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ROB-OKUL ROBOT YARIŞMASI 

ÖDÜL DAĞITIM KURALLARI 

1. Yarışma iki kategoride düzenlenmiştir.  

a. İlkokullar ve Ortaokullar (1. Kategori) 

b. Liseler ve Üniversiteliler (2. Kategori) 

Ödül dağıtımı bu kategoriler için yapılacaktır. 

2. Birinci kategoride yarışan takımlar arasından birinci, ikinci ve üçüncü 

seçilecektir. İlk üç dereceye giren okullara farklı özelliklerde olan birer 

tablet armağan edilecektir. 

 

3. Birinci kategoride yer alıp birinci olan takıma bir tam altın, ikinci olan 

takıma bir yarım altın ve üçüncü olan takıma bir çeyrek altın armağan 

edilecektir.  

 

4. İkinci kategoride yer alan Lise takımları ve bireysel başvuruya da açık 

üniversiteliler (bireyel/takım) arasından birinci, ikinci ve üçüncü 

seçilecektir. Birinci olan takıma dört tam altın, ikinci olan takıma dört 

yarım altın ve üçüncü olan takıma dört çeyrek altın armağan edilecektir. 

 

5. İkinci kategoride kazananlar (birinci, ikinci ve üçüncüler) okul düzeyinde 

katılım sağlamışlar ise okullarına farklı özelliklerde birer adet tablet 

armağan edilecektir. 

 

6.  Başvuru Üniversite adına yapılmamış ve bireysel/takım üniversite 

öğrencisi olarak yapılmış ise bu tablet armağanı derece alana verilmez.  

 

7. Üniversiteli olarak (kişisel başvuru yoluyla) başvuru yapıp derece alanların 

okul için tahsis edilmiş tablet hediyesi dördüncü ve sonrasında sıralı olarak 

gelen okul takımına armağan edilir. Tablet özellikleri gözetilerek en iyi 

derece alandan sonraya doğru sıralama yapılır. Örneğin X Lisesi (1’lik),  
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Üniversiteli (2’lik), Y Lisesi (3’lük) kazanmış ise tablet hediyeleri şöyle 

dağıtılır. En özellikli X Lisesine, bir sonraki Y Lisesine ve sonuncusu da 4 

veya sonrasında dereceye giren liseye verilir. 

 

8. Yarışmada dağıtılacak ödüllere ilişkin mevzuattan doğan her türlü vergi, 

harç vb ödemelerinden Keçiören Belediyesi sorumlu değildir. Buna ilişkin 

ödemeler ödülü hak eden yarışmacı/takımlar tarafından ilgili mercilere 

yapılacaktır.  
 

9. Keçiören Belediyesi ödül dağıtım yapısı veya ödül değerleri, tipleri 

konusunda önceden haber vermeden değişikliğe gidebilir. 

 


