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1. Turnuva Tanıtımı  
1.1  MakeX Nedir 

 
MakeX, Robotics Turnuvası, Maker Maratonu ve STEAM Karnavalı gibi 

etkinliklerle yaratma, paylaşma ve işbirliğine yönelik coşkuyu teşvik eden gençlerin 
büyümesine rehberlik eden bir robot etkinlik platformudur. Ana faaliyeti Çin'de 
gerçekleştirilen MakeX Robotik Turnuvası, bilim, teknoloji ve eğitim yeniliğini üst 
düzey rekabet yoluyla teşvik etmek ve gençleri bilim, teknoloji, mühendislik, sanat, 
matematik ve diğer multidisipliner bilgiler ve bunların pratik problemlere 
uygulanmasıyla STEM eğitimini destekleyen uluslararası bir robot turnuvasıdır. Buna 
ek olarak, MakeX gençlerin işbirliği içinde iş yapmalarını ve rekabet içinde 
kendilerini geliştirmelerini savunmaktadır. 
 

1.2  MakeX Robotik Turnuvası Hakkında 
MakeX, gençlere kendini keşfetme, kendini geliştirme ve kişisel başarı için bir 
platform sunmaya ve daha iyi eğitime katkıda bulunmaya adanmıştır. 
MakeX, gençleri paylaşım içinde işbirliği yapmaya, işbirliği içinde yaratmaya ve 
kendi değerlerini gerçekleştirmek için rekabette büyümeye teşvik eder. 
MakeX, STEM-A eğitimine odaklanan lider küresel uluslararası robot turnuvası 
markası olmayı umuyor. 
  

1.3  MakeX ruhu  
MakeX'in temel değerleri: Yaratım, Paylaşım, İşbirliği 
MakeX Starter'ın temel değerleri: Yardımseverlik, Dostluk, İletişim, Mutluluk. 
 
Gençleri öğrenmede, aktif olarak iletişim kurmada ve değiş tokuş etmede birbirlerine 
yardımcı olmaya teşvik edin. Müttefikler ya da rakipler kim olursa olsun, arkadaşlar 
edinip mutluluğu tadarken birbirlerinden öğrenecekler ve gelişecekler. 
 

1.4  2018 Sezonu 
Ülkemizde MakeX Robotik Turnuvası Eğitim Teknolojileri Derneği tarafından 
Robotistan’ın desteği ile organize edilmektedir. 2018’de Türkiye’de ilk kez 
gerçekleştirilecek olan MakeX Robotik Turnuvası, Aralık 2018’de Çinde yapılacak 
olan Dünya Şampiyonasına katılacak takımları belirlemek üzere düzenlenmektedir. 
 

1.5  Katılım Koşulları 
MakeX Robotik Turnuvası gençlere yüksek kaliteli, son derece etkili ve üst düzey bir 
robot etkinlik platformu sunmayı amaçlıyor. Takım koçları,9-15 yaş arası gençlerden 
oluşan takımlarının kayıtlarını https://www.tef.istanbul/makex sitesi üzerinden 
gerçekleştirebilirler . Takımlar 1 koç (zorunlu), 1 danışman (zorunlu değil) ve en az 2, 
en çok 4 takım üyesinden oluşmalıdır. Koçların 18 yaşını doldurmuş olması 
zorunludur.  
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1.6  Turnuva takvimi 
2018 MakeX Robotik Turnuvası tüm dünyada gerçekleştirilecektir. Eğitim 
Teknolojileri Derneği tarafından organize edilen Türkiye ayağı, 19-20 Mayıs tarihleri 
arasında ICC Kongre ve Fuar Merkezinde yapılacak olan Teknoloji ve Eğitim Fuarı 
(TEF) bünyesinde yapılacaktır.  
 

2.   Görev Tanıtımı 
2.1  Tema  

Uzaydan dünyamıza baktığımızda dünyamız gittikçe daha fazla çölleşmekte ve su 
kaynaklarımız daha fazla kirlenmektedir. Ne yazık ki mavi gezegenden çok 
uzaklaşıyoruz.  
 
İnsanlığın dünya üzerinde yarattığı kirliliği iyileştirmek için robotlar tasarlama 
sorumluluğu siz gençlerde. Böylece Dünya yeniden “Mavi Gezegen” olacak. Bunun 
için yapmanız gerekenler, sudaki çöplerin ayrıştırılması ve su yüzeyindeki kirliliğin 
uzaklaştırılması; eski bacaların ve termik santrallerin sökülmesi; hava ve yeraltı 
suyunun kalitesinin gözlemlenmesi… 
 
MakeX turnuvacıları, gezegeni maviye geri döndürmekle sorumlusunuz! 
 

2.2  Saha 
Saha büyüklüğü 2m X 2m'dir ve arena PU kumaş veya sprey boyalı kumaştan 
yapılmıştır. Beyaz kılavuz çizgisi 2 cm genişliğindedir ve beyaz kılavuz çizgisinin 
ucunda görev modelini yerleştirileceği yer işaretlenmiştir. Arenadaki mavi ve kırmızı 
kareler robot başlangıç bölgeleridir. Arenada birçok görev yerine getirilebilinir. 
Görevler 5 bağımsız görev ve 4 ittifak görevi içerir. Kırmızı ve Mavi Takımlar, kendi 
kullanımları için sırasıyla iki başlangıç alanına sahiptir ve ittifak görevi için 4 ortak 
başlangıç alanı vardır. 
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2.3  Gruplar 

İlkokul grubu (9-12 Yaş): Her müsabakada, zorluk seviyesine göre 4 bağımsız görev 
ve 2 ittifak görevi gerçekleştirilir.  
Ortaokul grubu (12-15 Yaş): Her müsabaka, zorluk derecesine göre 5 bağımsız görev 
ve 2 ittifak görevi gerçekleştirir., 

 
2.4  Puanlama  

 

E1.  Görev skoru: turnuva sırasında, hakem görevlerin tamamlanmasına dayalı 
olarak ilgili puanları verecektir. Bir görev tamamlandığında, hakem karşılık gelen 
puanı verir. Bir görev tamamlandığında, takip eden operasyonun puanı öncekini 
etkilemez. Bağımsız görev tamamlandıktan sonra, yarışan takım bağımsız görevleri 
için puanlarını alabilir. İttifak görevi tamamlandıktan sonra, ittifak içinde yarışan iki 
takım ittifak görevinin puanını alabilir. Görevlerin ayrıntıları için lütfen görevlerin 
tanıtımına bakınız. 
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E2.  Tamamlanma süresi: turnuva beş dakika sürer. Takımlar müsabakayı 
bitirmek için hakeme işaret ettiğinde ya da turnuva süresi sona erdiğinde müsabakanın 
zamanlaması durur ve o andaki süre turnuva için tamamlanma süresidir. Tamamlanma 
süresi sıralama için belli avantajlar sağlayabilir. 
             Eleme sistemi ülkemizde yapılacak ilk turnuva olması nedeniyle yapılan koç 
ve hakemler toplantısı sonucunda kaldırılmıştır. Yeni durumda her takım 3 tur maça 
çıkar. Yaptığı maçlar sonucunda aldığı en yüksek tur puanı takımın puanını belirler. 
E3.  1.Tur Puanı = Yarışan tarafların bağımsız görev puanları ile ittifak puanları 
toplamından ihlal (ceza) puanlarının düşülmesi ile hesaplanır.  
E4.  2.Tur Puanı: Yarışan tarafların bağımsız görev puanları ile ittifak puanları 
toplamından ihlal (ceza) puanlarının düşülmesi ile hesaplanır. 
E5.  3.Tur Puanı: Yarışan tarafların bağımsız görev puanları ile ittifak puanları 
toplamından ihlal (ceza) puanlarının düşülmesi ile hesaplanır. 
E6.  Şampiyonluk Skorboard Puanı: Takımların çıktığı 3 turluk maçlarda en 
yüksek puanı aldığı maç skorboard şampiyonluk puanını belirler. 
 
 

2.5  Robotun tanımı  
E7.  Robot üzerinde yalnızca mBot motorları ya da Makeblock’un ürettiği ve 
Türkiye’de Robotistan tarafından satılan TT Geared Motor DC 6V/312RPM motorları 
kullanabilir.  
E8.  3D yazıcıda hazırlanmış parçaların yanı sıra Makeblock’un ürettiği ve 
Türkiye’de Robotistan tarafından satılan parçalar kullanılabilir.  
E9.  Belirlenmiş 9g Micro Servo (1 adet)   
E10.  Belirlenmiş mCore (1 adet) 
E11.  Robotun başlangıç boyutları: 25cm (uzunluk) x 25cm (genişlik) x 25cm 
(yükseklik).  
E12.  Robotun azami boyutları:: 30cm (uzunluk) x 30cm (genişlik) x* 30cm 
(yükseklik).  
E13.  Robotun azami ağırlığı: 5kg.  
 

2.6  Robotu yeniden başlatmaya ilişkin kurallar 
E14.  Takımlar turnuva esnasında her zaman robotlarını yeniden başlatıp modifiye 
edebilirler. 
E15.  Robotunu yeniden başlatmak isteyen takım bunu hakeme işaret etmelidir, 
hakem tarafından onaylandıktan sonra takımlar robotlarını dışarı alabilir. 
E16.   Robot turnuva sahasından alındıktan sonra, modifiye edilebilir, reset 
edilebilir, yeniden başlatılan robot başlangıç alanlarından herhangi birine 
yerleştirilerek yeniden başlatılabilir (örneğin Kırmızı takımın robotu kırmızı takıma 
ayrılan başlama noktalarından ya da her iki takım için ayrılan ortak başlama 
noktalarından birinden başlayabilir).  
E17.  Robot sahadaki görev malzemelerine dokunduktan sonra yeniden 
başlatılmasına karar verilirse, bu malzemeye ilişkin puan geçersiz sayılır.  
E18.   Robotun yeniden başlatılması turnuvayı ya da turnuva süresini durdurmaz.  
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2.7  Robotta yapılabilecek değişikliklerin tanımı  

E19.  Müsabaka sırasında, hakemlere işaret ettikten sonra, turnuvacı, bilirlenen 
bölgede değişikliği gerçekleştirilmek üzere robotu sahadan alabilir. Değişiklik beş 
dakika içinde tamamlanacaktır ve müsabaka zamanlaması modifikasyon süresinde 
durmayacaktır. 
E20.  Robot değişiklik sırasında bilgisayara bağlı olmayacaktır, aksi takdirde hakem 
takımı müsabakadan diskalifiye etme hakkına sahiptir. 
E21.  Turnuvacılar programı mCore'daki tuşlarla değiştirebilir. 

 
2.8  Etkinlik kuralları  

R1.  Zamanında gelmeme: yarışan takımların zamanında gelmeleri gereklidir ve 
hakemlerin turnuvaya zamanında gelmeyen takımları diskalifiye yetkisi vardır. 
R2.  Robotu önceden başlatmak:  turnuvacılar robotlarını yalnızca hakemler 
turnuvayı başlattıktan sonra çalıştırabilir. Turnuvacılar robotlarını önceden 
çalıştırırlarsa, hakem tarafından bir kez uyarılırlar ve turnuva başlar. Robot yeniden 
önceden başlatılırsa, hakem takımı turnuvadan diskalifiye etme yetkisine sahiptir. 
R3. Sahadaki görev malzemelerine dokunmaktan kaynaklı ihlal: Turnuvacıların 
müsabaka sırasında sahadaki görev malzemelerine dokunmaları kesinlikle yasaktır. 
Sahadaki görev malzemeleri ile her temas ihlal olarak değerlendirilir ve müsabakada 
20 puan düşülür. Eğer sahadaki görev malzemelerine dokunarak turnuvada avantaj 
elde edilmişse puan geçersiz sayılır. İzleme çizgilerinden sapan robot 
cezalandırılmayacaktır. 
R4.  Kural dışı rehberlik: Turnuva sırasında, sahanın tamir ve onarım bölgesinde 
yarışan takımların ebeveynleri veya mentorlarının herhangi bir şekilde katılımcı 
takımlara herhangi bir rehberlik sağlamalarına izin verilmez. Kurallara aykırı 
davranışlarda bulunulursa, hakem ekibi müsabakadan diskalifiye etme hakkına sahip 
olacaktır. 
R5.  Güvenli olmayan robotlar: Güvenlik faktörleri, robotlar tasarlanırken ve 
yapılırken tam anlamıyla dikkate alınacak ve robotlar sahadaki görev malzemelerine 
veya insanlara zarar vermeyecektir. Hakem robotun güvenli olmadığını tespit ederse, 
turnuvacı robotu değiştirmelidir, ve bu gerçekleşmeden robot turnuvada yarışamaz. 
R6.  Aşırı davranış: Turnuvacıların ve ilgili personelin turnuvanın 
durudurulmasına neden olacak şekilde kaba ve sahanın ve izleyicinin ciddi biçimde 
güvenliğini etkileyecek şekilde davranmaları, aşırı davranış olarak kabul edilecektir. 
Aşırı davranışlar aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir: Rekabet ruhunu 
ciddi şekilde ihlal eden ve tekrarlanan veya açıktan faul yapan davranışlar; 
turnuvacılara, antrenörlere, turnuvacılara veya katılımcılara yönelik uygar olmayan 
davranışlar; güvenlik kurallarını vb. ihlal eden tekrarlanan ya da açık eylemler. Aşırı 
davranışlar, kural ihlali yapan takımın karşılaşmadan ya da turnuvadan diskalifiye 
edilmesiyle sonuçlanabilir.  
R7.  Takımların, alana programlama için kullanılabilecek dizüstü bilgisayarları ve 
diğer araçları getirmelerine izin verilmez ve kurallar ihlal edilirse, takım turnuvadan 
diskalifiye edilecektir. 
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R8. Robotlar, alan kırışıklıkları, ışıklar vb. Gibi bazı durumlara uyum 
gösterebilmelidir. Turnuvacılar bu durumları dikkate almalı ve oyundan önce robotları 
ayarlamalıdır. 
 

2.9  Bağımsız Görevler 
2.9.1  Çöp ayrıştırma:  

1)  Kırmızı, mavi ve sarı olmak üzere üç tip ev çöpü vardır ve sahada üç çöp 
kutusu var. Ev çöplerinin yanında ilgili renk kartları vardır. Aşağıdaki şekilde 
gösterildiği gibi. 
2)  Robot, ev çöpünü uygun yuvarlak çöp kutusuna yerleştirir (kırmızı - R, yeşil - 
G ve sarı - Y). Robot sınıflamayı doğru olarak tamamlarsa, ortaokul grubu her ev 
çöpü için 30 puan alır. 
3)  İlkokul grubu için çöp kutularına en yakın şekilde herhangi bir renkte ev 
çöpleri yerleştirilecektir. Robot sınıflamayı doğru olarak tamamlarsa, bu görev 
tamamlanmış sayılır ve ilkokul grubu 90 puan alır. 
4)  Puanlar, evsel çöp objesi çöp kutusu alanına %70 girerse ve stabil kalırsa 
alınabilir.  
5.  Renkler bu sıraya göre sabit kalacak hakem tarafından değiştirilmeyecektir. 

 
 

2.9.2  Hava kalitesine ilişkin bilgi toplama  
1)   Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi saha tabanına sabitlenmiş bir hava kalitesi 
test cihazı bulunmaktadır. Halka test cihazının 3. deliğinde asılı durmaktadır. 
2)  İlkokul grubunun 30 puan alması için hava kalitesi test cihazını tabanından 
ayırması yeterli olacaktır.  
3)  Ortaokul grubunun robotu ise hava kalitesi test cihazını tabandan çıkarmalı ve  
cihazı başlangıç bölgesine götürmelidir. Hava test cihazı tam olarak başlangıç alanına 
girdiğinde ortaokul takımı 30 puan almaya hak kazanır. 
 

 

    Çöp kutuları 

    Evsel atık  
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2.9.3  Bacayı sökme 

1)  Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi sahada dikilmiş bir baca var. 
2)  Eğer robot bacayı düşürürse, 20 puan elde eder. 

 

 
 

2.9.4  Termik Santralin Sökülmesi 
1)  Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi sahada eski termik santralleri temsil eden üç 
mavi çubuktan oluşan bir atık termik santral bulunmaktadır. 
2)  Robot üç termik santralin yönünü aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi diğer 
yöne doğru eğerse, görev tamamlanır ve her çubuk için 20 puan alınır. 
 

Güç 
Anahtarı 

Atık Bacası 

Hava kalitesi ölçüm aracı 
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2.9.5  İnşaat Artıklarının Atılması 
1)  Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi sahada büyük ölçekli inşaat atıkları olan üç 
yer vardır. 
2)  Robot büyük ölçekli inşaat atıklarını kare alandan dışarı iter ve atıkların sabit 
izdüşümü kare alanıyla temas halinde olmazsa, her yer için 20 puan alınır. 

Termal Güç 
İstasyonu 

Termal Güç 
İstasyonu 
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2.9.6  Yeraltı Sularının İzlenmesi 

1)  Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi sahada beş adet yeraltı suyu izleme noktası 
bulunmaktadır. 
2)  Robot beş adet yeraltı suyu izleme noktasını tespit edip, LED veya dijital tüp 
üzerinde renkli anormal izleme noktalarının sayısını göstermelidir.  
İzleme noktalarının rengi sarıdır ve izleme alanlarının sayısı rastgele olup, doğru 
şekilde görüntülendiğinde, 20 puan verilir. 

 

 
 

 

İnşaat Atıkları 

Yeraltı Suları İzlem Alanı 
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2.10  İttifak Görevleri 
2.10.1  Evsel Atıkların Gaz Yakıta Dönüştürülmesi 

1)  Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi sahada bir yakıt gazı fermantasyon tankı ve 
bir akaryakıt istasyonu bulunmaktadır. 
2)  Mavi takımın robotu mavi başlangıç bölgesinden başlar ve gaz üretmek için 
nakil kavşağında bulunan yakıt gazı fermantasyon tankını benzin istasyonuna iter; 
Kırmızı takımın robotu bu noktadan sorunsuzca geçer ve sağa döner.  
3)  Yakıt gazı fermantasyon tankının dikey izdüşümünün sabit durumu benzin 
istasyonuna girerse, 10 puan alınır ve Kırmızı ekibin robotu izleme çizgisi boyunca 
gider ve kavşağı düzgün bir şekilde geçip sağa dönerse, kırmızı robotun dikey 
projeksiyonu tamamen Taşıma kavşağı ile bağlantılı olmayan 20 puan alınabilir. 
 
4.   Ancak her iki takım da bu görevi yapmaya karar verdiğinde, yakıt gaz mayalama 
tankı hakem tarafından görev yerine koyulacaktır. Burada amaç takımların, bağımsız 
görevleri arasında yer alan “Çöp ayrıştırma” görevini bağımsız bir şekilde yerine 
getirebilmesine olanak sağlamaktır. 

 

 
 

2.10.2  Çölde Ağaçlandırma 
1)  Aşağıdaki şekilde görüleceği üzere sahada iki fidan, bir geçiş alanı ve iki çöl 
alanı bulunmaktadır.  
2)  Robottlardan biri fidanları geçiş istasyonuna getirir ve diğeri de geçiş 
istasyonundan aldığı fidanları çöldeki dikim alanına götürürse, ve fidanların dikey 
izdüşümünün sabit konumu geçiş alanına girerse ya da teslimat tamamlanırsa her 
fidan için 10 puan, fidanların dikey izdüşümünün sabit konumu çöl alanına girerse, 
her fidan için 10 puan alınır. 

Yakıt Gaz 
Mayalama Tankı 

Akaryakıt 
istasyonu 
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2.10.3  Temiz Su 

1)  Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi sahada kirlilik temizleyiciler bulunmaktadır. 
2)  Robot kirlilik temizleyici A’nın yerini tespit eder ve kirlilik temizleyici B’yi de 
ölçekte aynı yere taşırsa 10 puan alır, kirlilik temizleyici C’yi de ölçekte aynı yere 
taşırsa tekrar 10 puan alır. 
3)  Kirlilik temizleyicinin dikey izdüşümünün sabit konumu aynı ölçek alanına 
geliyorsa puanlar alınır. 

Çöl Alanı 
 

Fidanlar 

Geçiş 
İstasyonu 
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2.10.4  Ormanda Balo 

1)  Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi sahada bir sahne alanı 
bulunmaktadır. 
2)  Bir robot balo alanına müzik çalmak için girer, ve öteki robot buna 
eşzamanlı olarak eylemi tamamlayacak şekilde dönmek ve dans etmek için 
sahaya girer. 10 puan alınır.  

A 

B 

C 
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3.   Turnuva Süreci  

3.1  Takım kaydı  
MakeX Robotik Turnuvası kayıtları https://www.tef.istanbul/makex adresinden online 
olarak gerçekleştirilmektedir. Turnuvaya katılımı onaylanan takımların mail 
adreslerine kesin kayıt formu gönderilir. Bu formun doldurulması ile online kayıt 
süreci tamamlanır.  
 
Turnuva günü takımlar kayıt masasına gelirken yanlarında  

- Öğrenci Aile Onay Formlarını  
- Jüri Takım Tanıtım Formunu 
- Öğrencilerin Nüfus Cüzdanı fotokopilerini  

 
getirmelidir.  
 
Kayıt masasında turnuva günü işlemlerini tamamlayan takımlara, broşür, katılım 
hediyeleri ve diğer materyalleri içeren malzeme paketleri teslim edilir.  
 

3.2  Sunum 
Takımların üyelerinin mühendislik defterlerinden 4 kopyayı ve robotlarını kendilerine 
kayıt sırasında bildirilen saatte sunum alanına getirmeleri ve orada gözlemcilere 
sunmaları gerekir.  
 
Sunum soru ve cevaplarla öğrencilerin robot bilgisini yerinde ölçecektir. Bu süreç 8-
10 dakika sürmektedir. 
 
Takımlar, mühendislik notlarının elektronik kopyasını, kaynak kodunu, takım 
üyelerinin fotoğraflarını, robotlarının fotoğraflarını, yapım süreçlerinin fotoğraflarını 
ve videolarını paketleyerek bunları makex@egitekder.org adresine gönderecektir; e-
postanın başlığı "2018 MakeX XXX Turnuvası - takım ismi - tema" olarak 

Sahne Alanı 
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adlandırılmalıdır (örneğin: 2018 MakeX Robotik Turnuvası - Voyage-Blue Planet).  
 
Sunum materyalleri arasında istenen diğer şeyler için, lütfen ekteki "Mühendislik not 
defteri"ne bakın. 
 

3.3  Denetim 
Katılımcı robotların turnuvanın kurallarına ve katılımcıların ve izleyicilerin 
güvenliğine uygun olmasını sağlamak için robotlar ilk olarak “Robot Jürisi”ne 
girmelidir.  
 
Bu amaçla turnuvaya katılan tüm takımlar, kayıt günü ve müsabakadan önce, 
kendilerine kayıt sırasında söylenen zamanda “Robot Jürisi”ne girmek zorundadır. 
 
“Robot Jürisi”neden geçemeyen takımlar turnuvaya dahil olamazlar.  

3.4  Isınma turları 
Takımlar kayıt, denetim ve sunum sürecini tamamladıktan sonra ilgili gönüllülerden 
yardım alarak bu amaçla sağlanmış masalarda ısınma çalışmaları yapabilirler. Isınma 
sahalarının kullanımı, ilgili gönüllüler ile iletişime geçerek size turnuva günü 
verilecek programdaki saatlerde kalibrasyon alanında olma  ilkesine dayanır. 
 
Takımlar ısınma masalarını her defasında 10 dakikadan fazla kullanamazlar. Gün 
içerisinde en fazla 3 kez kullanabileceklerdir. 
 

3.5  Koçlar toplantısı 
Etkinliğin başlamasından önce hakem dikkat edilmesi gereken tüm unsurları ve 
kolayca penaltıya neden olan durumları açıklamak üzere katılan tüm koçları toplar. 
 

3.6  Program duyurusu  
Her takımın ittifak takımındaki arkadaşları ile prosedürler ve işbirliği hakkında bilgi 
alışverşinde bulunarak ve iletişim kurarak turnuvaya hazırlanmak ve robotlarındaki 
sorunları gidermek için süreleri vardır. Bu süre zarfında, takımlar sadece organizasyon 
komitesi tarafından öngörülen alanda robotların hatalarını düzeltebilirler. Mentorların 
turnuva sırasında sahaya girmelerine ya da  öğrencilere herhangi bir şekilde yol 
göstermelerine izin verilmez. 
 

3.7  Turnuvanın Başlaması 
Hakem katılımcı takımların hazır olduğunu doğruladıktan sonra, "üç, iki ve bir" 
şeklinde geri sayımı yapılır. Hakem düdüğü ile turnuvacılar robotu başlatmak için 
düğmeye basabilirler 
 
Müsabaka süresi sahnede yer alan bir elektronik ekran ile geri sayım şeklinde 
izleyiciler ve takımlar ile de paylaşılıyor olacaktır.  
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3.8  Robotun Yeniden Başlatılması 
Takımlar, robotun yeniden başlatılması için turnuvanın başlamasından sonra herhangi 
bir zamanda el kaldırarak hakeme işaret edebilirler. Hakem tarafından onaylandıktan 
sonra, takımlar robotu arenadan çıkarabilir ve programı sıfırlayabilir ya da 
değiştirebilir ve ardından kendi başlangıç alanlarına ya da ortak başlangıç alanlardan 
birine geri gönderebilirler.  
 
Yeniden başlatmadan önceki son görev puanı geçerlidir. Sahadaki görev dekorları eski 
yerine getirilmez, görevler tekrar edilmez, görev tekrar edilse de puan olarak 
hesaplanmaz. Turnuva süresi bu esnada durdurulmaz. 
 

3.9  Turnuvanın Sonu 
Her turnuva beş dakika sürer. Hakem düdüğü çalıp, düdük duyumu gerçekleştikten 
sonra, turnuvacılar robotun gücünü derhal kapatır ve artık arenada herhangi bir 
nesneyle temas etmezler. Müttefik takımın lideri de oyun esnasında hakeme 
turnuvanın bitirilmesi için önceden işaret edebilir. Bu durumda işaret edilen an, oyun 
zamanı olarak kaydedilecektir.  
 

3.10  Puanın Doğrulanması 
Hakem, robotun tamamladığı görevlere göre puanlama yapacaktır. Müttefik takımın 
lideri sonuçları onaylamak için imzalayacaktır. 
 
 
 

3.11  Ödül Töreni ve Kapanış Töreni 
Ödül töreni ve kapanış töreni, ilk üçe giren takımların yanı sıra bireysel ödüllerinin 
dağıtımını da kapsar.  
 

4.   Ödüller 
4.1  Kazanan 

Ortaokul grubu ve ilkokul grubu 1. Leri Şampiyonluk kupası almaya ve Çine gitmeye 
hak kazanır. 
 

4.2  Turnuvanın İkincisi 
Ortaokul grubu ve ilkokul grubu, 2.leri  2.lik kupası almaya hak kazanır. 
 

4.3  Turnuvanın Üçüncüsü 
Ortaokul grubu ve ilkokul grubu, 3.lük kupası almaya hak kazanır. 
 

4.4  En İyi tasarım Ödülü  
En iyi tasarım ödülü, yarışan tüm takımların sınırların dışında düşünebilmelerini 
cesaretlendirme beklentisiyle yaratıcı yenilikçi ve sanatçı takıma verilecektir.  
 
Takımların bu ödül için robotlarının benzersiz tasarım ve yapısını ortaya koymaları,  
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göstermelerini ve mükemmel bir estetik ve teknoloji birleşimi yaratmaları 
gerekmektedir.  
 
Değerlendirme standartları: 
1. Sunum bölümünde takımlar kendi robotlarının tasarım konseptlerini, jüriye sunar 
ve açıklar. 
2. Takımlar robotlarının tasarım taslağını oluşturma ve tasarım aşamasını sunmalıdır.  
3. Diğer takımların robotlarından farklı yönleri belirtilmelidir. 
 

4.5  En İyi Takım Kültürü Ödülü 
MakeX Robotics Turnuvası turnuva esnasında eşsiz takım kültürüne sahip olmayı 
savunmaktadır. Yarışan tüm takımlar takım kültürlerini çeşitli şekillerde sunabilir: 
örneğin, takım posterleri, takım bayrakları, takım logoları, rozetler vb. Yanı sıra 
izleyicilerin bu takım kültürünü algılamarını sağlayacak hediyeler de hazırlanabilir.  
Değerlendirme standartları:  
1. Turnuva esnasında takım, takım kültürünü göstermekten sorumludur. 
2. Takım kültürü posterler, bayraklar, logo ve rozet gibi araçlarla ifade edilebilir. 
3. Açılış ve kapanış törelerinde yer almak ve tarzlarını göstermek için Düzenleme 
Komitesi’ne başvurabilirler. 
 

4.6  Teknoloji İnovasyon Ödülü 
Sadece yaratıcı ruhu olan bir takım sürekli bir ivme akışına sahip olacaktır. 

Takımların sınırların dışında düşünebilmelerini ve sürekli yeni şeyler ortaya 
koyabilmelerini cesaretlendirmek amacıyla belirlenen Teknoloji İnovasyon Ödülü,  
teknoloji alanında önemli bir atılım ve inovasyona sahip olan takıma verilecektir.  

 
Değerlendirme standartları: 
1. Sunum bölümünde, takım robotunun robotun önemli bir inovasyon ve teknoloji 
atılımı olduğunu yansıtan parçalarını ve tasarım ve inovasyon ilkesini tanıtan ve 
tasarım ve inovasyon ilkesini jüriye sunmalıdır. 
2. Mühendislik defterinde, robotla ilgili önemli yenilikler ve teknoloji atılımlarına dair 
açıklamalar olmalıdır. 
 

4.7  Duyarlı Profesyonllik Ödülü 
Bir turnuvaya katılmak, sadece puanlar ve sıralamalardan ibaret değildir. Bundan 

daha çok turnuvaya katılan tüm takımların birlikte gelişmelerini sağlar.  
 
Duyarlı Projesyonellik Ödülü, turnuva sırasında, güvenlik kurallarına, etkinlik 

alanının temizliği ve düzenine özen gösteren, Organizasyon Komitesi'nin 
çalışmalarıyla aktif olarak işbirliği yapan  ve turnuva düzenine tam olarak uyan 
takıma verilir.  
 
Değerlendirme standartları: 
1. Turnuva sırasında, takım güvenliği kurallarına, etkinlik alanının temizliği ve 
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düzenine özen gösterir, Organizasyon Komitesi'nin çalışmalarıyla aktif olarak işbirliği 
yapar ve turnuva düzenini korur. 
2. Turnuva sırasında, takımlar turnuva yönetmeliğine uyup iyi takım imajını 
gösterebilirler 
 

4.8  Rekabet Ruhu Ödülü 
Rekabet ruhu Ödülü tüm yarışan takımların diğerlerine yardım etmek, turnuva 
düzenine uymak turnuva esnasında hakkaniyet ve adaletten ayrılmamak gibi 
“böbürlenmeden kazanmak, onuruyla yenilmek” anlayışında bir rekabet ruhunu 
cesaretlendirmek için verilmektedir. 
 
Değerlendirme standartları: 
1.  Turnuva sırasında takımlar özellikle de zor durumda olan ve yardıma ihtiyacı 
olan takımlara kendi istek ve insiyetifleriyle yardım ederler. 
2.  Turnuva sırasında, ortaya çıkabilecek çatışma ya da anlaşmazlıklarda takımlar 
kendi insiyetifleriyle sorunları çözebilir ve bu süreçte adil ve adaletli davranabilir. 
3.  Turnuva sırasıda “böbürlenmeden kazanmak, onuruyla yenilmek” bilincinin 
yanı sıra pozitif enerjilerini korurlar, önlerindeki engellerin onları büyüttüğünü 
öğrenirler. 
 

4.9  Üstün Gelişim Ödülü  
Bu ödül sadece MakeX Şampiyonasında olağanüstü bir değişiklik ve ilerleme 
gösteren takıma verilir.  
Değerlendirme standartları: Organizasyon Komitesi kararıyla en çok gelişme gösteren 
takım belirlenir. 
 
Not: Turnuvanın ülkemizdeki ilk senesi olması sebebi ile MakeX 2018 
turnuvasında bu ödül verilmeyecektir.  
 

4.10  Yılın Birincisi, İkincisi, Üçüncüsü (MakeX Şampiyonası)  
Yıllık toplam puanlara göre birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü verilir.  
 

4.11 İlk Sekiz (MakeX Şampiyonası)  
Yıllık puanlara göre İlk Sekiz ödülü Şampiyona sıralamasında 4 ile 8. Sıradaki 
takımlara verilir. 
 

5.   2018 MakeX Şampiyonası 
2018'de turnuva, yerel turnuvalar, bölgesel turnuvalar ve MakeX Şampiyonası 
finallerine bölünecektir. Takımlar, yerel ve bölgesel yarışlara katılarak puan 
kazanmaları ve MakeX Şampiyonasında bulunmaya hak kazanmaları için bölgesel 
müsabakalarda gerekli başarıyı göstermiş olmaları gerekmektedir. 
 
Not: Turnuvanın ülkemizdeki ilk senesi olması sebebi ile MakeX 2018 turnuvasında bu ödül 
verilmeyecektir. 
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5.1  İtiraz Süreci 
5.1.1  İtiraz Koşulları 

E22.  İtirazlar, “geçerli itiraz süresinde” gerçekleştirilmeli, “Özdeğerler ve 
Arkadaşça Rekabet” ruhuna uygun olmalıdır.  
 

5.1.2  İtiraz Aşamalarının Detayı 
E23.  Takım koçları ilk önce İtiraz Kayıt Formu’nu doldurur ve daha sonra Tahkim 
Komisyonu'nun soruşturması yürütülür. Gerekirse, itirazın tarafları Tahkim 
Komisyonu tarafından durumun soruşturulması için belirlenen yere çağırılır. 
Soruşturma sırasında, Tahkim Komisyonu mentoru, ebeveyni, akrabası ya da arkadaşı 
olmaksızın yalnızca iddia sahibiyle görüşme hakkına sahiptir. Soruşturma sürecinde, 
iddia sahibi haklı talebini açıkça ifade etmeli ve nesnel gerçekleri çok fazla duygu 
taşımadan açıklamalıdır. 
 
İtiraz Kayıt Formu turnuva günü, iletişim masasındaki görevlilerden temin edilebilir 
yada her takımın kendisi ile ilgilenmekle görevli gönüllüsünden yardım istenebilir. 

 
5.1.3  Geçerli İtiraz Süresi 

E24.  Turnuvanın bitiminden sonra 30 dakika içinde itirazlar sunulmalıdır. 
E25.  Geçerli başvuru süresi içinde yapılmayan itirazlar geçersiz sayılır ve işleme 
alınmaz. 
 

5.1.4  Tahkim Süreci 
E26.  Tahkim Komisyonu, hakem, tahkim danışmanları ve turnuva teknik 
direktörlerinden oluşur. Tahkim Komisyonu, turnuvada ortaya çıkan temyizlerin 
kabulünden ve turnuva ve fuarın adil ilerlemesini ve sadece turnuva sonuçlarını 
sağlamak için tahkim soruşturmalarını yürütmekten sorumludur. Herhangi bir 
karşılaşmaya ait video ve fotoğrafların tekrarı sadece Tahkim Komisyonunun kararı 
ile olabilir, bu da çekim açısı ile ilgili yanlış sonuçlardan dolayı tahkim kanıtı olarak 
kullanılmaz. 
 

5.1.5  Tahkim sonuçları 
E27.  Tahkim sonuçları "orijinal karşılaşma sonuçlarını korumak" ve "karşılaşma 
tekrarı" olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Tahkim Komisyonu, her iki tarafın yeniden 
temyiz edemeyeceği nihai tahkim kararını alır.  
 

5.1.6  Karşılaşma Tekrarı Süreci 
E28.   Sistem arızası, saha hasarları ve teknik nedenlerden dolayıya da  hakem grubu 
karşılaşma sonucunun geçersiz olduğuna veya mücbir sebep nedeniyle müsabakanın 
yarıda kesildiğine hükmederse, gerekçelerin sunulması ve tartışılmasından sonra 
hakem ekibi karşılaşmanın tekrarını yazılı olarak isteyebilir.  
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Herhangi bir robot arızasından (mekanik / elektrik / yazılım / iletişim arızası vb. dahil 
olmak üzere), işletim hatasından veya yetersiz pilden kaynaklı şekilde karşılaşmanın 
kesintiye uğraması ya da sonlandırılması nedeniyle yeniden karşılaşma yapılması 
kararı talep edilemez ve verilemez. 
 

6.   Etkinliğe Katılım 
6.1  Turnuvacılar 

Mavi Gezegen İlkokul Grubuna katılacak turnuvacıların 8-11 yaşlarında, Ortaokul 
Grubunda katılacakların ise 11-15 yaşlarında olmaları gerekmektedir. Yaşı daha küçük 
olanların yaşı daha büyük olanların kategorisinde turnuvasına izin verilmekte, ama 
yaşı küçük olanların kategorisine büyüklerin katılmasına izin verilmemektedir.  
 

6.2  Takım Koçu  
Her takımın 18 yaşını bitirmiş 1 takım koçu olmak zorundadır. Bunun yanı sıra 1 
mentorü de olabilir. Mentorün yaş sınırlaması yoktur.  
 

6.3  Takım malzemeleri 
Her takımın bir takım logosu, takım adı ve takım sloganı olmalıdır. Takım kültürünü 
yansıtacak şekilde üniformaları, bayrakları, posterleri, rozetleri ve zemin süslemeleri 
olması tavsiye edilir. Takımlara tişört organizasyon ekibi tarafından organizasyon 
günü kayıt masasında verilecektir. 
 

6.4  Turnuva için kayıt 
Turnuvaya kayıt, kayıt dönemi içerisinde ve kontenjanlar dahilinde 
https://www.tef.istanbul/makex adresinden gerçekleştirilebilir. 
 

6.5  Turnuva Bilgileri 
Karşılaşma bilgileri, maç kılavuzları, ekipman kılavuzları ve düzenleme videoları vb. 
gibi Organizasyon Komitesi tarafından sağlanan resmi bilgileri içermekle birlikte 
bunlarla sınırlı değildir. Turnuvacılar, karşılaşmaya girmeden önce karşılaşma 
bilgilerinin güncellenmesine dikkat etmek zorundadır. Turnuvacıların müsabaka 
bilgilerinin güncellemesine dikkat etmemeleri nedeniyle ortaya çıkan sorunlar, 
turnuvacıların sorumluluğundadır.  
 
Turnuva ile ilgili güncel bilgiler kayıt döneminden turnuva finalinin yapıldığı güne 
kadar https://www.tef.istanbul/makex adresinden yayınlanacaktır.  
 

6.6  Turnuva Kılavuzu 
MakeX Robotik Rekabet Komitesi, Turnuva Kılavuzunu etkinliğin ilerleyişi içinde 
revize edecek ve geliştirecektir. Turnuvacı ve danışmanların, Turnuva El Kitabının en 
son sürümünü kullanmaları gerekmektedir. 
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6.7  Turnuva Açıklamaları 
MakeX Robotik Rekabet Komitesi, Turnuva Kılavuzunu turnuva sürecinde gözden 
geçirecek ve geliştirecektir. Turnuva Kılavuzunun en son versiyonu resmi web sitesi 
https://www.tef.istanbul/makex aracılığıyla duyurulacaktır. Detaylar için lütfen 
"etkinlik bilgileri güncellemesi" bölümüne bakınız. 
 

6.8  Program Broşürü 
Turnuvacıların her karşılaşmadan önce Program Broşürüne dikkat etmeleri 
gerekmektedir. Program Broşüründe bazı kurallar güncellenmişse, Program 
Broşüründeki güncellenmiş kurallar geçerli olacaktır.  
 

6.9  Katılım Koşulları 
Organizasyon Komitesi, güvenlik ya da teknik gereksinimlerin yerine getirilmemesi 
ya da spor ruhunun maddi ihlal ve rekabet adaleti kapsamında ancak bunlarla sınırlı 
olmayan herhangi bir sebepten ötürü diskalifiye etme hakkına sahiptir.  
 

7.   Feragatname 
Turnuvacıların, robotların üretiminde tam koruma önlemleri almaları gerekmektedir. 
Kullanılan robot parçalarının düzenli imalatçılardan satın alınması gerekmektedir. 
Potansiyel güvenlik tehlikesi olan parçaların düzeltilmesi ve kullanımı ulusal yasa ve 
yönetmeliklere, kalite ve güvenlik standartlarına uygun olmalı ve ilgili mesleki 
niteliklere sahip personel tarafından üretilmeli ve işletilmelidir. Üretim ve arışma 
sürecine turnuvacıların ulusal yasa, yönetmelik ve güvenlik şartnamelerini ihlal eden 
herhangi bir eyleminin tüm sonuçları ilgili turnuvacılar tarafından üstlenilecektir. 
 

8.   Telif hakkı bildirimi  
Kurallar, MakeX Robotics Rekabet Komitesi tarafından telif hakkıyla 
korunmaktadır. Organizasyon Komitesinin yazılı onayı olmadan, herhangi bir 
organizasyon veya birey, herhangi bir çevrimiçi medya, elektronik medya ve 
yazılı medya dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ticari baskı için 
kullanamaz. 

 


