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FIRST NEDIR ?
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● Dean Kamen ve Woodie Flowers tarafından 
1989’da kurulmuştur. 

● Kurulma amaçlarından biri gençleri bilim ve 
teknoloji alanında geleceğin liderleri ve üreticileri 
haline getirmektedir.

● Bu vakıf 7 ila 18 yaş arasındaki gençlere 
araştırmayı, inşa etmeyi, programlamayı eğlenceli 
bir şekilde öğretiyor ve 4 farklı yarışma 
sağlamaktadır. 

● Bu deneyimle, kazandıkları bilgilerle, 
arkadaşlıkları ile kendi özgüvenlerini geliştirip 
parlak gelecekler inşa etmektedirler.



FRC (FIRST Robotics Competition) Nedir?
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● FIRST programlarından sonuncusudur
● Hedef Kitle: 9-12. sınıflar, 14-18 yaş 

grubu
● “Lise çağındaki takımlar tasarladıkları, 

inşa ettikleri ve programladıkları 
robotlarla özel bir oyun sahasında kafa 
kafaya yarışırlar.”



● Katı kurallar; sınırlı kaynaklar; mühendisleri, öğretmenleri, 
iş profesyonelleri, ebeveynler, mezunlar ve daha fazlasını 
da içeren gönüllü mentorların yol göstericiliği altında, 
25’ten fazla öğrenciden oluşan takımlar bir saha dolusu 
rakibe karşı zorlayıcı görevler gerçekleştirmek için robotlar 
inşa eder ve programlarlar.

● Aynı zamanda bağış toplamak, bir takım “markası” 
tasarlamak, takım çalışması yeteneklerini geliştirmek ve 
toplumda sosyal yardımı düzenlemek zorundadırlar.

● Önemli bilim, teknoloji, mühendislik, matematik ve hayat 
yetenekleri geliştirmenin yanında katılımcılar 80 milyon 
dolardan fazla üniversite bursuna da sağlar.

Sporun heyecanı, bilimin özeni
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Türkiye’de FRC
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● Türkiye’de ilk FRC takımı 2009’da kuruldu.
● Bugün 50’den fazla takım var.
● İstanbul Ülker Sports Arena’da 2015’ten beri her yıl 

Off-Season düzenleniyor. 
● 2018’de ilk kez İstanbul Regional yapıldı. Bu sayede 

İstanbul’da yarışan takımlar da şampiyonaya 
katılmaya hak kazanabiliyor. 

● İstanbul’un yanı sıra Bursa, Kocaeli, İzmir, Sinop, 
Giresun, Kayseri, Niğde, Çorum, Adana, Kars ve 
başka illerden de katılımcı sayısı gün geçtikçe 
artmakta. 

● Bu yıl içlerine ARC’ın da dahil olduğu 16 Türk takımı 
Houston’daki şampiyonada yarışmaya hak kazandı. 



Dünyada FRC
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● FRC’ye katılan 27 ülke, 3600’den fazla takım ve 
91.000’den fazla katılımcı var. 

● 2018’de 800’den fazla takım Houston, Texas ve 
Detroit, Michigan’da yapılan iki FIRST 
Şampiyonası’ndan birine gitmeye hak kazandı.

● FIRST programları sayesinde pek çok öğrenci burs 
ve stajyerlik imkanları bulabilmekte. Detaylı bilgi 
için FIRST’in internet sitesi incelenebilir. 

● NASA, Google, Boeing, FedEx, Bechtel, 3M ve pek 
çok prestijli şirket bu programa aktif destek 
vermekte. 



YILLIK FRC ZAMAN ÇİZELGESİ (OFFSEASON)

● Eylül ayı başı: Kick-off yarışma konusunun açıklanması ve kit dağıtımı
● 6 haftalık robot yapım süreci
● Ekim ayı ortaları: Robot yapımının bitirilme günü
● Ekim ayı sonu: Off-season Türkiye
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FRC Sezonu (Regional) 
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● Kickoff (Ocak ayının ilk cumartesi günü):
Her yıl ocak ayının ilk cumartesi günü yeni sezonun teması ve yeni oyun 
açıklanır.  Bu etkinlik resmi olarak Amerika’da yürütüldüğü için Türk 
takımlar toplanıp resmi etkinliği canlı yayından takip eder.

● Robot Yapım Sezonu (Build Season) (6 hafta):
Takımlar açıklanan yeni oyuna göre robotlarını yapmaya başlarlar. 
Takımların robotu tasarlamak, üretmek ve test etmek için 6 haftaları 
vardır.

● Sıfırıncı Hafta Etkinlikleri (Week Zero Events):
Robot yapım sezonunun son haftası bazı yerlerde resmi olmayan maçlar 
oynanır. Kendilerini yarışma öncesi test etmek isteyen takımlar isterlerse 
katılabilirler.



FRC Sezonu 
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● Robot Yapım Sezonunun Son Günü (Stop Build Day):
6 haftanın sonu gelmiştir ve takımlar robotları üzerinde 
çalışmayı bırakıp robotlarını kapatmalıdır.

● Yarışma Sezonu (Competition Season) (7 hafta):
Tüm dünya üzerinde farklı yerlerde ve zamanlarda bölgesel 
(regional) turnuvalar yapılır.

● Şampiyona (Championship) (Nisan Ayı):
Yarışma sezonunda şampiyonaya katılmaya hak kazanmış 
takımlar burada yarışır.



Kickoff Kit 
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Kickoff etkinliğinden sonra her takıma yeni sezonda kullanabilecekleri temel parçaları 
içeren kitler dağıtılır. Bu kitler kutular içerisinde paketlenmiş olarak takımlara verilir. 
Kitlerin amacı takımlara bir başlangıç noktası sağlamaktır.

Siyah Kutu (Black Tote):
Her takıma verilir. Temel parçaları içerir.

Gri Kutu (Gray Tote):
Sadece yeni (rookie) takımlara verilir. Siyah kutuya ek olarak yeni takımların işlerini 
kolaylaştırmak için ek parçalar içerir.

Robot Şase Kiti (Drive Base Kit):
İsteyen takımlara robot şase kiti de verilir. Bu kit robotun temelini atmak için gereken 
parçaları içerir. Takımlar bu standart şasenin üzerine oyunda kullanacakları mekanizmaları 
diledikleri gibi inşa ederler.



6 Haftalık Robot 

Yapım Sezonunu BİZ 
Nasıl Geçiriyoruz?
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6 Haftalık Sürecimiz
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1 ve 2. Hafta:
Kickoff etkinliğinin ardından tüm takım olarak toplanıp yeni oyunu ve kurallarını detaylı bir şekilde inceliyoruz. Bu oyuna nasıl bir 
robot yapabileceğimizi tartışıyoruz. Ardından da tartışmalar sonucu herkesin aklında oluşmaya başlamış olan robotu her detayına 
kadar SolidWorks 3D CAD programı ile bilgisayarda tasarlıyoruz. 

3. Hafta:
Dijital ortamda oluşmuş olan robotu fiziksel olarak inşa edebilmek için gereken parçaları temin ediyoruz. CNC tezgahlarında 
üretilecek olan parçalarımızın çizimlerini de ilgili sponsorlarımıza ulaştırıp parçaların üretimini bekliyoruz.

4 ve 5. Hafta:
Robotu inşa ediyoruz. Öngöremediğimiz mekanik sıkıntıları onarıyoruz ve robotu elimizden geldiği kadar kusursuzlaştırmaya 
çalışıyoruz. Herhangi bir değişiklik olursa bilgisayardaki dizaynımızı hemen güncelliyoruz. Buna ek olarak Robot üzerinde 
yazdığımız kodu test ediyoruz ve tüm işlevlerin çalıştığından emin oluyoruz. Robotun maçın ilk bölümünde otonom hareket 
edebilmesi için gereken testleri yapıyor ve kodu değiştiriyoruz. Robotun mekanik veya elektronik aksamındaki değişikliklere göre 
kodu güncelliyoruz.

6. Hafta:
Robotun son testlerini yapıyoruz. Sürücülerimiz sürüş antrenmanlarını yapıyor. Haftanın sonunda da robotu kapatıyoruz.



Robotun Yazılımı
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● FRC’de her maç iki bölüme ayrılır:

○ Autonomous Mode: Robotlar otonom olarak (insan müdahalesi olmadan) çalışırlar.

○ Teleoperated Mode: Robotlar sürücüler tarafından kontrol edilirler.

● Robot sensörler ile çevresini algılar, yazılımın verdiği kararlar (otonom) veya sürücünün 

kumandasından alınan kararlar (teleop.) ile motorlarını çalıştırır.

● Üç farklı programlama dili seçeneği: LabVIEW, Java, C++

○ Biz takım olarak kullanım kolaylığı ve yaygınlığı sebebiyle Java kullanıyoruz. Programlama 

bilmiyorsanız dahi Java başlangıç için ideal bir dil.

● Biz yazılımdaki değişiklikleri daha iyi yönetebilmek ve bir takım olarak kodu paylaşabilmek için 

Github kullanıyoruz. Geçen yıllarda yaptıklarımıza https://github.com/ARC6014 adresinden 

ulaşabilirsiniz.

https://github.com/ARC6014


Robotun Yazılımı - 6 Haftalık Süreç
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1 ve 2. Hafta:

Tüm takım olarak tasarlayacağımız robotun detaylarını tartışırken yazılım ekibi olarak üzerine kod 
yazacağımız ilk sınıfları oluşturuyoruz. Robotun farklı parçalarını (örneğin robotun sahip olduğu kol) 
farklı alt sistemler olarak tanımlıyoruz ve ekip içinde bu alt sistemleri bölüşüyoruz. Ayrıca bu sırada 
robotta kullanacağımız motor ve sensörlerin neler olacağını, robotun ana işlevlerinin nasıl çalışması 
gerektiğini belirliyoruz.

3. Hafta:

Daha önceki haftalarda belirlediğimiz üzere robotun yapması gereken ana işlevleri programlıyoruz 
(örneğin kolun bir objeyi alıp bırakmasını sağlayacak bir fonksiyon yazıyoruz). Bu bölümde tüm motor, 
sensör ve kumandaların bağlanabildiğinden ve kontrol edilebildiğinden emin oluyoruz.



Robotun Yazılımı - 6 Haftalık Süreç
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4 ve 5. Hafta:

Robot üzerinde yazdığımız kodu test ediyoruz ve tüm işlevlerin çalıştığından emin oluyoruz. 
Robotun maçın ilk bölümünde otonom hareket edebilmesi için gereken testleri yapıyor ve kodu 
değiştiriyoruz. Robotun mekanik veya elektronik aksamındaki değişikliklere göre kodu 
güncelliyoruz.

6. Hafta:

Robotun son testlerini yapıyoruz. Sürücülerimiz sürüş antrenmanlarını yapıyor, onların istediği 
biçimde kumandaların tuşlarını düzenliyoruz. Haftanın sonunda da robotu kapatıyoruz.



Bir FRC takımı kurmak için ne lazım?
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● Sezon boyunca takıma zamanını ayırabilecek bir mentör

● En az 10 öğrenci (teknik deneyime gerek yok, öğrenmeye meraklı olmaları 

yeterli!)

● Takıma finansal destek sağlayabilecek sponsorlar (Eğer bulamazsanız yeni 

takımlar için bazı destek programları da var.)

● Güvenli bir çalışma alanı

Eğer hepsi hazırsa, https://www.firstinspires.org sitesine girerek takım kaydınızı 

yapabilirsiniz. Ancak resmi numaranızı alıp etkinliklere katılmadan önce birkaç 

adım daha var.

https://www.firstinspires.org


Rookie-Veteran Farkları
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● Rookie takımlar FRC’ye ilk kez katılan takımlardır. İlk senelerinden sonra her takım Veteran olarak 

adlandırılır.

● Hem Veteran hem Rookie takımlar Kick-off etkinliğinden sonra yarışma için gerekli parçaları içeren Black 

Tote, yani siyah kutudan alır. Buna ek olarak Rookie takımlar robotun yapımı için kesinlikle gerekli olan 

robot denetleyici (beyin), sigorta paneli gibi parçaları içeren Gray Tote, yani gri kutudan alır.

● Rookie takımlar yarışmada verilen diğer ödüllerin yanı sıra “Rookie All Star” ve “Highest Rookie Seed” 

ödülleri için adaydırlar. “Rookie All Star” ödülü FIRST’ün değerlerini çalışmalarına en iyi şekilde uygulayan 

takımı ödüllendirir. “Highest Rookie Seed” ödülü ise eleme maçları sonunda robotu ile en yüksek puanı alan 

rookie takımını ödüllendirir.



Kayıt Masrafları
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● Regional, yani bölgesel yarışmalara katılmak Rookie takımlar için 

6000$, Veteran takımlar için ise 5000$ olarak FIRST tarafından 

belirlenmiştir. Buna ek olarak bir sezonda birden fazla bölgesel 

yarışmaya katılmak isteyen takımlar katıldıkları her ekstra yarışma 

için 4000$ daha öder.

● Bölgesel yarışmalarda başarı göstererek FIRST Championship 

dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanan takımlar ise ilaveten 

5000$ öder.



BİZ KİMİZ?
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İlk olarak 2015-2016 sezonunda kurulan takımımızın ilk adı RoboTeam idi. İlk yılımız olmasına 
rağmen (Rookie) güzel başarılar elde ettik. İkinci yılımızda ise Sainte Pulcherie Lisesinin robotik 
takımı ile birleşerek sonradan diğer okulların da katılmasıyla 80 kişiyi bulan SPARC’ı oluşturduk. 
STEM’i yaydığımız etkin bir senenin ardından 2017-2018 sezonuna çeşitli nedenlerden dolayı ayrı 
ve bağımsız bir takım olarak katılmaya karar verdik, böylelikle de ARC ortaya çıktı. Açılımı, 
okulumuzun baş harfleri olmakla birlikte logomuz, ejderhanın temsil ettiği dayanıklılık, asalet ve 
güçten gelir. 3. Yılımız olsa da yeni baştan kurulan takımımız SPARC’tan ayrılınca yapılan pek çok 
şeyi geride bırakmış, dolayısıyla 3 yıllık tecrübeyi bir kenara atıp temelleri sıfırdan kurmak zorunda 
kalmıştır. Buna rağmen ARC, bu sene şampiyonaya gitmeye hak kazanmış ve yanında daha sayısız 
işe imza atmıştır.
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Tarihçemiz



Başarılarımız
● Ödüllerimiz:

○ 2015-2016 Sezonu, İlk Yıl (RoboTeam)
■ 2015 Turkish Offseason Çeyrek Finalist

■ 2016 New York City Regional, Rookie Inspiration Award

○ 2016-2017 Sezonu, İkinci Yıl (SPARC)

■ 2016 Kasım Turkish Offseason, Entrepreneurship Award , Yarı Finalist

■ 2017 Orange County Regional, Judge’s Award

■ 2017 Orange County Regional, Dean’s List Award (Sema Alara Değirmenci)

○ 2017-2018 Sezonu, Üçüncü Yıl (ARC)

■ 2017 Turkish Offseason, 51 takım arasından üçüncü.
■ 2018 Istanbul Regional, Imagery Award

■ 2018 Istanbul Regional, Finalist Award

■ 2018 Istanbul Regional, Wildcard Award

■ Dünya Şampiyonasına Katılma Hakkı Houston, Texas 21



● Daha fazla sosyal sorumluluk 
projesi yapıp insanlara ulaşmaya 
devam etmek

● Hackathon, Kodlama Haftası ve 
Maker Fuarını düzenlemeye 
devam etmek

● Oluşan cinsiyet tabularını yıkıp 
hem kadınları hem de erkekleri 
STEM’e eşit dahil etmek

● FLL ve FRC sunumları ile diğer 
okulları da bu büyüleyici 
serüvene davet etmek

Hedeflerimiz

● Öğrencileri mühendislik ve 
STEM dünyası ile tanıştırarak 
geleceklerini şekillendirmelerine 
yardımcı olmak

● Okulumuzu ve ülkemizi hem yurt 
içinde hem de yurt dışında en iyi 
şekilde temsil etmek

● Bilim ve Teknoloji alanında 
yenilikçi projeler yaparak 
geleceğe yön vermek

● Diğer FRC ve FLL takımlarının 
yanı sıra bize ihtiyacı olan 
herkesin yardımına koşmak 22
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Varlığımızın En Büyük Kaynağı
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Robot Üretim 
Masrafları

$3,000

Tek Regional 
Katılım Ücreti

$5,000

Total $32,250

Ulaşım ve Konaklama $20,000

Tanıtım Araçları $250

Robot Kargo ve 
Gümrük

$2,000

Yurt Dışı Regional 
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Robot Üretim 
Masrafları

$3,000

Katılım Ücreti $5,000

Tanıtım Araçları $500

Total $8,500

Istanbul Regional 
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● Düzenlediğimiz workshoplara, 
hackathona, projelere davet 
ederek!

● 7/24 Online iletişimde olarak.
● Eski robot dizaynlarını sizlerle 

paylaşarak.
● Ödül başvurularında ingilizce 

destek sağlayarak.
● Kullanmadığımız robot 

parçalarını ödünç vererek.
● Her türlü yardımı sağlamaya 

açığız!

Biz Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?!
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Teşekkürler!
Daha fazla Soru?

Bize buralardan ulaşabilirsiniz
arc6014         team6014        arc6014.com

arc6014@robcol.k12.tr


