
  

 
 

 
 
 

2020 BİLROTEK 
8. BİLSEM ROBOT VE TEKNOLOJİ TURNUVASI 

HACKHATON KATEGORİ ŞARTNAMESİ 
 

 

 

 

  

 

 

 

                              

 



GENEL KURALLAR  

Madde 1 (Amaç): Hackhaton kategorisinin amacı BİLSEM öğrencilerinin robotik ve yazılım alanında 
bilgi ve becerilerini artırmak ve problem çözme becerilerini geliştirmektir. 

HACKHATON  
Madde 2 (Tanım): Hackhaton Yazılım Görevi   

Takımlar hackhaton yazılım görevi süresince mobil uygulama, robotik bir ürün, yapay zekâ veya web 
projesi alanlarından herhangi birinde yazılım geliştirirler. Hackhaton teması turnuva başlangıcında 
öğrencilere yazılı olarak verilecektir.  

HACKHATON TAKIMI  
Madde 3 (Hackhaton Takımı Tanımı):  

1. Takım üyeleri BİLSEM’e devam eden öğrencilerden oluşur. Turnuvada takım üyelerinin öğrenci 
belgesi sunması zorunludur. 

2. Takım üyeleri 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinden karma bir şekilde oluşturulabilir.  
3. Bu kategoriye BİLSEM’ler tek takımla katılabilirler. BİLSEM’ler Hackhaton için ikinci bir takım 

başvurusu yapamazlar. 
4. Takımlar en az bir en fazla iki öğrenciden oluşacaktır.  
5. Bir takıma bir öğretmen danışmanlık yapabilir, iki ya da daha fazla öğretmen danışman olamaz. 

HACKHATON TANITIMI  
Madde 4 (Hackhaton Tanıtımı) :  
Göreviniz  24 saat içinde mobil uygulama, robotik bir ürün, yapay zekâ veya web projesi alanlarından 
herhangi birinde yazılım geliştirmek ve jüriye sunmaktır.   

Görevle ilgili olarak;  
1. Bu kategoriye katılacak olan takımlardan 24 saat içinde hackhaton başlangıcında verilen konuda 
bir mobil uygulama, web projesi, robotik bir ürün, yapay zekâ projesi geliştirmesi istenecektir. 
2. Katılımcıların temel ihtiyaçları dışında ve mentörlere bilgi vermeden salonu terk etmesi yasaktır. 
Katılımcılar 24 saatin sonunda takımlar geliştirdikleri uygulamaları jüri önünde sunacaktır. 
3. Ürünler 24 saat içinde sıfırdan geliştirilmiş olmalıdır. Tüm kodlar hackhaton süresince 
yazılacaktır.  
4. Önceden yazılmış kodlar kullanılmayacaktır.  
5. Katılımcılar hackhaton başlamadan önce proje fikri bulabilir, gerekli ham bilgileri toplayabilir ve 
uygulamanın nasıl kodlanacağını araştırıp öğrenebilirler. 
6. Katılımcılar istedikleri programlama dilini, 3. parti kütüphane veya kaynak kodu kullanabilirler.  
7. Katılımcılar projelerinde istedikleri teknolojileri kullanmakta özgürdürler.  
8. Ortaya çıkacak ürünler veya ürün fikri ile ilgili tüm haklar geliştirenlerin veya fikrin 
sahiplerinindir.  
9. Hackhaton süresi sonunda ortaya çıkan ürünler istenilen formatta erişilebilecek bir yere 
konulabilmelidir.  
10. Katılımcılar hedef platform için istedikleri bir mobil platformu tercih edebilirler. 
11. Katılımcılar kendi bilgisayarlarını ve test cihazlarını getirmelidirler. 
12. Robotik proje geliştirmeyi planlayan takımlar ihtiyaçları olabilecek materyalleri yanlarında 
getirmelidir. 

 

HACKHATON TURNUVA ALANI    
Madde 5 (Hackhaton Turnuva Alanı ve Kurallar) :  

1. Hackhaton turnuva alanı aşağıdaki bölümlerden oluşur.    
• Uygulama Geliştirme Alanı: Her takım uygulama geliştirme ve test etme çalışmalarını kendileri 
için ayrılmış masalarda yapacaklardır.  
• Dinlenme Alanı: Bu alanda öğrencilerin ihtiyaç duyduğunda dinlenmek için oturabileceği 
koltuklar ve gece boyunca onları dinamik tutmak üzere sunulacak ikramların masaları yer alacaktır.  



 
2. Turnuva esnasında takım danışmanları, takım üyelerine bilgi vermek, rehberlik etmek ya da 
öğrencilerin durumunu kontrol etmek amacıyla hackhaton turnuva alanına giremezler. Turnuva alanı 
dışındaki kişiler, turnuva esnasında takım üyeleri ile iletişim kuramazlar. Zorunlu durumlarda takım 
üyelerinin organizasyon görevlileri gözetiminde dışarı ile iletişim kurmasına izin verilebilir. 
3.  Takım üyeleri, takım danışmanından ya da başka bir kişiden tasarım ve programlama yardımı 
alamaz ve talep edemezler. Bu kurala uymayan takım diskalifiye edilir.   
4. Turnuva alanına takım üyeleri (test cihazları dışında), cep telefonu veya kablolu/kablosuz 
iletişim araçları getiremezler.   
5. Takım üyeleri turnuva esnasında diğer takımların malzeme ve bilgisayarlarına zarar veremez; 
takım arkadaşına/diğer takımların üyelerine/hakem veya diğer görevlilere karşı uygunsuz söz 
söyleyemez ve kırıcı tavırlar içinde bulunamazlar. Bu kurala uymayan takım diskalifiye edilecektir.  

  
HACKHATON İLKELERİ  
Madde 6 (Hackhaton İlkeleri):  
Hackhaton; “Hackhaton Öncesi”, “Hackhaton Zamanı” ve “Sunum” olmak üzere üç aşamada 
gerçekleştirilir.  
Madde 7 (Hackhaton Öncesi İlkeleri):  

1. Her takım hackhaton zamanı başlayıncaya kadar kendileri için ayrılmış masalara 
bilgisayarlarını ve test cihazlarını yerleştirir.  

2. Takım üyeleri ackathon başlangıç duyusu yapılana kadar bilgisayarlarını açamazlar.  
Madde 8  (Hackhaton Zamanı İlkeleri) :  

1. Hackhaton zamanı aşağıdaki bölümlerden oluşur.  
• Bilgilendirme süresi  (30 dakika)  
• Ürün geliştirme ve test etme süresi (24 saat/Hakemler gerekli görürse süreyi kısaltabilir.) 
• Geliştirilen ürünleri jüriye sunmak için hazırlık (Her bir takım için sunum süresi en az 3, en fazla 
5 dakikadır.) 
2. Bilgilendirme Süresi  
Bilgilendirme süresi içerisinde takımlara hackhaton süresince uyulacak temel kurallar ve ihtiyaçları 
halinde yardım isteyebileceği görevliler hakkında bilgi verilecektir. 

     3. Ürün Geliştirme ve Test Etme Süresi  
Resmi olarak uygulama geliştirme ve test etme süresinin başladığı duyurusu yapıldığı andan itibaren 
takımlar kendi bilgisayarlarında çalışmaya başlayabilirler. 24 saat süreyle takımlar kendi 
geliştirdikleri ürün üzerinde çalışır ve testlerini gerçekleştirirler (Hakemler gerekli görürse süreyi 
erken bitirebilirler). 
Ürün geliştirme ve test etme süresi tamamlandığında takımlar ürünlerini jüriye sunmaya hazır hâle 
getirmiş, Ürün Teslim Formu’nu (Ek-1) doldurarak görevlilere teslim etmiş ve sunum için materyalini 
hazırlamış olmalıdır.  

Madde 9 (Sunum İlkeleri) : Her takım hazırladığı sunumu 3-5 dk arasında sunmak zorundadır. 
Sunumlar 5dk’dan uzun olamaz. 5. dakikada sunum sonlandırılır. 
 
HACKHATON PUANLAMA  
Madde 10 (Hackhaton Puanlaması):  

1. Ürün tamamlandığında değerlendirme formunda yer alan özelliklere bakılarak değerlendirme 
yapılır.   
2. Hackhaton Değerlendirme Formu, Ek-2’de verilmiştir.  Hackhaton puanları Hackhaton 
Değerlendirme Formu’nda belirtilmiştir.   
3. En yüksek puan 100 puandır. 
4. Hackhaton Değerlendirme Formu, jüri sunumları sırasında jüri üyeleri tarafından doldurulur. 
Jüri üyeleri Hackhaton Değerlendirme Formu’nu turnuva üst kuruluna teslim eder.  
5. Takım puanı turnuva üst kurulunca hesaplanır.  

 
HACKHATON DERECELENDİRMESİ  
Madde 11 Takımların Uygulamalarının Derecelendirilmesi:  

1. Jüri üyelerinin değerlendirme sonuçlarına göre genel başarı sıralaması oluşturulur.    



2. Başarı sıralamasında 1, 2 ve 3. olan takımlar ödüllendirilir. 
 

UYARI VE CEZALAR  
Madde 12 Uyarı: Aşağıdaki eylemlerin gerçekleşmesi durumunda takımlar uyarılır.   

1. Turnuva esnasında takım danışmanları, takım üyelerine bilgi vermek veya rehberlik etmek 
amacıyla da olsa hackhaton alanına giremezler. Turnuva esnasında takım üyeleri dışarı ile iletişim 
kuramazlar.  

2. Turnuva alanına takım üyeleri (test cihazları dışında), cep telefonu veya kablolu/kablosuz iletişim 
araçları getiremezler.   

3. Önceden yazılmış kodlar kullanamazlar.  
  

Madde 13 (Diskalifiye): Aşağıdaki eylemlerden birini yapan bir takım diskalifiye edilir, sıralama 
listesine giremez.  

1. Takım üyeleri, takım danışmanından ya da başka bir kişiden tasarım ve programlama yardımı 
alamaz ve talep edemezler. Bu kurala uymayan takım diskalifiye edilir.   

2. Takım üyeleri turnuva esnasında diğer takımların malzeme ve bilgisayarlarına zarar veremez; 
takım arkadaşına/diğer takımların üyelerine/hakem veya diğer görevlilere karşı uygunsuz söz 
söyleyemez ve kırıcı tavırlar içinde bulunamazlar. Bu kurala uymayan takım diskalifiye 
edilecektir.  

3. Uygulamalar 24 saat içerisinde sıfırdan geliştirilmiş olmalıdır. Önceden yazılmış kodlar 
kullanılamaz.  

4. Uyarı alan 12. maddedeki davranışlarda ısrar eden ve tekrarlayan takım diskalifiye edilir.  
 

İTİRAZLAR ve DİĞER  
Madde 14: Jüri kararlarına karşı itiraz yazılı olarak verilecektir.  
Madde 15: Turnuva üst kurulu bir gerekçe vermeden kurallarda ve zaman planında değişiklik yapma 
hakkını saklı tutar.  

 

EKLER 
Ek– 1 Ürün Teslim Formu  
Ek – 2 Hackhaton Değerlendirme Formu 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ek – 1  Ürün Teslim Formu  

 

 

ÜRÜN TESLİM FORMU  

Ürünün Adı    : 

Ürünün Tanıtımı            :   

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

  

Ürünü Geliştiren Ekip:  

Ad Soyad    :  

BİLSEM     :  

Devam Ettiği Program  :  

Devam Ettiği Sınıf  :  

  

   

 

 

 

 



Ek – 2  Hackhaton Değerlendirme Formu  
                                                         Hackhaton Değerlendirme Formu   

Takım Adı:                                                                 Ürün Adı:  
        

  
  

   
   

Ürünün Teknik Uygunluğu     Evet  Hayır  

Jüri Görüşü:    

  Teknik uygunluk kriterlerini taşımayan projeler kabul edilemez ve puanlaması yapılamaz. 
   

  

1.Özgünlük  
(Toplam puan: 20)  

 
  Yetersiz 

  (4 p) 

 
İyi Değil 
  (8 p) 

 
     Orta 

(12 p) 

 
      İyi 
 (16 p) 

  
    Çok İyi 

(20 p) 

 
Puan 

        

 

    
       

2. Sosyal ve Sektörel Etki  
(Toplam puan: 20)  

Yetersiz   
(4 p) 

İyi Değil    
(8 p) 

Orta 
  (12 p) 

    İyi 
(16 p) 

      Çok İyi 
(20 p) 

 
Puan 

  
 
 

  
 
 

  
 

 
 

   

3. Hayata Geçirme  
(Toplam puan: 20)  

Yetersiz   
(4 p) 

İyi Değil    
(8 p) 

Orta 
(12 p) 

İyi 
(16 p) 

     Çok İyi 
(20 p) 

 
Puan 

       

   

4. Kullanılabilirlik  
              (Toplam puan: 20)   

Yetersiz   
(4 p) 

İyi Değil    
(8 p) 

    Orta 
(12 p) 

İyi 
(16 p) 

 Çok İyi 
(20 p) 

 
Puan 

   
         

 
      

   
   

    
   

5. Sunum Becerileri  
              (Toplam puan: 20)  

Yetersiz                         
(4 p) 

İyi Değil 
(8 p) 

Orta 
(12 p) 

İyi 
(16 p) 

 Çok İyi 
(20 p) 

 
Puan 

         
  

      
   

Toplam Puan :    
100  

               

  Toplam 
Puan:     
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