
2019 Deep Space Sezonu
Fikret Yüksel Foundation

Hibesi



❖ Fikret Yüksel Vakfı Hibesi ne şekilde yapılacaktır :
A. Fikret Yüksel Hibesini kazanan ve FIRST Rookie Grant kazanan takımlar X $

B. Fikret Yüksek Hibesini kazanan ve FIRST Rookie Grant kazanamayan takımlar 2X $

C. Fikret Yüksel Hibesini kazanan iki yıl ve üzeri takımlar 2X $

❖ Toplam destek miktarı 10 Kasım günü açıklanacak ve takımların aşağıdaki kriterleri sağlamalarını 

takiben 19 Kasım günü FIRST hesaplarına yatırılacaktır.

❖ Başvuru kriterleri şu şekildedir: 
A. Takımlar özenli hazırlanmış bir iş planını 10 Kasım günü saat 18:00’a kadar awards@fikretyukselfoundation.org adresine ve 

duyuracağımız FORM üzerinden ulaştırmalıdır.

B. 19 Kasım gününe kadar kayıt ücretlerinin kalanını ödemiş takımlar. 

C. Takımların yarışmaya katılım göstermeleri gerekmektedir. .

D. Takımlar 2019 Destination:Deep Space sezonu için sadece bir Regional’da yarışmalıdırlar. 

E. Rookie Takımlar, FIRST Rookie Grant’a başvurmuş olmalıdırlar. 

F. Takımlar «Gracious Professionalism» nedir temalı en az 1 dakika olacak bir video hazırlamalıdırlar.

mailto:awards@fikretyukselfoundation.org


Daha fazla bilgiyi, önümüzdeki hafta 

içinde internet sitelerimizde 

yayınlayacağız

www.fikretyukselfoundation.com

www.frcturkey.com

http://www.fikretyukselfoundation.com/
http://www.frcturkey.com/


Bu hibe için sizden bir iş planı oluşturmanızı istiyoruz. Bunun sebebi sizi uğraştırmak, sıkmak veya 

yormak değil. Sizden bir iş planı oluşturmanızı istememizin sebebi, bu iş planının herkesten çok 

kendi işinize yarayacak olması. Ailenize, okul idarenize veya şirketlere iyi düşünülmüş bir iş planı ile 

gittiğinizde, sadece bir planınızın olması bile, sizin başka yardım isteyenlerin önüne geçmenizi 

sağlayacak. Bunun yanında, iş planı oluşturmanız, takımınızı organize etmeniz konusunda size 

yardımcı olacak. 
Örnekler :

https://www.firstinspires.org/sites/default/files/uploads/resource_library/fundraising-toolkit/section-1.1-business-plan-overview.pdf

https://goo.gl/eJaFJa

İşe bir planla başlamanızın, süreç boyunca bu planı biraz değiştirseniz bile, size katkısı bol. Bir iş 

planınızın olması ve bu plana uymanız, gösterdiğiniz herkesi etkileyecek. Bu yüzden lütfen, iyi bir iş 

planı oluşturun ve bu plana uyun. Oluşturduğunuz plan sadece bu hibe başvurusu için olmasın, 

kendiniz için olsun. Birçok iş planı örneği mevcut. Türkiye'de bile birçok takım, kendisi için bir iş planı 

oluşturmuş durumda. Eğer bu örnekleri görmek istiyorsanız, lütfen FIRST'ün internet sitesine bakın 

veya teamsupport'a mail atın ve size örnek iş planları göndermelerini isteyin. Eğer bu yıl içinde başka 

bir ödül için veya Rookie Grant bir iş planı oluşturduysanız, onu gönderebilirsiniz, yeni bir tane 

yapmanıza gerek yok.

https://www.firstinspires.org/sites/default/files/uploads/resource_library/fundraising-toolkit/section-1.1-business-plan-overview.pdf
https://goo.gl/eJaFJa

