
  

TEKNOLİG- SİBER GÜVENLİK YARIŞMASI  

ŞARTNAMESİ 

 

1. Yarışmanın Konusu ve Amacı: 

Milli teknoloji hamlesi doğrultusunda ortaokul ve lise düzeyinde öğrenim görmekte olan 

öğrencilere yönelik olarak siber güvenlik alanında yapılan çalışmaların teşvik edilmesi, siber 

güvenlik farkındalığının arttırılması amaçlanmaktadır. 

 

2. Yarışmanın Tarifi: 

CTF(Capture the flag), ‘’bayrağı yakala’’ adıyla bilinen siber güvenlik alanında düzenlenen 

uygulamalı öğretici yarışmalardır. .Yarışmaların asıl amacı, hack konusunda öğrenilen bilgiye 

sahip olan insanların bu bilgileri pratiğe dökerek kendilerini test etmelerini sağlamaktır. Bu 

amaçla yarışma jürisi yapacağı ön değerlendirme sonucunda yarışmaya katılabilecek nitelikte 

olan finalistleri belirleyecektir. Finalistler 8-9 Haziran 2020  tarihlerinde yarışma yerinde 

biraraya gelecek ve belirtilen süre içerisinde verilecek görevleri yerine getirmeleri istenecektir. 

Görevlere göre değerlendirme kriterleri ve puanlama komisyonca final turu süresince ilan 

edilecektir. 

 

3. Katılım Koşulları: 

• Yarışmaya yalnızca 8 Haziran 2020 tarihi itibariyle ortaokul ve lise 

eğitimine devam eden öğrenciler katılabilecektir. 

 

• Takımlar tek kişiden oluşmaktadır.  

 

• Finale kalan öğrencilerin, 20.05.2020 tarihine kadar , eklerde yer alan veli 

izin belgesi doldurtularak imzalı halini taratarak 

kodlayaptrabzon@gmail.com adresine göndermesi zorunludur. 

 

 

 

 

 

 

mailto:kodlayaptrabzon@gmail.com


4. Genel Esaslar: 

 

• Etkinliğe katılım ücretsizdir. 

 

• Konaklama ve ulaşım masrafları yarışmacıların kendileri tarafından 

karşılanacaktır. Bunun için organizasyonca bir ödeme yapılmayacaktır. 

 

• Yarışmaya kayıt için tarihleri : 15 Şubat-1 Nisan 2020 

 

 

• Yarışmaya Kayıt:  http://trabzonarge.meb.gov.tr/teknolig adresinden 

yapılacaktır. 

 

• Kayıt esnasında doldurduğunuz bilgiler doğrultusunda jüri değerlendirmesi 

sonucuna göre 30 Nisan'da ön eleme sonuçları açıklanacaktır.  

 

• Ön elemeyi geçen hackerlar 8-9 Haziran’da Siber Güvenlik yarışmasına 

katılabileceklerdir. 

 

• Ön elemeyi geçen hackerlar, Siber Güvenlik yarışması final turuna 

katılacaktırlar. Final turunda 10 beyaz şapkalı hacker yarışacaktır.  

 

• Yarışma jürisi, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı Dijital 

Dönüşüm Ofisince desteklenen “81 İlde 81 Siber Kahraman Projesi” 

ortaklığınca 01.05.2020 tarihinde belirlenecektir. 

 

• Finale kalan öğrencilerden öğrenci belgelerini ibraz etmeleri istenecektir. 

 

• Yarışma başvurusunda istenen bilgiler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

kanunu doğrultusunda hiçbir kurum veya kuruluşla paylaşılmayacak ve gizli 

tutulacaktır. 

 

• Katılımcı yarışma kapsamındaki tüm organizasyonlarda her türlü yazılı, sesli, 

görüntülü tanıtım, yayın, sosyal medya ve internet yayınlarında yer alma izni 

verdiğini kabul eder. 

 

• Yarışma komisyonu yarışma şartnamesinde değişiklik yapma hakkına 

sahiptir. İtirazlar dilekçe ile yarışma komisyonuna yapılır. Yarışmacılardan 

doğan hak ihlallerinden ötürü komisyon, juri sorumlu tutulamaz. 

 

 

 

 



 

 

 

Ulusal Siber Güvenlik Yarışması- Faaliyet Planı 
 

Faaliyet Adı Başlangıç 
Tarihi 

Bitiş Tarihi Açıklama 

Başvuruların 
Alınması 

15.02.2020 01.04.2020 trabzonarge.meb.gov.tr/teknolig/ 
adresinden başvuru yapılacaktır. 

Finalistlerin 
İlanı 

15.05.2020 - trabzonarge.meb.gov.tr/teknolig/ 
adresinden ilan edilecektir. 

CTF 
Yarışması 

08.06.2020 09.06.2020 Trabzon Naci Orhan Bilgisayar 
Bilimleri ve Tasarım Becerileri 
Merkezi’nde 
gerçekleştirilecektir. 

Ödül Töreni 10.06.2020 - 1.lik ödülü dizüstü bilgisayar 
2.lik ödülü tablet bilgisayar 
3.lük ödülü tablet bilgisayar 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 


