


Bu Robot Oyun Kılavuzunda, Gelecek Nesil Bilim Turnuvası Afete&Hayata Hazırım Teması robot oyunu görevlerinin 
açıklamalarını ve puanlamasını bulabilirsiniz.

Robot oyunu ile ilgili olarak https://geleceknesilbilim.org/robot-oyunu/ sayfasında yer alan Robot Oyun Videosunu da mutlaka 
izleyiniz.

Tüm sorularınız için bize turnuva@geleceknesilbilim.org mail adresinden ulaşabilirsiniz.

ROBOT OYUN KILAVUZU

https://geleceknesilbilim.org/robot-oyunu/
mailto:turnuva@geleceknesilbilim.org
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G01

Genellikle bitki örtüsü olmayan engebeli, dağlık ve 
eğimli arazilerde, tabakalaşmış kar kütlesinin 
yamaçtan aşağıya doğru hızla kayması çığın 
oluşum hikayesidir. Çığın kendiliğinden kayarak bir 
felakete sebep olmadan kontrollü olarak 
indirilmesini sağlayın.

• Maç sonunda Mavi top, görev modelinden tamamen ayrılmış ve üs bölgesindeyse: 30

• Maç sonunda Mavi top, görev modelinden tamamen ayrılmış ancak üs bölgesinde değilse: 20

ÖNEMLİ! Maç sonunda Mavi/Kırmızı Top görev modelinden ayrılmadıysa veya ayrılsa bile görev modeline temas halinde ise puan 

alamazsınız

G01

20

KONTROLLÜ ÇIĞ TEMİZLEME

2030 20



G02

Şehrin bu sene yağış oranı bir 

hayli artmış. Selin etkisiyle 

bölgelerde barajlar taşmak üzere! 

Sel kapaklarının zamanında 

kapatılması gerekiyor. 

• Maç sonunda sel kapağı barajın içine tamamen yerleştirilmiş ise 30 PUAN

• Maç sonunda sel kapağı baraj görev modelinin üst kısmında herhangi bir yerde ve matla temas etmeyecek şekilde duruyorsa 10 PUAN

ÖNEMLİ! Sel kapağı herhangi bir şekilde mata temas ediyorsa, görev modeline temas etse bile puan alamazsınız.

G02

10

TAŞAN BARAJ
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G03

Köprü, nehirde ulaşımı sağlamak 

için hazır bekliyor. İlk yardım 

kolilerini hızlı bir şekilde afet 

bölgelerine götürmeleri için 

kamyonun köprüye bırakılması 

afet lojistiği açısında önem arz 

ediyor. 

• Maç sonunda kamyon Köprü görev modelinin tam ortasında ve mata temas etmiyor ise 60 PUAN

• Maç sonunda kamyon Köprü görev modelinin kuzey veya güney bölümlerinden birinde duruyor ve mata temas etmiyorsa 30 PUAN

G03

30

AFET LOJİSTİĞİ

3060 0



G04

Dağıtım alanından çıkmayı 

bekleyen malzemeler var. Hızlı bir 

organizasyonla kapıların tamamen 

açılmasını sağlamak ekibe zaman 

kazandıracaktır.

• Maç sonunda dağıtım alanı kapısı tamamen açık durumda ise 20 PUAN

• Maç sonunda dağıtım alanı kapısı kısmen açık durumda ise 10 PUAN

ÖNEMLİ! Dağıtım alanı kapısı açık değil tamamen veya kısmen açık değil ise puan alamazsınız.

G04

10

DAĞITIM ALANI

1020 0



G05

Afet sonucu hasar gören binalara 

müdahale ederek sağlam ve 

dayanıklı yapılar haline getirmek 

binayı yeniden inşa etmekten 

daha hızlı ve düşük maliyetli bir 

işlemdir. 

• Maç sonunda binanın ayrılmış olan parçası tamamen bina içerisine yerleştirilmiş ise 30 PUAN 

• Maç sonunda binanın ayrılmış olan parçası kısmen bina içerisine yerleştirilmiş ise 20 PUAN 

ÖNEMLİ! Bina eklentisi belirlenen alana tamamen veya kısmen girmediyse, bina enkazının üzerinde duruyorsa puan alamazsınız. 

G05

20

BİNA ENKAZ ÇALIŞMASI

2030 0



G06

Bir acil durum ortaya çıktıktan sonraki safhada afetten 

etkilenen kişilerin hayatlarını devam ettirebilmeleri için 

ilk öncelik barınma ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Birden 

fazla afet durumunun yaşandığı bölgede afet zedelerin 

mağdur olmaması için planlama yapmak önemli. 

Çadırların bütün afet zedelere ulaştığından emin olun.

• Maç sonunda; üs alanında bulunan 4 Çadır görev modelinden 2’si sel diğer 2’si ev konut çadır alanının tamamen içinde ise çadır 

başına 15 PUAN, kısmen içinde ise çadır başına 10 PUAN

ÖNEMLİ! Çadırlar alanlara eşit dağıtılmadıysa puan alamazsanız. 

ACİL BARINDIRMA

30
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G07

Hijyen kolisi çerisinde sabun/dezenfektan, diş

fırçası/macunu, tuvalet kâğıdı, hijyenik ped gibi

malzemelerin yer aldığı bir acil yardım kolisiyken su

kolileri temiz içme suyu sağlayan kolilerdir. Mümkün

olduğu kadar çok su ve hijyen kolisini sel ve konut çadır

alanlarına taşıyın!

Görev 2 kısımdan oluşur, Görevin her iki kısmı birbirinden bağımsız değerlendirilir. İki kısmı birden veya dilediğiniz kısmı yapabilirsiniz. 

Kısım 1

• Maç sonunda açılmış depo alanında yer alan birer hijyen ve su kolisi sel veya konut çadır alanına götürülmüş ve bunlar tamamen çadır

alanı içindeyse her bir alan için 30 PUAN, kısmen çadır alanı içinde ise her bir alan için 10 Puan – ÖNEMLİ! Görevin bu kısmında hijyen 

ve su kolisi birbirinden ayrılmaz iki parçadır. Farklı alanlara ayrı ayrı bırakmanız durumunda puan alamazsınız.

HİJYEN VE SU KOLİSİ

G07 G07

30 10 0



G07

Hijyen kolisi çerisinde sabun/dezenfektan, diş

fırçası/macunu, tuvalet kâğıdı, hijyenik ped gibi

malzemelerin yer aldığı bir acil yardım kolisiyken su

kolileri temiz içme suyu sağlayan kolilerdir. Mümkün

olduğu kadar çok su ve hijyen kolisini sel ve konut çadır

alanlarına taşıyın!

Görev 2 kısımdan oluşur, Görevin her iki kısmı birbirinden bağımsız değerlendirilir. İki kısmı birden veya dilediğiniz kısmı yapabilirsiniz. 

Kısım 2

• Maç sonunda üs alanında bulunan toplam 4 hijyen ve su kolisinin tamamı sel veya konut çadır alanına götürülmüş ve bunlar tamamen 

çadır alanı içindeyse her bir alan için 20 Puan kısmen çadır alanı içinde ise her bir alan için 10 Puan - ÖNEMLİ! Görevin bu kısmında 

model başına değil alan başına puan alabilirsiniz. Hangi alana kaç adet model bıraktığınıza bakılmaksızın alan başına puanlandırma 

yapılır.

HİJYEN VE SU KOLİSİ

G07 G07
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G08

Afetlerde sağlık hizmetleri risk yönetimi ilkeleri 

doğrultusunda planlanır, koordine edilerek yönetilir. 

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE)’ nin ihtiyacı olan 

acil sağlık hizmeti için ambulansların sel ve konut 

alanlarına ulaştırılmasını sağlayın.

• Ambulans görev modelleri (maç başında üs alanında iki tane mevcuttur) Sel ve Konut Çadır Alanlarının her birinde birer tane olacak 

şekilde robot tarafından götürülürse ve ambulans görev modelleri Sel ve Konut alanlarının tamamen veya kısmen içinde ise ambulans 

başına 15 PUAN 

• Ambulans görev modelleri tek bir alana götürüldüyse ve modeller tamamen veya kısmen içinde ise ambulans başına 5 PUAN

AMBULANS

G08 G08

30 30 10

veya



G09

Afetler sonrasında etkilenen bireylerin, normal 

yaşantılarına geçiş sürecini hızlandırmaya ve iyileşme 

becerilerinin arttırılmasına yönelik hizmetin sağlanması 

için psikolojik destek ekibi, arama kurtarma çalışmaları 

için drone ve arama kurtarma ekibinin afet alanında 

kurulan koordinasyon merkezlerinde hizmet sağlıyor 

olacaktır.  

Maç sonunda koordinasyon merkezinde bulunan görev modelleri;

• Arama Kurtarma köpeğini görev modeli doğu tarafındaki çizginin ötesine geçirilmiş ise 10 PUAN

• Drone görev modeli doğu tarafındaki çizginin ötesine geçirilmiş ise 10 PUAN

• Psikolojik Destek Ekibini görev modeli doğu tarafındaki çizginin ötesine geçirilmiş ise 10 PUAN 

KOORDİNASYON MERKEZİ

30 0

G09

20 10



G10

Afet Zamanlarında afet alanlarına hızlı 

ve güvenli yollardan ulaşmak çok 

önemlidir. Doğru geçişler size 

müdahale için kritik zaman kazandırır.  

• Robot, maç sırasında herhangi bir zamanda masasının doğu duvarına dik olarak uzanan kırmızı çizgiyi, güneyden kuzeye doğru geçer

ise (robotun tamamı çizgiyi geçmiş olmalı) 30 PUAN alır. 

ÖNEMLİ! Bu görev maç sırasında değerlendirilir. Sadece tek geçişe puan verilir. Birden fazla geçiş yapılsa bile alınacak puan 30’dur.

KRİTİK GEÇİŞ GÖREVİ

30 0

G10

0 0



G11

Afetler yalnız kamu kuruluşlarının hazırlığı ve 

yönetimiyle üstesinden gelemeyeceği kadar zor 

ve karmaşık bir süreci içerir. Gönüllü 

kaynakların müdahaleleri sayesinde afet süreci 

başarıyla yürütülmektedir. 

• Maç sonunda takımlar tarafından basılan 3 adet gönüllü figürü, robot ile tamamen gönüllü alanın içindeyse her bir gönüllü modeli için 

30 PUAN, kısmen alan içindeyse gönüllü modeli başına 5 puan

ÖNEMLİ! 1 - Gönüllü görev modellerini kendiniz tasarlamalı ve 3D Yazıcı ile baskı almalısınız. Ölçüler için örnek gönüllü modeli STL 

dosyasını inceleyebilirsiniz. En özgün ve yaratıcı tasarım maç dışında da ödüllendirilecektir. 2 – Bu görev son görevdir. Maç bu görevle 

bitirilmelidir. Başka bir deyişle bu görevi yaptıktan sonra robotunuz durmalı/kapatılmalıdır. Bu görevden sonra başka bir görev 

yapamazsınız. 

GÖNÜLLÜ DESTEK GÖREVİ

90 15

G11
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