
 

14. ULUSLARARASI 

MEB ROBOT YARIŞMASI 

İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞVURU KILAVUZU 

 
 

 

 

 

 

 

 
ŞANLIURFA-2022 

T.C. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 

 

14. ULUSLARARASI 

MEB ROBOT YARIŞMASI 

İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞVURU KILAVUZU 

 
 

 

 

 

 

 

 
2022 - ŞANLIURFA 



 

2 
 

 

14. ULUSLARARASI MEB ROBOT YARIŞMASI 

YARIŞMACI BAŞVURU SÜRECİ 

 

14. Uluslararası MEB Robot Yarışması, bu yıl Şanlıurfa GAP Arena Spor Salonunda 13-16 Haziran 

2022 tarihlerinde Endüstriyel Robot Kol, Çizgi İzleyen (Temel Seviye), Çizgi İzleyen (İleri Seviye), Çizgi 

İzleyen (Hızlı Seviye), İnsansız Hava Aracı (Mini Drone), Mini Sumo, Tasarla-Çalıştır, Yumurta Toplayan 

(Caretta Caretta), Labirent Ustası, Tozkoparan Robot (Temel Seviye), Temalı Proje ve Serbest Proje 

olmak üzere 12 (on iki) kategoride gerçekleştirilecektir.  

Ortaokul ve dengi okul öğrencileri, Çizgi İzleyen (Temel Seviye) ve Tozkoparan Robot (Temel 

Seviye) kategorilerinde yapılacak yarışmalara başvurabilecektir. Ortaöğretim ve yükseköğretim 

öğrencileri bu kategorilere başvuramayacaktır. Kategorilerden Endüstriyel Robot Kol, Tasarla-Çalıştır, 

Yumurta Toplama (Caretta Caretta), Tozkoparan Robot (Temel Seviye), Serbest Proje ve Temalı Proje 

kategorilerine başvuranlar Şanlıurfa’da yapılacak Uluslararası MEB Robot Yarışması’na doğrudan 

katılacaktır. Bugüne kadarki uygulamalardan farklı olarak ilk defa Çizgi İzleyen (Temel Seviye), Çizgi 

İzleyen (İleri Seviye), Çizgi İzleyen (Hızlı Seviye), İnsansız Hava Aracı (Mini Drone), Mini Sumo ve Labirent 

Ustası kategorilerinde Sanal Robot Yarışması ile ön eleme yapılacaktır. Ön eleme yarışmalarında başarılı 

olan robotlar Şanlıurfa’da yapılacak Uluslararası MEB Robot Yarışması’na katılmaya hak kazanacaktır.  

Ön eleme yapılacak kategorilere başvuru tarihleri   : 07 Mart – 17 Nisan 2022 

Ön eleme kategorileri sanal yarışma tarihleri    : 25 Nisan – 01 Mayıs 2022 

Doğrudan katılım yapılacak kategorilere başvuru tarihleri : 07 Mart – 22 Mayıs 2022 

Yarışma başvuruları, yukarıda belirtilen tarih aralığında robot.meb.gov.tr adresinde 

yayınlanacak olan başvuru formunun elektronik ortamda doldurulmasıyla gerçekleştirilecektir. 

Şanlıurfa’daki yarışmalara katılacak yarışmacıların başvurularının tamamlanabilmesi amacıyla 

ortaokul ve ortaöğretim öğrencileri için “Veli İzin Belgesi ve Taahhütname”, üniversite öğrencileri için 

“Taahhütname” ve Serbest Proje kategorisindeki projeler için de “Bilimsel Etik ve Proje Katkı Beyanı” 

formlarının çıktılarının alınıp imzalatıldıktan sonra tekrar sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Formlar 

yüklenmeden Başvuru Formu’nun (EK 5) çıktısı alınamayacaktır.  

Bu doğrultuda aşağıdaki adımlar izlenerek kayıt işlemleri tamamlanabilir. 

KURUM KAYDI OLUŞTURULMASI 

robot.meb.gov.tr adresinde yer alan web sitesi üzerinde öncelikle kurum adına kullanıcı kaydı 

yaptırılmalıdır.  

 

Yukarıdaki ana sayfa üzerindeki “Kurum Kayıt” linkine tıklandığında aşağıdaki uyarı mesajı 

gelecektir.  

Kurum Kayıt işlemlerini kurum adına müdür, müdür yardımcısı, alan şefi veya öğretmen 

yapmalıdır. Öğrenci tarafından oluşturulan kurum kayıtları tespit edildiğinde o kurumun kayıt işlemleri 

iptal edilir. Kurum kayıt işlemini yapan kişiler yarışma gruplarında sadece danışman olarak 

tanımlanacaklarından öğrencilerin kurum kayıt işlemlerini yapması uygun görülmemiştir.                          

https://robot.meb.gov.tr/
https://robot.meb.gov.tr/
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Üniversitelerde danışman zorunluluğu olmadığından danışmanı olmayan ekipler için grup üyelerinin 

kurum kayıtları kabul edilebilir. 

Açılan ekranda öncelikle kurum türü seçilmelidir. Yarışma kategorileri kurum türlerine göre 

farklılık göstermektedir.  

 
Kurum Kayıt esnasında öncelikle kurum türü tercih edilecektir. Tercih edilen kurum türüne göre 

ülke, il ve ilçe seçildiğinde o ilçedeki kurumlar listelenecektir. Bu listeden kullanıcı kendi kurumunu 

seçtiğinde kurum kodu görüntülenecektir. 

 

Kurum bilgileri girildikten sonra sayfanın altına kullanıcı bilgileri girilmelidir. Buradaki kullanıcı, 

kurum adına kişi ve robot ekleyebilecek kişidir.  

 

Sistemde kimlik doğrulaması yapılmaktadır. Bu nedenle bilgiler tam ve eksiksiz girilmelidir. 

Kullanıcı bilgileri girilerek “Kayıt” butonuna basılmalıdır.  
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Hem kullanıcı adı olacağı hem de iletişim bu adresten sağlanacağı için aktif bir e-posta adresi 

girilmelidir. 

 

Telefon numaraları kişiye özel olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle başkasının telefon 

numarası girilmemelidir. Yarışma esnasında verilen cep telefonu numarasına SMS ile tüm duyurular 

yapılacaktır.  

 

Kurum kaydını tamamlamak için Uygulama Kılavuzu okunduktan sonra “Uygulama Kılavuzunu 

Okudum, Anladım, Yarışma Kurallarını Kabul Ediyorum” seçeneği seçilerek “Kayıt” butonuna tıklandığı 

anda kayıt işleminin yapıldığına dair bilgilendirme mesajı, hem e-posta adresine hem de cep telefonuna 

gelecektir.  

Gelen mesajla birlikte kayıt tamamlanmış olur. Kurum adına bir kişinin kayıt yaptırması 

yeterlidir. Kurum adına kayıt yaptıran kişi danışman olabilir ancak yarışmacı, öğrenci olarak kendini 

kaydedemeyecektir. Bu nedenle üniversite adına kurum kaydı yapan yarışmacılar bu hususa dikkat 

etmelidir. 

KULLANICI GİRİŞİ 

Kurum kaydı gerçekleştikten sonra “Giriş” butonuna 

tıklandığında aşağıdaki ekran gelecektir. 

 

 

 

 

 

 

E-posta ve parola yazılarak “Giriş” butonuna tıklandığında sisteme giriş yapılabilir. Şifre 

unutuldu ise “Şifremi Unuttum” butonuna tıklanarak şifre öğrenilebilir. Giriş yaptıktan sonra Yönetim 

Paneli ekranı gelecektir. Katılımcı Yönetimi yanında yazan rakam, eklenen katılımcı sayısını; Robot 

Yönetimi yanında yazan rakam ise kaydedilen robot sayısını göstermektedir. 
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“Katılımcı Yönetimi” ile takımdaki kişiler yönetilebilir 

ve yeni kişiler eklenebilir. “Robot Yönetimi” ile robotlar 

eklenebilir ve bu robotlara kişiler atanabilir. “Kullanıcı Bilgileri” 

ile kullanıcı bilgilerinde güncellemeler yapılabilir. “Gezi 

Yönetimi” ile yarışma esnasında düzenlenecek gezilere kayıt 

yaptırılabilir. “İtiraz Yönetimi” ile yarışma esnasında bir 

hususta itiraz varsa kurallar çerçevesinde itirazlar yapılabilir ve 

sonuçları görülebilir. “Yarışma Yönetimi” ile geçen yıl 

yarışmaya katılanlar geçmiş katılımcı ve robotlarını görebilir. 

“Çıkış” ile sistemden çıkış yapılabilir. 

 

 

 

KULLANICI BİLGİLERİ 

Bu menüden kullanıcı e-posta adresini, telefon numarasını ve kullanıcı şifresini değiştirebilir. 

Daha önceden kayıtlı ise ve kurum değiştirmişse kurumunu değiştirebilir. Kurumunu değiştiren 

kullanıcılar eski kurumlarına ait bilgileri göremeyecektir. 

 

KATILIMCI YÖNETİMİ 

 

Buradan “Katılımcı Ekle” butonu tıklanarak aşağıdaki 

ekrandan yeni katılımcılar eklenebilir. 
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Katılımcı tüm bilgileri doğru girmelidir. Sistem otomatik olarak T.C. Kimlik Doğrulaması 

yapmaktadır. Bilgilerde yanlışlık olduğunda kayıt işlemi gerçekleşmeyecektir. Dikkat edilmesi gereken 

diğer kısım eklenen kişinin rolüdür. Bu kişinin danışman öğretmen veya grup üyesi olup olmadığı 

“Katılımcı Rolü” başlığında belirtilmelidir. Vesikalık fotoğraf, yarışma kimliklerine basılarak sahaya 

girişte kontrol edileceğinden seçilen fotoğraf güncel ve tanınırlığı sağlayacak biçimde olmalıdır. Bu 

bilgiler girildikten sonra “Katılımcı Ekle” butonuna tıklandığında kişinin kaydı tamamlanacaktır.  

 

Tüm kayıtlı kişiler Katılımcı Listesi’nde görünmektedir. Kişilerle ilgili değişiklik veya düzenleme 

yapmak için  butonuna, silmek için  butonuna basılır. Bu kişinin eklendiği robotları görmek için 

 butonuna basıldığında açılan pencerede robotlar ve kategorileri görülebilir. Tüm katılımcılardan 

“Veli İzin Belgesi ve Taahhütname”/ “Taahhütname” istenmektedir.  simgesine tıklandığında 

mevcut bilgilere göre bu belgenin çıktısı alınabilir. “Veli İzin Belgesi ve Taahhütname”/ “Taahhütname” 

doldurulup, imzalanıp taratıldıktan sonra sisteme yüklemek için  butonuna basılmalıdır. Yüklenen 

dokümanlar butonundan görülebilir. 

NOT: “Veli İzin Belgesi ve Taahhütname”/ “Taahhütname” belgesinin imzalı hâlini sisteme 

yüklemeyen ve “Kura Kayıt” işlemleri sırasında aslını teslim etmeyen yarışmacılar yarışmaya katılamaz. 
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ROBOT EKLEMEK 

Robot ekleyebilmek için öncelikle yarışmacılar ve danışman öğretmen eklenmelidir. Her 

robotta ortaöğretim kurumları 1 danışman öğretmen ve 2 öğrenciden oluşurken üniversitelerde sadece 

2 öğrenci yeterli olmaktadır. Katılımcılar eklendikten sonra sol taraftaki “Robot Yönetimi” tıklandığında 

eklenen robotlar listelenecektir.  

 

Yeni bir robot eklemek için “Robot Ekle” butonuna basılmalıdır. 

 

Robota isim verdikten sonra robotun yarışacağı kategori “Robot Kategorisi” kısmından 

seçilmelidir. Daha sonra robot isminde ve kategorisinde değişiklik yapma şansı olmayacaktır.  

NOT: Robot isimleri Latin alfabesiyle en fazla 12 karakterden oluşturulacaktır. Robot 

isimlerinde aşağılayıcı, hakaret, siyasi ve müstehcen kelimeler içeren veya çağrıştıran ekiplerin 

başvuruları onaylanmayacaktır. 

Önceden eklenen danışman öğretmen ve öğrenciler seçilerek o robota ait yarışmacı ekip 

oluşturulabilir. Yarışmacı ekip oluşturulurken danışman öğretmen istediği kadar robota danışmanlık 

yapabilir ancak öğrenciler her kategoride en fazla üç robotta katılım sağlayabilir.  Tüm bilgiler girildikten 

sonra “Robot Ekle” butonuna tıklanarak robot kaydedilmiş olur. 

NOT: Her kategorinin kendine özgü kurum adına katılacak robot sayısı sınırı ve yarışmacıların 

katılabileceği robot sayısı sınırı vardır. Bu yüzden robot eklerken yarışmacı ve robot sayıları kategori 

kuralları ve uygulama kılavuzu okunarak belirlenmelidir. Sınırların aşılması durumunda uygulama 

kılavuzu bağlayıcıdır ve kişi veya robotlarda en son eklenen robot ve/veya kişiler listeden çıkartılır. 

NOT: Kurumlara göre kategoriler belirlenmiştir. Kullanıcı, kendi kurumunun başvurabildiği 

kategoriler dışında başka kategorilere başvurmuş olsa dahi kura kaydına katılım sağlayamaz ve 

yarışmadan elenir. 

Kaydedilen tüm robotlar “Robot Yönetimi” kısmında görünecektir. 
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Robotu silmek için  butonuna basılır. Robot bilgileri üzerinde 

değişiklik yapmak için  butonuna tıklanır. Burada sadece kişiler 

değiştirilebilir. Bu robota tanımlı yarışmacıları görmek için  simgesi seçilir. 

 simgesi ile “Yarışma Başvuru Formu”na ulaşılır.  

 

 

 

ÖN ELEMEYE KATILACAK KATEGORİLER İÇİN ÖN ELEME İŞLEMLERİ 

robot.meb.gov.tr adresine kayıtlı kullanıcılar, danışman öğretmenleri eşliğinde giriş yaptıktan 

sonra “Robot Yönetimi” menüsünden “Riders Platformuna Geçiş” butonuna tıkladığında içinde 

katılımcı öğrencilerin listesi olan açılır bir kutu görüntüler.  

 
 

Bu açılır kutudan seçilen öğrencilerin ön eleme yapılacak kategorilere ait robot bilgileri 

kutucuğun hemen altında listelenir. 

 
 

Katılımcı öğrencinin kayıtlı olduğu robot için “Riders’a Git” butonuna tıklandığında katılımcıyla 

ilgili kategori ve robot bilgileri Riders platformuna bildirilir. Katılımcı öğrencinin Riders platformunda 

yarışacağı her kategori için “Riders’a Git” butonuna mutlaka tıklanmalıdır. Bu adım Riders 

platformunda öğrencinin yarışacağı kategorideki eğitim ve yarışmasını etkinleştirecektir.  

RIDERS PLATFORMUNA KAYIT  

Öğrenci, “Riders’a Git” butonuna tıkladığında yeni bir pencerede Riders platformuna 

yönlendirilecektir. Bu yönlendirme sayfasında katılımcı öğrenci, Riders platformuna giriş yapabilmek 

için kaydolmalıdır. Bundan sonra yapılacak girişler, doğrudan riders.ai adresinden kayıt esnasında 

oluşturulan e-posta adresi ve şifresi ile yapabilir. Öğrenciler kendi e-postaları ile hesap oluşturmalıdır. 
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Öğretmenler ise yarışmacı olamayacakları için kesinlikle kendi e-posta adresleri ile hesap 

oluşturmamalıdır. 

 

Girilen e-posta adresine gönderilen bağlantıya tıklanarak doğrulama yapılır ve Riders 

platformuna kayıt tamamlanır.  

 

Katılımcı öğrencinin başvuracağı tüm kategoriler 

için ayrı ayrı kaydolmasına gerek yoktur. Aynı kullanıcı 

bilgileri ile ikinci defa kayıt yapılmaya çalışılırsa sistem 

yandaki gibi bir hata verecektir.  

 
riders.ai adresine giriş yapıldıktan sonra 

“Dashboard” menüsünden “Son Yarışmalar” başlığı 
altında yarışmalara ulaşılabilir. Eğitim için ise “Kurslarım” 
sayfasından erişim sağlanabilir. 
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YARIŞMA BAŞVURU FORMUNUN ÇIKTISININ ALINMASI VE ONAYLATILMASI 

Yarışmaya gelindiğinde kura kaydı yapılmalıdır. Kura kaydı esnasında katılımcının kurumu 

tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş “Yarışma Başvuru Formu” teslim edilmelidir.  

Yarışma Başvuru Formu, robot isminin karşısındaki  butonu ile görüntülenir. Bu belge her 

robot için ayrı ayrı alınmalıdır. Bir robota ait Yarışma Başvuru Formu’nun alınabilmesi için ortaöğretim 

öğrencilerinin “Veli İzin Belgesi ve Taahhütname”, üniversite öğrencilerinin “Taahhütname” yüklemiş 

olması şartı vardır. Serbet Proje kategorisinde ayrıca “Bilimsel Etik ve Proje Katkı Beyanı” sisteme 

yüklenmelidir. 

Sol alt köşede yer alan “Yazdır” butonuna tıklanarak bu evrakın çıktısı alınmalıdır. Bu çıktı, 

ortaöğretim kurumlarında okul müdürüne, üniversite katılımlarında ana bilim dalı başkanına 

imzalatılmalı ve çıktılara kurum mührü basılmalıdır. 

KURA KAYDI 

Kategorilere özel belirlenen ve web sayfasında yayınlanacak kura kayıt gününde 09.00 ile 17.00 

saatleri arasında Şanlıurfa GAP Arena Spor Salonunda kurulan başvuru standında kura kaydı 

yaptırılmalıdır. Kura kaydı esnasında katılımcılardan aşağıdaki belgelerin imzalı asılları istenecektir: 

 Yarışma Başvuru Formu (Tüm robotlar için ayrı ayrı) 

 Veli İzin Belgesi ve Taahhütname (Tüm ortaöğretim ve ortaokul öğrencileri için) 

 Taahhütname (Tüm üniversite öğrencileri için) 

 Bilimsel Etik ve Proje Katkı Beyanı (Sadece Serbest Proje kategorisindeki projeler için) 

Yukarıdaki belgeler teslim edildikten sonra robotun üzerine karekod yapıştırılarak robotun 

fotoğrafı çekilecektir. Bu nedenle kura kaydına robot da getirilmelidir. Bu işlemler tamamlandıktan 

sonra yarışma başvuru formuna “ONAYLANDI” kaşesi bastırılacaktır. Yarışmacılar, kura kaydı yapılarak 

onaylanan başvuru formunu danışmaya teslim ederek yarışma kimliklerini alacaktır.   


