
1. Yarışmaya kurum adına katılmamız şart mı? Bireysel katılabilir miyim? 

 

Cevap: 

Yarışma uygulama kılavuzuna göre bireysel katılım mümkün değildir. Katılım şartları 

uygulama kılavuzunda verilmiştir. 

 

2. SPK’lar ve açık lise öğrencileri yarışmaya katılabiliyor mu? 

 

Cevap: Hayır  

 

3. Mini iha kategorisine ortaokuldan veya Bilsem üzerinden katılabilir miyiz? 

 

Cevap: Öğrenciniz ortaokullu ise ortaokul kategorisine katılabilir. Örneğin bu öğrenciniz 

"Çizgi İzleyen (Temel Seviye)" kategorisine katılabilir. 

liseli öğrenciniz ise "Çizgi İzleyen (İleri Seviye) " kategorisine katılabilir. 

1 öğrenci ortaokuldan 1 öğrenci liseden olacak şekilde bir takım oluşturamazsınız. 

Katılacağınız kategori hangi kurumu gerektiriyor ise o kurumun öğrencilerini, ilgili 

kategoriye kaydetmeniz gerekmektedir.  

 

4. Bir fazla, farklı kuruma danışman olabilir miyim? 

 

Cevap: Uygulama kılavuzuna ters düştüğü için olamazsınız. 

Danışman kadrosu olan kurum yada feragatname ile diğer kurumdan katılabilir. Ayrıntılar 

uygulama kılavuzda verilmiştir. 

 

5. Aynı kurumdan bir danışman, birden fazla fazla ekip için danışmanlık yapabilir mi? 

 

Cevap: Evet.  

 

6. Aynı okuldan 1'den fazla ekip katılabilir mi? Bir kurumdan katılım sınırlaması var 

mıdır? 

Cevap: Aynı kategoride birden fazla ekip, bir okul veya bir kurum adına katılabilir. Bir 

kurumdan katılım sayısında sınırlandıma vardır. Bu sınırlandırma için yarışma sitesini ve 

genel uygulama kılavuzunu inceleyiniz 

 

7. Meb mini drone yarışmasında bir takımda olabilecek kişi sayısı nedir?, 

 

Cevap: Bir iha takımı 2 öğrenci ve 1 danışman olmak üzere en fazla 3 kişilik bir takım 

olabilir. Öğrenci sayısı iki olmak zorundadır. Bir kurumun aynı kategori için en fazla kaç 

takım çıkarabildiği, genel yarışma kılavuzunda belirtilmektedir. Ekiplerin oluşturulmasını, 

kayıt ve uygulama kılavuzlarını inceleyiniz. 

  



8. Fpv gözlük ve kamera verilecek mi? Verilecekse fpv gözlük ve kamera hakkında bilgi 

verebilir misiniz? 

 

Cevap: 

Kategori kural kitapçığı; 

“5.5 Pilot, yarış sırasında Mini İHA’sını kendi FPV gözlüğü veya LCD ekranıyla izleyerek 

kontrol edecektir. Yarışma komitesi tarafından kamera/gözlük/ekran temini 

yapılmayacaktır.” 

“5.25 Her takım, kendi video vericisi (VTX) ve gözlüğü ile yarışacaktır. Takımların 

kullanacağı VTX modülleri standart 48 kanallı analog yarış bantını desteklemelidir. Yayın 

güçleri 25mW olarak ayarlanmalıdır. Mini İHA üzerinden sadece tek bir analog VTX 

yayını yapılacaktır. Birden fazla VTX yayını yaptığı tespit edilen takımlar hakemler 

tarafından verilen kısa süre içinde diğer VTX modüllerini iptal edeceklerdir. Hakem 

kararına göre bu durumda takım yarışmadan elenebilir.” 

“5.26 Yarışma öncesi her yarışmacıya hakemler tarafından bir yayın kanalı tahsis 

edilecektir. Yarışmacılar kendi VTX modülleri ve FPV gözlüklerini hakemlerin belirlediği 

kanala kendileri getirecektir. Yarışma öncesi son kontrollerde özel bir ölçüm cihazıyla Mini 

İHA’nın birden çok VTX yayını yapıp yapmadığı, VTX yayın gücü ve kanalı ölçülecektir. 

Kurallara uygun hareket etmemiş yarışmacıların Mini İHA’ları kurallara uygun hale 

getirilecektir. Hakemin takdirine göre süre cezası verilecektir.” 

 

9. Robot ve katılımcı ekleme aşamasında İHA tasarım raporu da eklenecek mi? Yoksa 

yarışma aşamasında yanımızda olacak ve teslim mi edeceğiz? 

 

Cevap:  

Kategori kural kitapçığı; 

 

“6.9 Her takım İHA’nın mekanik ve elektrik-elektronik montajını kendisi yapacaktır. 

Ayrıca uçuş kontrolörün yazılımının yüklenmesi ve ayarlarının yapılması da yine takımın 

kendisi tarafından yapacaktır. Her takım, yarışma sitesinden indireceği Word dosyası 

şeklindeki teknik rapor şablonunu doldurarak danışman öğretmenleri ve okul idarecilerine 

onaylattıktan sonra PDF biçimine dönüştürecektir. Takımlar PDF biçimindeki teknik 

raporu yarışma web sitesinin ilgili bölümüne belirtilen tarihe kadar yüklenecektir. Raporu 

sisteme zamanında yüklemeyen takımlar, yarışa alınmayacaktır. Teknik raporlar basılı veya 

USB bellek ile elden kabul edilmeyecektir.” 

 

10. Örnek Rapor var mı ve nereden bulabilirim? 

 

Cevap: Evet.var.  

Yarışma sitesinde, iha kategorisi seçildiğinde gelen sayfadan Word dosyası şeklindeki 

“İHA üretim Raporu” şablonunu indirebilirsiniz.  



11. Yarışmaya gelirken getirilmesi gereken belgeler nelerdir?  

 

Cevap: Kategori açısından, tasarım raporlarının sisteme yüklenmesi yeterlidir. Genel 

yarışma uygulama kılavuzunda belirtilen ve kayıt sürecinde yanınızda getirmeniz iştenen 

belgeler dışında, iha kategori hakemleri tarafından başka bir belge istenmeyecektir. 

 

12. Malzeme desteği veya ödenek (maddi destek) veriyor musunuz? 

 

Cevap: Hayır.  

Meb robot yarışması için hiç bir katılımcıya, okula, danışmana veya öğrenciye herhangi bir 

ödenek veya malzeme desteği sağlanmamaktadır. 

 


