
5. ULUSAL “GELECEĞİN MÜHENDİSLERİ YARIŞIYOR” YARIŞMASI 

 

Bilim ve teknolojideki hızlı değişim ve gelişime hepimiz tanık oluyoruz. Bilim ve teknoloji tarihi; 
binlerce buluş ve bu buluşları yapan bilim insanları, mühendisler ve mucitlerle doludur.  

 
Yaşam, çözülmesi gereken binlerce problem içermektedir. Bilimsel ve teknolojik çalışmaların 

çoğu, bu problemleri çözmek ve yaşamımızı kolaylaştırmak amacıyla yapılır. Bu çalışmalar sonunda 
elde edilen ürünlerin başarılı sayılabilmesi için bir soruna çözüm olması, uygulanabilir olması ve 
kolayca erişilebilir olması beklenir. Bilimsel ve teknolojik çalışmalar yapmak, sadece yeni bir fikirle 
ortaya çıkmak değildir. Önemli olan, yeni ve farklı fikirleri uygulanabilir hale getirmektir.  

 
Öğrencilerin yaşamda karşılaştıkları problemlere çözüm bulması, uygulanabilir ürünler 

geliştirmeleri fen, mühendislik ve matematik alanlarında bilgi ve beceri kazanmaları ile mümkündür.  
Öğrencilerin bu becerileri kazanabilmeleri için onları düşündüren problemlerle karşılaşmaları gerekir. 
Öğrenciler; problemlerin çözümüne yönelik fikirlerini rahatça ortaya koyabilmeli, arkadaşlarının 
görüşlerini ve eleştirilerini almalı, bir bilim insanı ve bir mühendis gibi çalışarak problemi çözmelidir.  

 
“Geleceğin Mühendisleri Yarışıyor” yarışması, öğrencileri bilimsel ve teknolojik çalışma yapmaya 

çağırıyor. Bu yarışma, öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirirken takım çalışması yaparak 
problem çözmelerini de sağlıyor. Yarışma şöyle yapılmaktadır: Öğrencilere detaylı bir problem verilir. 
Öğrenciler problemi çözmek için yarışma şartnamesinde belirtilen kuralları ve koşulları yerine getiren 
bir cihaz/düzenek tasarlar ve geliştirirler.  

 
Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz yarışmamızda geleceğin mühendislerine hedefe giden yolun 

zahmetli olabileceğini, ancak yolun bir bölümünde işler istediğimiz gibi gitmese bile diğer bölümünde 
başarılı olunabileceğini hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda bu seneki yarışma sloganımızı “Cihazı Kur 
Çemberi Bul” olarak belirledik. 

 
AMAÇ  
Yarışmanın amacı, öğrencilere buluş yapacakları bir ortam sunarak onların üst düzey düşünme 
becerilerini geliştirmek ve yenilikçi bir bakış açısı kazanmalarını sağlamaktır. Bu sayede öğrencilerin 
bilim, teknoloji, mühendislik ve matematikle ilgili temel bilgi düzeyleri artacak; günlük yaşamda 
karşılaştıkları problemleri çözmeleri kolaylaşacak ve yaratıcı çözüm önerileri geliştirebileceklerdir. 
Ayrıca öğrencilerin bilim, teknoloji ve mühendisliğe karşı olumlu tutumlar geliştirmeleri de bu 
yarışmanın amaçları arasındadır.  
 
YARIŞMA ŞARTNAMESİ 
 
1. Yarışmaya katılım ücretsizdir. Yarışma, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm ortaokullarda 5, 6, 7 ve 

8. sınıf öğrencilerine açıktır. 
 
2. Yarışmacıların 9 Mayıs 2020 Cumartesi günü en geç saat 10.30’da ODTÜ GV Özel Ankara 

Ortaokulunda bulunmaları gerekmektedir. 
 

3. Yarışma, 9 Mayıs 2020 Cumartesi günü, 14.00-14.30 saatleri arasında yapılacak ve ödül töreni ile 
son bulacaktır. 

 
4. Yarışmacılar, ulaşımlarını kendileri sağlayacak ve cihazlarını kendileri getireceklerdir.  Cihazların 

önceden gönderilmesi söz konusu değildir. 
 
5. Yarışmacılar, talep edilmesi durumunda öğrenci olduklarını belgelemek durumundadırlar. 



 
6. Yarışmaya her okul en fazla 3 öğrenciden oluşan bir takım ile katılacaktır. Daha az sayıda öğrenci 

ile katılmak okulların kendi tercihidir. Her okuldan sadece bir danışman öğretmen yarışmaya 
katılabilir. 

 
7. Yarışmayla ilgili bilgiler, www.ogvo.com.tr web sitesinde yayınlanacaktır. Bu sitede 

yayımlanacak olan çevrimiçi başvuru formu, zamanında ve eksiksiz doldurulmalıdır. 
 
8. Yarışmaya getirilen cihazların, yarışmacı takımlar tarafından tasarlanması beklenmektedir. 

Yarışma sırasında takım temsilcisi, cihaza ilişkin kısa bir sözlü sunum yapmalıdır. 
 
9. Takımların yarışma görüntüleri, itiraz hakkının korunması amacıyla kayıt altına alınacaktır.  

 
10. Yarışmaya getirilen cihazlara ait görsellerin ve yarışma anında çekilen görüntülerin kuruma ait 

iletişim ortamlarında ve sosyal paylaşım ağlarında yayımlaması başvuru formunda verilen onay 
doğrultusunda yapılır.  

 
11. Yarışmaya katılan öğrenciler/danışman öğretmenler, yarışma şartnamesini okuyup anlayarak 

katılım koşullarını kabul etmiş sayılır. 
 

12. Takımlar başvurularını çevrimiçi kayıt sürecinin son günü olan 17 Nisan 2020 Cuma günü, saat 
23.59’a kadar yukarıda belirtilen web sitesi üzerinden yapmak zorundadır. 
 

13. Ödüller, "EK-A: Yarışmanın Amacı ve Kurallar” bölümünde belirtilen ölçütlere göre verilecektir. 
 

14. Tüm takımlar ve danışman öğretmenler yarışma güvenliği ile ilgili olarak alınan tedbirlere ve 
koşullara uymayı peşinen kabul ederler. 

 
 
ÖDÜLLER 
 
Birincilik Ödülü: Hediye çeki (1800 TL) 
İkincilik Ödülü: Hediye çeki (1500 TL) 
Üçüncülük Ödülü: Hediye çeki (1200 TL) 
Tüm yarışmacılara katılım belgesi verilecektir. 
 
PROJE YÜRÜTME KURULU 
Pelin AŞAN: ODTÜ GV Özel Ankara Ortaokulu Müdürü 
Mehmet BİLGİÇ: ODTÜ GV Okulları Fen Bilimleri Koordinatörü 
Dr. Pınar ATAY: ODTÜ GV Özel Ankara Ortaokulu Fen Bilimleri Zümre Başkanı 
Güneş ÖNCEL: ODTÜ GV Özel Ankara Ortaokulu Sanat Dersleri Zümre Başkanı  
Ozan ATEŞ: ODTÜ GV Özel Ankara Okulları Beden Eğitimi Zümre Sorumlusu 
Cihan AHISKALI: ODTÜ GV Özel Ankara Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni 
 
ÖNEMLİ TARİHLER 
Başvuru Bitiş Tarihi: 17 Nisan 2020 Cuma (23.59’a kadar) 
Yarışma Tarihi: 9 Mayıs 2020 Cumartesi 

  

 

  



EK-A: Yarışmanın Amacı ve Kurallar 

Cihazı Kur Çemberi Bul 
 
Amaç:  

Bir basketbol potasından belli uzaklıktaki üç tenis topunu basketbol potası çemberinden 
geçirebilen cihaz yapmak. Yarışmayı iki farklı konumdan yaptığı atışlarla en yüksek puanı alan 
takım kazanacaktır.  

 

Kurallar: 

1) Cihaz  

a) Cihaz, bir tenis topunu belli bir uzaklıktan pota çemberine gönderecek şekilde 

tasarlanmalıdır.  

b) Cihaz, boyutları 1.5m x 1.5m olan Atış Alanı’nın içine sığabilecek büyüklükte olmalıdır. 

Cihazın hiçbir parçası bu alanın dışına taşmamalıdır. Atış Alanı’nın bir kenarı Ön Atış Çizgisi 

olacaktır.  Yarışma günü kurayla belirlenecek olan Atış Uzaklığı, Ön Atış Çizgisi’nden 

ölçülecektir. (Aşağıdaki çizime bakınız). 

 

c) Cihaz vuruş yapılmadan önce, yapılırken ve yapıldıktan sonra Ön Atış Çizgisi’nin arkasında 

kalabilmelidir.  

d) Güvenli enerji kaynakları kullanılmalıdır. Güvensiz enerji kaynaklarına örnek olarak 

kimyasal patlayıcılar, kostik gazlar, roket motorları sayılabilir. Yüksek basınçlı gaz 

sistemleri ve güvenliliği kesin olmayan enerji kullanılması durumunda mutlaka önceden 

onay alınız. 

e) Tek bir eylemle (bir ipin kesilmesi, düğmeye basılması, pimin çekilmesi gibi) cihazın 

çalışması başlatılabilmelidir. Başlatan kişinin, sisteme enerji aktarması yasaktır.  Tüm 

depolanabilir enerji sistemleri, yarışma başlamadan doldurulmuş olmalıdır. 

f) Cihazın yapımında zehirli, kişiye ve çevreye zararlı malzeme kullanılamaz. 



g) Kelepçe, yapıştırıcı bant veya cihazı yere sabitlemeye yönelik herhangi bir araç 

kullanılmamalıdır. Cihazı bulunduğu yere sabitlemek için sadece ekstra ağırlık 

kullanılabilir. Atış sırasında yarışmacının/yarışmacıların cihazı tutmaları yasaktır. 

2) Tenis topu 

Yarışmada Uluslararası Tenis Federasyonu’nca belirlenen ölçülerdeki paketi yeni açılan tenis 

topları kullanılacaktır. Bu topların çapları 6.54cm – 6.85cm ve kütleleri 56.0g -59.4g 

arasındadır. Yarışma sırasında yarışmacılar, yarışma komitesinin vereceği topları 

kullanacaktır.  

3) Basketbol potası 
 
Yarışmada standart basketbol potası kullanılacaktır. Standart basketbol potasının ölçüleri 
aşağıdaki gibidir: 
Çember çapı: 45 cm 
Çemberin yerden yüksekliği: 305 cm 
Panya yatay kenar uzunluğu: 180 cm 
Panya dikey kenar uzunluğu: 120 cm 
 
Yarışmanın aşamaları: 

Yarışma 2 aşamalı olacaktır. Aşağıda bu aşamalarla ilgili bilgiler verilmiştir. 

1. aşama: Bu aşamada potanın tam karşısından, kura ile belirlenen uzaklıktan atış 

yapılacaktır. Kura ile belirlenecek uzaklık 6-8 m arasında olacaktır. Uzaklıklar 6 m, 6,5m, 7m, 

7,5m veya 8m olabilecektir. Aşağıdaki çizime bakınız. 

 

 

2. aşama:  Bu aşamada potaya göre 20o-50o arasında açı yapan ve 5m uzaklıkta bulunan 

konumdan atış yapılacaktır. Kaç derecelik açı olacağı kura ile belirlenecektir. Açılar 20o, 30o, 

40o veya 50o olabilecektir. Aşağıdaki çizime bakınız. 

 

 



 

 

Yarışmanın yapılışı:  

a) Yarışmadan önce cihazlara bir kayıt numarası verilecektir. Kayıt numarası verildikten sonra yarışma 

başlayıncaya kadar cihazlarda ayar ve/veya değişiklik yapılması yasaktır. Bu nedenle kayıt numarası 

verildikten sonra yarışmacılar cihazlarını görevlilere bırakıp kendilerine ayrılan yerlere geçeceklerdir.    

b) Yarışmanın ilk aşamasında Atış Uzaklığı’nı belirlemek için kura çekilecektir. Çekilen kura sonucuna 

göre Atış Alanı’nın sınırları çizilecektir.  

c) Yarışmacılar, kayıt sırasında cihazlara verilen numaralara göre Yarışma Bölgesi’ne davet edilecektir. 

Yarışma Bölgesi’ne davet edilen yarışmacılar, kendilerini tanıtıp cihazın çalışma prensibini anlatan kısa 

bir konuşma yapacaktır. (Bu aşamada da yarışmacıların cihazlarında ayar/değişiklik yapması yasaktır).  

d) Atış Alanı’nda üç top bulunacaktır. Topları cihaza yerleştirmekten yarışmacılar sorumlu olacaktır. 

Cihaz, başlangıçta yarışma alanının dışında tutulacaktır.  

e) Yarışmada bir başhakem, bir sayı hakemi ve bir de süre hakemi görev alacaktır. Başhakem 

yarışmacılara, sayı hakemine ve süre hakemine hazır olup olmadıklarını soracak. “Evet” cevabı 

alındıktan sonra başhakem “3 – 2 – 1 – başla” komutu verecektir ve süre hakemi kronometreyi 

çalıştıracaktır. 

f) Başla komutuyla birlikte yarışmacılar cihazlarını Atış Alanı’nda istedikleri yere yerleştirecekler ve 

cihazlarını atış yapmaya hazır hale getireceklerdir. 

g) Yarışmacılar toplam üç atış yapacaktır. Her atışta bir top, cihaza yerleştirilecek ve yukarıda cihazla 

ilgili olarak verilen kurallara uygun biçimde atışlar yapılacaktır. Üçüncü top cihazdan çıktığı anda süre 

hakemi kronometreyi durduracaktır ve yarışmacılar cihazlarını alarak Yarışma Bölgesi’ni terk 

edecektir. 

h) Pota önünde duran sayı hakeminin görevi, topların çemberden geçip geçmediğini ve çemberden 

geçen topların panyaya çarpıp çarpmadığını kontrol etmektir.  

i) Tüm yarışmacılar birinci aşamayı tamamladığında ikinci aşamaya geçilecek ve atış alanının potayla 

kaç derecelik açı yapacağı kurayla belirlenecektir.  

j) Yukarıdaki d, e, f, g maddeleri tekrarlanarak yarışmanın ikinci aşaması tamamlanacaktır. 

k) Atışlar sonunda en yüksek puanı elde eden takım birinci olacaktır. 



l) Yarışma puanı aşağıdaki formülle hesaplanacaktır. 

* Panyaya çarparak çemberden geçen top sayısı 0,8 ile çarpılarak A puanı elde edilir. 

* Panyaya çarpmadan geçen top sayısı B puanını oluşturur. 

* Yarışmanın birinci ve ikinci aşamasını tamamlama süreleri toplanarak C puanı elde edilir. 

A, B ve C puanları ile aşağıdaki işlem yapılarak yarışma puanı oluşturulur: 

Yarışma Puanı = (A + B) / C  

 

 


