2021-2022 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM DÖNEMĠ ROBOT YARIġMALARI
Herkese merhaba. Biraz normalleştiğimiz şu zamanlarda şartlar bu şekilde devam eder ise
bazı organizasyonların bazı sınırlamalarla da olsa olacağını tahmin ediyorum. Bu nedenle
sizin için, çok bilinen yarışmaların web sitelerini gözden geçirdim ve neler olduğunu, en son
ne paylaştıklarını sizler için derledim. Güzel ve kıran kırana mücadeleli günlerde görüşmek
dileği ile…
1.MEB ROBOT YARIġMASI:
2021 Haziranında Şanlıurfa’da yapılması gereken etkinlik salgın nedeni ile ertelendi. Şuan
sitede başka bir açıklama yok. Sadece geçen yıl kayıt yapanların haklarının saklı olduğu
belirtiliyor. Muhtemelen yine Şanlıurfa’da olacaktır.

2.TEKNOFEST:
Bu yıl İstanbul Atatürk Havalimanında gerçekleşen etkinlik için 2022 yılı için önce
AZERBAYCAN ismi geçse de 2023 de orada olacağı, 2022 yılında benimde memleketim
olan SAMSUN’da olacağı bilgisi paylaşıldı. En son T3 Heyeti ile Samsun idarecilerinin alan
gezisi ve protokol görüntüleri paylaşılmıştı. Tarih net olmasa da yine Eylül Ayı içerisinde
olacağını düşünüyorum.
3.ODTU ROBOT GÜNLERĠ
Ve tarihi kesin olan, bir aksilik olmazsa 18 Mart 2022 de bizlerle 18. kez buluşacak olan
UORG’18 için çok mutluyuz. Türkiye’nin ilk robot yarışması ünvanını 2002 yılında alan
UORG, 2008 yılında Uluslararası Yarışma ünvanını da aldı. Heyecanla bekliyoruz. Medya
sponsorları idim.
4.ĠTÜRO 2022, ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ
Web sitesi aktif (14 Aralık son paylaşım tarihi) ve etkinlik tarihi 24-25-26 Mart 2022 de aynı
yerinde.
5.IZTECH ROBOLEAGUE (IRL)
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü IEEE Öğrenci Kolunun ilkini 2012 yılında yaptığı ve uzun
soluklu olma yolunda ilerleyen etkinliğin web sitesinde en son 2019 yani IRL’19 bilgileri ve
duyuruları mevcut. Umarım arkadaşlar bu etkinliği devam ettirirler. Keza o taraflarda çok
fazla bir robot etkinliği bulunmamakta.
6.MUFE: ULUSLAR ARASI MARMARA ROBOT OLĠMPĠYATLARI
Web sayfasına ulaşamadığımız, facebook sayfasında ise en son 2019 yılındaki yarışma ile (4.
Etkinlik, 15-16 Mart 2019) ilgili bilgilerin olduğu sayfa umarım bir an önce eski günlerine
döner. Gençler, hadi biraz silkinin! 
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7.MARMARA MĠG (MARMARAMEKATRONĠK VE ĠNOVASYON GÜNLERĠ)
Şuan web sitesi aktif olmayan etkinliğin Facebook sayfasında en son 6-7 Mart 2020 de
düzenlenecek 5. Etkinliğin duyuru ve paylaşımları bulunmakta. elektrofizikci sizi Dürttü!..
eskiden birde dürtme vardı dimi  Nerede olduğunu bile unuttum 
8.BURSA KÜLTÜR OKULLARI ROBOT YARIġMASI “ROBOLUTION”
Web sayfasında en son 2020 yılına ait etkinliğin bilgileri bulunan etkinlik için 2022 için bir
hareketlilik yok.
9.“ROBOCON”, YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ
Kıran kırana mücadelesi, ateş saçan robotlarıyla meşhur etkinlik web sayfasında 2020
yılındaki etkinliğin ertelendiği bilgisi mevcut. Güncellenmesi gerekiyor. Beklemedeyiz
Merkez!
10.“KELEBEK RO”, GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ
Web siteleri bahis reklamlarına esir olmuş maalesef  En yeni ve en güzel etkinliklerden biri
idi. Umarım erkenden farkederler. Facebook sayfalarında ise en son 2019 paylaşımları
mevcut. Medya sponsorları idim.
11.“ROBOTRAK”, TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ
Instagram sayfaları aktif ama robot yarışması ile ilgili şuan bir paylaşım bulunmamakta.
12.ULUSLAR ARASI KAHRAMANMARAġ ROBOT YARIġMASI KSUTEKNOROB
En son web sayfasında 2019 yılı afişlerini paylaşan ve sayfanın bir köşesinde 2020 yılı tarihi
paylaşan etkinlik de iddialı başlayan, yerel yönetimlerinde desteğini alan güzel bir
organizasyondu. Umarım devam ederler.
13.“ROBOÇANKAYA”, ÇANKAYA ÜNĠVERSĠTESĠ
Yarışma web sitesinde 2020 yarışmasının salgın nedeni ile iptali duyurusu bulunmakta.
Sonrasında bir şey paylaşılmamaktadır.
14.ROV / ROTURK TURKEY
Sualtı araçları yarışması ve sonrasında robotik alanlara da (ROTURK) kaymış durumda idi.
Web sitesine şuan ulaşılamıyor. İnstagram sayfasında ise tüm gönderiler silinmiş durumda.
Medya sponsorları idim.
15.“ROBOKAN”, OKAN ÜNĠVERSĠTESĠ
Okan Üniversitesi MEkatronik Kullübünün bir etkinliği. Etkinliğin web sayfasına
ulaşılamıyor, instagram sayfasında ise güncel paylaşım bulunmamakta.
16.AGORA ROBOT, MAKER ġENLĠĞĠ, SAKARYA
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Sakarya’nın ilk robot ve maker şenliği olan, AGORA AVM nin ev sahipliği yaptığı etkinliğin
web sitesine ulaşılamıyor. Eminim normale dönünce aktif olacaktır.
17.“ROTEK”, ERZĠNCAN BĠNALĠ YILDIRIM ÜNĠVERSĠTESĠ
Güzel bir başlangıç yapan Erzincan Üniversitesi ROBOTEAM etkinliği olan yarışma da
salgının sekteye uğrattığı etkinliklerden. Web sayfaları kapalı, instagram hesapları açık ama
robot yarışması ile ilgili paylaşımları şuan yok. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Robot
Teknolojileri ve Kullanımı Kulübü etkinliğidir. Medya sponsorları idim.
18.Uğur okulları Başiskele okulunun yerel düzenlediği UROBOCUP web sitesine ve
verilerine ulaşılamıyor.
19.Trabzon’da yapılan yerel TEKNOLIG etkinliği Trabzon MEM, Ar-Ge birimi tarafında
yürütülmekte. Şuan web sitesinde bir not bulunmamaktadır.
20.Afyonkarahisar MEM’in düzenlediği 2. Robot yarıĢması iptal edilmişti. Şuan sitede
güncel bir bilgi yok.
21.Teknofestteki İHA alanındaki başarıları ile göz dolduran Sivas Bilişim Teknolojileri
MTAL, Mem’e bağlı düzenlediği Nuri Demirağ ĠHA YarıĢmasında MEM sayfasında bir
duyuru göze çarpmamaktadır.
22.ERUMEKATRON, Erciyes Üniversitesi Mekatronik kulübüne de şuan ulaşamıyoruz. 
23.BROCUP, bir Boğaziçi Üniversitesi etkinliği ve hiçbir işaret alamıyoruz şuan. Web
sayfası kapalı, facebook sayfasında yarışma ile ilgili yakın zaman paylaşımı yok.
24.EDUROTECH, Sakarya MEM çalışması olan etkinlik için de bir gelişme görülmemekte.
25.ROBĠYAMAN, Adıyaman MEM Ar-Ge nin 3. sünü iptal ettiği etkinlik ile ilgili paylaşılan
bir bilgi şimdilik yok.
26.RobAdanus, Adana MEM projesi etkinlikte bir paylaşım bulunmamaktadır. Facebook
sayfasında ise 2020 paylaşımları bulunmaktadır. Adanabilimşenliği olaak da geçmektedir.
27.ROBOTOUCH İzmir Özel Sev Kolejinin düzenlediği turnuva. Güncel bir bilgi paylaşımı
bulunmamaktadır.
28.EKĠN ROBOCUP, bir İzmir yarışması. Lakin şuan web sitesi aktif değil. Bir bilgimiz
yok.
29.Robocode 2020 Ankara İl Geneli Robot Yarışması. Web sitesine ulaşılamıyor. Instagram
sayfalarında ise 2020 yarışmasının salgın nedeni ile ertelenme duyurusu var.
30.VEX ROBOTICS; Eğitimde İnovasyon Derneğinin düzenlediği etkinlikler aktif gibi
duruyor. Vex Robot kitleri kullanılarak belirli bir görevin icra edildiği, teması olan bir
yarışma türü.
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31.FIRST Robotics Competition, FIRST® “For Inspiration and Recognition of Science and
Technology” kelimelerinin kısaltmasıdır. Kurulan takımlar ,verilen bir görevi icra eden bir
robot tasarlar. Birlikte olmanın takım olmanın hazzını yaşarlar. Rakipleri ile ise düşman ya da
rakip olarak görmez, gerektiğinde paylaşımda yaparlar. Şuan bir sezon başladı gibi
gözlemliyorum. Genellikle yanılmıyorsam Ülker Arena da etkinlikler düzenlenmekte ve çok
renkli geçmektedir.
32.Uluslararası MakeX Robotik YarıĢması, dünya çapında en prestijli robotik yarışması
olma hedefiyle 2017’den bu yana düzenlenmektedir. Ağırlıklı olarak 6-19 yaş arası gençlerin
hedeflendiği yarışma kapsamında bugüne kadar düzenlenen 10’dan fazla MakeX etkinliğine 5
bini aşkın gencin oluşturduğu bin takım katıldı. 2020 yılında Online devam eden yarışma bu
yılda online olacak gibi. Mblock robot kitlerini kullanmaktalar.
33. ROBOWARS.DEV; Mobil Kontrollü Robot Savaşı. İlk kez yapıldı. 18 Eylülde
gerçekleşti. Gelecek sene için bir paylaşım şuan için yok. Zaten daha da erken.
34. BATEM: Bulancak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından “Bilim temelli bilgi ve
teknoloji üretimine destek vermek, öğrencilere bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini
sevdirmek, mesleki eğitime olan ilgilerini artırmak” amacıyla İlçemiz Bulancak’ta bulunan
ortaokul öğrencileri arası yapılması planlanan robot yarışması BATEM hakkında çok bir bilgi
yok. MEM temelli olduğu için muhtemelen salgın nedeni ile iptal edilmiş olabilir. Kayıtlara
geçsin diye eklemek istedim.
35.ROBOTAV; Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi Müdürlüğü, Türkiye geneli resmi /
özel tüm ortaokul ve lise öğrencileri arası ROBOTAV 2020 Robot Yarışması düzenliyor-du
ama ne oldu bir bilgi edinemiyoruz şuan. Instagram sayfaları canlı ama robot yarışması ile
ilgili bilgi bulunmamakta.
36. SĠRO, SĠVAS MEM
Nuri Demirağ İHA Yarışmasını a kapsamına alan, Sivas Valiliği Himayelerinde Sivas MEM
tarafından düzenlenen etkinlik , bir terslik oluşmazsa Haziran 2022 de bizlerle. Yapay Zeka,
Akıllı Teknolojiler, İHA ve Robot teknolojileri alanlarından oluşan etkinliği heyecanla
bekliyor olacağız.
Yarışmaların hesaplarına www.elektrofizikci.com .tr den ulaşabilirsiniz.

Hazırlayan: Ümit YAVUZARSLAN / elekTRofizikci. www.elektrofizikci.com

20/12/2021

