
“ROBOT YARIŞMASI” 

Yarışmanın Amacı: 

Ülkemizde meslekî ve teknik eğitimin niteliğinin artırılması, toplumda bu alanda farkındalık 

oluşturulması bu alana meraklı kişilerin bahse konu alan ile ilgili eğitimleri sürecinde 

edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilen, ürün geliştirebilen, bilimsel düşünebilen, girişimci 

ve rekabetçi bireyler olarak yetiştirilmesi, endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin tanıtılması, 

sergilenmesi ve deneyimlerinin paylaşılması amacıyla düzenlenen yarışmanın  10-11-12-13 

Haziran 2019 tarihleri arasında Atatürk Bulvarı Heykel Meydanı bölgesinde 

gerçekleştirilecektir. 

Yarışmanın sloganı ise “Geleceğe Sobe” olarak belirlenmiştir. 

Yarışma Kategorileri 

 Çizgi İzleyen 

 Sumo, Mini Sumo 

 Zorlu Parkur, 

olmak üzere toplam (3) kategoriden oluşmaktadır.                                     

GENEL KURALLAR 

1) Her yarışmacı, genel kurallara ve katıldığı kategorinin kurallarını okuduğunu ve kurallara uyma 

zorunluluğunu kabul eder. 

2) Yarışmaya katılmak için herhangi bir koşul aranmamaktadır. Genel ve kategori kurallarına 

uyulduğu sürece 7’den 70’e herkes her kategoride yarışmacı olabilir. 

3) Yarışmaya kayıt yaptıran ve katılan her kişinin tüm kuralları okuduğu ve kabul ettiği varsayılır. 

Kurallara uyulmaması halinde katılımcılar diskalifiye edilebilir. 

4) Yarışma kayıtları inegolunfikri.com üzerinden 28.05.2019, 23:59’a kadar yapılması gerekir. 

Her robotun üstüne numara yapıştırılıp kayıt altına alınacaktır. 

5) Yarışmada robot sahipleri ve ekip üyeleri yarışma esnasında, öncesinde veya sonrasında rakibi 

veya hakemi aşağılayıcı, küçük düşürücü ve rahatsız edici hareketlerde bulunamazlar. Bu 

davranışları sergileyen yarışmacılar komitenin kararı üzerine tüm kategorilerden diskalifiye 

edileceklerdir. 

6) İlk 3’e giren ekiplere nakit para ödülleri yarışma tarihi akabinde 5 iş günü içerisinde 

verilecektir.  

7) Kurallarda belirtilmeyen bütün durumlarda ve tüm açıklarda tek yetkili kişi yarışma 

koordinatörleridir. 

8) Kategorilerde belirtilen kurallardaki robot özelliklerini sağlamayan robotlar yarışmalara 

kesinlikle katılamazlar. 

9) Yarışma sırasında yarışma alanındaki ışık düzeyi/ses düzeyi ve pistlerin konumu gibi itirazlar 

kabul edilmeyecektir.  

10) Yarışmaya katılan robot isimleri aynı olması durumunda ikinci başvuru yapan robota sayı 

numarası verilecektir. 

11) Öğrencilerden oluşan ekipler yarışmaya kendi okulları adına katılabileceklerdir. Bir öğrenci 

aynı yarışma kategorisinde en fazla 1 robot ile yarışmaya katılabilecektir.  

12) Yarışmaya katılım için bireysel ya da takım olarak web sitesindeki form doldurulmalıdır. 



13) Yarışmaya katılan katılımcılardan ücret talep edilmeyecektir. Yarışma ücretsiz olarak 

yapılacaktır. 

 ÇİZGİ İZLEYEN ROBOT KATEGORİSİ KURALLARI 

1) Bu kategorideki robotlar için ölçü ve ağırlık kuralları şu şekildedir. Uzunluk: 50cm. 

Genişlik: 30cm. Yükseklik: 20cm. Ağırlık: 1kg.  

2) Robotlar otonom olmalıdır, dışardan hileli olarak kontrol edildiği tespit edilen robotlar 

bu kategoriden diskalifiye edilecektir.  

3) Robotlar piste kasti olarak zarar vermemelidir, piste zarar verecek donanıma sahip 

olmamalıdır. 

 4) Katılımcıların robot hakkındaki bu kuralların herhangi birine uymaması durumunda 

robot, o anda yarışmadan diskalifiye edilir, bu robot yarışma ve ödül alma hakkını kaybeder. 

 SUMO-MİNİ SUMO ROBOT KATEGORİSİ YARIŞMA KURALLARI 

Bu kurallar sumo robot turnuvasının kurallarını ve düzenlemelerini belirler. Her bir robot 

için bir operatör ve bir yardımcı kayıt altına alabilir. Yarışma alanında robotu yarıştıracak 

kayıtlı kişi bulunacaktır. Yarışmacıların; yarışma kurallarını bilmesi ve bu kurallara uyması 

gerekmektedir. Yarışmacı robotların otonom olması gerekmektedir. Kazanan karşılama 

sonucunda hakemlerce ilan edilir.  

Robotun tanımlaması; Sumo robot 20 cm eninde ve 20 cm derinliğinde (yükseklik sınırlaması 

yok) ve denetim amaçlı olarak küp şeklindeki bir kutuda saklanabilecek şekilde olmalıdır. 

Mini sumo robot 10 cm eninde ve 10 cm derinliğinde (yükseklik sınırlaması yok) ve denetim 

amaçlı olarak küp şeklindeki bir kutuda saklanabilecek şekilde olmalıdır. 

Robotun ağırlığı: Sumo robotun ağırlığı maksimum 3 kg minimum 1 kg olacaktır. Mini sumo 

robotun ağırlığı maksimum 0,5 kg olacaktır. 

Başlangıç hareketi: Sumo ve mini sumo robotlar; hakem kumandası ile aynı anda başlatılır ve 

ilk 10 saniyede hareket etmek zorundadır. 

Sonlandırma hareketi: Raunt sonunda sumo robotların hakemlerde bulunan kumanda yardımı 

ile durdurulması zorunludur. 

Oyun İlkeleri: 

Prensip olarak oyun süresi 3 dakikalık 3 raunda dayanır. Yarışma süresince 2 etkin puan alan 

takım galip olacaktır. 

Eğer karşılaşma sonunda yarışmacılardan sadece biri etkin puanı almışsa puan alan takım 

karşılaşmanın galibidir.  

Yarışmacıların 3 raunt sonunda 1-1 ya da 0-0 gibi eşitlik durumlarında müsabaka 1 raunda daha 

uzatılır. Uzatma süresinde 1 etkin puan alan takım müsabakanın galibi sayılır. 

Karşılaşma hakem işareti ile yarışmacıların robotlarını dohyoya yerleştirmesiyle başlayacaktır. 

 



ZORLU PARKUR YARIŞMASI  

Yarışmanın Amacı: Zorlu parkur yarışmasının amacı parkuru en kısa ve en hızlı sürede 

tamamlayabilmektir. 

KURALLAR 

1) Her yarışmacı, genel kurallara ve katıldığı kategorinin kurallarını okuduğunu ve 

kurallara uyma zorunluluğunu kabul eder. 

2) Yarışmaya kayıt yaptıran ve katılan her kişinin tüm kuralları okuduğu ve kabul ettiği 

varsayılır. Kurallara uyulmaması halinde katılımcılar diskalifiye edilebilir. 

3) Yarışma kayıtları inegolunfikri.com üzerinden 28.05.2019, 23.59’a kadar yapılması 

gerekir. 

4) Yarışmada robot sahipleri ve ekip üyeleri yarışma esnasında, öncesinde veya sonrasında 

rakibi veya hakemi aşağılayıcı, küçük düşürücü ve rahatsız edici hareketlerde 

bulunamazlar. Bu davranışları sergileyen yarışmacılar komitenin kararı üzerine tüm 

kategorilerden diskalifiye edileceklerdir. 

5) Yola kalıcı bir iz veya işaret bırakılamaz, zarar verilemez. Piste zarar veren robotlar 

diskalifiye edilir. 

6) Yarışmacılar, robotlarını çalıştırmaları gerektiği zaman kurallara uygun hareket 

etmelidir. 

7) Robotlar sergilenirken tüm sorumluluk yarışmacıya aittir. Parkur esnasında robotlara 

gelebilecek maddi zararlarda sorumluluk kabul edilmez. 

8) Yarışmaya katılacak olan yarışmacıların kendi robotlarıyla katılım sağlamaları 

gerekmektedir. 

9) Yarışma başladığı andan itibaren parkurda yarışmanın akışını engellemeyecek derecede 

yaşanan parkur sorunları (rampa eğilmesi, su haznesinde su azalışı gibi) puanlamayı 

etkilemez. 

10) Zorlu parkur kategorisinde yarışacak araçların eş değer(yakın) özelliklere sahip olması 

gerekmektedir. 

11) Yarışma sürecinde robot sorumlusu katılımcı alana ve robotuna müdahale edemez. 

12) Parkur ve süreç ile ilgili tüm inisiyatif hakeme aittir. 

Değerlendirme aşamaları; 

 Sergilenmekte olan projelerin değerlendirmesini yarışma alanında gezecek olan jürilerimiz 

gerçekleştirilecektir. 

 Değerlendirme 100 puan üzerinden olup tarafından belirlenmiş olan kriterler doğrultusunda 

puanlanacaktır. 100 puan üzerinden en yüksek puana göre sıralama yapılacak ve ilk 3’e 

ödülleri verilecektir. 

 Robotlar sergilenirken tüm sorumluluk yarışmacıya aittir. Sergilenirken robotlara 

gelebilecek maddi zararlarda sorumluluk kabul edilmez. 

 

ROBOT ÖZELLİKLERİ 

Maksimum robot ölçüsü 50x50x50 cm dir. Ağırlık sınırı olmayıp müsabaka sonunda eşitlik 

halinde hafif olan robot kazanacaktır. Robotlar otonom olarak hareket edecektir. Müsabaka 

başladıktan sonra robotlar genişleyebilir fakat parçalara ayrılamaz. Bu kısıtlamayı ihlal eden 

robotlar maçı kaybedecektir. Toplam ağırlığı 10gr. dan fazla olan parçaların sahaya düşmesi 



halinde robotun maçı kaybetmesine neden olacaktır. Tehlikeli ve aşırı rahatsız edici robotlar 

veya yarışmacılar hakemler tarafından yarışma dışı bırakılabilir.  

 


