması ve Ödül Töreni:                                            4 Mayıs 2019 

mailto:tto@iste.edu.tr
http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/oncelikli-alanlarda-universite-ogrencileri-proje-yarismasi/icerik-proje-rehberi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/oncelikli-alanlarda-universite-ogrencileri-proje-yarismasi/icerik-proje-rehberi


Proje Temaları 

1. Akıllı Şehirler ve Ulaşım 

Şehirlerin sorunlarının çözümü ve şehir halkının yaşam standartlarının arttırılması için altyapı, güvenlik, 

yönetim vb. konularda geliştirilen akıllı çözümler ile erişilebilir, etkili, verimli ve güvenli ulaştırma 

sistemlerinin geliştirilmesini hedefleyen projeler bu kategoride değerlendirilir. 

2. Bilgi ve İletişim Teknolojileri 

Bilgi güvenliği, bulut bilişim, büyük veri analitiği, e-öğrenme teknolojileri, mobil uygulamalar, robotik ve 

mekatronik sistemler, modelleme ve simülasyon, nesnelerin interneti, semantik web teknolojileri, yapay 

zeka, sensör teknolojileri, e-ticaret vb. konulardaki projeleri kapsar. 

3. Eğitim 

Bu kategori, eğitim alanında yenilikçi ve uygulanabilir fikirler içeren projelere yöneliktir.  Eğitimde fırsat 

eşitliği sağlayacak teknolojik fikirler ile mevcut eğitim materyallerinin geliştirilmesini hedefleyen projeler 

bu kategoride değerlendirilir. 

4. Enerji ve Çevre 

Sürdürülebilir kalkınmanın önünde engel teşkil eden çevre problemlerinin çözümüne yönelik projeler ile 

enerji verimliliği, alternatif enerji kaynakları, depolama teknolojileri vb. konu başlıklarındaki projeler bu 

kategorinin kapsamına girer.  

5. Makine İmalatı ve Otomotiv 

Robotik ve mekatronik, makine tasarımı ve imalat teknolojileri, otomasyon ve kontrol sistemleri, ileri  

malzeme teknolojileri, hibrit ve elektrikli araç teknolojileri, yeni nesil motor teknolojileri vb. konu 

başlıklarındaki projeler bu alanda değerlendirilir. 

6. Sağlık 

Tıbbi tanı, tedavi ve hastalıkların önlenmesine yönelik yeni ve erişilebilir ürün, metot ve cihazların 

geliştirilmesini ve sağlık sisteminin sorunlarına çözümler üreterek mevcut koşulları iyileştirmeyi hedefleyen 

projeler bu kategori kapsamına girer.  

7. Savunma, Uzay ve Havacılık 

Bu kategori, milli güvenlik ihtiyacını karşılamayı ve ülkemizin savunma, havacılık ve uzay sektöründe 

teknolojik bağımsızlığını sağlamayı hedefleyen; uydu, haberleşme, uzaktan algılama, veri işleme, sensör 

teknolojileri, savunma bilişimi, silah ve mühimmat teknolojileri vb. alanlarda geliştirilen yenilikçi ve 

uygulanabilir projeleri kapsar. 

8. Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik 

Toplumsal sorunlara çözüm getirmeye yönelik yenilikçi fikirler içeren projeleri kapsamaktadır. Bu 

kategoride kalkınmaya ve istihdama katkı sağlayacak nitelikte girişim fikirleri ile insan hakları, göç, afet 

yönetimi, yoksulluk vb. konularda sosyal değişim yaratmayı amaçlayan projeler bu kategoride 

değerlendirilir. 



Onur Kurulu 

Prof. Dr. Türkay DERELİ- İSTE Rektörü 

Levent Hakkı YILMAZ- İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 

 

 

Proje Değerlendirme Kurulu 

Prof. Dr. Nazif ÇALIŞ- HATAY TOBB Genç Girişimciler Kurulu Üyesi 

Seçkin DİLEK- İSTE TTO Koordinatörü 

Dr. Hakan ERYÜZLÜ-   İSTE-TTO Proje Uzmanı 

Şemsettin ÖZ- Özler Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi 

 

Proje Sunumları ve Değerlendirme 

 4 Mayıs 2019 Cumartesi 13.00-16.00 saatleri arasında proje sunumları 

gerçekleştirilecektir. 

 Proje ekibinden bir üye tarafından (tercihen ekip lideri) maksimum 5 (beş) 

dakikalık hazırlanan sunumları gerçekleştirilecektir. 

 Sunumlar, powerpoint formatında veya hazırlanan poster üzerinde 

anlatılabilir. 

 

 

 

Proje Değerlendirme Kriterleri 

 

1. Özgünlük / Yenilikçilik 
 



 Konu seçimi özgün, daha önce çalışılmamış bir konu olmalıdır. 

 Projenin hangi gereksinimleri karşılayacağı belirtilmelidir. 

 Proje önerisinde kullanılan yöntem, teknik, model ve bilişsel gibi tekniklerden en az biri yenilikçi boyut 

göstermelidir. 

 Proje ileri/yeni teknolojiler içermeli/üretmelidir. 

 Proje çıktısının mevcut ürün/süreç/yöntemlere göre üstünlükleri bulunmalıdır. 

 Patent, Endüstriyel tasarım, copyright vb. fikri/sınai mülkiyet hakkı elde etme olasılığı yüksek olmalıdır. 

 
 

2. Yöntem ve Süreç 
 

 Tasarımda kullanılan yöntem, analiz ve modelleme teknikleri uygun ve yeterli olmalıdır. 

 Proje çıktıları (prototip üretimi, deney, test, sayısal analiz, simülasyon, anket vb. yöntemlerle) doğrulanmalı 

ve geçerli kılınmalıdır. 

 Sunum kalitesi (rapor, poster, sözlü sunum ve prototip vb.) yüksek olmalıdır. 

 
 

3. Uygulanabilirlik ve/veya Kullanılabilirlik 
 

 Projede elde edilen çözüm mevcut şartlarda uygulanabilmeli/ üretilebilmelidir. 

 Proje yeni projeler, iş ortaklıkları ve işbirlikleri oluşturma potansiyeline sahip olmalıdır. 

 Proje çıktılarının pazarlanabilme, transfer edilebilme ve kabul görme olasılığı yüksek olmalıdır. 

 Proje sonucunda fikri ve sınai mülkiyet haklarının paylaşımı ve gizlilik üzerinde anlaşmaya varılmış 

olmalıdır. 

 
 

4. Katma Değer ve/veya Yaygın Etki 
 

 Proje çıktılarının sektöre/ülke ekonomisine katma değer sağlama yeteneği yüksek olmalıdır. 

 Proje çıktıları stratejik öneme sahip olmalıdır. 

 Proje çıktılarının çevresel, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik unsurları göz önüne alınmalıdır. 

 Projenin ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkısı yüksek olmalıdır. 

 

 

Katılım Koşulları 

 TÜBİTAK 2242 Proje Çağrılarına Başvuru ve Özendirme Amaçlı Proje Yarışması ve Sergisi’ne katılım 

ücretsizdir. 



 TÜBİTAK 2242 Proje Çağrılarına Başvuru ve Özendirme Amaçlı Proje Yarışması ve Sergisi’ne sadece 

İSTE ön lisans ve lisans projeleriyle başvuru yapıp katılım sağlayabilecektir. 

 Yarışmaya bireysel olarak veya en fazla üç öğrenciden oluşan takımlar halinde başvuru yapılabilir. 

Başvuru, takım temsilcisi tarafından takım adına yapılır. Takım üyeleri ve varsa danışman bilgisi 

başvuru sahibi tarafından başvuruya eklenir. 

 Bir öğrenci birden fazla başvuruda yer alamaz. Başvurunun bireysel veya takım halinde yapılması 

bu koşulu değiştirmez. 

 Proje başvurularının son gönderim tarihi: 28 Nisan 2019 saat 23:59 ‘dur. 

 Proje Başvuruları tto@iste.edu.tr adresine doğrudan e-posta göndererek gerçekleştirilecektir. 

 Ön değerlendirme sonuçları 29 Nisan 2019 tarihinde tto.iste.edu.tr web sayfasından 

açıklanacaktır.  

 Ön değerlendirme aşamasını geçen projeler 2-3-4 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleşecek 4. 

Teknoversite Günleri’nde proje fuaye alanında 3 ayaklı şövalyelerde sergilenecektir. 

 Yarışmaya başvuru yapan tüm proje sahiplerinin proje sergisinde yer almaları gerekmektedir. 

 Proje sergisi için düzenlenecek posterler dikey olarak (70 cm genişlik x 100 cm yükseklik) 

ölçülerinde ve en az 300 gram ağırlığındaki kağıtlara katılımcılar tarafından bastırılacaktır.  

 Posterler en geç 30 Nisan 2019 saat 17.00’a kadar İSTE-TTO’ya elden teslim edilecektir. 

 Posterler belirlenen kurumsal formatta düzenlenmelidir.   

 Etkinliğe katılan proje önerilerinin özgün olmaması ya da daha önce piyasaya sunulmuş 

olmasından ötürü doğacak yasal sorumluluklar, İSTE ve diğer ortak ve iştirakçi kurum ve kuruluşları 

bağlamaz. Tüm sorumluluk proje sahibine aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, 

yarışmanın ödülü iptal edilecektir. 

 TÜBİTAK 2242 Proje Çağrılarına Başvuru ve Özendirme Amaçlı Proje Yarışması ve Sergisi’ne 

katılanlar “Katılım Koşulları” başlığı altında yazan tüm koşulları kabul, beyan ve taahhüt etmiş 

sayılırlar. 

 Katılımcılara etkinlik sonunda katılım belgesi verilecektir. 
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