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1. GİRİŞ
1.1 MakeX Hakkında
MakeX, genç çocuklara öncü olan bir robotik yarışma platformudur. Robotik Yarışmalar, STEAM
karnavalları vb. aracılığıyla insanların yaratılıcık, paylaşma ve iş birliği duygularını aşılamayı
hedefler.
Makex Robotik Yarışma Komitesi’nin ev sahipliğini yaptığı MakeX Robotik Yarışması, Shenzen
Makeblock Co. Ltd.tarafından desteklenir ve Shenzen Hulu Maker Co Ltd. Tarafından düzenlenir.
MakeX’in ana aktivitesi olarak, gençlerin yarışma yoluyla üretkenlik, takım çalışması, eğlence ve
paylaşma ruhunu keşfetmesini hedefler. Bilim, teknoloji ve eğitim alanında yüksek seviye
yarışmalar aracılığıyla yeniliği teşvik etmeyi, gençleri Bilim (S), Teknoloji (T), Mühendislik (E), Sanat
(A) ve Matematik (M) alanlarında öğrenim konusunda öncü olarak ve bu bilgileri zorlu ve ilgi
çekiçici yarışmalar aracılığıyla problem çözme üzerinde kullanmayı amaçlar.
1.2 MakeX Ruhu
Yarıtıcılık: Biz meraklılığın ve inovasyonun, yarışmacıları yetenekleriyle eşsiz yüksek teknoloji işleri
çıkarmak için teşvik ettiğini ve sürekli gelişmeye davet ettiğini savunuyoruz.
Takım Çalışması: Biz arkadaşlık ve dayanışmanın, yarışmacıların sorumluluk ve girişimcilik ruhu
algılarını geliştirmeleri konusunda ve iki taraflı kazananın olduğu bir gelişme adına içtenlikle takım
arkadaşlarıyla beraber çalışmayı teşvik ettiğini savunuyoruz.
Eğlenmek: Yarışmacıların, yarışma içerisinde pozitif ve sağlıklı bir zihin yapısı oluşturmalarını
teşvik ediyoruz. Yolculuktan ve süreç içerisindeki gelişimden keyif alın.
Paylaş: Yarışmacıları “maker” olarak açık fikirli olmalarını ve bilgilerini, sorumluluklarını ve
eğlencelerini rakipleri ve takım arkadaşları da olmak üzere herkesle paylaşmalarını teşvik
ediyoruz.
MakeX ruhu, MakeX Robotik Yarışmaları için kültürel bir mihenk taşıdır. Yarışmacılar, mentörler
ve endüstri uzmanları için bir platform sağlayarak fikirlerini, çalışmalarını değiş dokuş etmeyi ve
büyütmelerini, üretkenlik aşamasında yeni yetenekler oluşturmasında gençlere yardım
etmelerini, diğer takım arkadaşlarına saygı göstermeyi öğrenmelerini, yarışma içerisinde eğlenceli
bir hayat tecrübesi kazanmalarını, kendi sorumluluklarını ve bilgilerini paylaşmak konusunda zevk
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almalarını ve dünyayı değiştirime amaçlarına ulaşmak için sıkı çalışmalarını ve geleceği
biçimlendirmelerini umut ediyoruz.

1.3 2019 Sezonu Hakkında
2019 sezonunda, MakeX, dünya çapında 30’dan fazla ülkede ve bölgede Bölgesel Robotik
Yarışması düzenleyecek, Makex yarışma kurslarını yayınlayacak ve Steam öğrenimlerini dünya
genelinde gençler arasında yayılan çeşitli yarışma aktiviteleri düzenleyecek.
Hak kazanmış takımlar 2019 MakeX Dünya Şampiyonasına gidebilir ve 2019 MakeX Dünya
Şampiyonu olabilmek için yarışabilir.
2019 Sezonun teması “Şehir Koruyucusu” dur. Bu tema ana olarak yarışmacıların mantıksal
düşünmelerini, stratejik takım çalışmalarıbı ve problem çözme yeteneklerini test eder.
Ekonomideki hızlı değişimle beraber, bazı iş alanları, kar etmeyi amaçlarken kentsel çevrelerde
ciddi derecede hava kirliliği, çöp kirliliği ve toprak kirliliği gibi kirliliklere sebep olmaktadırlar. Bir
kez daha şehir çevresel krizin içine batmıştır. Haydi çevresel krizi çözelim ve şehrimizi koruyalım!
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2. Katılım için Gerekenler
2.1 Yarışmacılar
Her takım için yarışmacı sayısı 1 veya 2’dir. Sezonun başlangıç tarihi, yaş hesabı yaparken dikkat
alınması gereken tarihtir. Şehir Koruyucuları yarışmacısı olmak için yarışmacıların 1 Ocak 2019
tarihinden sonra 16 ve önce 6 yaşında olması gerekmektedir.
Sezonun başlangıcında, yarışmacılar gerekli eğitim aşamasında olmalıdır.(farklı eğitim sisteminde
olan öğrenciler yaş gereksinimini sağlamalıdır.)

2.2 Mentors
Her takım 1 ya da 2 mentöre sahip olmalıdır. Mentörler 18 yaşından yüksek olmalıdır.
2.3 Takım Numaraları
Takım numaraları bütün yarışma boyunca takımların tek tanımlaması olarak kullanılacaktır.
Her takım MakeX sitesinde takım oluşturduktan sonra takım numaraları otomatik olarak
atanacaktır.
2.4 Tanımlayıcı Semboller
Her takımın bir logosu, takım adı ve sloganı olmalıdır. Takımlar üniformalar, bayraklar, posterler,
rozetler, üst dekorasyonu vb. Materyalleri kullanarak takım kültürünü gösterme konusunda teşvik
edilirler.
2.5 Takım Rolleri
MakeX Robotik Yarışmasına katılım, bir kaç dakikalık rekabetten daha fazlasıdır. Makex gençleri
takım kurmak için katılım sağlamaya teşvik ediyor. Takım içerisinde herkes operator, gözlemci,
mühendis, proje yöneticisi, reklam yöneticisi gibi rolleri oynayabilir. Yarışmacılar MakeX’e
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katılarak, sadece proje için gereken profesiyonel bilgiye ulaşmayacaklar ayrıca halk ilişkileri,
reklamcılık, proje yönetimi gibi gerekli yetenekler üzerinde uzmanlaşacaklar.

3. Kayıt ve Başvuru
3.1 Hesap Kaydı
Katılımcılar ve mentörler MakeX’e kayıt olmak için telefon numaralarını (deniz aşırı takımlar için
E-mail) kullanabilir, kişisel bilgiyi doldurabilir ve karışılık gelen kimliği seçebilir.
3.2 Takım Oluşturma
Mentörler, MakeX resmi sitesi kişisel orta sayfasındaki “My Team” sekmesinden takımları
oluşturabilir. Takımları oluşturabilmek için üyelerin takım için isim, logo, slogan ve tanıtım
hazırlamaları, okulu (veya organizasyonu) ve ülkeyi seçmeleri gerekmektedir.
Takım ismi birkez oluşturulduktan sonra değiştirilemez.
3.3 Takım Yönetimi
Mentörler takımları, resmi MakeX web sitesi kişisel orta ayfasında “My Team” listesinde
oluşturulmuş bir biçimde bulabilir ve takım hakkındaki temel bilgileri güncelleyebilirler ama
system tarafından atanmış takım numarası ve takım ismini güncelleyemezler.
3.4 Yarışma Başvurusu
Mentörler kayıt sayfasına, resmi MakeX sitesinin kişisel orta sayfasından “Event List” veya ana
sayfasından ulaşabilirler. Kayıt için gerekli bilgileri girip başvuru ücretini ödedikten sonra başvuru
süreci sona erecektir.
3.5 Yarışma Yönetimi
Mentörler, takım tarafından başvurulmuş yarışmaları, kişisel orta sayfa üzerindeki “My
Competitions” kısmından yönetebilirler.
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4. Yarışma Prosedürü
4.1 Yarışma
Görevler yarışmadan on gün önce açıklanacak ve “Mission Announcement” kısmından seçilecek.
Lütfen her yarışma öncesi duyuruya ve “Program Broşürü”ne dikkat ediniz.Eğer “Program
Broşürü” ndeki güncellenirse, bu güncellenmiş kurallar geçerlidir.
4.2 Ajanda
Her yarışmanın ajandası gerçek durumuna göre belirlenir. Yarışmaya başlamadan önce her takım,
yarışma yerinde kaydını tamamlaması ve teftişten geçmesi gerekmektedir.
4.3 Yarışma Yerinde Kayıt
Bir takım yarışma yerine geldiğinde, yerinde kayıt işlemini yapmak ve yarışma materyallerini
alabilmek için mentor nüfus cüzdanını (veya pasaportunu) görevliye göstermelidir. Mentör, takım
arkadaşlarını yangın kaçış yolu, maç takvimi, arena talim alanı ve çukur alanı gibi konularda
bilgilendirmelidir.
4.4 Mühendislik Temrin Defterinin Sunulması
Elektronik temrin defteri: Takımlar, muhendislik temrin defterini, kaynak programlarını, takım
fotoğraflarını ve üretim fotoğraflarını toparlamalı ve info@makex.cc adresine “2019 MakeX- XXX
Yarışması – Takım No: - Yarışma Programı” (örn. 2019 MakeX Dünya Şampiyonası – X19016 – Şehir
Koruyucusu) mail başlığında yollanmadır.
Kağıt mühendislik temrin defteri: Şehir Koruyucusu için bir sunum olmadığından dolayı her takım
1 tane kağıt mühendislik temrin defterini teftiş alanındaki görevliye vermelidir.
Mühendislik temrin defteri yazım standartlarının ayrıntılarının detayları için lütfen “Ekler Bölümü:
Mühendislik Temrin Defteri Rehberi” ne göz atınız.
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4.5 Teftiş
Robotlar, teftişi geçtikten sonra alıştırma maçına ve formal yarışmalara katılabilirler. Müfettişler
teftiş gereksinimlerine göre detaylı bir şekilde teftiş edeceklerdir. Takımlar “MakeX Başlangıç
Robot Kendi Kontrol Listesi”ni robotlarını gözden geçirmek için kullanabilirler. Eğer teftişten
geçemezlerse , takımın teftişten geçene kadar robotlarını düzeltmelerini ve gözden geçirmeleri
gerekmektedir.
4.6 Çukar Alanı Dekorasyonu
Çukur alanında her takımın kendi alanı var. Takımlar, Takım Kültürü Ödülü için takımlarının
dekorasyonunu, reklamını ve bayrağını yapabilirler.
Ayrıca, takımlar çukur alanlarında dinlenebilir ve robotlarını düzeltebilirler. Bu yüzden lütfen alanı
temiz ve düzgün olarak tutunuz.
4.7 Yarışma Öncesi İletişim Buluşması
Yarışmaya başlamadan önce, komite nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve hangi koşullarda ceza
alınabileceğini belirteceği bir toplantı düzenleyecektir.
Sadece takım kaptanalarının robotlarını getirmeden katılmaları gerekmektedir.
4.8 Takvim Duyurusu
Komite formal yarışlardan en az 30 dakkika önceden maç takvimini çevrimiçi resmi siteden ve
ekranlar, bülten tahtası gibi çevrimdışı kanallardan yayınlayacaktır.
4.9 Isınma Maçı
Takımlar yerinde kaydı ve teftiş sürecini tamamladıktan sonra ısınma maçına katılabilirler. Isınma
maçının ayarlanması yarışma yerindeki duyurular üzerinden yapılır. Takımlar ısınma maçı için
eşleşmelidirler.
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4.10 Yerleştirme Aşaması
Takımlar, Yerleştirilme Aşaması süresince ittfaklardaki takım arkadaşlarının rastgele atanacağı 4
ayrı maça katılım sağlayacaklardır. Takımlar 4 ayrı maçtan aldıkları toplam puana göre
sıralanacaktır.
Eğer Yerleştirme Aşamasındaki 4 ayrı maçtaki alınan toplam puanlar aynı olursa, 4 ayrı maçtaki
bağımsız görevlerdeki toplam puanı yüksek olan takım daha yukarıda sıralanır.
Eğer yukardaki koşullar aynıysa, takımlar arasından 4 ayrı maçtaki toplam ittifak görevi puanı
yüksek olan takım daha yukarıda sıralanır.
Eğer yukardaki koşullar da aynıysa, takımlar arasında 4 ayrı maçta yarışmayı daha kısa sürede
bitiren daha takım daha yukarıda sıralanır.
Eğer yukardaki bütün koşullar aynıysa, aynı şekilde sıralandırılmış iki takım ekstra bir maç daha
yapacaktır(sadece bağımsız görevlerde). Kazanan takım, yüksek bağımsız görev puanına sahip
olacak takımdır. Eğer bağımsız görev puanları aynı olursa, ekstra maç devam eder.
4.11 İttifak Seçimi
Yerleştirme Aşamasındaki sıraya göre ileri olan takımlar ittfaklarını seçerler. %50’nin yukarısında
sıralandırılan takımların seçildiklerinde reddetme imkanı varken %50’nin altında sıralanırılan
takımların böyle bir hakkı yoktur.
Bu aşamada oluşturulan ittfaklar Şampiyona Aşaması boyunca sabit kalacaktır. İttifak seçiminden
sonra, ittifağın takım arkadaşlarının birbirleriyle iletişime geçebilmek için 30 dakikası vardır.
İleri olan takımlardan ittifak seçiminin başlangıcından önce alanda bulunmayan takımlar seçimden
vazgeçmeye gönüllü sayılır ve ileri takımlardan ittifak seçiminin sonundan önce alanda
bulunmayan takımlar Şampiyona Aşamasından gönüllü olarak vazgeçmiş sayılırlar.
Eğer ileri olan takımlardan birisi Şampiyona Aşamasından çıkma durumu olursa aşama yerleri,
Sıralama Aşamasınanın sıralamasına göre takip eden takımlara verilir.
Terfi Oranı
Takım Numaraları: 101 veya daha fazla

İleri gelen takımların sayısı: 64
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Takım Numaraları: 51-100

İleri gelen takımların sayısı: 32

Takım Numaraları: 32-50

İleri gelen takımların sayısı:16

Takım Numaraları: 13-31

İleri gelen takımların sayısı: 8

4.12 Championship Round
İttifaklar Şampiyona Turunda 3 tekli maça katılacaktır. İttifaktaki kırmızı ve mavi taraflar kendileri
tarafından kararlaştırılır. Şampiyonluk Turu final ittifak toplam puanları, Şampiyonluk Turu final
skoru yüksek olan ittifaklar, Şampiyonluk Turu sıralamasında daha yüksek puan alır.
Eğer son ittifak toplam puanları Şampiyonluk Turunda aynıysa, daha yüksek ittifak görev
puanlarına sahip ittifaklar daha üst sıralarda yer alır.
Yukarıdaki koşulların hepsi aynı ise, son tamamlanma süresi daha kısa olan ittifaklar daha üst
sıradadır.
Yukarıdaki koşulların tümü aynı ise, aynı sıralamada bulunan iki ittifak ek bir eşleşmeye sahip
olacaktır (sadece bağımsız görev için). Kazanan daha yüksek bağımsız misyon puanlarıyla ittifak
olacak.
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5.Ödül
5.1 Şampiyon ,İkincisi ,Üçüncülük
Yarışmada Eleme Turu ve Şampiyonluk Turu, şampiyon ittifakı, ikincisi ittifak ve üçüncü sıra ittifakı
yarışmanın sıralama sonuçlarına göre belirlenir.
5.2 Teknolojiye odaklanan ödül
Görünüm Tasarım Ödülü
Görünüm Tasarım Ödülü, robotu yaratıcı, yenilikçi ve sanatsal olan ekibe verilecek. Komite,
ekipleri düşünme zincirlerini kırmaya, benzersiz tasarım ve yapı robotlarına göstermeye ve kendi
elleriyle mükemmel bir estetik ve teknoloji kaynaşması oluşturmaya teşvik eder.
Değerlendirme kriterleri:
1.Robot görünüm tasarımı sanatsal ve süsdür.
2.Robot görünüm tasarımı yenilikçi, özlü, pratik ve diğer takımların robotlarına özgüdür.
3.Mühendis dizüstü, robotun görünüm tasarımının açık ve ayrıntılı içeriğini içermelidir.
Mühendislik Not Defteri Ödülü
Mühendislik not defteri, ekiplerin dosya oluşturmasına ve tüm öğrenme sürecini daha iyi
kaydetmesine yardımcı olur. Robotların her bir gelişimi prototip tasarımından, yapım robotundan
son hata ayıklamaya kaydedilmelidir. Ödül, yüksek kaliteli mühendislik not defterlerine sahip
ekiplere verilecek.
Değerlendirme kriterleri:
1.Mühendislik not defterinin içeriği, temel bölümlerde ayrıntılı, iyi organize edilmiş ve
olağanüstüdür.
2.Mühendislik içeriği, yaratıcı içerik ve düzen tasarımına sahip, iyi yapılmış.
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İttifak İşbirliği Ödülü
MakeX sadece teknik güçte bir rekabet değil, aynı zamanda rekabet taktiği ve takım işbirliğinin
gerçekleştirilme kabiliyetinin bir testidir. Ödül, yarışma taktiği ve takım işbirliğinde iyi performans
gösteren takımlara verilir.
Değerlendirme kriterleri:
1.Rekabet stratejileri, yeni ve benzersiz, sürpriz bir hareket ile olan takımlar.
2.Ekip, müttefiki teknik özelliklerini bilmeli ve müttefikler için çeşitli işbirliği stratejileri
oluşturmalıdır.
3.Mühendis not defteri, işbirliği stratejilerinin açık ve ayrıntılı içeriğini içermelidir.
5.3 Kültür ve Maneviyat Üzerine Yoğunlaşmış Ödül
Roadshow Ödülü (MakeX Dünya Şampiyonası)
Bu ödül, robot yapımındaki tecrübelerini aktif olarak paylaşan, takım kültürünü yaratıcı bir şekilde
sergileyen ve Yol Gösterisi sırasında hakimlerden en yüksek puanı alan takıma verilecek.
Değerlendirme kriterleri:
1.Sunum zenginliği: Takımların yol gösterisine (PPT, video vb.) İyi hazırlanmış
materyallerini değerlendirin ve takımları sınırlı bir süre içinde kapsamlı şekilde faaliyetler
ve robot üretimi sergilemeye teşvik edin.
2.Yerinde gösterim ve ifade: Ekipleri projelerini ve ekip ruhlarını, net düşünme ve akıcı
ifade ile sahnede yaratıcı bir şekilde sergilemeye teşvik edin.

Takım Kültürü Ödülü
MakeX Robotics Competition, eşsiz takım kültürünü savunuyor. Takımlar takım kültürlerini, takım
afişleri, bayraklar, rozetler vb. Gibi çeşitli şekillerde gösterebilirler. Başkalarıyla iletişim kurmak
için kendi armağanlarını da tasarlayabilirler.
Değerlendirme kriterleri:
1.Çukurlar alanında ekip kültürünü aktif olarak gösteren, diğerleriyle aktif olarak iletişim
kuran ve yeni ekipleri tanıyan ekip.
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2.Afiş, bayrak, amblem, rozet gibi çeşitli şekillerde ekip stilini gösteren ekip, diğer
ekiplerden ve çalışanlardan oybirliği ile övgü topladı.

Rekabet Ruhu Ödülü
Rekabet Ruhu Ödülü, güçlü rekabet ruhuna sahip olan ve eşitliği ve rekabet adaletini
koruyan takımlara verilecektir.
Değerlendirme kriterleri:
1) Ekipler yarışmalara katılmalı, hakemlere saygı göstermeli, yarışma kurallarına
uymalı ve başlangıçta yarışmada eşitliği ve adaleti korumalıdır.
2) Ekipler herkese pozitif enerjilerini ve “gurur duymadan kazanma, lütufla
kaybetme” ruhunu göstermeli ve çelişkilerle ve çatışmalarla karşılaşırken sakin
kalmalıdırlar.
3) Ekipler proaktif ve işbirlikçi olmalı, başları belaya girecek diğer ekiplere yardım
ve yardım sunmaya istekli olmalıdır.
Üstün Mentor Ödülü
Ödül, iyi öğretim etkileri elde eden ve mükemmel rekabet sonuçları elde etmek için
takımlara liderlik eden mentorlara verilir.
Değerlendirme kriterleri:
1) Mentorlar, mükemmel sonuçlar, ödüller ve onurlar elde etmek için ekipleri
yönlendirmelidir.
2) Mentorlar, sosyal medyada veya topluluk gruplarında aktif olmalı, kişisel katkı
yapmalı ve yüksek kaliteli içerikleri inisiyatifle paylaşmalıdır.
5.4 Çaylak Ödülü
Ödül, MakeX World Championship Eleme Turunda en iyi çaylak ekibine (2019'da yeni giren
takımlar) verilir.
5.5 MakeX'i Teşvik Ettiği için Büyükelçi Ödülü
MakeX'in temel ruhları Yaratıcılık, Takım Çalışması, Eğlence ve Paylaşma'dır. MakeX
gençleri aktif olarak öğrenmeye, iletişim kurmaya ve değiş tokuş etmeye teşvik eder. Takım
arkadaşları ya da rakipleri olsun, MakeX tüm yarışmacıların birbirlerinden
öğrenebileceklerini, büyüyebileceklerini, arkadaşlık kazanabileceklerini ve mutluluktan
keyif alabileceklerini umuyorlar. Ödül, 2019'da MakeX Robotik Yarışması'nı aktif olarak
tanıtan, MakeX kültürünü tanıtan ve MakeX Robotik Yarışması ruhunu uygulayan kişilere
verilecek. Ödül yalnızca 2019 MakeX Dünya Şampiyonasında verilir.
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Değerlendirme kriterleri:
1)2019 sezonunda MakeX Robotik Yarışması'na aktif olarak katılanlar.
2) MakeX Robotik Yarışması'nı sosyal medyada, toplulukta, forumda ve diğer
platformlarda inisiyatif olarak tanıtmak ve MakeX'in ruhunu tanıtmak isteyen
bireyler: Yaratıcılık, Takım Çalışması, Eğlence ve Paylaşma.
3) Takımların bu ödülü teslim etmesi gerekir. Başvuru yöntemi ve yol gösteriminin
özel gereklilikleri için lütfen daha sonra açıklanacak olan "2019 MakeX Dünya
Şampiyonası Program Broşürü" ne bakın.
5.6 MakeX Üstün Takım Ödülü
MakeX, gençlerin ekip çalışmasıyla yarattıklarını ve paylaşımda büyüdüklerini
savunuyor. Heyecan verici ve zorlu yarışmalar aracılığıyla, MakeX gençleri bilim,
teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik öğrenmeleri için yönlendirmeye ve
pratik problemleri çözmede bu tür bilgileri uygulamaya ve aynı zamanda insanların
yaratıcılık, paylaşım ve işbirliğine olan coşkularını teşvik etmeyi taahhüt eder.
Ödül, 2019'da en kapsamlı güçle en hızlı büyüyen takıma verilecek. Ödül yalnızca
2019 MakeX Dünya Şampiyonasında verilecek.
Değerlendirme kriterleri:
1) 2019 sezonu boyunca MakeX Robotik Yarışması'na aktif olarak katılan ve
mükemmel rekabet sonuçları olan takım.
2) 2019 sezonu boyunca MakeX Robotik Yarışması'na aktif olarak katılan
takım, mükemmel rekabet sonuçları ile.
3) Ekip kültürünü aktif olarak oluşturan, sosyal medyada, toplulukta,
forumda ve diğer platformlarda MakeX Robotics Yarışması'nı teşvik eden ve
MakeX'in ruhunu, Yaratıcılık, Takım Çalışması, Eğlence ve Paylaşma'yı
tanıtıyor.
4） Ekip, makul bölünme ve çalışma modeli ile iyi bir bilgi ve beceri, kültür
birikimi ve yeni üyelerin yetiştirilmesi konusunda başarılı olmalıdır.
5) Takımların bu ödülü vermeleri gerekir. Başvuru yöntemi ve yol
gösteriminin özel gereklilikleri için lütfen daha sonra açıklanacak olan "2019
MakeX Dünya Şampiyonası Program Broşürünü" inceleyin.

5.7 MakeX Üstün Liderlik Ödülü

14

Üstün Liderlik Ödülü, mükemmel yönetim kabiliyetine ve yaratma ruhuna sahip, bilgi ve
becerileri paylaşmaya istekli, iyi rekabet sonuçlarına ulaşan lider ekiplere verilecek. Aynı
zamanda, birey takım için mutluluk getirmeli, takım üyelerinin kişisel idealleri
gerçekleştirmesine yardımcı olmalı, kişisel hedeflerini takım hedefleriyle aynı hizaya
getirmelidir. Ödül yalnızca 2019 MakeX Dünya Şampiyonasında verilir.
Değerlendirme kriterleri:
1.)Bütünlüğü ve dürüstlüğü olan birey, ahlaki bir karakter ve sürekli bilimsel
araştırma ruhuna sahiptir.
2.)Mükemmel takım yönetimi yeteneği olan birey, ekibe üstün kişisel katkı
sağlamalı ve ekibe mükemmel sonuçlar elde etmesini sağlamalıdır.
3.)MakeX Robotik Yarışması ruhunu paylaşmaya ve desteklemeye istekli olan birey:
Yaratma, Takım Çalışması, Eğlence ve Paylaşma çeşitli şekillerde.
4.)Takımların bu ödülü teslim etmeleri gerekiyor. Başvuru yöntemi ve yol
gösteriminin özel gereklilikleri için lütfen daha sonra açıklanacak olan "2019 MakeX
Dünya Şampiyonası Program Broşürü" ne bakın.

5.8 Şampiyon, İkincisi, Yıllık Puanın Üçüncüsü
Yıllık Puan Şampiyonu, Yıllık Puan Kazanan, Yıllık Puanın Üçüncüsü, 2019 sezonunda ekibin
yıllık puanlarının sıralamasına göre ilk üç takıma verilecek. Ödüller sadece 2019 MakeX
Dünya Şampiyonasında verilir.
5.9 Yıllık En İyi Sekiz Nokta
Takımların yıllık puanlarının 2019 sezonu sıralamasına göre 4. sıradan 8. sıraya kadar
takımlara En İyi Sekiz Puan verilecektir. Bu ödül yalnızca 2019 MakeX Dünya
Şampiyonasında verilir.
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6.2019 Sezon Planı
2019 sezonunda, 2019 MakeX Dünya Şampiyonası ve puan yarışı olacak. Puan yarışında yeterli
olacak takımlar 2019 MakeX Dünya Şampiyonasında yarışmaya hak kazanacaklar.
6.1 Puan Yarışı
Takımların sayısına göre, yarışma 5 türe ayrılır: A, B, C, D, E. Takımların elde edebileceği puanlar
sırlamaya göre 30 – 210 arasında değişmektedir.
6.2 MakeX Dünya Şampiyonası
Dünya Şampiyonasının yeterlilik aşamasında, takımlar topladıklara puanlara göre farklı gruplara
ayrılacaklar. Her ittifak sistem içerisinde rastgele olacak şekilde yeniden yerleştirilecek. Ancak
Eleme turu sıralama bölümünde, hiçbir grup arasında bir farklılık bulunmayacak; bunun anlamı,
tüm takımlar topladıkları puanlara göre aşağıdan yukarıya doğru sıralanacaklardır.
6.3 Tek Ödül İçin Yıllık Puan
Puan yarışında, tek ödülü kazanan takım ek yıllık puan almaya hak kazanacak.
Bir takım iki veya daha fazla tek ödülden yıllık puan toplayabilir.
Takımlar, Teknolojiye odaklanarak bir adet 20 yıllık puan alabilirler.
Takımlar, Kültür & Ruh’a odaklanarak bir adet 10 yıllık puan alabilirler.
Takımlar, Üstün Mentor(Akıl hocası) Ödülü'nü alarak ek yıllık puan alamazlar.
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7. Hakemlik ve Başvuru
7.1 Sonuç Onayı
E1. Sonuçların doğrulanması: Tek bir oturum sona erdiğinde, her iki ekibin kaptanlarının sonuçları
hakemlerle doğrulaması ve ardından sonuç formunu imzalaması gerekir. Her iki takım da
imzalarının ardından bu tek seansın sonuçlarına itiraz etmeyecektir.
E2. Uyuşmazlık çözümü: Eğer kaptanlar hakem tarafından sunulan sonuçları kabul etmiyorsa,
sonuç formunu imzalamayı reddedebilirler. Bunun yerine sonuçlar formun notlar kısmında durum
hakkında gerekli açıklamaları yapmak ve orada imzalamaları gerekmektedir.
7.2 Başvuru Prosedürü
E3. Başvuru Gereklilikleri: Başvuru prosedürleri ve sivil katılım ruhuna uygun olarak “geçerli
başvuru süresi” içinde yapılmalıdır.
E4. Başvuru Prosedürü: Takım Kaptanı, başvuru formu doldurmalı, ardından asıl durumu
araştırmakla yükümlü hakem kurulu ile işbirliği yapmakla yükümlüdür. Eğer Hakem Kurulu gerekli
görür ise kurulun belirlediği bir yerde hazır bulunulmalı. Araştırma (İnceleme) sırasında, başvuru
yapan takım, kaptanı tarafından temsil edilmeli ve yalnızca takım kaptanları ve yarışmacılar
bulunmalıdır. Hakem kurulunun yarışmacılarla yalnız konuşmaya ve mentor(akıl hocası),
yarışmacıların aile ve akrabaları ile iletişimden kaçınmaya hakkı vardır.
7.3 Geçerli Başvuru Süresi
E5. Geçerli Başvuru Süresi ： Normal olarak başvuru, yarışma bitiminden sonraki 30 dakika içinde
yapılmalıdır. Lütfen yarışmadan önce belirli etkin başvuru süresi için Program Broşürünü kontrol
edin.
E6. Varlığın Geçerliliği: Başvuruyu yapan ve katılımcılar belirlenen yer ve zamanda hazır
bulunmalıdır.
E7. Başvuru Yanıtı: Normal olarak Hakem Komisyonu başvuru yanıtlarını aynı gün yarışmadan
sonra ya da ertesi gün yarışma başlamadan önce açıklar.
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7.4 Şartname Dışında Kalan İtiraz
E8. Geciken Başvurular: “Geçerli Başvuru Süresi” içerisinde yapılmayan başvurular geçersiz ve
kabul edilemez olarak değerlendirilecektir.
E9. Başvurularda Hazır bulunmama durumunda: Eğer, katılımcı zamanında belirlenen yerde hazır
bulunamaz ya da araştırma(İnceleme) sonuçlanmadan ayrılır ise başvuru geçersiz sayılacaktır.
Eğer Katılımcı zamanında bulunamaz ise Hakem komisyonu, sonucu doğrudan belirleyecek ve
nihai sonuç haline getirecektir.
R1. Şartın Dışında Kalan Fazladan Kişilerin Bulunması:Mentor(akıl hocası), aile bireylerinin
katılımcıların yanında bulunması durumunda katılımcı bu durumdan dolayı hakem kurulu
tarafından uyarılır.
Birden fazla uyarıya maruz kalınması durumunda diskalifiye söz konusudur.
R2.Başvurunun Talepleri açık değil ise: Eğer Hakem komisyonu başvuruyu anlamlandıramaz ya da
araştırma(inceleme)’ye duygu faktörü etki ederse Komisyon takımı uyaracaktır.
Birden fazla uyarıya maruz kalınması durumunda diskalifiye söz konusudur.
R3. Nezaketsiz(Kaba) Başvurular: Her iki taraf da medeniyet dışı eylemler veya rahatsız edici
davranışlar ve kelimeler kullanamaz, yapamaz.
Birden fazla uyarıya maruz kalınması durumunda diskalifiye söz konusudur.
R4. Başkaları Tarafından Yapılan Başvurular: Başvuru yapanlar takım üyesi olması gerekmektedir
aksi takdirde başvuruları kabul edilmeyecektir.
Birden fazla uyarıya maruz kalınması durumunda diskalifiye söz konusudur.
7.5 Hakemlik Prosedürü
E10. Hakemlik Prosedürü: Hakem Komisyonu, baş hakem, hakem danışmanı ve teknik sorumlu
kişilerden oluşmaktadır.Bu komisyon başvuruların kabul edilmesi ve araştırmaların(incelemelerin)
yürütülmesi ve uygun rekabet koşullarında, dürüstlük ve adil şekilde süreçlerin sorunsuz
ilerlemesinden sorumludur. Herhangi bir yarışmaya ait tekrar oynatılan videolar ve fotoğraflar
yanlış çekim açıları nedeni ile yalnızca referans olarak kullanılabilir ancak tahkim kararı alarak
kullanılamaz.
E11.Hakem Sonuçları: Hakem sonuçları ikiye ayrılır, “Yarışmanın orijinal sonucu” ya da “Rövanş”
iki takım arasında ve bu tekrar başvuramayan iki takım olmalı.
E12. Ek Uyarılar: Hakem komisyonu, nihai sonucu belirler ve hiçbir taraf başvuru sonucuna bu
noktadan sonra itiraz edemez.
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E13. Hakem Sonucunun Uygulanması: Hakemlerin kararı “Rövanş” ise, iki takımın öngörülen yer
ve zamanda yeniden karşılaşması gerekir. Takımlardan herhangi birinin karşılaşmanın yapılacağı
yere 5 dakika içinde ulaşamaması durumunda, takım çekilmiş sayılacaktır.
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8.Yarışma Beyanı
8.1 Yarışma Dokümanlarının Güncellenmesi
Resmi belgeler ve dosyalar, MakeX Komitesi tarafından sağlanan Rekabet Kılavuzu, Ekipman
Kılavuzu Kitapçığı, Kural Videosu dâhil ancak bunlarla sınırlı değildir. Yarışmacılar, yarışmadan
önce bu belge ve dosyaların güncellemelerine dikkat etmek zorundadır. Yarışmacıların doküman
ve dosya güncellemelerine ayak uyduramaması, yarışmacıların kendi sorumlulukları altındadır.
Tüm resmi belgeler ve dosyalar MakeX resmi web sitesinde (www.makex.cc/en) güncellenecektir.
Yarışma Rehberi
MakeX Robotik Yarışma Komitesi, tüm sezon boyunca Yarışma Rehberini gözden geçirme ve
geliştirme hakkını saklı tutar. Yarışmacılar ve mentorlar, MakeX resmi web sitesinden en son
sürümü indirebilirler.
Soru, Cevap ve Paylaşım
Tüm yarışmacılar, mentorlar ve robot meraklıları, soru sorabilir veya deneyimlerini sosyal medya
platformlarında paylaşabilir. Mesaj gönderen ve cevaplayan herkes ağ etiğine uymalıdır.
Şartname dışında olan çevrimiçi konuşmalar yasaklanacak veya silinecektir.
8.2 Yeterlilik Beyanı
MakeX Komitesi, yarışmacı ruhunu veya hakkaniyetini ciddi şekilde ihlal ederek, güvenlik veya
teknik gereklilikleri yerine getirememek de dâhil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere
herhangi bir nedenle yarışmacıyı diskalifiye etme hakkını saklı tutar.
8.3 Telif Hakkı Beyanı
Shenzhen Hulu Maker Co., Ltd. bu Yarışma Kılavuzunun telif hakkını saklı tutar. Shenzhen Hulu
Maker Co., Ltd şirketinin yazılı izni veya izni olmadan, herhangi bir ağ ortamı, elektronik ortam
veya yazılı ortam dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir kuruluş veya kişi
tarafından çoğaltılamaz.
8.4 Yasal Uyarı
2019 MakeX Robotik Yarışması'ndaki tüm yarışmacılar, MakeX Robotik Yarışması'nın
sürdürülebilir gelişimi için güvenliğin en önemli konu olduğunu tamamen anlayacaklardır. Tüm
yarışmacıların ve organizatörlerin haklarını ve menfaatlerini korumak için, ilgili yasa ve
yönetmeliklere göre, 2019 MakeX Starter - City Guardian'a kayıtlı tüm yarışmacılar, aşağıdaki
güvenlik koşullarını kabul etmeli ve bunlara uymalıdır:
Yarışmacılar, robotları inşa ederken gerekli güvenlik önlemlerini alırlar ve robotları inşa etmek için
kullanılan tüm parçalar yasal üreticilerden satın alınır. Yarışmacılar, robotların yapısal
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tasarımlarının incelemenin uygunluğunu göz önünde bulundurmasını ve yarışmanın ev sahibi ile
aktif bir şekilde çalışmasını sağlamalıdır.
Robotlar için potansiyel güvenlik tehlikesi olan parçaları değiştirirken ve kullanırken, ulusal
yasalara, düzenlemelere ve kalite ve güvenlik standartlarına uygun olmalıdır. Bu işlemler, ilgili
mesleki niteliklere sahip kişiler tarafından üretilecek ve işletilecektir.
Yarışma sırasında, ekipler inşaat, test ve hazırlık gibi tüm eylemlerin kendi ekibine ve diğer
ekiplere, hakemlere, personele, izleyicilere, ekipmanlara ve arenalara zarar vermemesini
sağlayacaktır.
İnşaat ve rekabet sürecinde, ulusal yasaları, düzenlemeleri veya standartları ihlal edebilecek
herhangi bir eylem olursa, tüm sonuçlar yarışmacıların kendilerine aittir.
Destekçi tarafından satılan ve tedarik edilen yarışma kitleri ve parçaları, Shenzhen Makeblock Co.,
Ltd., talimatlara uygun olarak kullanılacaktır. Shenzhen Makeblock Co., Ltd. ve MakeX Komitesi,
yanlış kullanımdan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya mal kaybından sorumlu
olmayacaktır.
8.5 Rekabet Rehberi Beyanı
MakeX için resmi dil Çince'dir. Takımın hazırlık sürecini kolaylaştırmak için İngilizce veya diğer dil
çevirileri hazırlanmaktadır. İngilizce'ye çevrilmiş tüm belgeler sadece referans içindir.
MakeX Robotlar Rekabet Komitesi, MakeX Robotlar Yarışması - City Guardian için Rekabet
Kılavuzu'nun nihai yorumunu saklı tutar.
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Ek Bölüm: Mühendislik Not Defteri Rehberi
2019 MakeX Robotik Yarışması
Mühendislik Not Defteri Kılavuzu
*Talimat:
1.Mühendislik defterinin değeri: Ekibin dosya oluşturmasına ve tüm öğrenme sürecini
kaydetmesine yardımcı olur. Bu nedenle, mühendislik defterinin kaydı yarışma için tüm hazırlık
sürecinden geçmelidir.
2. Mühendislik notu teslimi: Ekipler çevrimiçi belgeleri veya el yazısını kullanabilir. Hangi yolu
kullanacak olursanız olun, her ekip yerinde bir bildiri sürümü sunmalıdır.
1) Elektronik mühendisliği not defteri: Ekip, mühendislik notlarının metin sürümünü, kaynak
programı, takım fotoğraflarını, robot fotoğraflarını, üretim fotoğraflarını şu adrese gönderecektir:
info@makex.cc, mail başlığı: “2019MakeX XXX Competition - Team No. - Rekabet Programı ”(örn.
2019MakeX Dünya Şampiyonası - X19016 - City Guardian), internetteki kayıt tarihinden önce.
2) Mühendislik defterinin bildiri sürümü: Yarışma programları (Cesur Gezgin ve Güçlü İttifak)
sunum sürecini gerektirdiğinden, bildiri sunumunun 2 nüshası her ekip tarafından sunum
sahasındaki hakemlere sunulur.
Sunum süreci yoksa (City Guardian), ekiplerin kağıt versiyonun 1 kopyasını inceleme alanındaki
personele göndermeleri gerekecektir.
3. Tüm teknik ödüllerin (Açık Kaynak Teknoloji Ödülü hariç) değerlendirilmesi için mühendislik
defterleri gerekecektir. Her ödülün değerlendirme kriterleri için lütfen Yarışma Rehberine bakınız.
Kapak Temel Gereksinimleri
Takım ismi, takım numarası ve yarışma programı mühendislik defterinin dış kapağında yer
almalıdır.
İçeriğin Temel Gereksinimleri
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1. Dizin içeriği
Dizin içeriği oluşturmak, sunum jürilerinin ilgili bölümü gözden geçirip hızlıca bulmasını
kolaylaştırır.
2. işlem kayıtları
Robotların geliştirilmesi prototip tasarımından, robotun yapımına ve hata ayıklamaya kadar
kaydedilmelidir. Tüm yazıların, tasarım çizimlerinin, hesaplama sürecinin, devre şemalarının vb.
Resimlerini saklayın ve bunları mühendislik defterine yerleştirin.
1) Robot binası ilerleme çizelgesi
2) Tasarım ilham / kroki
3) Teknik prensip (farklı parçalara demonte edilebilir)
4) Adım adım üretim (net resimlerle)
5) Karşılaşılan problemler ve çözümleri
Sorun örnekleri:
Hangi teknik arızalarla karşılaştınız? Neden başarısız oldunuz, sonunda problemleri nasıl
çözdünüz?
Robotlar için ne gibi çalışmalar yaptınız? Hangi iyileştirmeler sağlandı?
Projenizin ilerleme programı planlandığı gibi gidiyor mu? Hangi kazalar veya gecikmeler oldu?
Nasıl düzeltilir?
Takım üyeleri arasında herhangi bir anlaşmazlık oldu mu? Nasıl çözülür?
3.Projelerin özeti
1) Projenin yapısı ve işlevi (resimler ve yazı ile birlikte)
2) Projenin teknik yenilikleri
3) Puanlama ve savunma için rekabet stratejileri
4. Takım tanıtımı
1) Her takım üyesinin kısa biyografisi ve takımdaki rolü.
2) Kültür gösterimi (logo, takım bayrağı, slogan, poster, tişört vb.)
3) Mükemmel başarıların paylaşımı (Hikayeler)
5. Paylaşmak duygular ve diğer şeyler (isteğe bağlı)
1) Yarışmada başarı (Teknik)
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2) Yarışmada Büyüme (Manevi)
3) Rekabet için öneriler
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