IV. ULUSLARARASI ERU MEKATRON ROBOT
YARIŞMASI
BİR FİKRİM VAR! KATEGORİSİ YARIŞMA KURALLARI
GENEL TANIM
Tasarımsal olarak tamamlanmış mühendislik projelerinin jüri üyeleri tarafından
değerlendirilmesi ve yarışma da dereceye giren yarışmacıların desteklenmesini hedefleyen
yarışmadır.
YARIŞMA GENEL BİLGİLERİ
A. Amaç
“Bir Fikrim Var!” yarışması bir öğrenci proje yarışması olup, proje fikirlerinin yarıştırıld ığı
yarışma formatıdır. Yarışmada yarışacak olan projeler uygulanabilir, inovatif ve teknolojik olan
projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Fikri tasarımı yapılmış olan projenin Teknik
Dokumanlar ile desteklenerek proje dosyasının oluşturulması yarışmanın öncelikli amacıdır.
B. Yarışma Formatı
“Bir fikrim var!” yarışmasının amacı fikri tasarımı yapılmış projenin jüriye sunulması ve bu
yarışma sonunda bu fikrin desteklenerek uygulanmasına öncülük etmektir.
C. Katılımcı Kuralları
1. Yarışmaya başvurular bireysel alınacaktır. Takım halinde katılım sağlanamaz.
2. Yarışmaya başvuru 1(bir) öğrenci ve 1(bir) danışman ile olacaktır.
3. Yarışmaya başvuru yapan öğrencinin danışmanı 18 yaşından büyük olmak zorundadır.
4. Katılımcı kurallarını ihlal eden katılımcıların başvuruları iptal edilir.
5. Danışmanlar yalnızca bir öğrenciye ve bir projeye danışmanlık yapabilir.

6. Her öğrenci 1(bir) proje danışmanı T.C. sınırları dahilinde faaliyet gösteren öğrenim
kurumunda görev yapması gerekmektedir.
7. Katılımcılar Yarışma Katılım Taahhüt Formunu doldurup elektronik ortamda teslim
etmesi gerekmektedir.
D. Yarışma Süreci
Bir Fikrim Var Yarışması bu dokümanda belirtilen senaryoya göre gerçekleşecektir. Her bir
başvuru bu dokumana göre değerlendirilecektir. Katılımcılar projelerine sunabilmek için en az
8 en fazla 15 sayfa uzunluğunda rapor hazırlamaları beklenmektedir. Raporların kulüp
sayfasında paylaşılan “Bir Fikrim var! Proje Raporu” formatına uygun olması istenmektedir.
Katılımcının ayrıca projeye ait tanıtım videosu varsa göndermesi istenmektedir.
Tarafımıza ulaşmış raporlar isimleri yarışma günü açıklanacak olan jüri tarafından
değerlendirilecektir. Sonuçların ilanı yarışma günü yapılacaktır.
Yarışma tek aşama halinde yapılacaktır. Yarışma için gerekli evrakların tarafımıza zamanında
teslim edilmesi sorumluluğu katılımcılara aittir.
Yarışmaya katılmak için gerekli dokumanlar;
 Yarışma Katılım Taahhüt Formu
 Bir Fikrim var! Proje Raporu
 Katılımcının Okuduğu Kurumdan Alınmış Öğrenci Belgesi
 Danışman Özeti(Örnek Rapor Formatı içeriğinde bulunması gerekir.)
 Varsa Tanıtım Videosu(maksimum 120 sn.)
Dokümanların eksiksiz, anlaşılabilir ve iyi organize edilmiş, tasarımların teknolojik olarak
uygulanabilir, geçerli ve tutarlı olması beklenmektedir. Dokümanlar(video hariç) tarafımıza
.rar veya .zip formatında sıkıştırılarak mekatronikkulubu@erciyes.edu.tr adresinden
ulaştırılması ve kulüp web sayfası üzerinden başvurunun yapılması gerekmektedir. Ayrıca
projeye ait tanıtım videosu(varsa) wetransfer.com üzerinden yalnızca
mekatronikkulubu@erciyes.edu.tr adresine yönlendirilmiş video göndermesi istenmektedir.
Başvuru süresini dolması itibarıyla eksik doküman olduğu tespit edilen başvurular geçersiz
sayılacaktır.
E. Puanlama ve Sıralama Tablosu
Yarışmaya katılan projenin değerlendirmesi aşağıdaki tabloya göre yapılacaktır.

1.

Proje Detaylandırma
-Danışman Özeti
-Teknik Bilgi(şema, çizim ve görseller)
-Taslak Açıklamalar

2.

Yenilikçi ve inovatif yaklaşım

3.

İhtiyaçlara cevap verebilirlik

4.

Üretim ve uygulanabilirlik

F. Yarışma Takvimi
Yarışma Takvimi, mekatraonikkulubu.erciyes.edu.tr adresinden paylaşılacaktır. Belirtilen
takvim ihtiyaç duyulduğunda Erciyes Üniversitesi Mekatronik Kulübü tarafından
değiştirilebilir. Mekatronik Kulübü bu hakkını saklı tutar.

DİĞER
Ödül ve Liyakatlerin Takdimi
Ödül plaketleri ve başarı belgeleri, Yarışma Takviminde belirtildiği üzere düzenlenecek olan ödül
töreninde sahiplerine sunulacaktır.

Fikri Haklar
Yarışmaya katılan projelerin fikri hakları, proje sahibi/tasarımcılara aittir. Projelerin fikri haklarını
korumak için gerekli önlemleri almak katılımcıların sorumluluğundadır.
Yarışmacı, herhangi bir ürünün fikri sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi sebebiyle ERCİYES
ÜNİVERSİTESİ MEKATRONİK KULÜBÜ zarara uğraması durumunda söz konusu zararlar ilgili
takımdan (danışman dâhil) karşılanacaktır. Ödül verilmişse ödülleri ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
MEKATRONİK KULÜBÜ tarafından geri alınır.

Yarışmaya Gönderilen Projelerin Saklanması
Yarışmaya gönderilen projeler ve ilgili dosyalar, yarışma sonunda yarışmacılara iade edilmez.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MEKATRONİK KULÜBÜ dilediği sürece projeleri kendi veri tabanında
saklama hakkına sahiptir.

Koşulların Kabulü
Yarışmacılar, yarışma internet sitesinden katılımcı başvurularını elektronik olarak onayladıkları andan
itibaren, tüm yarışma şartlarını ve alınan/alınacak kararları aynen kabul etmiş sayılırlar.

Diğer Hususlar
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MEKATRONİK KULÜBÜ’ nün yarışma şartlarında ve görevlerde
değişiklik yapma ve yarışmayı iptal etme hakkı saklıdır. Böyle bir durumda ERCİYES
ÜNİVERSİTESİ MEKATRONİK KULÜBÜ herhangi bir taahhüt veya idari, mali ve hukuki
sorumluluk altına girmemektedir.

