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Rob-Okul Robot Yarışması  

Genel Kuralları 

1. Ankara’da eğitim gören ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine 

açık bir yarışmadır. Bağlı olduğu merkez Ankara’da bile olsa öğrencisi 

olduğu okulun yerleşkesinin Ankara’da olmasına bakılmaktadır.  

 

2. İlkokul, Ortaokul ve Liseli öğrenciler okul adına katılım sağlaması 

gerekmektedir. Okul adına başvuru okul öğretmeni veya idare adına 

görevlendirilmiş kişi tarafından yapılmalıdır. 

 

3. Üniversiteli öğrenciler kişisel-takım başvurusu yapabilirler. Ancak öğrenci 

belgesi sunması gerekmektedir. Bu belge ayrıca istenecektir. 

 

4. Her yarışmacı, katıldığı kategorinin kurallarını ve genel kuralları 

okuduğunu ve kurallara uyma sorumluluğunu kabul eder. 

 

5. Yarışma Takvimi 

• 31.12.2022 tarihine kadar İlkokul, Ortaokul ve Liselerden ve 

Üniversite/Üniversitelilerden Başvuruların Alınması 

• 02.01.2023-28.01.2023 İlkokul ve Ortaokullara Yönelik Eğitim 

Programı Uygulanması 

• 04.02.2023 Teknomer’de Eğitim Sonu Robot Seti Ödüllü Sınav 

• 06.02.2023 Sınav Sonuçlarının Duyurulması 

• 08.02.2023 Robot Ödüllerin Teslimi 

• 26.04.2023 Rob-Okul Robot Yarışması ve Ödül Töreni 

 

6. Yarışma sırasında yarışma alanındaki ışık düzeyi ve pistlerin konumu, 

yarışmanın rahatlıkla izlenebileceği şekilde olacaktır. Yarışmacıların, bu 

konularla ilgili itirazları kabul edilmeyecektir. 

 

7. Pist ve çevresine ilişkin itirazların değerlendirilmesinde dikkate alınacak 

öncelikli unsur, yarışmacılar arasındaki  

eşit koşullarda yarışma durumunun sağlanıp sağlanmadığı olacaktır. 
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8. Yarışmacılar, yarışma sırasında kategori hakemlerinin ve koordinatörlerin 

yönlendirmelerine uyacağını kabul eder. Yarışmacının, yarışma 

sonuçlarıyla ve kurallarla ilgili herhangi bir itirazı varsa, bu itirazını dilekçe 

yoluyla Yüksek Hakem Kurulu’na iletir. Kurulun değerlendirmesi sonucu 

nihai karar verilir ve yarışmacıların bu sonuca itiraz hakkı olmaz. 

 

9. Teknomer, yarışma boyunca fotoğraf ve video çekimi hakkına sahiptir. 

Yarışma sonrasında, bu materyaller üzerinde telif hakkı ihlali iddia 

edilemez. 

 

10. Her robot sadece 1 kez yarışma hakkına sahiptir. 

 

11. Her yarışmacı, aynı kategori içerisinde sadece 1 kez yarışma hakkına 

sahiptir. 

 

12. Yarışma günü saat 8:00-10:00 arasında kayıt masasında robotların 

kayıtları alınacaktır.  Her okul robotlarını toplu vaziyette kayıt ettirecektir. 

Kayıt esnasında okul‘a ait bütün robotlar kayıt masasında hazır 

bulunmalıdır. Robotların kayıt esnasında gerekli şartları taşıyıp taşımadığı 

kontrol edilecek aynı zamanda fotoğraflanacaktır. 

 

13. Robotlar üzerinde robotun isminin değiştirilemez şekilde  (kazıma, kesme, 

boyama v.b yöntemlerle) yazılı olması gerekmektedir. Soyulabilen etiket 

vs kabul edilmeyecek, gerekirse kayıt esnasında silinmez kalem ile 

robotun görünen bir kısmına hakemler tarafından isim yazılacaktır.  

 

14. Yarışma organizasyon ekibi kuralların tamamında değişiklik yapma 

hakkına sahiptir. 

 

15. İlkokul ve Ortaokullar için 02.01.2023 - 28.01.2023 tarihleri arasında 

Teknomer Youtube kanalında  

(https://www.youtube.com/@kbteknomer) haftada bir adet olmak üzere 

4 adet eğitim videosu yayınlanacaktır. Videoların yayınlandığı hafta 

https://www.youtube.com/@kbteknomer
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Cumartesi günleri, daha sonradan ilan edilecek olan bir saatte 

duyurulacak olan bir online platformda 4 kez canlı soru-cevap etkinliği 

yapılacaktır. Eğitimlere ve soru- cevap etkinliğine katılma zorunlu değildir. 

 

16. Dağıtılacak hediye sayısının üstünde başvuru olması durumunda 

04.02.2023 tarihinde ilkokul ve ortaokullara yönelik bir yazılı sınav 

düzenlenecek, sıralamaya girecek 

okullara online eğitimlerde kullanılan birer adet çizgi izleyen robot kiti 

hediye edilecektir. Hediye edilecek kit sayısını organizasyon ekibi 

belirleyecek, sınav sonuçlarında eşitlik olması durumunda bilgisayar 

aracılığı ile kura çekilecektir. 

 

17. İşbu yarışmada belirlenen tüm kurallar gerekli görülmesi halinde Keçiören 

Belediyesi tarafından değiştirilebilir. 


