
 

15. TOYOTA Teknik Proje Yarışması 2020 Çağrı Duyurusu  
 
1. Çağrının Amacı ve Kapsamı  
TOYOTA Teknik Projeler Yarışması ile geleceğin bilim insanı olma potansiyeline sahip çocuklarımızın erken 
yaşlarda keşfedilmesi ve var olan yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çağrı, program kapsamında 
düzenlenecek olan yarışmaya yönelik kuralları, işlemleri ve yükümlülükleri kapsar.  

 
2. Başvuru Koşulları, Belgeleri ve Yöntemi  
2.1. Başvuru Koşulları  
• Yarışmaya, Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Düzce, Bolu illerinde öğrenim gören resmi/özel tüm lise ve ortaokul 
öğrencileri katılabilir.  

• Yarışmaya her öğrenci istediği kadar proje ile katılabilir ve her proje en çok iki öğrenci tarafından hazırlanır.  

• Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman birden fazla projeye danışmanlık yapabilir. Projede 
danışman olması zorunludur.  

• Projeler 2020 yılı Proje Raporuna göre hazırlanır.  

• Başvuru sistemine eksik, hatalı veya yanlış belge ve bilgi yüklenmesi, yanlış kategori seçimi yapılması, hazırlanan 
projenin halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil etmesi, insanların kişilik haklarına aykırı çalışma yapılması, proje 
raporu veya raporda yer alan fotoğraflarda projeyi hazırlayan kişileri ve okullarını çağrıştıracak, ortaya 
çıkaracak her türlü kişisel ve kurumsal bilgi (ad, adres vb.) ve görsellere (amblem, arma, fotoğraf vb.) yer 
verilmesi durumlarında proje başvuruları hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.  

2.2. Başvuru İşlemi  
• 2020 yılı TOYOTA Teknik Yarışması için hazırlanan ve tamamlanan projelerin başvuruları 2 Mart 2020 tarihinde 
başlar ve 22 Mart 2020 tarihinde, saat 23.59’da sona erer. Başvurular https://sakaryaarge.meb.gov.tr 
adresinden çevrimiçi olarak yapılır.  

• Danışman öğretmen başvuru sistemine giriş yapar ve öğrenciler ile danışman bilgilerini sisteme ekler.  

• Başvuruda Proje Raporu (en az 2, en fazla 20 sayfa) tek bir dosya halinde PDF formatında sisteme yüklenir.  

2.3 Başvuru Yöntemi  
Başvurular yukarıda belirtilen tarihlerde https://sakaryaarge.meb.gov.tr adresinden çevrimiçi olarak yapılacaktır.  

 
3. Yarışma Kategorileri  
Yarışma, Ortaokul Otomasyon, Ortaokul Çevre ve Tasarım, Lise Otomasyon, Lise Çevre ve Tasarım olmak üzere 4 
kategoride yapılacaktır.  

3.1 Tanımlar  
3.1.1 Otomasyon  
Daha önceleri insan emeğiyle yapılan işlerin, bilgisayar, mekanik aletler ve kendi kendine çalışan makineler ile 
yapılmasına otomasyon denir. Endüstride, yönetimde ve bilimsel işlerde insan aracılığı olmadan işin bir kısmının 
ve ya tamamının otomatik olarak yapılmasıdır. Burada insana düşen iş gücü, toplam iş içinde daha fazla bir paya 
sahipse bu tip otomasyona yarı otomasyon, makinelere düşen iş gücü payı daha yoğun ise tam otomasyon denir. 
İnsan hayatını kolaylaştırıcı, iyileştirici her türlü teknolojik, mekanik, dijital, yazılım tabanlı araçlar bu kategoriye 
dâhildir.  

3.1.2 Çevre ve Tasarım  
Çevre projelerinde amaç, insanların ihtiyaçlarına ve elindeki malzemenin niteliğine uygun olarak diğer canlıların 
yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları, canlı varlıkları 
etkileyen dış tesirlerin daha yaşanabilir bir hale gelmesi için yapılacak iyileştirme, araştırma, geri dönüşüm, 
modelleme çalışmalarıdır.  
Tasarım kısmında ise atık malzemeler ile geri kazandırılabilir, yeniden değerlendirilebilir unsurların canlıların 
hayatında kullanılması, zararlarının bertaraf edilmesine yönelik çalışmaların yapılması beklenmektedir.  
Bütün proje kategorilerinde, değerlendirme kriterlerinde de belirtildiği üzere faydalılık ve uygulanabilirliğinin 
esas alınması bununla birlikte çalışmanın fikri altyapısının tamamlanmış modellemesinin yapılmış ya da 
prototip modelinin oluşturulabilir durumda olması yeterlidir. Fiziki olarak üretilmiş olması beklenmez.  



4. Değerlendirme Yöntemi ve Kriterleri  
4.1. Değerlendirme Yöntemi  
• Öğrenciler tarafından Proje Raporu olarak hazırlanan ve başvuru sistemine yüklenen projeler, ilk olarak her bir 
proje başvuru sahipleri bilinmeyecek şekilde 2 değerlendirici tarafından puanlanır. İki değerlendiricinin vereceği 
puanların aritmetik ortalaması projenin puanı olarak kaydedilir.  

• Projeler, Özgünlük ve Yaratıcılık, Kullanılan Yöntem, Tutarlılık ve Katkı, Yararlılık (Ekonomik, Sosyal,…), 
Uygulanabilirlik, Kaynak Taraması, Özümseme ve Hakimiyet, Sonuç gibi kriterlere göre değerlendirilir.  

• Ön değerlendirme sonucunda başarılı bulunan projeler, Sakarya’da yapılacak final sergisine davet edilir.  

• Takım halinde yarışmaya katılan öğrencilerin final sergilerine davet edilmeleri durumunda, sergide ve sunumda 
her iki öğrencinin de bulunması zorunludur.  

• Projeler, sergide jüriler tarafından proje sahibi öğrenciler ile yapılacak mülakat yoluyla değerlendirilir. Proje 
sahibi öğrencilerden mülakat için sözlü ve/veya görsel sunum hazırlamaları beklenir. Mülakatlarda kullanılacak 
bilgisayar ve projeksiyon cihazı organizasyon tarafından sağlanır. Sergide kullanılması öngörülen diğer teknik 
donanım ise proje sahibi öğrenciler tarafından temin edilir.  

• Final Yarışmasında projeler alanlarında uzman öğretmen, mühendis ve akademisyen olan jürilerce bilimsel 
kriterlere göre değerlendirilir ve her alanda derece alan öğrencilere ödül ve katılım belgesi, varsa danışman 
öğretmenine hediye ve/veya ödül verilir.  

• Düzenlenecek serginin yeri ve tarihleri ilgililere e-posta yoluyla ve https://sakaryaarge.meb.gov.tr adresinden 
bildirilir. Proje sahibi öğrencilerin yarışma süresince tüm sorumluluğu görevlendirilen öğretmene aittir.  
 
Projeler tamamıyla öğrencilerin kendi bilgi, beceri ve özgün düşüncelerinden kaynaklanmış, geliştirilmiş ve 
varsa danışman desteği ile tamamlanmış olmalıdır. Kendi(ne)lerine ait olmayan bir çalışmanın (devam etmekte 
ya da sonuçlandırılmış) proje olarak sunulduğu ve/veya projede sahipleri dışındaki kişilerin düşünce, ifade veya 
buluşlarını kaynak göstermeksizin kullanıldığı tespit edilen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan 
elenir.  
Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce www.turkpatent.gov.tr adresinden patent 
başvurusunda bulunulması önerilir.  
Proje başvurularının bilimsel değerlendirmesi alanlarında uzman jüri üyeleri tarafından objektif olarak 
yapılmaktadır. Değerlendirme sonucuna yargı yolu dışında itiraz kabul edilmez.  
Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerekli görülmesi durumunda bu çağrı duyurusunda son başvuru 
tarihine kadar değişiklik yapılabilir.  

 
5. Çağrı Takvimi (Başvuru ve Sergi Tarihleri)  
Yarışma için yılda bir kez başvuru alınır. Yarışma kapsamında önce proje raporu üzerinden değerlendirme yapılır, 
sonrasında final sergisi ve jüri değerlendirmesi yapılır. Gerekli görülmesi durumunda Sakarya İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından takvimde değişiklik yapılabilir. 

 
 

         Tarih Aşamalar 

9-13  Kasım 2019 Duyuruların yapılması 

2 Mart – 22 Mart 2020 Başvuruların sakaryaarge.meb.gov.tr adresi üzerinden alınması 

23 Mart-6 Nisan 2020 Proje başvuru değerlendirmelerin yapılması 

8 Nisan 2020 Final Yarışmasına katılacak projelerin ilan edilmesi 

16 Nisan 2020 Finalistlerin projelerinin sergilenmesi, değerlendirilmesi ve ödül töreni 

 


