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TÜRKİYE’DE ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARI
Doğu ülkelerinde, düşük insan maliyetiyle yüksek üretim miktarlarını yakalamaları
sayesinde özellikle 2006-2011 yıllarında bu ülkelerin ekonomik gücü artış göstermiştir.
Buna karşın batılı ülkeler otomasyonla maliyetleri azaltarak, esneklik, çeviklik, hız ve
kalite ile bu yarışta öne geçebilmek için Endüstri 4.0 ile yola çıkarak hamle yapmaya
başlamışlardır. Ülkemizde de öncelikle otomotiv sektöründe kullanılmaya başlanan
Endüstri 4.0 konsepti, sonrasında beyaz eşya başta olmak üzere diğer sektörlere de
yayılmaktadır. Endüstri 4.0 konsepti içerisinde daha verimli üretim teknikleriyle rekabetçi
olabilmek ve ülke ekonomisine de katkı verebilmek için öncelikle ülkemizin eksiklikleri
arasında yer alan nesnelerin internetinin kullanıldığı iş süreçleri geliştirilmeye
başlanmıştır. Bu kapsamda ülkemizde bilişim eğitimine öncelikli olarak ağırlık verilmesi,
yazılımcı ve programcılar yetiştirilmesi ve nesnelerin interneti araştırmalarına hız
kazandırılması amaçlanmaktadır.
Bu kapsamda Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Mesleki Eğitimde reform uygulamalarına 2000 ‘li yıllarda başlamış ve Japonya
Uluslararası İşbirliği Ajansı (Japan International Cooperation Agency (JICA)) ile
işbirlikteliğine giderek Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanlarını Eğitim
Öğretime kazandırmıştır.
2017-2018 Eğitim Öğretim yılında Motorlu Araçlar Teknolojisi, Kimya Teknolojisi,
Uçak Bakım Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi, Elektrik-Elektronik
Teknolojisi, Kuyumculuk Teknolojisi, Ayakkabı ve Sarraciye Teknolojisi, Plastik
Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Seramik ve Cam Teknolojisi, Pazarlama ve Perakende,
Tekstil Teknolojisi, Denizcilik Teknolojisi, Ulaştırma Hizmetleri, Makine Teknolojisi, Tıbbi
Cihaz Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olmak üzere 12
farklı ilde 16 farklı alanda Tematik Lise açmıştır. Mevcut 52 alan içinde Tematik Lise
açma çalışmaları devam etmektedir.
2017-2018 Eğitim Öğretim yılında açılan Türkiye´nin kendi enerjisini üreten ve
yenilenebilir enerji eğitimi veren ilk lisesi olan Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi de Endüstri 4.0’ın ve yenilenebilir enerjinin eğitim sistemimize girdiğine
güzel bir örnek olarak verilebilir.
ENDÜSTRİ TARİHİNE KISA BİR YOLCULUK
Endüstri 4.0 ya da 4. Sanayi Devrimi, birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri
alışverişlerini ve üretim teknolojilerini içeren kollektif bir terimdir. Bu devrim nesnelerin
interneti, internetin hizmetleri ve siber-fiziksel sistemlerden oluşan bir değerler
bütünüdür. Aynı zamanda bu yapı akıllı fabrika sisteminin oluşmasında büyük rol oynar.
Bu devrim, üretim ortamında her bir verinin toplanmasına ve iyi bir şekilde izlenip analiz
edilmesine olanak sağlayacağı için daha verimli iş modelleri ortaya çıkacaktır.
İlk sanayi devrimi (1.0) su ve buhar gücünü kullanarak mekanik üretim sistemleri
ile ortaya çıktı. İkinci sanayi devrimi (2.0) ile elektrik gücünün yardımıyla seri üretim
tanıtılmıştı. Üçüncü sanayi devriminde (3.0) ise dijital devrim, elektroniklerin kullanımı ve
BT (Bilgi Teknolojileri)'nin gelişmesiyle üretim daha da otomatikleştirildi. Şimdi dördüncü
sanayi devrimi (4.0)'
Endüstri 1.0’dan 4.0’a Doğru
► Mekanik Üretim Tesislerinin Uygulanması (18. Yüzyıl)
1712 Buhar Makinesinin İcadı
► Elektrik ve İş Bölümüne Dayalı Seri Üretime Geçilmesi
(19. Yüzyıl) 1840 Telgraf ve 1880 Telefon İcatları
1920 Taylorizm (Bilimsel yönetim)
► Üretim Süreçlerinin Otomasyonu (20. Yüzyıl)
1971 İlk mikro bilgisayar (Altair 8800)
1976 Apple I (S. Jobs ve S. Wozniak)
► Otonom Makineler ve Sanal Ortamlar (21. Yüzyıl)
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1988
2000
2010
2020

AutoIDLab. (MIT)
Nesnelerin İnterneti
Hücresel Taşıma Sistemi
Otonom Etkileşim ve Sanallaştırma

Endüstri’nin Tarihsel Gelişimi
ENDÜSTRİ 4.0’IN YAPISI
Endüstri 4.0, teknolojilerin ve değer zinciri organizasyonları kavramlarının kolektif
bir bütünüdür. Siber-Fiziksel sistemlerin kavramına, nesnelerin, internetine ve hizmetlerin
internetine dayalıdır. Bu yapı akıllı fabrikalar vizyonunun oluşmasına büyük katkı sağlar.
Endüstri 4.0 genel olarak aşağıdaki 3 yapıdan oluşmaktadır.
► Nesnelerin İnterneti
► Hizmetlerin İnterneti
► Siber-Fiziksel Sistemler
Endüstri 4.0 ile modüler yapılı akıllı fabrikalar kapsamında, fiziksel işlemleri siberfiziksel sistemlerle izlemek, fiziksel dünyanın sanal bir kopyasını oluşturmak ve merkezi
olmayan kararların verilmesi hedeflenmektedir. Nesnelerin interneti ile siber-fiziksel
sistemler birbirleriyle ve insanlarla gerçek zamanlı olarak iletişime geçip işbirliği içinde
çalışabilecektir. Hizmetlerin interneti ile hem iç hem de çapraz örgütsel hizmetler
sunulacak ve değer zincirinin kullanıcıları tarafından değerlendirilecektir.

Endüstri 4.0’ın yapısı
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ENDÜSTRİ 4.0’IN PRENSİPLERİ
Endüstri 4.0, 6 prensibe dayanmaktadır.
1) Karşılıklı Çalışabilirlik: Siber fiziksel sistemlerin yeteneği ile (örn. iş parçası
taşıyıcıları, montaj istasyonları ve ürünleri) nesnelerin interneti ve hizmetlerin interneti
üzerinden insanların ve akıllı fabrikaların birbirleriyle iletişim kurmasını içerir.
2) Sanallaştırma: Bu yapı akıllı fabrikaların sanal bir kopyasıdır. Sistem, sensör
verilerinin sanal tesis ve simülasyon modelleri ile bağlanmasıyla oluşur.
3) Özerk Yönetim: Siber-Fiziksel sistemlerin akıllı fabrikalar içinde kendi kararlarını
kendi verme yeteneğidir.
4) Gerçek-Zamanlı Yeteneği: Verileri toplama ve analiz etme yeteneğidir. Bu yapı
anlayışın hızlıca yapılmasını sağlar.
5) Hizmet Oryantasyonu: Hizmetlerin interneti üzerinden siber-fiziksel sistemler,
insanlar ve akıllı fabrika servisleri sunulmaktadır.
6) Modülerlik: Bireysel modüllerin değişen gereklilikleri için akıllı fabrikalara esnek
adaptasyon sistemi sağlar.
ENDÜSTRİ 4.0 SİSTEMİN UYGULANABİLİRLİĞİ
Endüstri 4.0 sistemindeki üretim, makinelerin hizmet sundukları ve ürünlerle
gerçek zamanlı olarak bilgi paylaştıkları bir sisteme benzetilmektedir. Alman Yapay Zeka
Araştırma Merkezi (DFKI) ile 20 endüstriyel ve araştırma ortağının katkısıyla kurulan
Almanya, Kaiserslautern’deki küçük bir akıllı fabrikada bu gibi bir sistemin uygulamada
nasıl çalışacağını sergilemektedir. Ürünler ile imalat makinelerinin birbirleriyle nasıl
haberleşebileceklerini göstermek için sabun şişelerinden faydalanmaktadır. Boş sabun
şişelerinin üzerinde radyo frekansıyla tanımlama (RFID) etiketleri vardır ve bu etiketler
aracılığı ile makinelerin şişelerin rengini tanıması sağlanmaktadır. Bu sistem sayesinde bir
ürünün radyo sinyalleriyle ilettiği bilgiler, üretimin başında itibaren dijital ortamda
saklanmasına olanak sağlanmaktadır. Bu şekilde bir siber-fiziksel sistem olarak ortaya
çıkmaktadır.

ENDÜSTRİ 4.0'IN AVANTAJLARI
►
►
►
►
►
►
►

Sistemin izlenmesinin ve arıza teşhisinin kolaylaştırılması
Sistemlerin ve bileşenlerinin öz farkındalık kazanması
Sistemin çevre dostu ve kaynak tasarrufu davranışlarıyla sürdürülebilir olması
Daha yüksek verimliliğin sağlanması
Üretimde esnekliğin arttırılması
Maliyetin azaltılması
Yeni hizmet ve iş modellerinin geliştirilmesi

Kaynakça: http://www.endustri40.com/endustri-tarihine-kisa-bir-yolculuk/
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YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI NELERDİR?
21. yüzyılda dünyanın giderek en büyük sorunu haline gelen
enerji ihtiyacını, yenilenebilir enerji kaynakları ve temiz enerji
kaynakları ile çevreye zarar vermeden çözmemiz mümkündür.
Dünyada, sanayi işletmelerinin üretim kapasitelerinin hızla
büyümesi ve tüketimin hızla artması ile gün geçtikçe daha fazla
enerji ihtiyacı ile karşı karşıya kalıyor. Şu an kullanılan en büyük
enerji kaynaklarını ise fosil yakıtlar oluşturuyor, yani “yenilenemez enerji kaynakları”.
Günümüzde yenilenemez enerji kaynakları çok yoğun olarak kullanılmaktadır.
Yenilenebilir enerji kaynakları için gerekli önem gösterilmediğinden hava, su ve
çevre kirliliği başta olmak üzere birçok sorun enerji ihtiyacı ile beraber ortaya
çıkmaktadır.
Gelecek nesillerin enerji ihtiyacını karşılamak ve
çevreye verilen zararı en aza indirerek dünyamızı
yaşanabilir ve daha güze yarınları çocuklarımıza
bırakabilmek için sürdürülebilir enerji kaynakları ‘na
yönelmemiz
gerekmektedir.
Sürdürülebilir
enerji
kaynakları, enerji kaynaklarını riske atmadan gerekli olan
ihtiyacı
karşılamak
için
üretilen
enerjiye
denir.
Yenilenebilir enerji kaynakları da devamlılığı ve ihtiyacı karşılama konusunda en önemli
rolü oynamaktadır.
Yenilenebilen enerji; enerji üretimi için doğal süreçlerden yararlanılan, kullanılan
kaynakların tükenme hızından çok daha hızlı bir sürede kendini yenileyebilen enerji
kaynakları olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yenilenebilir enerji kaynakları;
1)
2)
3)
4)
5)

Rüzgâr Enerjisi,
Güneş Enerjisi,
Hidroelektrik Enerjisi,
Jeotermal Enerji,
Biyokütle Enerjisi.
1. RÜZGÂR ENERJİSİ NEDİR?

Rüzgâr enerjisi; doğal, yenilenebilir, temiz ve sonsuz bir güç olup kaynağı
güneştir. Güneşin dünyaya gönderdiği enerjinin %1-2 gibi küçük bir miktarı rüzgâr
enerjisine dönüşmektedir. Güneşin, yer yüzeyini ve atmosferi homojen ısıtmamasının bir
sonucu olarak ortaya çıkan sıcaklık ve basınç farkından dolayı hava akımı oluşur. Bir hava
kütlesi mevcut durumundan daha fazla ısınırsa atmosferin yukarısına doğru yükselir ve
bu hava kütlesinin yükselmesiyle boşalan yere, aynı hacimdeki soğuk hava kütlesi
yerleşir. Bu hava kütlelerinin yer değiştirmelerine rüzgâr adı verilmektedir. Rüzgâr
enerjisi uygulamalarının ilk yatırım maliyetinin yüksek, kapasite faktörlerinin düşük oluşu
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ve değişken enerji üretimi gibi dezavantajları yanında üstünlükleri genel olarak şöyle
sıralanabilir;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Atmosferde bol ve serbest olarak bulunur.
Yenilenebilir ve temiz bir enerji kaynağıdır, çevre dostudur.
Kaynağı güvenilirdir, tükenme ve zamanla fiyatının artma riski yoktur.
Maliyeti günümüz güç santralarıyla rekabet edebilecek düzeye gelmiştir.
Bakım ve işletme maliyetleri düşüktür.
İstihdam yaratır.
Hammaddesi tamamıyla yerlidir, dışa bağımlılık yaratmaz.
Teknolojisinin tesisi ve işletilmesi göreceli olarak basittir.
İşletmeye alınması kısa bir sürede gerçekleşebilir.

Rüzgâr Türbin Teknolojisi
Rüzgâr
türbinleri,
rüzgâr
enerji
santrallerinin ana yapı elemanı olup hareket
halindeki havanın kinetik enerjisini öncelikle
mekanik enerjiye ve sonrasında elektrik enerjisine
dönüştüren makinelerdir. Rüzgâr türbinleri dönüş
eksenlerinin doğrultusuna göre yatay eksenli veya
düşey eksenli olarak imal edilirler. Bu tiplerden en
fazla kullanılanı yatay eksenli rüzgâr türbinleridir.
Yatay eksenli rüzgâr türbinleri, dönme eksenleri
rüzgâr yönüne paralel ve kanatları ise rüzgâr yönüne dik vaziyette çalışırlar. Bu tip rüzgâr
türbinleri bir, iki, üç veya çok kanatlı yapılmaktadır.
(Resim; https://www.quora.com/What-is-the-working-principle-of-a-wind-turbine)
Günümüzde teknolojik gelişmelere paralel olarak 1,0-6,0 MW gücünde yatay
eksenli rüzgâr türbinleri kullanılmaktadır. Bir rüzgâr türbini, çevredeki engellerin rüzgâr
hız profilini değiştirmeyeceği yükseklikteki bir kule üzerine yerleştirilmiş gövde ve
rotordan oluşur. Kanatlar ve göbek rotor olarak adlandırılır. Kanatlar polyester ile
kuvvetlendirilmiş fiberglass veya epoxy ile güçlendirilmiş fiber karbondan yapılmakta ve
çelik omurga ile desteklenmektedir. Üç kanatlı yeni nesil rüzgâr türbinlerinin kanat çapları
100 m değerine ulaşmıştır. Modern rüzgâr türbinlerinin rotor göbekleri (hub) yer
seviyesinden 60-100 m yükseklikte bir kule
üzerinde bulunur. Bir rüzgâr türbininden elde
edilecek enerji miktarı birinci dereceden türbin
hub
yüksekliğindeki
rüzgâr
hızına
bağlı
olmaktadır. Türbin hub yüksekliğinin artırılması
sonucu rüzgâr hızının artacağı gerçeği dikkate
alındığında
hub
yüksekliğinin
artırılması,
mevcut rüzgâr gücünden maksimum düzeyde
yararlanılmasını sağlayacaktır.
(Resim: http://www.enerjimag.com/turkiyede-ruzgar-enerjisi-santrali-nasil-kuruluyor/ )
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2. GÜNEŞ ENERJİSİ VE TEKNOLOJİLERİ

Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile (hidrojen gazının
helyuma dönüşmesi) açığa çıkan ışıma enerjisidir. Dünya atmosferinin dışında güneş
enerjisinin şiddeti, yaklaşık olarak 1370 W/m² değerindedir, ancak yeryüzüne ulaşan
miktarı atmosferden dolayı 0-1100 W/m2 değerleri arasında değişim gösterir. Bu
enerjinin dünyaya gelen küçük bir bölümü dahi, insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat
kat fazladır. Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki çalışmalar özellikle 1970'lerden
sonra hız kazanmış, güneş enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet
bakımından düşme göstermiş, çevresel olarak temiz bir enerji kaynağı olarak kendini
kabul ettirmiştir.
Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 150 milyon km'dir. Dünya'ya güneşten gelen
enerji, Dünya'da bir yılda kullanılan enerjinin 20 bin katıdır. Güneş ışınımının tamamı yer
yüzeyine ulaşamaz, %30 kadarı atmosfer tarafından geriye yansıtılır. Güneş ışınımının
%50'si atmosferi geçerek dünya yüzeyine ulaşır. Bu enerji ile Dünya'nın sıcaklığı yükselir
ve yeryüzünde yaşam mümkün olur. Rüzgâr hareketlerine ve okyanus dalgalanmalarına
da bu ısınma neden olur. Güneşten gelen ışınımının %20'si atmosfer ve bulutlarda
tutulur. Yer yüzeyine gelen güneş ışınımının %1'den azı bitkiler tarafından fotosentez
olayında kullanılır. Bitkiler, fotosentez sırasında güneş ışığıyla birlikte karbondioksit ve su
kullanarak, oksijen ve şeker üretirler. Fotosentez, yeryüzünde bitkisel yaşamın
kaynağıdır. Güneş, nükleer enerji dışındaki bütün enerjilerin dolaylı veya direkt
kaynağıdır.
Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok
çeşitlilik göstermekle birlikte iki ana gruba ayrılabilir:
Fotovoltaik Güneş Teknolojisi: Fotovoltaik
malzemeler güneş ışığını doğrudan elektriğe çevirirler.

hücreler

denen

yarı-iletken

(Resim: https://www.pv-tech.org/news/nv-energy-and-apple-lock-in-lowest-costppa-prices-as-section-201-decision)
Isıl Güneş Teknolojileri: Bu sistemlerde öncelikle güneş enerjisinden ısı elde
edilir. Bu ısı doğrudan kullanılabileceği gibi elektrik üretiminde de kullanılabilir.
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3. HİDROELEKTRİK ENERJİSİ NEDİR?

Hidroelektrik santrallar (HES) akan suyun gücünü elektriğe dönüştürürler. Akan su
içindeki enerji miktarını suyun akış veya düşüş hızı tayin eder. Büyük bir nehirde akan su
büyük miktarda enerji taşımaktadır. Ya da su çok yüksek bir noktadan düşürüldüğünde
de yine yüksek miktarda enerji elde edilir. Her iki yolla da kanal yada borular içine alınan
su, türbinlere doğru akar, elektrik üretimi için pervane gibi kolları olan türbinlerin
dönmesini sağlar. Türbinler jeneratörlere bağlıdır ve mekanik enerjiyi elektrik enerjisine
dönüştürürler.
Hidroelektrik santrallar;
a. Yenilenebilir kaynak olan sudan enerji elde etmeleri,
b. Sera gazı emisyonu yaratmamaları,
c. İnşaatın yerli imkanlarla yapılabilmesi,
d. Teknik ömrünün uzun olması ve yakıt giderlerinin olmaması,
e. İşletme bakım giderlerinin düşük olması,
f. İstihdam imkanı yaratmaları,
4. JEOTERMAL ENERJİ NEDİR?
Jeotermal enerji yerkürenin iç ısısıdır. Bu ısı merkezdeki sıcak bölgeden yeryüzüne

doğru yayılır. Jeotermal kaynakların üç önemli bileşeni vardır:
1. Isı kaynağı,
2. Isıyı yeraltından yüzeye taşıyan akışkan,
3. Suyun dolaşımını sağlamaya yeterli kayaç geçirgenliği.
Jeotermal alanlarda sıcak kayaç ve yüksek yeraltı suyu sıcaklığı normal alanlara
göre daha sığ yerlerde bulunur. Bunun başlıca nedenleri arasında:
• Magmanın kabuğa doğru yükselmesi ve dolayısıyla ısıyı taşıması,
• Kabuğun inceldiği yerlerde yüksek sıcaklık farkı sonucunda oluşan ısı akışı,
• Yeraltı suyunun birkaç kilometre derine inip ısındıktan sonra yüzeye doğru
yükselmesi.
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5. BİYOKÜTLE ENERJİSİ NEDİR?

Biyokütle enerjisi tükenmez bir kaynak olması, her yerde elde edilebilmesi, özellikle
kırsal alanlar için sosyo-ekonomik gelişmelere yardımcı olması nedeniyle uygun ve önemli
bir enerji kaynağı olarak görülmektedir.
Biyokütle için mısır, buğday gibi özel olarak yetiştirilen bitkiler, otlar, yosunlar,
denizdeki algler, hayvan dışkıları, gübre ve sanayi atıkları, evlerden atılan tüm organik
çöpler (meyve ve sebze artıkları) kaynak oluşturmaktadır. Petrol, kömür, doğal gaz gibi
tükenmekte olan enerji kaynaklarının kısıtlı olması, ayrıca bunların çevre kirliliği
oluşturması nedeni ile, biyokütle kullanımı enerji sorununu çözmek için giderek önem
kazanmaktadır.
Bitkilerin ve canlı organizmaların kökeni olarak ortaya çıkan biyokütle, genelde
güneş enerjisinin fotosentez yardımıyla depolayan bitkisel organizmalar olarak
adlandırılır. Biyokütle, bir türe veya çeşitli türlerden oluşan bir topluma ait yaşayan
organizmaların belirli bir zamanda sahip olduğu toplam kütle olarak da tanımlanabilir.

Fotosentez yoluyla enerji kaynağı olan organik maddeler sentezlenirken tüm
canlıların solunumu için gerekli olan oksijeni de atmosfere verir. Üretilen organik
maddelerin yakılması sonucu ortaya çıkan karbondioksit ise, daha önce bu maddelerin
oluşması sırasında atmosferden alınmış olduğundan, biyokütleden enerji elde edilmesi
sırasında çevre, CO2 salımı açısından korunmuş olacaktır. Bitkiler yalnız besin kaynağı
değil, aynı zamanda çevre dostu tükenmez enerji kaynaklarıdır.
Bitkilerin toprak altında milyonlarca yıl kalmasıyla oluşan fosil yakıtlar, aslında
yukarıda tanımlanan biyokütle ile aynı özellikleri taşımalarına karşın yer altındaki sıcaklık
ve basınçla değişime uğradıklarından, yakıldıklarında havaya birçok zararlı madde atarlar.
Kaynakça:
Yukarıdaki bilgiler ve veriler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji
Genel Müdürlüğüne aittir.
1) http://www.eie.gov.tr/yenilenebilir/ruzgar-ruzgar_enerjisi.aspx
2) http://www.eie.gov.tr/yenilenebilir/g_enj_tekno.aspx
3) http://www.eie.gov.tr/yenilenebilir/h_hidrolik_nedir.aspx
4) http://www.eie.gov.tr/yenilenebilir/jeo_enerji_nedir.aspx
5) http://www.eie.gov.tr/yenilenebilir/biyokutle_enerjisi.aspx
linklerinden alınmıştır.
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TEMALI ROBOT KATEGORİSİ YARIŞMA KURALLARI
“ENDÜSTRİ 4.0 TEMALI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI”
Uluslararası Onikinci Robot Yarışması’nın Endüstri 4.0 Temalı Robot Yarışması bir
platform ve bir parkurdan oluşmaktadır.
Platform; Temalı Yarışma Kategorisinin oynandığı bütün alanı temsil etmektedir.
Parkur; Yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji üretimini temsil etmekte olup,
Rüzgar, Güneş ve Doğa içerikli beş aşamalı görevden oluşmaktadır.
Yarışma esnasında platformda iki yarışmacı ekip aynı anda birer robot ile
yarışacaktır.
Yarışma başlamadan önce robotlar, yarışmacı ekipler tarafından platformdaki
pistin A ve B başlangıç yerlerine yerleştirilecek ve yarışma esnasında parkurda her iki
ekibin birer yarışmacısı robotu ile birlikte hazır bulunacaktır.
Yarışma platformunun A ve B başlangıç noktalarının yanlarında malzeme alanı
içerisinde; mavi alanda üç adet silindirik ve bir adet küp malzeme, sarı alanda altı adet
küre ve bir adet küp, yeşil alanda bir adet küp malzeme bulunmaktadır. Bunlardan mavi
renkli malzemeler Rüzgâr Enerjisini, sarı renkli malzemeler Güneş Enerjisini, yeşil
renkteki malzeme ise doğayı temsil etmektedir. Hakemin komutu ile her iki yarışmacının
kronometresi aynı anda çalıştırılacak ve yarışma başlayacaktır.
Robotlar parkurdaki görevleri görev sırası ile tamamlayacaktır.
Görevler;
Görev 1. Robot yenilenebilir enerji rüzgâr alanındaki mavi renkli silindirik
malzemeleri bulunduğu yerden alacak, rüzgâr enerjisinden elektrik enerjisinin üretileceği
alana getirecek ve malzemeleri buradaki mavi renkli yuvalara yerleştirecektir,
Görev 2. Robot yenilenebilir enerji rüzgâr alanındaki mavi renkli küp malzemeyi
bulunduğu yerden alacak, RF alanına gelecek, malzemeyi sisteme okutacak ve RF kutu
bırakma alanındaki mavi renkli yere bırakacaktır,
Görev 3. Robot yenilenebilir enerji güneş alanındaki sarı renkli küre malzemeleri
bulunduğu yerden alacak, güneş enerjisinden elektrik enerjisinin üretileceği alana
getirecek ve malzemeleri buradaki sarı renkli yuvalara yerleştirecektir,
Görev 4. Robot yenilenebilir enerji güneş alanındaki sarı renkli küp malzemeyi
bulunduğu yerden alacak, RF alanına gelecek, malzemeyi sisteme okutacak ve RF kutu
bırakma alanındaki sarı renkli yere bırakacaktır,
Görev 5. Robot yenilenebilir enerji doğa alanındaki yeşil renkli küp malzemeyi
bulunduğu yerden alacak, RF alanına gelecek, malzemeyi sisteme okutacak ve
yenilenebilir enerji kaynakları ile üretilen elektrik enerjisi ile Sivas Kongre Binasının
aydınlatılmasını sağlayacaktır.
Binanın aydınlatılmasını sağlayan Robot için yarışma tamamlanmış sayılacak ve
Robotun yarışma kronometresi durdurulacaktır.
En yüksek puanı en kısa sürede toplayan yarışmacı bir üst tura çıkacaktır.
Sıralama toplam puan ve süre göz önüne alınarak yapılacaktır.

Kronometre: Saha içerisinde herkesin görebileceği bir yerde ve dijital olacaktır.
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TEMALI YARIŞMA KATEGORİSİ
“ENDÜSTRİ 4.0 TEMALI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI”
YARIŞMA PLATFORMU

Şekil-1 Yarışma platformu üst görünüm.
Platform : Platform zemini renkli baskı folyo ile kaplanacaktır.
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Şekil-2 Yarışma platformu ızgaralı üst görünüm.
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YARIŞMA PARKURU

Şekil-3 Platformdaki A ve B parkurlarının 3D görünümü

Şekil-4 Platformdaki A ve B parkurlarının perspektif görünümü
Parkur: Birbirine simetrik iki pistten oluşmaktadır. Pistler, iki yarışmacı ekibin
aynı anda yarışabilmesi için A ve B şeklinde hazırlanmıştır.
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Şekil-5 Görev yerleri
Yarışma başlamadan önce yarışmacı ekipler parkurda, Robotlarını başlangıç
alanına yerleştirecek, yarışacak öğrenciler robotlarının başında hazır halde bekleyecektir.
Hakemin başla komutu ile kronometreler aynı anda çalışacak ve yarışma başlayacaktır.
Robotlar, aşağıdaki görevleri parkur üzerinde sırası ile tamamlayacaktır.
Parkurdaki Görevler:

Şekil-6 Yenilenebilir enerji alanı görev malzemeleri

Şekil-6.a Yenilenebilir enerji alanı ölçüleri
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Görev 1: Robot başlangıç alanından hareket ederek yenilenebilir enerji rüzgâr
alanındaki mavi renkli silindirik malzemeleri bulunduğu yerden alacak,

Şekil-7 Yarışma başlangıç alanı.

Şekil-8 Rüzgâr enerjisi malzemeleri.
rüzgâr enerjisinden elektrik enerjisinin üretileceği alana getirecek ve malzemeleri
buradaki mavi renkli yuvalara yerleştirecektir,
Silindir: Silindirler, çap 50 mm, yükseklik 150 mm olarak Pvc Atık Su Borusundan
içi strafor malzeme ile dolu olarak imal edilecek ve her iki ağzı kapalı olacak ve dış yüzeyi
mavi folyo ile kaplanacaktır.

Şekil-9 Silindir ölçüleri

Şekil-10 Rüzgâr enerjisi yarışma alanı.
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Yuvalara her bir silindirin yerleştirilmesi neticesinde pervanenin biri devreye
girecek, Rüzgar Türbinin elektrik üretmesi sağlanacak ve Rüzgar Türbinin
yanındaki kırmızı daire içerisinde bulunan üç katlı ikaz lambasından bir renk
yanacaktır. Yuvalara üç silindiri yerleştirerek rüzgar kaynaklarını devreye
alan ve üç rengi yakan robot görevi tamamlamış kabul edilecektir.

Şekil-11 Silindirlerin yerleşim alanı 3D görünümü.

Şekil-12 Silindirlerin yerleşim alanı perspektif görünümü.
Görev 2: Robot yenilenebilir enerji rüzgâr alanındaki mavi renkli küp malzemeyi
bulunduğu yerden alacak, RF alanına gelecek, malzemeyi sisteme okutacak ve RF kutu
bırakma alanındaki mavi renkli yere bırakacaktır,

Şekil-13 RF alanı ve RF kutu bırakma alanı.
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Kutu: Kutu, en 100 mm, boy 100 mm, yükseklik 100 mm ve Kavak ağacından içi
dolu olarak imal edilecek ve dış yüzeyi mavi folyo ile kaplanacaktır. Kutu üzerinde,
kutunun bilgisinin tanımlandığı bir RFID etiket bulunacaktır. Böylece parkurdaki mevcut
sistem ile kutunun RF alanında olduğu bilgisi takip edilecektir.

Şekil-14 Mavi kutu ölçüleri
Görev 3: Robot başlangıç alanındaki yenilenebilir enerji güneş alanındaki sarı
renkli küre malzemeleri bulunduğu yerden alarak,

Şekil-15 Güneş enerjisi malzemeleri.
güneş enerjisinden elektrik enerjisinin üretileceği alana getirecek ve malzemeleri
buradaki sarı renkli yuvalara yerleştirecektir,

Şekil-16 Güneş enerjisi yarışma alanı.
Yuvalara her bir kürenin yerleştirilmesi neticesinde ışık kaynağının
biri devreye girecek, Güneş Panelinin elektrik üretmesi sağlanacak ve Güneş
Panelinin yanındaki kırmızı daire içerisinde bulunan üç katlı ikaz
lambasından bir renk yanacaktır. Yuvalara üç küreyi yerleştirerek ışık
kaynaklarını devreye alan ve üç rengi yakan robot görevi tamamlamış kabul
edilecektir.
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Şekil-17 Kürelerin yerleşim alanı 3D görünümü.

Şekil-18 Kürelerin yerleşim alanı perspektif görünümü.
Küre: Küreler tenis topundan oluşacaktır. (Tenis topunun ağırlığı: 56,70 - 58,47
gr arasında ve Tenis topunun çapı: 6,35cm - 6.67cm arasında olacaktır.)

Şekil-19 Küre ölçüleri
Görev 4: Robot yenilenebilir enerji güneş alanındaki sarı renkli küp malzemeyi
bulunduğu yerden alacak, RF alanına gelerek malzemeyi sisteme okutacak ve RF kutu
bırakma alanındaki sarı renkli yere bırakacaktır,
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Şekil-20 RF alanı ve RF kutu bırakma alanı.
Kutu: Kutu, en 100 mm, boy 100 mm, yükseklik 100 mm ve Kavak ağacından içi
dolu olarak imal edilecek ve dış yüzeyi sarı folyo ile kaplanacaktır. Kutu üzerinde,
kutunun bilgisinin tanımlandığı bir RFID etiket bulunacaktır. Böylece parkurdaki mevcut
sistem ile kutunun RF alanında olduğu bilgisi takip edilecektir.

Şekil-21 Sarı kutu ölçüleri
Görev 5: Robot, yenilenebilir enerji doğa alanındaki yeşil renkli küp malzemeyi
bulunduğu yerden alacak,

Şekil-22 Doğa malzemesi
, RF alanına gelecek, malzemeyi sisteme okutacak ve yenilenebilir enerji kaynakları

Şekil-23 Yarışma bitiş alanı
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tarafından üretilen elektrik enerjisi ile Gök Medrese, Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası ve
Sivas Kongre Binasının aydınlatılmasını sağlayacaktır.

Şekil-24 Yarışma bitiminde ışıklandırılacak yerler.
Bitiş alanı içerisindeki Sivas Kongre Binasının sol ve sağ yanında mavi ve yeşil alan
içerisinde ikaz lambaları bulunmaktadır. Yarışmacı robotlardan birinin RF alanına girmesi
ile bitiş alanı içerisindeki ikaz lambası yanacak, robotun yarışması tamamlanacak ve
kronometresi durdurulacaktır.
Diğer yarışmacının Robotunun da toplam yarışma süresi içerisinde RF alanına
ulaşması ve kendi bitiş alanındaki ikaz lambasını yakması ile kronometresi durdurulacak
ve yarışma tamamlanacaktır.
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TEMALI YARIŞMA GENEL KURALLARI
1. Her bir takımda bir robot ve iki öğrenci yer alacaktır. Robot sadece bir takımda
kullanılacaktır.
2. Robotlarda kullanılan hiçbir madde seyircilere, yarışmacılara ve yarışma pistine zarar
verecek nitelikte olmamalıdır. Su, yağ, parlayıcı, yanıcı özellikte sıvı ve gazlar ile tehlikeli
kimyasal kullanılmamalıdır. Yarışmanın herhangi bir aşamasında böyle bir durum ortaya
çıktığı anda, yarışmacı diskalifiye edilecektir.
3. Yarışma alanında, yarışacak takımdan en fazla iki öğrenci bulunacaktır.
4. Robot toplam ağırlığı 25 kg'ı geçemez. (Güç kaynağı vb. ekipmanlar ve donanımlar
dahil)
5. Robot otonom veya kumandalı olacaktır.
6. Robotun çalışmasına, hiçbir şekilde dışarıdan kablosuz veya kızılötesi v.b. sinyal ile
müdahale edilmeyecektir.
6. Robotda kullanılacak güç kaynağı DC24V'u geçmeyecektir.
7. Sırası gelen yarışmacı, çağrı yapıldıktan itibaren 3 dakika içerisinde yarışma
alanındaki yerini almalıdır. Eğer yarışmacı, yarışmaya başlamadan önce robotundaki
arızadan dolayı ek süre isterse, bu yarışmacıya bir kereye mahsus olmak üzere en fazla
10 dakika ek süre verilecek ve bir sonraki yarışmacı ekip ile yarışmaya devam
edilecektir. 10 dakikalık ek süre uygulaması birinci gün uygulanacak, Çeyrek Final, Yarı
Final ve Final turunda uygulanmayacaktır.
8. A ve B yarışmacıları aynı anda yarışmaya başlayacaktır.
9. Kronometreler çalışmaya başladıktan sonra, yarışma süresi bitene kadar hiçbir şekilde
durdurulmaz.
10. Robot yenilenebilir enerji rüzgâr alanındaki mavi renkli silindirik malzemeleri
bulunduğu yerden kendi imkanları ile alacaktır.
11. Robot yenilenebilir enerji rüzgâr alanından aldığı mavi renkli silindirik malzemeleri
rüzgâr enerjisinden elektrik enerjisinin üretileceği alana getirecek ve malzemeleri
buradaki mavi renkli yuvalara kendi imkanları ile yerleştirecektir,
12. Robot yenilenebilir enerji rüzgâr alanındaki mavi renkli küp malzemeyi bulunduğu
yerden kendi imkanları ile alacaktır.
13. Robot RF alanına gelerek malzemeyi sisteme okutacak ve RF kutu bırakma alanındaki
mavi renkli yere bırakacaktır,
14. Robot yenilenebilir enerji güneş alanındaki sarı renkli küre malzemeleri bulunduğu
yerden kendi imkanları ile alacaktır.
15. Robot yenilenebilir enerji güneş alanından aldığı sarı renkli küre malzemeleri güneş
enerjisinden elektrik enerjisinin üretileceği alana getirecek ve malzemeleri buradaki sarı
renkli yuvalara kendi imkanları ile yerleştirecektir (Robotun görevi tamamlaması için her
bir yuvaya sadece bir adet küre malzeme yerleştirmesi yeterlidir).
16. Robot yenilenebilir enerji güneş alanındaki sarı renkli küp malzemeyi bulunduğu
yerden kendi imkanları ile alacaktır.
17. Robot RF alanına gelerek malzemeyi sisteme okutacak ve RF kutu bırakma alanındaki
sarı renkli yere bırakacaktır,
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18. Robot yenilenebilir enerji doğa alanındaki sarı renkli küp malzemeyi bulunduğu
yerden kendi imkanları ile alacaktır.
19. Robot RF alanına gelerek malzemeyi sisteme okutacak ve bitiş alanı içerisindeki ikaz
lambası yanacaktır.
20. Görevlerini bitiren Robotun kronometresi durdurulacak ve Robot yarışmasını
tamamlayacaktır.
21. Yarışma süresi: Platform için toplam 10 dakikadır. Bu sürede:
a. Robotun, görevlerden herhangi birini başaramaması halinde, yarışmacının talebi ve
hakemin onay vermesi ile tamamlayamadığı görev atlanacak ve bir sonraki görev ile
yarışmaya devam edilecektir. Bu durumda başarılmadan geçen her bir görev için toplam
süreye 2 dakika süre ekleme cezası eklenecektir.
22. Robotun taşıdığı malzemeyi düşürmesi durumunda kendi imkanları ile bulunduğu
yerden alması ve yarışmaya devam etmesi gerekmektedir. Robotun malzemeyi
bulunduğu yerden alamaması durumunda hakemin onayı ile Robotu kullanmayan ikinci
öğrenci tarafından malzeme bulunduğu yerden alınacak ve Yenilenebilir Enerji Alanındaki
başlangıç noktasına bırakılacak ve malzeme buradan alınarak yarışmaya devam
edilecektir.
23. Robota ya da taşıdığı görev malzemesine yarışmanın herhangi bir aşamasında
(yukarıda belirtilen durumlar ve hakemin uyarısı dışında) el ile müdahale edilmesi
durumunda, yarışmacıya ceza puanı ve yarışma toplam süresine 30 sn ekleme cezası
verilecektir. Robota ya da görev malzemesine el ile müdahale gerçekleşmiş ise en son
tamamlamak üzere olduğu görev, tamamlanmamış kabul edilecek, bu görev yeniden
yaptırılacaktır.
24. Görevlerini tamamlayarak doğayı temsil eden yeşil renkli kutu ile RF alanına gelerek
Bitiş alanı içerisindeki ikaz lambasının yanmasını sağlayan Robot yarışmasını tamamlamış
sayılacaktır.
25. Yarışmacı ekiplerden biri Robotu ile pistteki bütün görevleri eksiksiz olarak tamamlar
ve tam puan alarak kronometresini durdurursa, hakem tarafından diğer yarışmacı ekibin
pistteki görevlerini tamamlaması beklenmeden yarışma bitirilecektir.
26. En yüksek puanı en kısa sürede toplayan yarışmacı bir üst tura çıkacaktır. Sıralama,
toplam puan ve süre göz önüne alınarak yapılacaktır.
27. Birinci gün kuralları ile ikinci gün kuralları değişiklik gösterebilecektir.
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TEMALI YARIŞMA PUANLAMASI
PLATFORMDAKİ GÖREVLERİN EKSİKSİZ TAMAMLANMASI 280 Puan
KAZANILAN PUANLAR:
Robotun
Robotun
Robotun
Robotun
Robotun
Robotun
Robotun
Robotun
Robotun
Robotun
Robotun
Robotun
Robotun
Robotun
Robotun
Robotun
Robotun
Robotun
Robotun
Robotun

1. Mavi silindiri yerinden alması
2. Mavi silindiri yerinden alması
3. Mavi silindiri yerinden alması
1. Mavi silindiri yuvaya yerleştirmesi
2. Mavi silindiri yuvaya yerleştirmesi
3. Mavi silindiri yuvaya yerleştirmesi
Mavi küpü yerinden alması
Mavi küpü RF alanına okutması
Mavi küpü RF kutu bırakma alanına koyması
1. Sarı küreyi yerinden alması
2. Sarı küreyi yerinden alması
3. Sarı küreyi yerinden alması
1. Sarı küreyi yuvaya yerleştirmesi
2. Sarı küreyi yuvaya yerleştirmesi
3. Sarı küreyi yuvaya yerleştirmesi
Sarı küpü yerinden alması
Sarı küpü RF alanına okutması
Sarı küpü RF kutu bırakma alanına koyması
Yeşil küpü yerinden alması
Yeşil küpü RF alanına okutması

10
10
10
10
10
10
20
10
20
10
10
10
10
10
10
30
10
20
40
10

puan
puan
puan
puan
puan
puan
puan
puan
puan
puan
puan
puan
puan
puan
puan
puan
puan
puan
puan
puan

CEZA PUANLARI
Taşınan malzemenin her düşürülmesi
-5 puan
Robota el ile müdahale edilmesi
-30 puan
Yarışmanın 10 dakika içinde tamamlanamaması
(fazla her dakika için)
-20 puan
(Kronometre 12:00:00'ı gösterdiğinde yarışma hakem tarafından sonlandırılır ve
yarışmacının süresi ve aldığı toplam puanı ilan edilir.)
DİSKALİFİYE NEDENLERİ
1. Yarışma esnasında parkurdaki Robota kablosuz, kızılötesi v.b. sinyal ile müdahale
edildiğinin tespit edilmesi,
2. Yarışmacı ekibin, ekibin bağlı olduğu okul öğrencilerinin ya da personellerinin yarışma
öncesinde, yarışma sırasında ya da yarışma sonrasında fair play ruhuna uygun olmayan
herhangi bir hareket yapması.
3. Ekibin, talimatlar ve/veya hakemler tarafından verilen uyarılara uymaması.
4. Robotun yarışma platformuna zarar vermesi. (Yarışma esnasında su, yağ, parlayıcı,
yanıcı özellikte sıvı ve gazlar ile tehlikeli kimyasal madde kullanılması, v.b.)
Temalı Robot Yarışması Birinci ve İkinci gün müsabakaları olmak üzere iki
günde yapılacaktır. Birinci gün bütün yarışmacıların yarışacağı eleme turları,
İkinci gün Çeyrek Final, Yarı Final ve Final Müsabakaları yapılacaktır.
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TEMALI ROBOT YARIŞMASI BİRİNCİ GÜN KURALLARI
Parkurda iki ayrı ekip aynı anda yarışacak ve kazanan ekip bir üst tura çıkacaktır.
Birinci gün, çeyrek final müsabakalarına kadar yarışmalar tamamlanacaktır. Çeyrek Final
müsabakalarına yeterli sayıda takımın ulaşamaması halinde puan/zaman sırasına göre
en üstteki takım ya da takımlar Çeyrek Final müsabakalarına davet edileceklerdir.
Turlarda
ki
eşleşmelerde
gerek
görülmesi
durumunda
BAY
uygulaması
gerçekleştirilecektir.
*Yarışma bitiminden en geç 5 dk. sonra yarışmacı takımların puanı ve bitirme
süresi ilan edilir.
Öncelikle;
➢ Parkurdaki görevlerin robotlar tarafından belirtilen süre içerisinde eksiksiz (280
tam puan alınarak) tamamlama sıralaması.
➢ Toplam alınan puanlar.
➢ Eşitlik halinde parkurdaki pistin toplam bitirilme zamanı.
➢ Eşitlik bozulmaz ise robotların toplam ağırlık olarak hafif olanı başarılı kabul
edilecektir.
TEMALI ROBOT YARIŞMASI İKİNCİ GÜN KURALLARI
(ÇEYREK FİNAL, YARI FİNAL VE FİNAL)
İkinci gün, çeyrek finale kalan ekiplerin eşleşmeleri puan/zaman sırasına göre
en üstteki takım ile en alttaki takımın eşleştirilmesi şeklinde yapılacaktır. Yarışma sırası
ise kura ile belirlenecektir.
*Yarışma bitiminden en geç 5 dk. sonra yarışmacının puanı ve bitirme süresi ilan
edilir.
Öncelikle;
➢ Parkurdaki görevlerin robotlar tarafından belirtilen süre içerisinde eksiksiz (280
tam puan alınarak) tamamlama sıralaması.
➢ Toplam alınan puanlar.
➢ Eşitlik halinde parkurdaki pistin toplam bitirilme zamanı.
➢ Eşitlik bozulmaz ise robotların toplam ağırlık olarak hafif olanı
dikkate alınarak derece sıralaması yapılacaktır.
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