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GİRİŞ 
Eğitimleri sürecinde edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilen, ürün geliştirebilen, bilimsel 

düşünebilen, girişimci ve rekabetçi bireyler yetiştirmek, teknolojik gelişmeleri tanımak, deneyimleri 
paylaşmak amacıyla Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzce ilçemizde Robot Yarışması 
düzenlenmektedir. Yarışmaya kategorilerde belirtilen kriterlere göre okullarda (İlkokul, Ortaokul, Lise, 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) öğrenim gören öğrenciler, bir danışman öğretmen rehberliğinde 
kurumları adına katılacaktır. 

Yenimahalle Robot Yarışması, şartnamede belirtildiği şekilde, Çizgi İzleyen Robot Yarışmaları 
(Temel Seviye), Çizgi İzleyen Robot Yarışmaları (İleri Seviye) ve Otto Robot olmak üzere 3 ana kategoride 
yapılacaktır. 

AMAÇ 
Yenimahalle Robot Yarışması, 

1. Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan TEKNOFEST, 
TÜBİTAK ve MEB Robot Yarışmaları gibi yarışmalar düzenlenmektedir. İlçemiz öğrencilerimiz de bilinç 
oluşturmayı ve bu yarışmalara teşvik etmeyi, 

2. Son dönemde ülkemizde teknolojiye artan ilgi ve milli teknoloji üreten bir Türkiye konusunda 
oluşan farkındalığa Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak katkı sunmayı, 

3. Yenimahalle ilçemizde bu yarışmayı düzenleyerek öğrencilerimizin sorumluluk bilincini 
teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre edip, topluma fayda sağlayacak projeler ortaya çıkarmaları için 
okullarımızda doğal teknolojik bir ekosistem oluşturmayı amaçlamaktadır. 

KAPSAM 
Yenimahalle Robot Yarışması şartnamesi, kategorilerine göre Yenimahalle ilçemizdeki resmî 

kurumlarda öğrenim gören ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki öğrencilerin katılımının yarışma 
şartnamesine uygunluğunu, başvuru şeklini, değerlendirme kurullarının oluşumunu, yapılacak 
değerlendirmeyi ve verilecek ödülleri kapsar. 

DAYANAK 
Bu şartname; Millî Eğitim Bakanlığı mevzuatları doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu mevzuatlara 

aykırı durumlar içermez. 

YÜRÜTME 
Bu yarışmayı Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün oluşturduğu organizasyon komitesi 

yürütür. 

BAŞVURU ve DUYURULAR 
Başvuru ve duyurular, https://yenimahalle.meb.gov.tr/ sitesi üzerinden yapılacaktır.

https://yenimahalle.meb.gov.tr/
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YENİMAHALLE ROBOT YARIŞMASI ÜST KURALLARI 
1. Yenimahalle Robot Yarışması 6 (altı)  kategoride gerçekleştirilecektir. Bu kategoriler, kapsamı 

ve yarışmacı seviyeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Sıra 
No 

 
Kategori adı 

 
Kapsam 

 
Yarışmacı Seviyesi 

 
1 Çizgi İzleyen Robot Yarışması (Temel Seviye) İlçe Geneli Resmi ve Özel İlkokul 

2 Çizgi İzleyen Robot Yarışması (Temel Seviye) 
İlçe Geneli Resmi ve Özel İlkokul 

Resmi ve Özel Ortaokul 

 
3 

 
Çizgi İzleyen Robot Yarışması (İleri Seviye) 

İlçe Geneli Resmi ve Özel Ortaokul 
Resmi ve Özel Lise 

4 Çizgi İzleyen Robot Yarışması (İleri Seviye) İlçe Geneli Resmi Meslek Liseleri 

5 Otto Robot Yarışması İlçe Geneli Resmi ve Özel Ortaokul 

6 Otto Robot Yarışması 
İlçe Geneli Resmi ve Özel Lise 

Resmi Meslek Liseleri 

2. Yarışmaya başvurular https://yenimahalle.meb.gov.tr/ adresinden yapılacaktır. 

3. Yarışma kapsamında gerekli tüm süreçler web sitemiz yenimahalle.meb.gov.tr üzerinden yürütülecektir. 

4. Yarışmacıların yenimahalle.meb.gov.tr  de yayınlanan şartname geçerli olacağından takımların 
tüm duyuruları ve güncellemeleri web sitesi üzerinden takip etmesi gerekmektedir. 

5. Yarışma ile ilgili olarak yarışmacı, yarışma komitesi tarafından yarışma öncesi veya sonrası 
yapılacak her türlü yazılı veya görsel tanıtım, yayın, sosyal medya ve internet yayınlarını kabul ve taahhüt 
eder. 

6. Yarışma Komitesi, yarışma alanında bulunacak üye sayısını sınırlandırma yetkisine sahiptir. 
Sınırlandırma yapılması durumunda komite tarafından bilgilendirme yapılacaktır. 

7. Yarışmaya takımlar bir danışman öğretmen rehberliğinde kurumları adına katılacaktır. Kişisel 
başvurular kabul edilmeyecektir. 

8. Yenimahalle Robot Yarışması tüm kategorileri, aksi durum belirtilmediği sürece 30-31 Mayıs, 
2022 tarihleri arasında İvedik Teknopark Ankara salonunda gerçekleştirilecektir. 

9. Yarışma başvuruları, 24 Mart 2022 – 22 Mayıs 2022 tarihleri arasında yenimahalle.meb.gov.tr   
web adresinden gerçekleştirilecektir. 

10. Yarışmayı yürütmek için Yenimahalle İlçe MEM tarafından üst ve alt komisyonlar oluşturulur. 

11. Yarışmanın amacına uygun ve istenilen hedeflere ulaşması için Müdürlüğümüzce: 

- Yarışma ile ilgili iş ve işlemleri, yarışmanın organizasyonu ve icrası için Yürütme Kurulu, 

- Yarışma kategorilerinin dokümanlarını hazırlamak, bilişim ve organizasyon hizmetlerinin 
gerçekleştirilmesini sağlamak, yarışmanın kurallara uygun bir şekilde yürütülmesinde rehberlik etmek, 
yarışma pistlerinin kurallara uygunluğunu kontrol etmek, yarışma sürecinde tüm kategorilerde itirazları 
inceleyip kesin karara bağlamak üzere Teknik Danışman Ekibi, 
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- Yarışmaların, üst kurallar ve ekinde yer alan yarışma kategori kurallarına uygun olarak 
yürütülmesini sağlamak amacıyla robotların teknik kontrollerini yapmak ve yarışma kategorilerindeki 
müsabakaları yönetmek üzere Robot Yarışmaları kategorileri için hakem heyeti, Otto Robot için  ise jüri 
oluşturulacaktır. 

Takımların Oluşumu ve Danışmanların Görevleri 

12. Yarışmaya, şartnamede belirtilen şartlara bağlı olmak kaydıyla Yenimahalle ilçesinde öğrenim 
gören tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katılabilir. 

13. Takım: En az 1 (bir), en fazla 3(üç) öğrenci ve 1 (bir) danışmandan oluşur. 

14. Danışman; yarışmaya katılacak okulda/kurumda görev yapan yönetici ya da öğretmendir. 

15. Öğrenci: 2021-2022 eğitim-öğretim yılı içerisinde öğrenim gören öğrencileri kapsar. 

16. Takımlar yarışmaya kendi okul/kurumları adına katılacaklardır. Takımdaki tüm üyeler aynı 
okuldan olmak zorundadır. 

17. Danışmanlar, kendi okulundan birden fazla takımın danışmanı olabilirler. 

18. Öğrenciler bir kategoriye en fazla bir robotla/projeyle katılabilir. 

19. Yarışmaya katılacak takım üyelerinin yarışmanın yapıldığı tarih itibariyle okulla ilişikleri devam 
ediyor olmalıdır. 

20. Takımın tüm üyeleri kayıt süreci içerisinde sistem üzerinden değiştirilebilir. Kayıt süreci dışında 
mücbir sebep olmadıkça takım üyeleri değiştirilmez. 

21. Danışmanlar, yarışmanın tüm süreçlerinde yarışmacı öğrencilere rehberlik ederler. 
22. Danışmanlar, takımındaki yarışmacıların her türlü davranışlarından sorumlu olup yarışmalar 

süresince takımın başında bulunacaktır. 
23. Danışmanın görevi; öğrencilere kendi eğitim-öğretimlerini planlayabilmeleri konusunda yardımcı 

olmak, akademik, sosyal ve kültürel konularda yol göstermek, zihinsel, sosyal ve duygusal yönleriyle 
öğrencinin kişiliğinin bir bütün olarak gelişebilmesi için uygun ortamın hazırlanmasına yardımcı olmak vb. 
görev ve hizmetlerdir. Danışmanının takımdaki rolü projede ihtiyaç duyulacak akademik desteği sağlayarak 
takım üyelerinin problemlerine çözüm üretebilmeleri için yol göstermektir. 

24. Yarışma takımları yarışma boyunca Yarışma Komitesince verilen yaka kartlarını takmak zorunda 
ve bütün kurallara uymalıdır. 

25. Takım/Robot isimleri Latin alfabesi ile en fazla 16 karakterden oluşacaktır. 

26. Yarışmaya katılan takım/robot isimleri aynı olamaz. Aynı olması halinde ilk başvuran takımın 
ismi kabul edilecektir. 

27. İçeriğinde aşağılayıcı, siyasi vb. kelimeler içeren/ çağrıştıran başvurular onaylanmayacaktır. 
28. Proje fikirleri kopya edilmemiş olmalıdır. Benzer ya da taklit olduğu tespit edilen projeler 

yarışma dışı kalacaktır. Yarışmacı aynı proje ile daha evvel bir başka yarışmada yer almışsa, katılmış olduğu 
yarışmanın adı, yeri, tarihi, organizatörü, yarışmada aldığı netice bilgilerini proje dosyası içerisinde 
bildirmelidir. 

29. Aynı robot/proje ile yalnızca tek bir kategoriye başvuru yapılır. Aynı proje/robot ile farklı 
kategoriye başvuru yapan takımların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

30. Aynı takım üyeleri farklı projeler ile farklı kategorilerdeki yarışmalara başvuru yapabilir. 
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Kayıt Süreci 

31. Yarışma başvurusu, 24 Mart 2022 – 22 Mayıs 2022 tarihleri arasında yenimahalle.meb.gov.tr 
adresinden gerçekleştirilecektir. 

32. Yarışmaya katılacak yarışmacı öğrenci ve öğretmenler yenimahalle.meb.gov.tr adresindeki 
istenilen bilgilerini eksiksiz ve doğru girmeli.  

33. Yarışma takımlarına kayıt esnasında yaka kartları verilecektir. Takım üyeleri yaka kartlarını 
yarışma süresince takmak zorundadır. 

 

Başvuru Belgeleri 

34. Yarışmada istenen ekler ve kategorileri aşağıda belirtilmiştir. 
 

EKLER Kategorisi 

EK-1 ROBOT/PROJE FORMU Tüm Kategoriler 

EK-2 VELİ İZİN BELGESİ Tüm Kategoriler (Her öğrenci için ayrı ayrı) 

43. Yarışma ile ilgili istenilen tüm Ekler (EK-1, EK-2, ) web sayfasından indirilerek 
yenimahalle.meb.gov.tr istenilen bilgiler eksiksiz olarak girildikten sonra yarışma günü 
takımlardan (danışman öğretmenden) istenecektir. 

 
Takım/Proje/Robot İsimleri ve Kısıtlamaları 

44. Robot isimleri en fazla 12 karakter ve lâtin alfabesinden oluşturulacaktır. Robot isimlerinde; 
aşağılayıcı, hakaret, siyasi ve müstehcen kelimeler içeren veya çağrıştıran takımların başvuruları 
onaylanmayacaktır. Ayrıca yarışmacılar robot isim ve yarışma kategorisi dışındaki bilgilerini başvuru 
süresince güncelleyebileceklerdir. 

45. Yarışmaya katılan robot isimleri aynı olamaz. Aynı olması halinde ilk başvuran takımın robot 
ismi kabul edilecektir. 

46. Bir okul; istediği kadar robotla/projeyle katılabilecektir. 
47. Her robot/proje sadece bir kategoride yarışmaya katılabilir. 
Kayıt ve Kura İşlemleri 

48. Yarışmaların kura kayıt işlemi Robot/Proje Başvuru Formu (EK-1) ile yapılacağından 
yarışmanın ilk günü takım danışmalarınca yarışma alanındaki kayıt yetkililerine teslim edilecektir. Başvuru 
formu eksik olan takımların başvurusu kabul edilmeyecek olup yarışmaya alınmayacaktır. 

49. Kayıt esnasında danışman öğretmen robotlarını/projelerini yanlarında bulunduracaklardır. 
Robotlarını/projelerini yanlarında bulundurmayan veya yarışacak şekilde tamamlamamış olan takımın kayıt 
işlemi yapılmayacak ve yarışmaya alınmayacaktır. 

50. Yarışma kurası kurasına danışman öğretmenlerin katılımı zorunludur. 

51. Yarışmacı takımlara, yarışma kimlik kartları verilecektir yarışma boyunca takımlar kimlik kartlarını 
takmakla zorunludur. 

52. Açılış töreninden hemen sonra kura çekimleri yapılacaktır. 
53. Robot yarışmalarının kuraları yarışma alanında Yürütme Kurulu gözetiminde çekilecektir. 
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54. Kura sonuçları yarışma alanındaki panolardan yayınlanacaktır. 
 

İtirazlar 

55. Her takımın sadece danışman öğretmeninin ilgili hakem(ler)e itiraz hakkı vardır. İtirazlar teknik 
danışman kuruluna yapılacaktır. Yapılan itirazlar yürütme kurulu tarafından incelenerek karara bağlanır. 

56. Yarışmacı takımların, her bir robot/proje için sadece 1 (bir) itiraz hakkı bulunmaktadır. Takımın 
itirazını danışman öğretmeni yapar ve nihayete erdirilmiş karar hakkında tekrar itiraz alınmayacaktır. 

 
Sponsorluk ve Reklam 

57. Yarışmacı takımlar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî 
Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara 
aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul, tarafından gerçekleştirilmek kaydıyla kıyafetleri 
ve/veya robotlarının üzerine sponsorlarının reklamını alabilecektir. 

 
Diğer 

58. Yarışmanın teknik detayları ile ilgili diğer bilgiler, her kategorinin kendine ait yarışma kategori 
kurallarında yer verilmiştir. 

59. Yürütme Kurulu gerekli gördüğü durumlarda tüm kategorilerde kural değiştirme hakkına 
sahiptir. Yarışma komitesi, yarışmalara başvuru sürecinin ardından gerçekleştirilecek değerlendirmeler 
sonucunda, yarışmalara katılmak için gerekli teknik bilgi ve becerilere sahip yeterli başvuru olmaması 
durumunda yarışmaları iptal etme hakkını saklı tutar. 

60. Her bir yarışmacı yarışırken gerekli emniyet tedbirlerini almak ve çevresine karşı kendisinden 
beklenen özeni göstermekle yükümlüdür. 

61. Her yarışmacı, yarıştıkları yarışma özelinde belirtilen güvenlik şartlarını sağlamakla 
yükümlüdür. Bu bakımdan, kullanılan sistemlerden kaynaklı ilave tedbirlerin alınması yarışmacıların 
sorumluluğundadır. 

62. Yarışma komitesi, güvenlik koşulları sağlamadığı tespit edilen takımları, organizasyonun güvenli 
bir ortamda gerçekleşebilmesi adına yarışma dışı bırakma hakkını saklı tutar. Yarışmacıların, heyetlerinin 
ve ilgili kişilerinin yarışmalar esnasında doğan ihlalleri sonucunda oluşabilecek zararlardan organizasyon 
yetkilileri sorumlu değildir. 

63. Tüm takımların okul/kurumlarına Katılım Sertifikası verilecektir. 
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YARIŞMA TAKVİMİ 
Sıra 
No 

 
Kategori adı 

 
Tarih 

 
Yarışmacı Seviyesi 

 
1 Çizgi İzleyen Robot Yarışması (Temel Seviye) 30 MAYIS Resmi ve Özel İlkokul 

2 Çizgi İzleyen Robot Yarışması (Temel Seviye) 
30 MAYIS Resmi ve Özel İlkokul 

Resmi ve Özel Ortaokul 

 
3 

 
Çizgi İzleyen Robot Yarışması (İleri Seviye) 

31 MAYIS Resmi ve Özel Ortaokul 
Resmi ve Özel Lise 

4 Çizgi İzleyen Robot Yarışması (İleri Seviye) 31 MAYIS Resmi Meslek Liseleri 

5 Otto Robot Yarışması 30 MAYIS Resmi ve Özel Ortaokul 

6 Otto Robot Yarışması 
31 MAYIS Resmi ve Özel Lise 

Resmi Meslek Liseleri 

 
 
ÖDÜLLER 

 
 

Sıra 
 

No 

  
Yarışma Kategori Adı Yarışmacı 

Seviyesi* 

Ödüller 

1. 2. 3. 

 
1 

Çizgi İzleyen Robot Yarışması  
(Temel Seviye) 

Resmi ve Özel İlkokul Kupa Madalya Madalya 

2 Çizgi İzleyen Robot Yarışması  
(Temel Seviye) 

   Resmi ve Özel İlkokul 
Resmi ve Özel Ortaokul 

Kupa Madalya Madalya 

 
3 

Çizgi İzleyen Robot Yarışması  
(İleri Seviye) 

   Resmi ve Özel Ortaokul 
Resmi ve Özel Lise 

Kupa Madalya Madalya 

4 Çizgi İzleyen Robot Yarışması  
(İleri Seviye) 

Resmi Meslek Liseleri 
Kupa Madalya Madalya 

5 Otto Robot Yarışması Resmi ve Özel Ortaokul Kupa Madalya Madalya 

6 Otto Robot Yarışması    Resmi ve Özel Lise 
Resmi Meslek Liseleri 

Kupa Madalya Madalya 
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ÇİZGİ İZLEYEN ROBOT YARIŞMA 
(TEMEL SEVİYE) KURALLARI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÇİZGİ İZLEYEN ROBOT YARIŞMA KURALLARI 
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Amaç 

Çizgi izleyen robotlar siyah zemin üzerindeki beyaz çizgiyi otonom takip etmek amacıyla 
tasarlanırlar. Endüstriyel alanda, sürekli bir yerden başka bir yere mal taşıma işlerinde bu otonom çizgi 
izleyen robotlar kullanılır. Yapılması gereken robotların takip edecekleri yol çizgisinin zemine çizilmesidir. 
Çizgi izleyen robotlarda önemli olan çizgiyi kaybetmemeyi sağlayacak; doğru program, donanımsal kontrol 
ve hızdır. Bu kategorideki otonom çizgi izleyen robotlar; siyah parkur üzerindeki beyaz çizgileri takip 
ederek, parkuru en kısa sürede, hatasız tamamlamaya çalışırlar. Sıralama yarışmasında belirlenen parkuru 
en kısa sürede ve en az ceza puanı ile tamamlamak esastır. 

 
Tanım 

Yarışma takımları en fazla üç yarışmacı ve bir danışman öğretmenden oluşacaktır. Her yarışmacının 
yarışma kurallarına uyması, parkurda kendi yaptıkları robot ile yarışması ve bunları kontrol etmesi 
gerekmektedir. Yarışma anında robotu ile sadece bir yarışmacı yarışma pistinde hazır bulunacaktır. 
Sıralama listesi yarışmaların bitiminde ceza süreleri hesaplandıktan sonra hakemlerce ilan edilecektir. 

Yarışma Parkur Alanının Özellikleri 

 

 
Yarışma Pisti 

 
 

 
 
 

 

Robotta Bulunması Gereken Özellikler 
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• Robotlar maksimum 280 mm uzunluğa ve 200 mm genişliğe sahip olmalıdırlar. 280*200 mm2 tabanına 
sahip hayali bir dikdörtgenler prizmasının içinden geçebilmelidirler. Bu ölçülere uymayan robotlar 
diskalifiye edilecektir. 

• Mikrokontrolör kartı olarak: Arduino UNO, NANO veya Micro kullanılacak. 

• Maksimum 3’li Çizgi Sensör Kartı kullanılabilir. 

• Motor sürücü olarak: Arduino Motor Shield - L293D Motor Sürücü Shield veya L298 DC Motor- Sürücü 
Modülü kullanılacaktır. 

• DC motor olarak: L redüktörlü 6-12V 250rpm plastik dişlili DC Motor kullanılacaktır. 

• Tekerlek Olarak: Çapı 65 mm ve kalınlığı 30 mm geçemeyen tekerlek kullanılacaktır. 

• Pil veya batarya kutusu ve sarhoş teker isteğe bağlı olarak kullanılabilir. 

 
Kullanılabilecek Malzemelerin Resimleri 

Arduino Nano Arduino Mikro Arduino Uno 
 
 

L Redüktörlü DC Motor Robot Tekeri Robot Tekeri 
 
 

L293D Motor Sürücü Shield Arduino Motor Shield L298 DC Motor Sürücü 
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Pist  

• Yollar siyah zemin üzerinde beyaz çizgi şeklindedir. 
• Yol 240±5 mm genişliğindedir. 
• Beyaz çizgiler anayolun ortasında 20±2mm kalınlığındadır. 
• Beyaz çizgilerin merkezleri yolun kenarlarından 110±10 mm uzaklıktadır, 
• Pistte bir adet çıkmaz yol bulunmaktadır. Çıkmaz yol ayrımından yaklaşık 300mm öncesinde bir adet beyaz çizgi 

bulunmaktadır. 

Yarışma 
• Robotlar sırayla yarışır. Sıra yarışmanın başlamasından kura ile belirlenir. 
• Yollar siyah zemin üzerine beyaz çizgi şeklindedir. 
• Yarışma robotun başlangıç çizgisinden başlayıp pistin sonundaki çizgiden çıkmasıyla (pistin sonundaki beyaz 

dikdörtgen şeklin üzerine gelmesiyle) sona eren bir turu tamamlamasıyla sona erer. 
• Yarışma zamana karşı yapılacaktır. Süre hakemler tarafından kronometre ile                           tutulacaktır. 
• Hakem işaretinden sonra kalkış yapmayan robota her bir başarısız kalkış için 5 saniye ceza puanı verilir ve tekrar 

kalkış yapması için bir hak daha verilir. Yarışmacıların kalkış yapmak için toplamda 5 hakları vardır. 
• Robotların belirtilen hareket yönünde pistte hareket etmeleri gerekir. 
• Robot pistten çıktığında, çıktığı yerden piste tekrar konulur, bu arada süre işlemeye devam eder. Robot pisti 

tamamen terk etmediği sürece robota müdahale edilemez. Bu hak yalnızca hakemler tarafından verilebilir. 10 defa 
yoldan çıkan robot diskalifiye olur. 

• Robot 3. aşamada doğru yönü bulamaz ve çıkmaz yola sapar ise 20 sn süre cezası alır. 
• Yarışma esnasında robotun zarar görmesi Yenimahalle İlçe MEM sorumluluğunda değildir. 
• Bir robot ile sadece bir yarışmacı ya da bir grup yarışabilmektedir. Ancak yarışmaya grup halinde başvuru yapan 

öğrencilerimizden grubu temsilen pistte sadece bir kişi bulunacaktır. 
• Bir danışman öğretmen ile birden fazla öğrenci yarışmaya katılım sağlayabilmektedir. 
• Robotlar otonom olmalıdır. 
• Yolun üzerinde kalıcı iz bırakılamaz veya yola zarar verilemez. Hakemlerin robotun  piste zarar verdiğine 

karar vermesi halinde yarışmacı diskalifiye edilir. 
• Robotlar çizgiyi izlemelidir. 
• Yarışmacılar yola veya izleyicilere zarar vermeyecek her türlü güç kaynağını                kullanabilirler. 
• Pistin temizliği, düzeni veya yarışmaya elverişliliği konusunda karar vermekte yetkili, hakem komitesidir. 

Hakem komitesinin bu konudaki kararı geçerli kabul edilecektir. 
• Robotların çalışmasına, hiçbir şekilde dışarıdan kablosuz veya kızılötesi v.b sinyal ile  müdahale edilmeyecektir. 
• Sırası gelen yarışmacı, çağrı yapıldıktan itibaren 5 dakika içerisinde yarışma alanındaki yerini almalıdır. Eğer 

yarışmacı, yarışmaya başlamadan önce robotundaki        arızadan dolayı ek süre isterse, bu yarışmacıya bir kereye mahsus 
olmak üzere en fazla 10 dakika ek süre verilecek ve bir sonraki yarışmacı ekip ile yarışmaya devam edilecektir. 

• Robotlarda kullanılan hiçbir madde seyircilere, yarışmacılara ve yarışma pistine zarar  verecek nitelikte 
olmamalıdır. 

Diğer Kurallar 
 

• Yarışmacılara kurallarda belirtilen yarışma öncesi arıza durumundaki 10 dakika ek süre haricinde mola, 
bakım veya tamir zamanı verilmez. 

• Yola kalıcı bir iz veya işaret bırakılamaz, zarar verilemez. Piste zarar veren robotlar   diskalifiye edilir. 
• Araçlar piste ve izleyiciye zarar vermeyecek herhangi bir enerji kaynağı kullanabilirler. 
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Değerlendirme Tablosu 

 
İtirazlar 

Hakem kararlarına karşı itiraz, yürütme kuruluna yapılabilir. 
 

Diğer Kurallar 

- Çizgi izleyen kategorisinde olmayan kurallarda yarışma üst kuralları geçerlidir. 

- Yarışma Yürütme Kurulu gerekli gördüğü durumlarda kuralları değiştirme hakkına sahiptir. 

- Yarışmacılar, lastik teker ve pil değişikliğinden başka robotlar üzerinde bir değişiklik yapamazlar. 
Robot gövdesinin değiştirilmesi gibi fiziksel görünüm değişikliklerin hepsinde robot diskalifiye edilir. 

- Elektronik elemanların değiştirilmesi gerektiğinde aynı tip elemanlar aynı yerde olacak şekilde 
değiştirilebilir. 
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ÇİZGİ İZLEYEN ROBOT YARIŞMA 
(İLERİ SEVİYE) KURALLARI  
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Pist  

• Yollar siyah zemin üzerinde beyaz çizgi şeklindedir. 
• Yol 240±5 mm genişliğindedir. 
• Beyaz çizgiler anayolun ortasında 20±2mm kalınlığındadır. 
• Beyaz çizgilerin merkezleri yolun kenarlarından 110±10 mm uzaklıktadır, 
• Pistte bir adet çıkmaz yol bulunmaktadır. Çıkmaz yol ayrımından yaklaşık 300mm öncesinde bir adet beyaz çizgi 

bulunmaktadır. 

Yarışma 
• Robotlar sırayla yarışır. Sıra yarışmanın başlamasından kura ile belirlenir. 
• Yollar siyah zemin üzerine beyaz çizgi şeklindedir. 
• Yarışma robotun başlangıç çizgisinden başlayıp pistin sonundaki çizgiden çıkmasıyla (pistin sonundaki beyaz 

dikdörtgen şeklin üzerine gelmesiyle) sona eren bir turu tamamlamasıyla sona erer. 
• Yarışma zamana karşı yapılacaktır. Süre hakemler tarafından kronometre ile                           tutulacaktır. 
• Hakem işaretinden sonra kalkış yapmayan robota her bir başarısız kalkış için 5 saniye ceza puanı verilir ve tekrar 

kalkış yapması için bir hak daha verilir. Yarışmacıların kalkış yapmak için toplamda 5 hakları vardır. 
• Robotların belirtilen hareket yönünde pistte hareket etmeleri gerekir. 
• Robot pistten çıktığında, çıktığı yerden piste tekrar konulur, bu arada süre işlemeye devam eder. Robot pisti 

tamamen terk etmediği sürece robota müdahale edilemez. Bu hak yalnızca hakemler tarafından verilebilir. 10 defa 
yoldan çıkan robot diskalifiye olur. 

• Robot 3. aşamada doğru yönü bulamaz ve çıkmaz yola sapar ise 20 sn süre cezası alır. 
• Yarışma esnasında robotun zarar görmesi Yenimahalle İlçe MEM sorumluluğunda değildir. 
• Bir robot ile sadece bir yarışmacı ya da bir grup yarışabilmektedir. Ancak yarışmaya grup halinde başvuru yapan 

öğrencilerimizden grubu temsilen pistte sadece bir kişi bulunacaktır. 
• Bir danışman öğretmen ile birden fazla öğrenci yarışmaya katılım sağlayabilmektedir. 
• Robotlar otonom olmalıdır. 
• Yolun üzerinde kalıcı iz bırakılamaz veya yola zarar verilemez. Hakemlerin robotun  piste zarar verdiğine 

karar vermesi halinde yarışmacı diskalifiye edilir. 
• Robotlar çizgiyi izlemelidir. 
• Yarışmacılar yola veya izleyicilere zarar vermeyecek her türlü güç kaynağını                kullanabilirler. 
• Pistin temizliği, düzeni veya yarışmaya elverişliliği konusunda karar vermekte yetkili, hakem komitesidir. 

Hakem komitesinin bu konudaki kararı geçerli kabul edilecektir. 
• Robotların çalışmasına, hiçbir şekilde dışarıdan kablosuz veya kızılötesi v.b sinyal ile  müdahale edilmeyecektir. 
• Sırası gelen yarışmacı, çağrı yapıldıktan itibaren 5 dakika içerisinde yarışma alanındaki yerini almalıdır. Eğer 

yarışmacı, yarışmaya başlamadan önce robotundaki        arızadan dolayı ek süre isterse, bu yarışmacıya bir kereye mahsus 
olmak üzere en fazla 10 dakika ek süre verilecek ve bir sonraki yarışmacı ekip ile yarışmaya devam edilecektir. 

• Robotlarda kullanılan hiçbir madde seyircilere, yarışmacılara ve yarışma pistine zarar  verecek nitelikte 
olmamalıdır. 

Diğer Kurallar 
 

• Yarışmacılara kurallarda belirtilen yarışma öncesi arıza durumundaki 10 dakika ek süre haricinde mola, 
bakım veya tamir zamanı verilmez. 

• Yola kalıcı bir iz veya işaret bırakılamaz, zarar verilemez. Piste zarar veren robotlar   diskalifiye edilir. 
• Araçlar piste ve izleyiciye zarar vermeyecek herhangi bir enerji kaynağı kullanabilirler. 
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İtirazlar 

Hakem kararlarına karşı itiraz, yürütme kuruluna yapılabilir. 
 

Diğer Kurallar 

- Çizgi izleyen kategorisinde olmayan kurallarda yarışma üst kuralları geçerlidir. 

- Yarışma Yürütme Kurulu gerekli gördüğü durumlarda kuralları değiştirme hakkına sahiptir. 

- Yarışmacılar, lastik teker ve pil değişikliğinden başka robotlar üzerinde bir değişiklik yapamazlar. 
Robot gövdesinin değiştirilmesi gibi fiziksel görünüm değişikliklerin hepsinde robot diskalifiye edilir. 

- Elektronik elemanların değiştirilmesi gerektiğinde aynı tip elemanlar aynı yerde olacak şekilde 
değiştirilebilir. 

- Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, gerekli görüldüğü takdirde kurallarda değişiklik yapma hakkını 
saklı tutar. 
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Pist 
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 OTTO ROBOT YARIŞMA KURALLARI 
 

Amaç 

Otto robot, elektronik ve mekanik parçaların birleştirilmesi ve ilgili kodlamaların yapılarak robota 
yüklenmesi ile hareket kazandırılan eğlenceli  bir robot uygulamasıdır. 

Otto robotlar kendisine yüklenen kodlara göre servo motorların çalışmasıyla hareket ederken ayrıca 3d baskı 
ile hazırlanan gövdeleri de çeşitli sanatçılardan esinlenerek süslenebilir. 

Otto robotlar için hareket ve görsellik kategorileri için ayrı ayrı değerlendirme yapılmalıdır. İlk 
değerlendirmede otto robotların hareket yetenekleri arka planda çalınan müziğe göre tasarlanan kareografi 
nin uygulanması, ikinci olarak da otto robotun görselliğinin değerlendirilmesi olarak düşünülmüştür. 

 

Yarışma alanı şartnamede belirtildiği gibi ölçülendirilerek aşağıdaki şekilde verilmiştir. 

 

Otto  robotlarda önemli olan belirlenen alanlar içerisinde kalarak belirtilen süre içerisinde hareketlerini müziğe 
uygun olarak gerçekleştirmektir. Yarışmada tüm kodlar otto robota önceden yüklenmiş olmalıdır. Yarışmacı 
sadece yarışma alanında robotu çalıştırmalı robot hareket ettikten sonra robota herhangi bir şekilde müdahale 
etmemelidir. 
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Tanım 

Yarışma takımları en fazla iki yarışmacı ve bir danışman öğretmenden oluşacaktır. Her yarışmacının 
yarışma kurallarına uyması, parkurda kendi yaptıkları robot ile yarışması ve bunları kontrol etmesi 
gerekmektedir. Yarışma anında robotu ile sadece bir yarışmacı yarışma pistinde hazır bulunacaktır. 
Yarışmaların bitiminde jüri oylaması, ceza süreleri ve izleyici oylamaları hesaplandıktan sonra sonuç 
hakemlerce ilan edilecektir. 

Yarışma Parkur Alanının Özellikleri ve Pist Ölçüleri 

“  
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Yarışma Parkuru 
 

Yarışma pisti 150cm x 150cm kare alan üzerinde oluşturulmuştur. Merkez ortak olacak şelilde 100cm x 
100cm kare alan dışında kalan bölge -25 puan, merkezden çapı 75cm olacak şekilde çizilen daire ile 100cm 
x100cm kare arasında kalan alan ise -10 puan alanı olarak tanımlanmıştır. 

 
Ortaokul Alan Kuralları 

 
Ortaokullar alanın ortasında tanımlanan 13cm x 8cm lik alandan başlayarak, 75cm çaplı alanda 

kareografilerini sergileyeceklerdir. Sarı alanın dışına çıkılması halinde Gri alanda -10 Puan, Gri alanın dışına 
çıkılması halinde -25 Puan olarak genel değerlendirme sonunda hesaplanacaktır.  

 
Lise Alan Kuralları 

 
Lise düzeyindeki yarışmacılar alanın altında tanımlanan  13cm x 8cm lik alandan başlayarak,  75cm çaplı 

dairenin merkezinne ilerleyip kareografilerini bu alanda sergileyeceklerdir. Sarı alanın dışına çıkılması halinde Gri 
alanda -10 Puan, Gri alanın dışına çıkılması halinde -25 Puan olarak genel değerlendirme sonunda hesaplanacaktır.  

 
Zaman Kuralları 

 
Müzik ile beraber robot da başladıktan sonra toplam süre en az 90 saniye en fazla 120 saniye olmaldır 
Zamanlamada belirtilen sınırların dışında erken ya da geç bitmesi durumunda -20 ceza puanı genel 

değerlendirme sonunda hesaplanacaktır. 
 

Puanlama 
Puanlamalar 100 üzerinden Jüri üyeleri tarafından aşağıda belirtilen kriterlere göre puanlanacaktır. 
 
Kareografı; Yarışmada yer alan 3 jüri tarafından ayrı ayrı 60 üzerinden değerlendirme yapılır. 
Kareografi değerlendirmesinde çalan müzik ile robot hareketlerinin uyumu 30 Puan 
Robotun farklı hareketler sergileyebilme yeteneği 20 Puan 
Hareket alanının genişliği 10 Puan  
 
Dış Tasarım; Yarışmada yer alan 3 jüri tarafından ayrı ayrı 40 üzerinden değerlendirme yapılır. 
Robotun dış tasarımının estetiği ve güzelliği 30 Puan 
Robotun dış tasarımında kullanılan malzemelerin çeşitliliği 10 Puan 
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Robotta Bulunması Gereken Özellikler 

- Otto robotların 3d gövdesi Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilecektir. 

- Mikrokontrolör kartı olarak: Arduino Nano (Nanoshield ile beraber) 

- Sg90 ya da Mg90 servo motor 

- HCSR-04 Mesafe sensörü 

- İstenilirse buzzer 
- İstenilirse ışıklandırma kullanılabilir.  
- İstenilen pil / batarya tercih edilebilir. 

 
Oyun İlkeleri 

- Yarışmacılara istemeleri halinde mola, bakım veya tamir zamanı verilebilir. (En fazla 10 dakika) 
- Robotlar pil veya batarya grubu gibi bir enerji kaynağı kullanabilirler. Sıvı yanıcı enerji kaynakları 

kullanamazlar. 

Yarışmanın İcrası 

- Yarışma alanında en az bir adet otto robot pisti bulunacaktır. 
- Robotlar çekilen kuradaki sıraya göre yarışır. 

- Bütün yarışmacılar piste aynı noktadan başlayacak ve bitiş noktasında yarışmayı tamamlayacak- 
lardır. Ortaokullar ve Liseler kendi aralarında  

- Yarışın başlangıç ve bitişini tespit etmek için hakemler görevlendirilmiştir. Robot başlangıç  hizasından 
geçtiğinde, kronometre saymaya başlayacaktır. 

- Yarışma toplam süresi üç dakikayı geçemez. Yarışma 90 saniye ve 120 saniye aralığında olmalıdır.  

- Start yapamayan robota 5 ceza puanı verilir ve tekrar başlama noktasına konulur. Yarışmacıların 
başlama için 5 hakkı vardır. ( Her start yapamama durumunda ayrı ayrı 5 ceza puanı toplam puana eklenir.) 

- Robot pist üzerinde iken durur veya hareketsiz kalırsa robota müdahale edilemez. Böyle bir du- 
rumda 20 saniye beklenir ve robot devam etmezse 1 hak daha verilir. 

- Yarışma başladıktan sonra robota her hangi bir sebeple el ile müdahale durumunda robot diskali- 
fiye edilir. 
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Değerlendirme 

- Robotlar, jüri puanları ve ceza puanlarına göre sıralanacaktır. 

- Puan eşitliğinde ceza puanı daha az olan robot diğerine göre önceliklidir. 

- Eşitliğin yine de bozulmaması durumunda doğum tarihi küçük olan yarışmacı önceliklidir. 

- Yarışma Organizasyon Komitesi gerekli gördüğü durumlarda kuralları değiştirme hakkına sahiptir. 

- Yarışmalar sırasında, pist etrafındaki ışıklı kayan yazı, kamera ve aydınlatmalardan dolayı yapılan 
itirazlar geçersiz sayılacaktır. 

- Elektronik elemanların değiştirilmesi gerektiğinde aynı tip elemanlar aynı yerde olacak şekilde 
değiştirilebilir. 

 
İtirazlar 

- Hakem kararlarına karşı itiraz, yürütme kuruluna yapılabilir. 
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EK-1 

 

 

YENİMAHALLE ROBOT 

YARIŞMASI ROBOT/PROJE 

FORMU 

(Tüm kategoriler dolduracaktır.) 
 
 

Okul Bilgileri 

Kurum Adı  

Robot/Proje Bilgileri 

Robot/Proje Adı  

Yarışacağı Kategori  

 
 

Öğrenci-1 Öğrenci-2 Öğrenci-3 Danışman 
Öğretmen 

Adı Soyadı     

TC No:     

Kurum/Okul Müdürü 
 

………/ ……… /……… 

Adı Soyadı 

İmza/Mühür 

 

 

 

Not: Web sayfasında ki forma (yenimahalle.meb.gov.tr) bilgiler eksiksiz olarak girildikten sonra Ek-1, 
web sayfası üzerinden indirilecek. Yarışmacı takım tarafından imzalanıp kurum yetkilisine onaylatıldıktan 
sonra yarışmacı takımın danışma öğretmeni yada idareci tarafından yarışmaya gelirken belgenin aslını 
yanlarında getirecektir. Belgesini yanında bulundurmayan ve belgesinde eksiklik olan takımlar yarışmaya 
alınmayacaktır. 



 

 

 

EK-2 
 

 
 
 
 

YENİMAHALLE ROBOT YARIŞMASI 
 

VELİ İZİN BELGESİ 
(Yarışmaya Katılan Her Öğrenci İçin) 

 
 
 
 
 
 
 

Adı Soyadı  TC Kimlik No  

Doğum Tarihi  Kan Gurubu  

Cinsiyeti  Ev Telefonu  

Anne Adı  Baba Adı  

Veli Ev Adresi  

Okul Adı  

Sınıfı  

 
Yukarıda bilgileri yer alan öğrencimin……………………………..tarihleri arasında Yenimahalle da yapılacak olan  

“Yenimahalle Robot yarışması” na katılmasına izin veriyorum. 
 

Öğrencimin belirtilen tarihler arasında yarışma görevlilerinin vereceği talimatlara uyacağını; yarışma ile ilgili resim 
ve video kayıtlarının sosyal medyada yayınlanmasına izin verdiğimi, herhangi bir sağlık sorunu ve rahatsızlığının olmadığını, 
ulaşım esnasında doğabilecek her türlü riski kabul ettiğimi, çıktı olarak kabul edilecek her türlü ürünün yazılı ve görsel medyada 
yayınlanmasındaki ve yayımlanmasındaki hakların Yenimahalle İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne ait olduğunu, bu konularda 
herhangi bir hak talep etmeyeceğimi taahhüt ederim. 

 
 
 
 
 
 

Veli Adı Soyadı 

İmza 

 
 
 
 
 
 

 
 

Not: Web sayfası üzerinden alınan “Veli İzin Belgesi ” (EK-2) bilgileri elle yazılacak ve öğrenci velisine imzalatılıp 
evrakın aslı danışman öğretmen tarafından yarışma günü kura kaydı esnasında görevlilere teslim edilecektir.  
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