
 

 
 

ŞARTNAMESİ 



 

1. AMAÇ 
 Öğrencilerin günümüz robotik ve kodlama teknolojilerini kullanarak insanlık yararına 

robotik projeler ve eğitim yazılımları üretmeleri 

 Öğrencilerin Türkiye’yi çağdaş medeniyetler seviyesine taşıyabilecek bilimsel 

düşünceye sahip lider bireyler olarak yetiştirilmeleri, bilimsel süreçleri uygulayarak 

proje deneyim edinmeleri 
 

2. HEDEFLER 
Bu yarışma ile Rize İl ve ilçelerindeki tüm öğrencilerin; 

 Türkiye’yi çağdaş medeniyetler seviyesine taşıyabilecek bilimsel düşünceye sahip lider 

bireyler olarak yetiştirilmeleri, bilimsel süreçleri uygulayarak proje deneyim edinmeleri, 

 İlgi ve yetenekleri doğrultusunda edindikleri bilgi ve becerileri farklı alanlarda 

kullanabilmeleri, girişimcilik, bilimsel düşünme, yaratıcı zekâ ve rekabet bilinçlerini 

geliştirebilmeleri, 

 Ekip halinde çalışma deneyimi kazanmaları, bilgi teknolojilerini kullanmaları, 

 Yerel teknik sorunlara pratik çözümler bulabilmeleri, kalite ve verimlilik bilincini 

geliştirmeleri, 

 Günümüzün ihtiyaçlarına yanıt veren, deneyim temelli yeni eğitim becerisi ve takım 

halinde çalışma becerisi kazanmaları 

 Proje tasarlama, oluşturma, geliştirme, uygulama ve sunma deneyimi 

edinmeleri hedeflenmektedir. 
 

3. KAPSAM 
 Bu yarışma Rize ili genelindeki resmi/özel tüm ortaokul ve liseleri kapsar. 

 Bünyesinde ortaokul ve lise olan okullar; ortaokul kademesi için ortaokul kategorisine, 
lise kademesi için de lise kategorisine başvuru yapabilir. 

 

4. KATEGORİLER 

İnsanlık Yararına Teknolojiler (Çevre-Ulaşım, Sağlık, Eğitim) - Ortaokul ve Lise 

Doğal kaynakların verimli kullanılması, ekolojik dengenin ve çevrenin korunması, 

atıkların geri kazanılması, enerji kaynaklarının etkin kullanılması, çevre kirliliği, toplum 

tarafından ortak kullanılan ulaşım alanlarında mevcut sorunlara çözüm getirecek projeler ve 

benzeri konularda uygulanabilir ve sürdürülebilir teknolojik proje fikirlerini kapsar. 

 
Yarışma kapsamında bireylerin sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre 

edip topluma fayda sağlayacak projeler ortaya çıkarmaları amaçlanmaktır. İnsan hayatını etkileyen her 

alanda yapılacak yenilik ve teknolojik gelişme ile uygulanabilir projelerin hedefinde; yararlılık, topluma 

fayda ve kolaylık yer almaktadır. Bu doğrultuda projeler değerlendirilip uygulamaya konulacaktır. Aynı 

zamanda teknolojik ve ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde sağlık ve ilk yardım, engelli dostu, afet 

yönetimi ve sosyal inovasyon alanlarına ilişkin sorunları çözmek, bu bölgelerde hayatı kolaylaştırmaya 

yönelik çalışmalar ortaya koymak özgün ve millî kaynaklar ile hayata geçirmek temel hedeftir. 



 

 

 

Eğitim Teknolojileri Yarışması- Ortaokul ve Lise: 
 

Her türlü yazılım teknolojilerini (blok tabanlı ve metin tabanlı) kullanarak eğitim amaçlı uygulanabilir 
bir program oluşturma fikrini kapsar. Amaç, oluşturulan programın eğitim-öğretim süreçlerine yardımcı 
araç olarak kullanılabilmesidir. 

Eğitim Teknolojileri yarışması kapsamında, yarışmacı adaylarından eğitim veya öğretimde teknoloji 
entegrasyonu ile öğrenmeyi kolaylaştıracak, kalıcı hale getirecek, konunun doğrudan bağlı olduğu alan ile 
diğer bilim dalları arasında bağlantıyı kurarak konuyu çok yönlü ele almaya imkan tanıyacak ürün 
geliştirmeleri beklenmektedir. Bu ürünler, eğitim-öğretimde kullanılabilecek eğitim teknolojileri 
kapsamında, prototip, eğitsel yazılım, eğitsel oyun, eğitsel simülasyon, ve yenilikçi teknolojiler olabilir. 

 

 
5. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN PAYDAŞ KURUMLAR 

 Rize Valiliği 

 Rize Belediyesi 

 Rize İl Millî Eğitim Müdürlüğü 

 Rize Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

 Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

 Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

 Rize Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

 Çay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

 Gülbahar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

 Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

 Türk Telekom Güzel Sanatlar Lisesi 

6. YARIŞMADAN BEKLENEN SONUÇLAR 
 Sağlık, eğitim, çevre, ulaşım vb. konularda yaşanan sorunlara teknolojinin desteğiyle 

çözüm bulunması, geliştirilen eğitsel programlarla eğitim-öğretim süreçlerinin daha 

eğlenceli, verimli hale getirilmesi ve bu esnada Rize genelinde bilimsel amaçlı yapılan 

etkinliklere olan ilgi ve katılımın artması. 

 Bu tarz etkinliklerin yaygınlaştırılması çocuklarımızın ve gençlerimizin proje 

geliştirmeyle ilgili farkındalık, bilgi, deneyim kazanması ve bilimsel alanda düşünme 

becerileri gelişmiş bireyler yetiştirilmesine katkı sağlanması. 
 

7. YARIŞMA ESASLARI 
 Yarışmaya bireysel katılım sağlanabileceği gibi, takım olarak da başvuru yapılabilir. 

 Proje gruplarında en fazla üç öğrenci çalışabilir. Her projede danışman olmak 

zorundadır. 

 Yarışmacı, başvuru yapmadan önce yarışma hakkındaki tüm açıklamaları ve katılım 

koşullarını okuyup onaylamak suretiyle yarışmaya katılabilecektir. 

 Yarışmaya katılan birey ya da grupların Türkçe bir takım ismi belirleyip, projeyi tanıtan 

bir afiş hazırlayarak yarışmaya katılmaları gerekmektedir. Takım isminde kısaltma 

kullanılabilir. Afişler A1 boyutunda olmalıdır. 



 

 Projeler; sosyal bir etkiye sahip, yenilikçi, uygulanabilir ve özgün olmalıdır. 

 Her öğrenci her kategori için en fazla 1 kere katılım gösterme hakkına sahiptir. Bir 

öğrenci iki kategoride yer alabilir. Bir takım farklı projelerle iki kategoriye de başvuru 

yapabilir. 

 Öğretmenin öğrencileri yönlendirmek yerine onlar adına karar alması ve uygulama 

yapması özgüvenlerini zedeleyeceği gibi proje çalışmalarıyla oluşturulmak istenen 

eğitim-öğretim süreçlerini aksatacaktır. Bu bağlamda öğrencinin yapmadığı tespit 

edilen projeler elenecektir. 

 Ödüller takım adına verilecektir. 

 Juri üyelerinin kararı kesindir, sonuçlara itiraz edilemez. 

 Katılan her takım açacağı proje tanıtım stantından kendisi sorumludur. 

 
 

8. DEĞERLENDİRME 
Projelerin değerlendirilmesinde; 

 Proje konusunun orijinalliği ve yaratıcılığı, proje tasarımında dikkat, sebep-sonuç ilişkisi 

ve açıklık, uygulanabilirliği, öğrencilerin projeye hakimiyeti, beceri ve özenönemli kriterlerdir. 

 Yarışmaya katılacak takımlar arasından finalde yarışacak ekipler iki aşamalı bir 

elemeden geçirilerek seçilecektir. 

 Birinci aşamada projeler ön değerlendirme raporu üzerinden değerlendirilecektir ve bu 

aşamada başarılı olan takımlar proje detay raporu ve video aşaması olan ikinci aşamaya 

geçecektir. 

 İkinci aşamada projenin detay bilgilerini ve proje fotoğraflarını içeren proje detay 

raporu ve sunum videosu değerlendirilecektir. Bu aşamadan da başarı ile geçen takımlar 

üçüncü aşama olan final sergisi alanında finalist olarak yarışacaktır. 

 Üçüncü aşamada finale kalan projeler hem yarışma alanında gelen öğrencilere sunum 

yapacak hem de jüri tarafından somut olarak incelenip değerlendirilecektir. Sunum sırasında 

proje bitmiş olmalı ve projeye ait kodlar dijital ortamda jüriye gösterilmelidir. 

 

 
9. PROJE DANIŞMANI 
Her farklı proje için bir (1) öğretmen proje danışmanı olarak görev alabilir. Aynı öğretmen 

isterse birden fazla projenin danışmanlığını yürütebilir. Dereceye giren projeler 

ödüllendirilirken proje bazında onu hazırlayan öğrenciler dikkate alınacaktır. 



 

 

 

10. YARIŞMA KAPSAMINDAKİ GÖREVLER 

Rize İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
 Proje duyurularını il geneline yaymak, gerekli hallerde final değerlendirmesi için 

temsilci, jüri göndermek. 

 Yarışma sürecinin sonunda dağıtılacak olan ödülleri temin etmek 

 Final sergisine katılan bütün proje sahibi öğrenci ve danışman öğretmenlerine katılım 

belgesi vermek 

 
 

Proje Yarışması Organizasyon Ekibi 

 Yarışma sürecini organize etmek 

 Okullar ile yapılan gerekli yazışmaları yapmak ve takip etmek 

 Final Proje Yarışmasını ve ödül törenini organize etmek 

 
 

Proje Yarışması Yürütme Kurulu 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Başkanlığında, 

Rize İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 

Okul türlerinden 1 temsilci 

 Proje Yarışması Başvuru Değerlendirme ve Final Kurulunu oluşturmak 

 İl geneli yarışmanın duyurulması işlemlerini yürütmek 

 Okul/kurumlara yarışma afişlerini ulaştırmak 

 Final yarışmasına katılacak projelerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin resmi iş ve 

işlemlerini yürütmek 

 

Proje Yarışması Değerlendirme ve Final Kurulu 
Proje Yarışması Değerlendirme ve Final Kurulu, Proje yarışması organizasyon ekibi tarafından 

oluşturulur. Kurul, proje konusunda deneyimli, alanında uzman öğretmenlerden 

oluşturulacaktır. 

Bu bağlamda, yarışma elemelerinde 2 proje alanında 2 ayrı değerlendirme kurulu 

oluşturulması (Ortaokul ve Lise), her kurulda toplam 8 üyenin yer alması sağlanacaktır. Kurul 

üyelerinin belirlenmesinde ve sayısında İl Milli Eğitim Müdürlüğü değişiklik yapabilir. 

 Öğrenciler tarafından hazırlanan proje raporlarını değerlendirme ölçütlerine göre 

inceleyerek ön elemeyi yapmak 

 Öğrenciler tarafından hazırlanan proje raporlarını ve yapılacak sunumları 

değerlendirerek her kategoriden 10 projeyi Final Yarışmasına çağırmak üzere seçmek 

 Final Yarışmasında ilk üçe giren projeleri belirlemek 



 

Okul Proje Yarışması Yürütme ve Değerlendirme Komisyonu 
Okul Müdürü ya da görevlendireceği bir müdür yardımcısı başkanlığında, 

Okulda bulunan zümre başkanları 

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni/Bilişim Teknolojileri Alan Öğretmenleri 

Tercihe bağlı olarak meslek kuruluşları temsilcileri 

 Öğrencileri yarışma hakkında bilgilendirmek 

 Sorumlu olduğu öğrencilerin yarışma anında yapacakları program ve gösterilerle ilgili 

yapmaları gereken işlemlerde rehberlik etmek 

 Projeye esas olan alan öğretmenleri ile işbirliği yapmak, görevli olacak öğretmenlere 
resmi yazıyla görevlerini iletmek 

 Okul yönetimi ile işbirliği yaparak proje için gereken araç gereç teminini sağlamak 

 Yarışmaya hazırlık sürecinin okulda sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak 

 Değerlendirme sonucunda Final Yarışması için öğrenciye refakat etmektir. 

 
11. YARIŞMA SENARYOSU 

 Başvurular http://robotekrize.meb.gov.tr adresi üzerinden alınacaktır. Danışman 

öğretmenler öğrencilerine EK-1’de yer alan rapor formatı doğrultusunda rehberlik 

ederler. Proje raporu doldurularak http://robotekrize.meb.gov.tr üzerinden 

yüklenecektir. 

 Ön değerlendirme sadece sisteme yüklenen rapor üzerinden ve EK-2’de yer alan 

kriterlere göre yapılacaktır. Belirlenen tarihte 2. aşamaya kalan projeler ilan 

edilecektir. 

 İkinci aşamaya kalan projelerden proje detay bilgileri, ve projeye ait fotoğrafları içeren 

proje detay raporu ve proje tanıtım video sunumu istenecektir. İkinci aşama 

değerlendirmesi yüklenen rapor ve video sunumu üzerinden EK-3’te yer alan 

kriterlere göre yapılacaktır. Belirlenen tarihte finale kalan projeler ilan edilecektir. 

 Her proje üç değerlendirici tarafından puanlanacaktır. Üç değerlendiricinin puanının 

aritmetik ortalaması değerlendirme puanı olarak kabul edilecektir. 

 İkinci değerlendirme sonucunda 2 kategoriden yarışmaya çağırılacak olan projeler 

web sitesinde yayımlanarak final yarışmasına davet edilecektir. Final için EK-4’te yer 

alan kriterlere göre 100 puan üzerinden gerçekleşir. Final değerlendirmesinde ön 

değerlendirme ve proje detay raporu puanı dikkate alınmaz. 

 Final Yarışması değerlendirmesi, öğrencilerin hazırladıkları projelere ait bütün çıktıları 

(görsel, materyal, sunum, maket, prototip, kaynak kodlar vb.) ile jüri önünde sunmaları 

ile gerçekleşir.Her kategoriden toplam 20 projenin (Ortaokul-Lise) yarışacağı Final 

Yarışmasısonucunda en yüksek puanı alan her kategoriden 3 projeye ödül verilir. 

 Her takımın sunum süresi 5 dk. ile sınırlıdır. 

http://bit.ly/robotekrize
http://robotekrize.meb.gov.tr/


 

12. YARIŞMA UYGULAMA TAKVİMİ VE BASAMAKLARI 

Tarih Aşamalar 

28 Ekim 2022 Duyuruların yapılması 

1 Kasım-9 Aralık 2022 Başvuruların robotekrize.meb.gov.tr adresi üzerinden alınması 

20 Aralık 2022 Proje ön elemeyi geçen projelerin ilanı 

1-28 Şubat 2023 Proje detay raporunun sisteme yüklenmesi 

7 Mart 2023 İkinci aşamayı geçen projelerin ilan edilmesi 

26 Nisan 2023 Finalist projelerin sergilenmesi ve değerlendirilmesi 

27 Nisan 2023 Projelerin sergilenmesi ve ödül töreni 

13. ÖDÜLLER 
Birincilik Ödülü : 7.000TL 

İkincilik Ödülü : 5.000TL 

Üçüncülük Ödülü : 3.000TL 

Ödüller her yarışma kategorisi ve eğitim kademesi için ayrı ayrı verilecektir. 

Ayrıca, Final sergisine katılan bütün proje sahibi öğrenci ve danışman öğretmenlerine katılım 

belgesi verilecektir. 
 

14. İLETİŞİM 
Rize Milli Eğitim Müdürlüğü 

0(464) 280 53 71 

0(464) 280 53 81 

0(464) 280 53 05 

Eminettin Mahallesi Valilik Binası Kat:3 Merkez/RİZE 



 

15. EKLER 

EK-1: 1. Aşama Proje Değerlendirme Rapor Formatı 
Rapor içerisinde kesinlikle kişi ismi ve okul ismi geçmemelidir. Kullanacağınız görsellerde 

amblem, isim gibi proje sahibini çağrıştıracak imgelere yer vermeyiniz. Rapor formatı bilgi 

amaçlıdır. Başvurular http://robotekrize.meb.gov.tr adresindeki form üzerinden yapılacaktır. 
 
 

Proje Adı 

Proje içeriğiyle uyumlu bir ad olmalıdır 

Proje Özeti 

Projenin; amacını, varsa tespit edilen sorun ve çözüm önerilerini yazınız 

Çözüm Ürettiği Sorun / İhtiyaç 

- Proje fikrinizin hangi ihtiyaca ve probleme yönelik geliştirdiğinizi belirtiniz. Probleme yönelik geliştirdiğiniz 
çözüm önerinizi açıklayınız. 
- Bulduğunuz problem ve çözümün eğitim ve öğretim süreçleri açısından öneminden bahsedin. 

Özgünlük 

Projenizdeki soruna/ihtiyaca binaen geliştirdiğiniz çözümünüzün yenilikçi ve özgün taraflarını açıklayınız. 

Hedef Kitle 

Projenizin ulaşacağı hedef kitleden bahsetmeniz beklenmektedir. Neden bu hedef kitleyi belirlediğinizi 
açıklayınız. Projenizin hedef kitlenize sağlayacağı katkıyı açıklayın. 

Kullanılacak Yöntem 

Bu kısımda projenizi tamamlayabilmek için başvuracağınız yazılımsal, mekanik ve diğer teknik açıdan 
başvuracağınız yöntemlerden bahsedilmelidir. Uygulayacağınız yöntemin probleminiz için en etkili ve verimli 
yöntem olduğuna nasıl karar verdiniz? Projenizi hayata geçirmek için yapacağınız tüm aşamalardan 
bahsetmeniz beklenmektedir. 

Proje Takvimi 

Bu kısımda projeniz ile ilgili yapacağınız çalışmaların ve bunun zamana göre planlaması (proje takvimi) 
istenmektedir. Proje takviminizi şema/tablo olarak belirtmeniz gerekmektedir. 

http://robotekrize.meb.gov.tr/


 

EK-2: 2. Aşama Proje Değerlendirme Rapor Formatı 
Rapor içerisinde kesinlikle kişi ismi ve okul ismi geçmemelidir. Kullanacağınız görsellerde okul 

logosu, okul ismini çağrıştıracak bilgiler olmamalıdır. Sadece proje logosu kullanabilirsiniz. 

Rapor formatı bilgi amaçlıdır. Başvurular http://robotekrize.meb.gov.tr adresindeki form 

üzerinden yapılacaktır. 
 
 

Proje Adı 

Proje içeriğiyle uyumlu bir ad olmalıdır 

Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Projenizi kısaca tanımlayınız 

Problem/Sorun 

Projeyi yapmaya başlamadan hangi sorunu gördünüz, projeyi hangi sorunu çözmek için geliştirdiğinizi yazın. 

Çözüm 

- Proje fikrinizin hangi ihtiyaca ve probleme yönelik geliştirdiğinizi belirtiniz. Probleme yönelik geliştirdiğiniz 
çözüm önerinizi açıklayınız. 

Yöntem 

Projenin çalışma mantığından ve uygulama adımlarından bahsedin. Problemi çözerken kullandığınız 
yöntemleri yazınız. Projenin mekanik, elektronik ve yazılım tasarımı hakkında bilgi veriniz. 

Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projenizdeki soruna/ihtiyaca binaen geliştirdiğiniz çözümünüzün diğer projelerden farklı olan yenilikçi ve 
özgün taraflarını açıklayınız. 

Uygulanabilirlik 

Projenin günlük hayattaki uygulamalarından bahsedin, proje geniş ölçekte nasıl hayata geçirilip 
yaygınlaştırılabilir? Projeniz uygulanıyorsa, uygulandığı alanları yazınız. 

Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
Projede kullanılan/kullanılacak malzemelerin isimleri, fotoğrafları ve fiyatları ile projenin uygulanma 
aşamalarını gösteren haftalık veya aylık yapılan/yapılacak çalışmaların zaman planlamasını yazınız. 

Projeyi tamamlayana kadar geçen aşamada kullanılan malzemeleri ve fiyatlarını tablo halinde yazınız. 
Hangi malzemeleri hangi aşamada kullandığınızı zaman planlaması yaparak belirtiniz. 

Riskler 
Projenizin uygulanmasında oluşabilecek riskleri ve projenin uygulanmasını engelleyecek riskleri yazınız. Bu 
riskleri aşmak için yaptığınız veya yapılacak uygulamaları yazınız. 

Proje Fikrinin Hedef Kitlesi 
Projenizin ulaşacağı hedef kitleden bahsetmeniz beklenmektedir. Neden bu hedef kitleyi belirlediğinizi 
açıklayınız. Projenizin hedef kitlenize sağlayacağı katkıyı açıklayın. 

Proje Ekibi 
Projenin danışman öğretmeni ve projede yer alan öğrencilerin isimlerini ve görev dağılımını yazınız. 

Kaynaklar 
Projeyi tamamlayana kadar yararlandığınız kaynak site adreslerini yazınız. 

Fotoğraf ve Video 
Projeye ait en az 4 fotoğraf ekleyiniz. Fotoğraflar proje yapım aşamalarını ve son halini göstermelidir. 
Öğrencilerin projeyi anlattığı, proje fotoğraf ve bilgilerinden oluşan video hazırlanmalıdır. Video süresi en 
az 1 dakika ve çözünürlüğü en az 1280x720 piksel ölçülerinde, video boyutu en fazla 50 MB olmalıdır. 
Videolar başvuru formu üzerinden yüklenecektir. 

http://robotekrize.meb.gov.tr/


 

 

EK-3: 1. Aşama Değerlendirme Kriterleri 
1 Proje adı proje içeriğiyle uyumludur 5 

2 Proje özeti projeyi yansıtıyor 20 

3 Çözüm önerisi yeterlidir 15 

4 Proje özgün bir projedir 20 

5 Hedef kitle proje ile uyumludur 15 

6 Proje yöntemi yeterli ve proje içeriğiyle uyumludur 15 

7 Proje takvimi yeterli ve yapılan çalışmalar takvime uyumludur 10 

TOPLAM 100 

 
 

EK-4: 2. Aşama Değerlendirme Kriterleri 
1 Proje Özeti (Proje Tanımı) 5 

2 Problem/Sorun 10 

3 Çözüm 10 

4 Yöntem 10 

5 Yenilikçi (İnovatif) Yönü 10 

6 Uygulanabilirlik 10 

7 Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 10 

8 Riskler 10 

9 Proje Fikrinin Hedef Kitlesi 5 

10 Proje Ekibi 5 

11 Kaynaklar 5 

12 Fotoğraf/video 10 

TOPLAM 100 

 
EK-5: Final Değerlendirme Kriterleri 

1 Öğrenciler proje konusuna hakimdir (1-10) 10 

2 Sunum ve süre kullanımı (1-25) 25 

3 Öğrencilerin projeye katkı düzeyi (1-15) 15 

4 Öğrenciler proje kodlarına hakimdir (1-20) 20 

5 Dayanıklılık/ Programlama (1-10) 10 

6 Tasarım (1-10) 10 

7 Yenilikçilik (1-10) 10 

TOPLAM 100 

 


