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KATILIM ŞARTNAMESİ 
 

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü İzmir EBA İçerik Geliştirme Ekibi ve Bilim Kahramanları Derneği 
iş birliğiyle düzenlenecek Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye İzmir Özel Turnuvası, RoboKodlar İklim 
Krizi İçin Buluşuyor 18-19 Aralık 2021 tarihinde İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında 
gerçekleştirilecektir. Etkinlik ile ilgili detaylı bilgi ve katılımcı kriterleri bu dokümanda belirtilmiştir. 

İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  

Her geçen gün daha yoğun dijital bir ekosistem ile çevrelenen dünyamızda, öğrenenlerin bu 
dijital araçları karşılaştıkları problemlerin çözümünde daha etkili kullanabilmeleri ihtiyacı 
doğmuştur. Araştıran ve sorgulayan bireyler yetiştirmeyi hedefleyen İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü; 
21. yy. becerileri arasında da bulunan problem çözme ve etkin teknoloji kullanımı becerilerini 
öğrencilerimize kazandırmak amacıyla, Bilim Kahramanları Derneği iş birliğiyle düzenlenecek olan 
Dünya Robot Olimpiyatı Tükiye Türkiye “RoboKodlar İklim Krizi İçin Buluşuyor” İzmir Özel Turnuvası 
ile öğrencilerimize ulaşmayı hedeflemektedir. 

BİLİM KAHRAMANLARI DERNEĞİ  
“Her çocuk mucit doğar” söylemiyle yola çıkan Bilim Kahramanları Derneği; bilim, bilimsel 

düşünce ve bilimsel farkındalığın toplumun her kesiminde yayılması ve teşvik edilmesi için çalışmalar 
yapmak, çocuk ve gençlerin erken yaşta bilimle buluşmalarını sağlamak amacıyla kâr amacı 
gütmeden, kamu yararı gözeterek çalışmalarını sürdürmektedir.  

DÜNYA ROBOT OLİMPİYATI / WORLD ROBOT OLYMPIAD  

Programın Kısa Tarihçesi  

World Robot Olympiad ilk kez 2004’te Singapur’da düzenlenen, günümüzde 85’ten fazla 
ülkede uygulanan, 6-20 yaş arası çocuk ve gençlerin yer aldığı global bir robotik olimpiyat 
programıdır. Amacı dünyanın dört bir yanından çocuklar ve gençlerin yaratıcılıklarını, tasarım ve 
problem çözme becerilerini, öğretici robot oyunları ve aktiviteleri üzerinden geliştirmeleri üzerine 
bir araya getirmektir.  

Türkiye’de Bilim Kahramanları Derneği tarafından düzenlenen etkinlik, 2015 yılından beri 
Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye ismiyle gerçekleştirilmektedir. 2-3 kişiden oluşan takımların 20 
yaşından büyük bir koç ile birlikte katılabildiği programda 9 farklı klasman yer almaktadır.  
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TURNUVA ORGANİZASYON TAKVİMİ 

Teması “Climate Squad – İklim Takımı” olarak belirlenen Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye 
“RoboKodlar İklim Krizi İçin Buluşuyor” İzmir Özel Turnuvası 18-19 Aralık 2021 tarihlerinde yüz yüze 
ve Covid-19 tedbirleri sebebiyle ziyaretçilere kapalı şekilde düzenlenecektir.  Turnuva süreci 3 
aşamadan oluşacaktır.  

1. Aşama:  
Dijital formlar aracılığı ile değerlendirme yapılarak 2. aşamaya katılacak takımların tespiti 
yapılacaktır. (Her kategori kendi içerisinde değerlendirilecektir.) 
2. Aşama:  
2. aşamaya geçen takımlar hazırlayacakları video üzerinden projelerini sunacaklar ve jüri 
tarafından değerlendirmeleri yapılarak finale katılacak takımların tespiti yapılacaktır. (Her 
kategori kendi içerisinde değerlendirilecektir.) 
3. Aşama: 
Yüz yüze olarak jüri sunumlarının yapılarak başarılı olan ilk 3 takım belirlenecek ve ödülleri 
verilecektir. (Her kategori kendi içerisinde değerlendirilecektir.) 
 

Turnuva Kayıt Süreci 
• 28 Ekim-8 Kasım 2021 tarihleri arasında resmi ve özel okullarda görev yapan, okul tarafından 

belirlenen bir öğretmenin takım koçu olarak  www.robokod.org internet sayfası üzerinden 
sisteme “OKUL / TAKIM KAYDI” alanından Okul Başvuru Sürecini başlatması gerekmektedir. 

• “OKUL / TAKIM KAYDI” işlemini tamamlayan okulların; 10 Kasım 2021 Çarşamba gününe 
kadar takım koçu aracılığıyla  www.robokod.org adresi üzerinden giriş yaparak turnuvaya 
katılacak takım bilgilerini Okul/Takım Girişi alanında kullanıcı adı/şifre girişi yaparak “Takım 
Kayıt Formu”na doldurmaları gerekmektedir. 

Turnuva Bilgilendirme Süreci  
 Takım kaydını tamamlayan takım koçlarına yönelik 11-14 Kasım 2021 tarihleri arasında (kesin 
tarih ve saat tarafınıza bildirilecektir.)  Bilim Kahramanları Derneği tarafından bilgilendirme toplantısı 
düzenlenecektir. Toplantıya katılım zorunludur. 
Turnuva 1. Aşama Değerlendirme Süreci 

Turnuvaya kesin kayıt hakkı kazanan takımların koçu tarafından 24 Kasım 2021 Çarşamba 
günü saat 23.59’a kadar https://www.robokod.org/koc-paneli/ adresinde yer alan “Proje Ön 
Değerlendirme Formu” nu aynı sayfadaki “Dosya Yükleme” alanından PDF Formatında 
yüklenmelidir.  
Dosya Özellikleri:  

• Dosya uzantısı: PDF formatında olmalıdır. 
• Dosyanın büyüklüğü en fazla 10 MB olmalıdır.  

Ön değerlendirme sonucunda 2. aşamaya katılmaya hak kazanan takımlar (her kategoriden 40’ar 
takım olmak üzere toplam 160 takım) 1 Aralık 2021 tarihinde https://www.robokod.org/ web 
sitesinde duyurulacaktır. Ön değerlendirmeye katılmayan takımlar elenmiş kabul edilecektir. 

 

http://www.robokod.org/
http://www.robokod.org/
https://www.robokod.org/koc-paneli/
https://www.robokod.org/
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Turnuva 2. Aşama Değerlendirme Süreci 

Turnuvaya 2. aşamaya katılmaya hak kazanan takımlar hazırlayacakları video üzerinden (en 
fazla 2 dakikalık) projeleri ile robot çözümlerini sunacaklar ve jüri tarafından değerlendirmeleri 
yapılarak finale katılacak takımların tespiti yapılacaktır. Hazırlayacakları videoyu 8 Aralık 2021 
Çarşamba günü saat 23.59’a kadar https://www.robokod.org/koc-paneli/ adresinde yer alan 
“Dosya Yükleme” alanından Video Formatında yüklenmelidir.  
Dosya Özellikleri:  

o Dosya uzantısı: avi, mpeg, wmv, mp4 formatında olmalıdır. 
o Dosyanın büyüklüğü en fazla 25 MB olmalıdır. 

 
2. aşamaya katılmaya hak kazanan takımlar (her kategoriden 10’ar takım olmak üzere toplam 

40 takım) 13 Aralık 2021 Pazartesi tarihinde https://www.robokod.org/ web sitesinde 
duyurulacaktır. 2. aşama sürecine katılmayan/video göndermeyen takımlar elenmiş kabul 
edilecektir. 

2. aşamaya katılmaya hak kazanan takım üyeleri ve koçlara yönelik turnuva teması 
doğrultusunda 8-15 Aralık 2021 tarihleri arasında (Kesin tarih ve saati tarafınıza bildirilecektir.) 
turnuva hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla web semineri düzenlenecektir. Web seminerine 
katılım zorunludur. 

 
Turnuva Günü 

• Turnuva günü sabahı Takım Koçları kayıt masasında takım kayıtlarını tamamlamak, takım 
üyelerinin onay ve etik formlarını teslim etmek zorundadırlar. 

• 18 Aralık 2021: Minikler ve Küçük Yıldızlar kategorileri proje sunumu değerlendirmeleri ve 
Ödül Töreni. 

• 19 Aralık 2021: Yıldızlar ve Gençler kategorileri proje sunumu değerlendirmeleri ve Ödül 
Töreni. 

• Turnuva günü programı robokod.org web sitesinde yayınlanacak ve e-posta aracılığıyla 
gönderilecektir. 

KATILIMCI KRİTERLERİ VE KAYIT  

Turnuvaya kayıt ve turnuva süreci ile ilgili tüm iş ve işlemler www.robokod.org internet 
sitesi üzerinden yürütülecektir.  

Takım Olma Kuralları ve Yaş Aralığı  

• Minikler Klasmanı: Resmi ve özel okullarda 1 - 3. sınıflarda öğrenim gören öğrenciler  
• Küçük Yıldızlar Klasmanı: Resmi ve özel okullarda 4 - 5 ve 6. sınıflarda öğrenim gören 

öğrenciler  
• Yıldızlar Klasmanı: Resmi ve özel okullarda 7 - 8 ve liselerin hazırlık sınıflarında öğrenim 

gören öğrenciler  
• Gençler Klasmanı: Resmi ve özel okullarda 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda öğrenim gören 

öğrenciler 

https://www.robokod.org/koc-paneli/
https://www.robokod.org/
http://www.robokod.org/
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TAKIM SAYISI   
Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye “RoboKodlar İklim Krizi İçin Buluşuyor” İzmir Özel Turnuvasına 
katılacak takım sayıları aşağıdaki gibidir;  

• Minikler  100 Takım  
• Küçük Yıldızlar  100 Takım  
• Yıldızlar  100 Takım  
• Gençler  100 Takım  

KAYIT  
• 28 Ekim 2021 tarihi saat 15.00’den itibaren takım çalıştırıcısı (Takım Koçu), takımın kaydını 

https://www.robokod.org/ adresinde yer alan ‘OKUL / TAKIM KAYDI‘’ linkine tıklayarak 
yapacaktır.  

• Takımlar, okul tarafından belirlenen (okulda görev yapan) bir öğretmenin takım koçu olarak 
belirlenecek (takım koçu) ve 3 üyeden oluşacaktır. (1 Takım Koçu + 3 Öğrenci) 

• Takım oluşturmak için İzmir ilinde Resmi/Özel okulda öğrenim görüyor olmak 
gerekmektedir.  

• Her okul en fazla 1 takımla kayıt yapabilir.  
• Her takım koçu 1 takım çalıştırabilir. 
• Turnuvaya katılım ücretsizdir. 

 
KURALLAR  

Takımların uyacağı kurallar, bu dokümanın “Genel Kurallar” bölümünde belirtilmiştir. Her bir 
klasman için uyulacak kurallar ve yapılacak görevler ise klasman alt başlığında bulunan 
dokümanlarda anlatılmıştır. Turnuvaya kayıt yaptıran takımların Katılım Şartnamesi’ni ve bu 
dokümanları okudukları kabul edilir. 
GENEL KURALLAR  

Robotik, 21. yüzyıl becerilerini öğrencilere kazandırmak için birçok disiplini bir arada 
bulunduran önemli bir alandır. Robotik görevleri yerine getirmek, öğrencileri yeniliğe teşvik ederek 
yaratıcılıklarını ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine destek olur. Robotik bilimi birçok 
disiplini bir arada bulundurması sebebiyle; öğrencilerin bilim, teknoloji, mühendislik, matematik ve 
bilgisayar programlaya dair farklı alanlardaki bilgileri öğrenmelerine ve uygulamalarına imkân tanır.  

Robot tasarlamanın en faydalı tarafı öğrencilerin eğlenmesidir. Öğrenciler birlikte takım 
olarak çalışırlar ve kendilerine ait çözümleri keşfederler. Koçlar bu yol boyunca onlara rehberlik eder, 
ardından onların kendi başarılarını ve başarısızlıklarını deneyimlemelerine izin vermek için geri 
çekilirler. Öğrenciler bu destekleyici ve kapsayıcı ortamda gelişirler ve öğrenme tıpkı nefes alma gibi 
doğal olarak gerçekleşir.  

Günün sonunda, adil bir turnuvanın sonunda öğrenciler, ellerinden gelenin en iyisini 
yaptıklarını, öğrendiklerini ve eğlendiklerini söyleyebilirler. 

Turnuva Kuralları  

  Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye “RoboKodlar İklim Krizi İçin Buluşuyor” İzmir Özel 
turnuvasına ait kurallar İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü EBA İçerik Geliştirme Ekibi ve Bilim 
Kahramanları Derneği tarafından belirlenir. 

https://www.robokod.org/
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1. Malzemeler 
1.1. Takımlar için ayrılan stant alanında 1 adet 120 cm x 60 cm (veya yakın ölçülerde) masa, 4 

adet sandalye ve 1 adet şövale verilecektir. Takımlar poster sunumlarını verilecek şövalede 
sunacakları için poster tasarımlarını bu doğrultuda yapmalıdırlar. Stantlar arasında Covid-19 
Salgınla Mücadele Önlemleri kapsamında en az 3m boşluk olacaktır. 

2. Robot ile ilgili kurallar  
2.1. Kullanılacak parçalar konusunda herhangi bir sınırlama yoktur.  
2.2. Kullanılacak yazılımlar konusunda herhangi bir sınırlama yoktur.  
2.3. Kullanılacak mikro denetleyiciler konusunda herhangi bir sınırlama yoktur. Bu nedenle 

öğrenciler LEGO NXT, LEGO WeDo, LEGO EV3, LEGO Spike, VeX Robotics, Robotis Dream, 
Arduino, Raspberry Pi, Raspberry  Pi Pico ve diğer denetleyicileri kullanabilirler. 

2.4. Robotlar daha önceden inşa edilmiş ve yazılımı programlanmış̧ olarak gelmelidir.  
 

3. Turnuva 
 

3.1. Turnuvaya katılacak takımlar şu süreci izlerler:  
3.1.1. Robotun son haline getirilmesi ve takım tarafından test edilmesi  
3.1.2. Stant alanının hazırlanması (poster hazırlıkları vs.)  
3.1.3. Kurallara bağlılığı denetlemek için jüri sunumu öncesi robotun değerlendirilmesi  
3.1.4. Son hazırlık süresi (kurallara uygunluktan emin olunduktan sonra)  
3.1.5. Jüri sunumu ve robotun tanıtım gösterisi (jüriden gelen sorular ve 

takım cevapları dahil)  
Takımlar stant alanını en az bir veya daha fazla poster ile süslemelidir. Her takıma 1(bir) adet 

şövale verilecektir. Takımlar poster sunumlarını verilecek şövalede sunacakları için poster 
tasarımlarını bu doğrultuda yapmalıdırlar. Bu poster(ler) Jürilere projenin sorunu ve çözümünün 
yanı sıra takım çalışması, araştırmalar ile ilgili görsel/bilgiler içermeli ve robot projesini belirlemiş 
oldukları problemin çözümü doğrultusunda tanıtmalıdır.  

 
4. Sunum 

4.1. Takımların kullanacakları görseller jüri sunumları sırasında hazır olmalıdır.  
4.2. Katılımcılar, turnuva saatlerinde jüri sunumuna her an başlayabilecek şekilde hazır 

bulunmalıdır. Jüri sunumuna en az 10 dakika kala, takıma hazır olması için uyarı yapılacaktır.  
4.3. Jüri sunumları esnasında takım koçları sunum alanında bulunmayacaklardır. 
4.4. “RoboKodlar İklim Krizi İçin Buluşuyor” İzmir Özel Turnuvası’nda jüri değerlendirmesi kendi 

kategorilerine göre yapılır. 
4.5. Jüri değerlendirmesi için her takıma yaklaşık olarak 10 dakika süre verilecektir. İlk 5 dakika 

içinde katılımcılar robotlarını açıklar ve robotun yapabildiklerini gösterirler. Bu bölümde 
mutlaka canlı sunum gereklidir. Herhangi bir video veya başka bir sunum aracı tek başına 
kullanılmamalıdır. Geri kalan 2-5 dakikalık süre içerisinde, katılımcılar jüriden gelen soruları 
cevaplarlar.  

4.6. “RoboKodlar İklim Krizi İçin Buluşuyor” Turnuvasında tüm sunumların resmi dili Türkçe’dir.  
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5. Kurallara Uygunluk 
5.1. “RoboKodlar İklim Krizi İçin Buluşuyor” Turnuvası’na katılan takımlar ve koçlar, aşağıdaki 

internet adresinde bulunan “RoboKodlar İklim Krizi İçin Buluşuyor” Turnuvası Etik İlkeleri’ni 
kabul etmiş sayılırlar. Turnuva etik ilkelerine,  https://www.robokod.org/koc-paneli/ 
adresinde bulunan “Etik Kodlar 2021” bağlantısından ulaşabilirsiniz. 

5.2. Takımlar, “RoboKodlar İklim Krizi İçin Buluşuyor” Turnuvası Etik İlkeleri belgesini, A4 çıktısı 
olarak imzalanmış şekilde turnuvaya getirmeli ve jüri seansları başlamadan önce kayıt 
masasına teslim etmelidirler.  

5.3. Turnuvaya kayıt olan takımlar https://www.robokod.org/ Koç Panelinde yer alan duyuruların 
turnuva kurallarının bir parçası olduğunu kabul etmiş sayılırlar. 

  

https://www.robokod.org/koc-paneli/
https://www.robokod.org/
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6. Turnuva için Jüri Değerlendirme Formu  
  
  

Kategori  Kriter  Puan  

  
  
  

1. Proje  
(Toplam Puan: 50)

  

1. Yaratıcılık - Proje özgün, değerli ve yaratıcı düşünme / yenilikçi ve yaratıcı tasarım / ilginç ve farklı yor
um ve uygulamalar içeriyor.  

10  

2. Çözüm Kalitesi - Proje iyi düşünülmüş ve soruna iyi bir çözüm sunuyor. Çözüm, 
WRO sezonunun temasını destekliyor.  

15  

3. Araştırma & Rapor - Proje kapsamında araştırmanın yapıldığı çok açık. Rapor projenin özetini  
açıkça ifade ediyor: Sorun, çözümler, süreç, bulgular, takım ve görevler açıkça sunulmuş  

15  

4. Gösteri/Eğlence Değeri – Projenin ilk görüşte olumlu etkileyen bir tarafı var; bizi 
yeniden görmeye/dinlemeye ve daha fazlasını dinlemeye/öğrenmeye teşvik ediyor.  

10  

2. Programlama 
(Toplam Puan: 45) 

1. Otomasyon – Proje, kendi kendine veya hiç insan etkileşimi gerekmeden işliyor. Mikro denetleyici(ler
) sensör değerlerine göre karar verebiliyor.  

15  

2. Doğru Mantık - Program akışı anlamlı ve sensörlerden okunan veriye karşılık verecek şekilde ilerliyor.  15  
3. Karmaşıklık - Projede karmaşık 
algoritmalar, yapılar ve tasarımlar içeren birden fazla programlama dili, sensör ve denetleyiciler 
kullanılmış.  

15  

  
 
 
 
 
 

3. Mühendislik 
Tasarımı 

(Toplam Puan: 45) 

1. Teknik Anlayış - Takım üyeleri projelerinin mekanik ve programlama aşamalarının 
nasıl çalıştığını açık, net, anlaşılır ve ikna edici bir şekilde anlattı  

15  

2. Mühendislik Kavramları - Projede mühendislik konseptlerine yer verildiğine ve iyi bir 
şekilde kullanıldığına dair kanıtlar görmek mümkün. Takım üyeleri mühendislik konseptlerini ve bunların
kullanım gereksinimlerini açıklayabilecek durumdalar.  

  
10  

3. Mekanik Verimlilik - Parçalar ve enerji verimli bir şekilde kullanılmış. Mekanik konseptlerin 
/ prensiplerin (dişliler / kasnaklar / kollar / tekerlekler / akslar) doğru bir şekilde kullanıldığına dair  
kanıtlar görmek mümkün.  

  
10  

4. Yapısal Dayanıklılık - Proje (robot ve yapılar) güçlü ve sağlam. Gösterim tekrar tekrar gerçekleştirilebi
lecek durumda - parçalar dökülmüyor - tamirat gereksinimi çok az.  

5  

5. Estetik - Mekanik unsurlar göze hitap ediyor; takımın profesyonel bir 
görüntü kazandırmak için özellikle çabalamış oldukları gözüküyor.  

5  

  
  
  

4. Sunum  
(Toplam Puan: 40)

  

1. Başarılı Sunum – Proje beklendiği gibi çalıştı ve tekrar tekrar çalıştırılsa da yine aynı sonucu verebilec
ek durumda.  

15  

2. İletişim & Mantıklı Düşünme Becerisi – Katılımcılar 
projelerinin ne olduğunu, nasıl çalıştığını, neden bu konuyu seçmiş olduklarını ilgi çekici bir 
yöntemle açıklayabiliyor.  

10  

3. Hızlı Düşünme - Takım, projeleri hakkında sorulara kolayca cevap verebiliyor. Sunum sırasında ortaya 
çıkan problemlerle de başa çıkabildiler.  

5  

4. Posterler ve Dekorlar - Projelerini tanıtmak ve anlatmak için kullanılan materyaller net,  
kısa ve özenle hazırlanmış. – En az 1 x (120 x 90).  

5  

5. Proje Videosu - Puan, yalnızca zamanında iletilen videolar için verilir. Video, problemi ve çözü
mü anlatmaya ve ekibi tanıtmaya iyi bir katkı sağladı.  

5  

  
5. Takım Çalışması  
(Toplam Puan: 20) 

1. Ortak Öğrenme Kazanımları - Takım üyelerinin tamamının proje konularına ilişkin  
detayları içselleştirdiği ve proje ile ilgili bilgilere hakim olduğu anlaşılıyor.  

10  

2. Dahil Olma - Takım, tüm üyelerin projelerinin geliştirilmesinde, 
yapımında ve sunumunda önemli bir rol oynadığını gösterebilmiştir.  

5  

3. Takım Ruhu - Takım kendi içinde pozitif bir 
iletişim sağlamış, uyumlu, birbirine bağlı ve değer veriyor. Projelerini başkaları ile 
paylaşma konusunda da hevesli ve çoşkulular  

5  

En Yüksek Puan  200  

*Temaya açıkça uygun olmayan projeler 0 puan alacaklardır. Jürilerden her kategoriyi maksimum puan 10 olmak üzere 0’dan 10’a kadar 
puanlamaları istenmektedir. (25 puan değerindeki bir kategoriye 9 puan verildiyse, kategori puanı 22.5 olacaktır, vb.)  
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7. Ödüller 
• Daha sonra açıklanacaktır. 
• Ödüller hakemler ve jüriler tarafından oluşturulan sıralamaya uygun olarak verilir. 
• Her bir takım üyesi ve takım koçuna dijital katılım belgesi verilecektir.  

  PROGRAM GÜNÜ GENEL AKIŞI 
18-19 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilecek “RoboKodlar İklim Krizi İçin Buluşuyor” İzmir 

Özel Turnuvası organizasyonu, program akışı, takımlarla https://www.robokod.org/koc-paneli/ ve 
e-posta aracılığıyla paylaşılacaktır. 

Program süresince, jüri oturumları takımlarla yüz yüze gerçekleştirilecek ve etkinlik dışarıdan 
katılımcılara kapalı olacaktır.  

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bilim Kahramanları Derneği, yukarıda bahsi geçen tarihle 
ve akışla ilgili gerekli değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Program tarihleri değiştirildiği takdirde 
kayıtlı takımlar e-posta aracılığıyla bilgilendirilecektir. 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

https://www.robokod.org/koc-paneli/
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Turnuva için Belirlenen Görevler 

GİRİŞ  

İklim değişikliğinin sonuçlarını yaşadığımızı fark ettiğinizi tahmin ediyoruz. Daha fazla orman yangını, 
aşırı sıcaklıklar, daha uzun sıcak hava dalgaları ya hiç olmayan ya da su baskınlarına yol açan yağışlar ve 
yükselen deniz seviyeleriyle karşı karşıyayız. Doğa ve okyanuslar normal olarak havadan karbondioksit 
emerek iklim düzenleyici olarak görev yaparlar. Ancak, fosil yakıtları kullanarak saldığımız sera gazlarının 
miktarı o kadar yüksek ki, bu yükseklik doğanın onları emme yeteneğini aşıyor.  

Bu nedenle İKLİM TAKIMI’nın harekete geçerek, dünyamız üzerinde iklim krizinin neden olabileceği 
olası tehlikeleri önlemesi gerekiyor!  

Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye “RoboKodlar İklim Krizi İçin Buluşuyor” İzmir Özel Turnuvası’na 
katılacak takımlar, fosil yakıtların neden olduğu sera gazı salınmasını önlemek veya sera gazı emilimini 
arttırmak için yenilikçi robotik çözümler oluşturacaktır. Robotlarınızı tasarlarken, farklı teknolojiler ve yerel 
olarak bulabileceğiniz farklı materyaller kullanmaktan çekinmeyin.  

İKLİM TAKIMININ GÖREVLERİ  

Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye “RoboKodlar İklim Krizi İçin Buluşuyor” İzmir Özel Turnuvasına 
katılacak takımlardan aşağıdaki alt başlıklar altında yenilikçi fikirler bulmaları istenmektedir. Takımlar 
üzerinde çalışmak için iki alandan birini çalışmayı tercih etmelidirler.  

1. Taşımacılık yapmaktan kaçınmak için üretimi yerelleştirmek  
Malların ve insanların bir yerden bir yere taşınması, sera gazı emisyonlarının ana sebeplerinden 

biridir. Dünyamızda, herhangi bir anda fosil yakıtlarla çalışan yaklaşık 10.000 uçak havada, yaklaşık 40.000 
kargo gemisi denizde, yüz milyonlarca otomobil ve kamyon da karada yol alıyor.  

İhtiyacımız olan ürünleri yerel olarak üretmek için robotik çözümler arıyoruz. Bu çözümler ürünlerin 
fosil yakıtlar kullanarak gemi, uçak, araba ve kamyonlarla binlerce kilometre yol kat etmesinin önüne 
geçecektir. Çözümler, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjiyi kullanmalıdır.  

Benzer şekilde çalışmaların da uzun seyahatlere gerek kalmadan uzaktan yürütülmesine imkân 
sağlayan çözümler de aranmaktadır. Bu çözümler uçakla yolculuk etme veya iş yerine gidip gelme ihtiyacını 
azaltacaktır. 

2. Doğaya iklimi düzenleme yeteneğini geri kazandırmak  
Doğal mekanizmalar, sera gazlarını (özellikle karbondioksit) yakalar ve oksijeni açığa çıkarırken 

karbonu tutar. Fakat insanlar doğayı ve bu mekanizmaları değiştirdi. Bu nedenle bu olumsuz değişimleri 
tersine çevirmek için ekibinize, yani İklim Takımı’na ihtiyacımız var. 

Hem yeniden ağaçlandırma ve sulak alan restorasyonu için hem de doğal ortamlarda 
sera gazlarının emilme kapasitesini artırmak için robotik çözümler arıyoruz.  

Bu konuda ilham verici bilgileri 13 no'lu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi “İklim değişikliği ve etkileri 
ile mücadele etmek için acil önlem alın1” bölümünde bulabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi 
için https://sustainabledevelopment.un.org/sdg13 sayfasına bakabilirsiniz2.  
 

 
 
 
 

 
1 Sustainable Development Goal No. 13 “Take urgent action to combat climate change and its impacts” 
2 Türkçe kaynak olarak da https://www.kureselamaclar.org/amaclar/iklim-eylemi/ sayfasını inceleyebilirsiniz. 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg13
https://www.kureselamaclar.org/amaclar/iklim-eylemi/
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TURNUVA GRUPLARINA YÖNELİK İSTEKLER 
Minikler  

Bu klasmandaysanız, size ve arkadaşlarınıza olumlu etkileri olacak bir çözüm sunmalısınız.  
Küçük Yıldızlar  

Bu klasmandaysanız, çözümünüzün çevrenizin ya da ailenizin ilgisini nasıl çekeceğini 
açıklamanız gerekmektedir. 
Yıldızlar  

Bu klasmandaysanız, çözümünüzün, halihazırda yaptığımız işleri yaparken 
uyguladığımız mevcut yöntemler, yaşam tarzı alışkanlıkları, vb. üzerindeki etkisini göstermeniz gere
kmektedir. Neler değişecek? Bundan kim yararlanabilir veya kim etkilenebilir?  
Gençler 

Bu klasmandaysanız, çözümünüzün, uygulanması durumunda sera gazı emisyonlarının azal
tılması üzerindeki etkisini destekleyici rakamlarla göstermeniz gerekmektedir. Verilerinizi açık ve 
inandırıcı bir şekilde ifade etmelisiniz.  

  
Diskalifiye Durumları 

• Eğer bir takımın çözümünün (donanım ve / veya yazılım), internette ya da farklı mecralarda 
bulunan bir başka çözümle aşırı derece benzerliği varsa veya açıkça bu çözümün kendi 
çözümleri olmadığı tespit edilirse, takım soruşturulacak ve muhtemelen diskalifiye olacaktır.  

• Eğer bir takımın çözümünün (donanım ve / veya yazılım), açıkça kendi çözümleri olmadığı ve 
yetişkin biri tarafından tasarlandığı tespit edilirse, takım soruşturulacak ve muhtemelen 
diskalifiye olacaktır. 

• Turnuva sürecinde düzenlenecek web semineri ve turnuva bilgilendirme toplantısına 
katılmayan takımlar diskalifiye olacaklardır. 
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Turnuva ile ilgili Önemli Tarihler 

• 28 Ekim - 8 Kasım 2021 tarihleri arasında Okul / Takım Kayıtlarının tamamlanması 
gerekmektedir. 

• 10 Kasım 2021 Çarşamba saat 17:30’a kadar Takım Kaydı’nın (Takım üyelerinin ve Takım 
bilgilerinin girilmesi işleminin) tamamlanması gerekmektedir. 

• 11 - 14 Kasım 2021 tarihleri arasında Turnuvaya katılım hakkı kazanan takımların koçlarına 
(kesin tarih ve saat tarafınıza bildirilecektir.)  Bilim Kahramanları Derneği tarafından yapılacak 
bilgilendirme toplantısına katılacaklardır. 

• 24 Kasım 2021 tarihi saat 23:59’a kadar kesin kayıt hakkı kazanan takımların koçu tarafından  
www.robokod.org adresinde bulunan “Proje Ön Değerlendirme Formu”nun indirilip 
doldurularak PDF formatında sisteme yüklenmesi. 

• 24 Kasım - 1 Aralık 2021 Jüri Ön Değerlendirmelerinin yapılarak 2. aşama katılmaya hak 
kazanan takımların belirlenmesi. 

• 1 Aralık 2021 tarihinde www.robokod.org internet sitesi aracılığıyla 2. aşamaya katılmaya 
hak kazanan takımların duyurulması. 

• 8 Aralık 2021 tarihi saat 23.59’a kadar 2. Aşamaya katılmaya hak kazanan takımların koçu 
tarafından proje ve robotlarını tanıtan videonun sisteme yüklenmesi. 

• 8- 13 Aralık 2021 2. aşamaya katılacak takımlara turnuva hakkında bilgilendirme yapılması 
amacıyla web seminerinin düzenlenmesi. (Kesin tarih ve saati tarafınıza bildirilecektir.) 

• 13 Aralık 2021 tarihinde www.robokod.org internet sitesi aracılığıyla finale katılmaya hak 
kazanan takımların duyurulması. 

• 18 Aralık 2021 Minikler ve Küçük Yıldızlar kategorileri proje sunumu değerlendirmeleri ve 
Ödül Töreni. 

• 19 Aralık 2021 Yıldızlar ve Gençler kategorileri proje sunumu değerlendirmeleri ve Ödül 
Töreni. 
 

http://www.robokod.org/
http://www.robokod.org/
http://www.robokod.org/
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