06.12.2020 Twitch Yayını Sohbet Soru/Cevapları
06.12.2020 tarihinde yapılan Twitch yayını için sosyal medya hesaplarımız üzerinden topladığımız
sorulara ek olarak yayın sırasında aldığımız soruların bazılarına gerek zaman yetersizliği gerekse
yayında bulunan jürilerin konusu olmaması nedeniyle yanıt verilememiştir. Bu sorular bu blog
yazımızda uygun kişilerden derlenip cevaplanmaya çalışılmıştır.
Ek olarak şunu da belirtmek isteriz ki Twitch yayını sırasında bazı katılımcıların kullandığı dil ve
üslup FIRST değerlerine ve feslefesine uymamaktadır. Tüm yayın ekibinin topluluğun faydası
amacıyla gönüllü emek verdiğinin altını çizer, bu kapsamda FIRST programlarının temel
değerlerinden olan “Duyarlı Profesyonellik” ilkesini tekrar hatırlatarak tüm takım üyelerimiz
tarafından dikkate alınmasını önemli rica ederiz.

Gracious Professionalism (Duyarlı Profesyonellik) Tanımı:
●
●

Gracious Professionalism (Duyarlı Profesyonellik) , FIRST ruhunun bir parçasıdır.
Yüksek kaliteli çalışmalar yapmaya, başkalarının değerini vurgulamaya, bireylere ve
topluma saygılı olmaya teşvik eden bir yoldur.

●

Gracious Professionalism (Duyarlı Profesyonellik) sayesinde, yoğun rekabet ile karşılıklı
kazanç ayrı kavramlar değildir.
Gracious Professionals (Duyarlı Profesyoneller) çılgın gibi öğrenir ve yarışırlar, ancak

●

●

süreçte birbirlerine saygı ve nezaketle davranırlar. Herkese kaybedenler gibi
davranmaktan kaçınırlar.
Böbürlenerek konuşmaz, ama gereksiz fazla tatlı ve bayağı bir tavır da sergilemez. Bilgi,
rekabet ve empatiyi rahatça birleştirmektir.

Duyarlı profesyonellik; eğitici ve çok yönlü bir çalışma deneyimlemeye teşvik ederken, diğer
bireylere ve topluluklara saygı duymayı, onlara değer vermeyi amaçlayan FIRST vakfının önemli
değerlerinden biridir.
*********************************************
1-Geçen senelerdeki turnuvalarda bazı okulların takımlarıyla ilişkisi olan veya koçluk yapmış jüri
üyeleriyle karşılaştık ve bunun turnuva üzerinde objektiflik açısından bazı problemler yarattığının
farkındayız, bu sene böyle durumlarla karşılaşılmaması için önlemler alındı mı?
Mentorların jüri olmaması ile ilgili FIRST'de bir kural bulunmamaktadır. Bunun aksine dünya çapında bir
çok Regional etkinliğinde Mentorları jüri olarak görmeniz mümkündür. Herhangi bir çıkar çatışması içinde
olma ihtimaline karşı tüm jurilerimiz "Çıkar çatışması formu" imzalamaktadır ve ilişki içinde oldukları
takımları değerlendirmelerine izin verilmemektedir. Ülkemizde bu konuda oluşabilecek hassasiyet
nedeniyle ek olarak jurilerin seçiminde takım dışı kaynaklarımızı önceliklendirmeye çalışıyoruz. FIRST
tarafından izin verilmesine rağmen ülkemizde mentor juri sayısını sınırlamaya çalışıyoruz ve aktif
mentörleri jüri olarak davet etmiyoruz. Bunlara ek olarak planlama komitemiz içerisindeki Juri Alt
komitemizde herhangi bir mentorün görev almasına izin vermiyoruz.
Uzun vadede bu konuda aldığımız önlemlerin yanı sıra konu hakkında takımlarımızın kültürel bir gelişme
göstermesini bekliyoruz ve mentorlarımızı da jüri olarak aramızda görmeyi heyecanla bekliyoruz.
Ödüller tüm jürilerin ortak değerlendirmesi sonrasında sonuçlanmaktadır. Dolayısıyla tek bir jürinin görüşü
hiç bir ödülü doğrudan etkilemez. Herhangi bir etkinlikte objektif olmadığını düşündüğünüz bir jüri ile
karşılaştıysanız/karşılaşırsanız bölge direktörüne (bize) gerekçesi ile bilgi veriniz. Değerlendirmeye
alınacaktır.

2- Önceki senelerde, işini çok iyi yapan jüri üyelerini tenzih ederek, manuallere hiç hakim olmayan
“jüriler” in de bulunduğunu belirtmek isteriz. Bu sene jürilerin sezon dosyaları hakkındaki
bilgilerinin kontrolünü nasıl sağlayacaksınız?
Tüm jürilere turnuva öncesinde gerekli dökümanlar sağlanır ve hepsinin okunmuş ve anlaşılmış olduğu
kontrol edilir. Ayrıca tüm jürilere etkinlik öncesinde eğitim düzenlenmektedir. Dolayısıyla tüm jürilerin
manuele/kurallara/sisteme hakim olması sağlanır. Jürilerimiz de gönüllülük esasına göre destek vermekte
süregelen işlerine ek olarak jüri olmak için gerekli olan pek çok dökümanı inceleyerek/çalışarak
hazırlıklarını yapmaktadırlar. Bununla birlikte pek çok bilgi/veri arasında değerlendirme ile ilgili emin
olmadıkları bir konu/sorun olursa bu alanda yıl boyunca hazırlık yapan jüri danışmanlarından destek
alarak bilgilerini kontrol ederler. Manuel dışına çıkan bir sorun olması durumunda ise doğrudan FIRST HQ
bilgi desteği sağlanır. Manuele hakim olmadığını düşündüğünüz bir jüri olması durumunda bölge
direktörüne (bize) gerekçesi ile birlikte bilgi verebilirsiniz, gerekli inceleme yapılacaktır.
3- Bosphorus Regionalin finallerinde yaklaşık 1 saat son finali beklettiniz. Düzensiz bir ortam
olduğu çok ortada. Bu konu hakkında bir açıklama alabilir miyiz lütfen? Bir takım Başka bir
regional yerine sizin bölgeselinize niye gelmeli?
2020 Bosphorus Regional Final maçlarında meydana gelen gecikmenin etkinliğin ya da sahanın
planlanması ve işleyişi ile ilgili olmadığını belirtmek isteriz. Meydana gelen gecikmenin nedeni Backup
takımının etkinlik sonuna kadar beklemeden sahadan ayrılmasıydı. Bu gecikme de temel nedenin
ülkemizdeki FRC takımlarının gençliği ve deneyim eksikliği olduğunu düşünüyoruz. Yedek takımın
çağrılması ve geri gelmesi için geçen süre konusunda öncelikle FIRST bilgilendirilmiş ve Genel
Merkezden gelen talimatlar uygulanmıştır. Saha da önceliğimiz takım üyelerinin en iyi deneyimi yaşaması
üzerinedir. Bu kapsamda Backup takımının bilgi eksikliği nedeniyle yaşaması gereken deneyimi
kaybetmemesi için gerekli olanlar yapılmıştır. Takımlarımızdan beklentimiz FIRST değerlerinden belkide
en önemlisi olan "Duyarlı Profesyonellik" değerini göz ardı etmemeleri.
Not: Finaller için seçilmiş 8 ittifak içinde olmasanız dahi ödül töreninin sonuna kadar etkinlik alanını terk
etmeyiniz.
FIRST etkinliklerinde dünyanın her yerindeki turnuvalarda takımların eşit kouşullar altında yarışması
hedeflenmiştir. Dolayısıyla bu gibi durumlarda tüm regionallar FIRST HQ'a bilgi verir ve son karar bu
doğrultuda uygulanır. Başka bir regionala da gitseniz aynı durumu yaşıyor olurdunuz. Fikret Yüksel Vakfı
olarak amacımız takımlarımızın yurtdışına çıkma zorunluluğu olmadan aynı deneyimi Türkiye'de
yaşabilmeleri için fırsat sağlamaktır ve takımların Türkiye'de yarışma zorunluluğu konulmamıştır. Tüm
takımlarımız istediği regional etkinliğini seçmekte özgürdür. Tabi ki tüm takımlarımızın Türkiye’de
yarışmasından mutluluk duyarız! Hatta mümkünse iki farklı turnuvada yer alın.
4- Online olarak Chairman Sunumu yapacak takımlara önerileriniz/takımlardan beklentileriniz
nelerdir?
Öncelikle sunumlar ile ilgili tüm detaylar Kick-off’da (9 Ocak 2021) duyurulacaktır. Bunun altını çizmeliyiz.
Ancak takımlarımızın şimdiden sunum teknikleri üzerine, hatta mümkünse İngilizce olarak çalışmalarına
başlamalarını tavsiye ederiz. Bu çalışmaları şimdiden yapmaları gelecek zaman diliminde sunumlara daha
fazla odaklanmalarına olanak sağlayacaktır.

5- Jürileri seçerken icra ettikleri mesleklerin o senenin konusuyla ilgili olmasına dikkat ediyor
musunuz?
FIRST sisteminde jürilerin mesleklerinin o senenin temasıyla ilgili olması kuralı bulunmamaktadır. Bununla
birlikte Jüri danışmanlarımız takımlarımıza ilham vermesi ve fayda sağlaması amacıyla tema ile ilgili
branşlarda da jüri adaylarını araştırarak, incelemeler sonrasında turnuvaya davet etmektedirler.
6-Bu sene birçok robotik takımı pandemi sebebiyle sağlık alanında çalışmalar yaptı. Turnuvuda bu
projelerin en doğru şekilde değerlendirilmesi için görevli sağlık sektöründe çalışan jüriler olacak
mı?
Jüri seçimleri ve hazırlıkları Kickoff sonrasında başlamaktadır. Dolayısıyla şu anda jürilerin çalışma alanları
ile ilgili bilgi vermemiz mümkün değil. Bununla birlikte sorunuzu bir öneri olarak alıyoruz ve bizler de
faydalı olacağını düşünüyoruz, teşekkürler.
7- Essay ve sunum içeriğinde anlatılan proje sayısının ‘’fazla’’ olması önceki yılda bize verilen
feedback formunda belirtildiği gibi herhangi bir negatif duruma yol açacak mı? Anlatacağımız
proje sayısını kısıtlamalı mıyız? Profesyonellik ve “projelerin verimliliği” yine negatif mi
görülecek?
Takım bazında soruların cevaplanmayacağını yayın öncesinde bildirmiştik. Sorunun tüm takımlara faydalı
olması açısında genelleştirilerek açıklamakta fayda bulunmaktadır. Hiç bir zaman profesyonellik, verimlilik
v.b. değerlendirmeler negatif görülmez. Yapılan çalışmaların başarısı kutlanır. Bu sorunun Chairman's
Award ile ilgili olduğunu düşünüyoruz. Chairman's kuralları ve değerlendirme kriterleri içeriğinin iyi
okunması gerekmektedir. Değerlendirmeler Chairman's Jürileri tarafından essay, sunum ve etkinliklerin
hepsi kurallar dahilinde değerlendirilerek yapılmaktadır. Geri besleme formlarında takımlara bildirilen
yorumlar önümüzdeki yıllardaki çalışmalarına yön vermeleri amacıyla yapılmaktadır. Unutmayınız ki
projelerinizi jürilere aktarabilmeniz de önemli bir unsurdur dolayısıyla burada projenin çokluğu sorun
olmamakla birlikte kısıtlı zamanda projelerinizi anlaşılır ve etkileyici bir şekilde aktarabilmeniz de
önemlidir. Çok sayıda projeniz varsa kısıtlı sürede etkili bir şekilde sunum yapmak üzerinde çalışma
yapabilirsiniz yada daha önemli bulduğunuz projelerinize öncelik verebilirsiniz, bu aşamada takımınız
stratejik çalışma yaparak önceliklerini belirlemelidir.
8- Amerika ve Türkiye turnuvalarında takımların projelerinin değerlendirilme kriterlerindeki farklılık
nedir?
Dünyanın neresinde olursa olsun projelerin değerlendirilmesi konusunda bir fark yoktur. Kriterler FIRST
tarafından belirlenir. Tüm projeler Çin, Amerika, Canada, Avustralya v.b. her ülkedeki tüm etkinliklerde
aynı kriterlerle değerlendirilmektedir.
9- Acaba tasarım ödüllerini verirken göz önünde bulundurulan kriterler ne?
Bu soruya yayında cevap verilmiştir. Detaylı bilgi için https://www.firstinspires.org/robotics/frc/awards
adresini incelemenizi tavsiye ederiz.

10- Takım üyelerinin bireysel olarak jürilere karşı olan tavırlarını (itiraz, tartışma vb.) takım bazında
yaptığınız değerlendirmelerinizi yaparken göz önünde bulunduruyor musunuz?
Bu tarz davranışlar Sezon Manueli Bölüm 6 C2 kuralı çerçevesinde değerlendirilir. Bu kural özet olarak
takım üyelerinin tüm takım üyelerine, etkinlik gönüllüleri, personel v.b. iyi davranmalarını söyler.
Dolayısıyla evet, Duyarlı Profesyonelliğe uymayan, manuelde belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere kötü
davranışların tamamı jürilere iletilir ve değerlendirilir. Davranışın büyüklüğü ve muhatabı göz önünde
bulundurularak takımın turnuvadan elenmesine de sebebiyet verebilir.

11- Yurtdışındaki diğer regionallar ya da dünya şampiyonaları jüriler tarafından takip ediliyor mu?
mesela bi takıma ödül verdiklerinde ilerisinde ne olduğunu takip edip bunu planlıyorlar mı?
Etkinliklerdeki değerlendirmeler, takımın o etkinlik için sağladığı dökümantasyon, yapılan görüşmeler ve
varsa sunumlar kapsamında yapılır. Takımın o etkinlik sonrasında aldığı ödül takımı Şampiyonaya
götürüyorsa, şampiyonadaki jüriler yeniden takımı değerlendirir. Dolayısıyla etkinlik sırasında takımın
geleceği ile ilgili bir plan yapılmamaktadır. Ancak Gönüllü olarak destek veren jürilerimiz eğer takımların
sonraki aşamalarda neler yaptığını merak ediyorsa açık kaynaklardan takip edebilir. Dolayısıyla jüriler
takımları sonrasında takip edip etmemesi jüriye bağlıdır.
**********************************************

COVID-19
12- Geçen sene pandemi nedeniyle yarım kalan turnuva sürecinde Rookie takımlarının bu sene de
Rookie takım olarak kalıcak olmasının temel sebebini açıklayabilir misiniz ?
Bu sorunun tam muhatabı FIRST’dür, Fikret Yüksel Vakfı olarak bu konuda bir bilgimiz bulunmamaktadır.
13- Olumsuz koşullarından ötürü çevrimiçi olarak yapılması planlanan turnuva sürecinde
yapacağınız değerlendirmelerde bizleri yüz yüze görmeyeceğinizi göz önünde bulundurarak
normal turnuvalardaki kullanılan değerlendirme kriterlerinden daha farklı kriterlere başvuracak
mısınız?
14- Değerlendirme sürecinde takımların covid-19 sürecinde ve öncesinde yaptığı projeler arasında
herhangi bir fark olacak mı? Takımların projelerinin ve sosyal medya hesaplarının aktifliği ve
sürekliliği veya geriye dönük olarak performansları dikkate alınacak mı? Son üç yıl ve son bir yıl
arasında gerçekleştirilmiş projeler arasında bir önem farkı olacak mı?
13 ve 14. Soru birlikte cevaplandırılmıştır. Değerlendirme kriterleri uluslararası standartlarda olup FIRST
HQ tarafından belirlenmekte ve tüm turnuvalarda aynı kriterler uygulanmaktadır. FIRST HQ yeni sezon
için belirlenen kriterleri henüz açıklanmamış olup, detayların açıklanmasını bizlerde heyecanla bekliyoruz.
2021 sezonu ödülleri ile ilgili yayınlanmış bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.firstinspires.org/robotics/frc/awards
15- Pandemiden dolayı neredeyse tüm takımların sponsorluk gelirleri ve bunun haricinde
yaptıkları faaliyetler ile elde etmiş oldukları parasal ve maddi yardımların azalmasından ötürü
birçok takım çeşitli sorunlar yaşamaktadır. Değerlendirmelerinizi bu sorunu göze alarak yapacak
mısınız?
Yayın sırasında da cevaplandığı gibi hiç bir turnuvada jüri değerlendirmeleri maddi olanak yada
olanaksızlıkları gözetmemektedir. Jüriler kriterler çerçevesinde takımların çalışmalarını değerlendirir.
Türkiye'deki takımların etkinliklere katılabilmesi için Fikret Yüksel Vakfı olarak maddi olarak zorluk çeken
takımlara destek olmak için farklı hibelere sağlıyoruz. Takımınız maddi olarak güçlük çekiyorsa hibeleri
yakından takip etmenizi öneririz.

16- Bu sene yapılması planlanan turnuvanın zaman koşulları elverdiği takdirde yüzyüze yapılması
planlanıldığında COVID-19 için nasıl önlemler almayı planlıyorsunuz?
Konuyla ilgili hem FIRST tarafından hem de yerel yönetimin sağladığı kurallar göz önünde
bulundurulmaktadır.Önlemler yüzyüze etkinlik planlanması halinde, etkinliğin türü ve büyüklüğü
doğrultusunda değişecektir ve takımlara duyurulacaktır. Bu aşamada takım çalışmaları için yönergeler
hazırlanmış ve yayınlanmış olup, bu dökümanları ve yerel yönetimlerin yönlendirmelerini takip etmenizi
öneririz.
Doysa linki: https://www.frcturkey.org/covid19/
17 - COVID-19 döneminin devam ettiği bu süreçte sosyal mesafe vb gibi alınan önlemler turnuva
ve turnuva öncesinde çalışmalarıdaki etkisi sizce nasıl olacak? Bu etkilerin yarattığı sorunları göz
önünde bulunduracak mısınız?
COVID-19 sürecinde pekçok alanda değişiklikler yaşamaktayız ve bazı zorluklarla karşılaşmaktayız.
Bu sezon covid nedeniyle yeni zorluklarla karşı karşıyayız ancak takımlarımızın her zaman olduğu gibi
yaratıcılık ve üretkenlikleri ile bu zorlukları fırsata çevirerek hem kendilerini geliştireceklerine hem de
topluluğumuza fayda sağlamaya devam edeceklerine inanıyoruz.
Bu aşamada çalışmalarınızı sürdürürken hazırlanan yönergeleri ve yerel yönetimlerin sağladığı
yönlendirmeleri mutlaka takip ediniz. Sağlığınız bizler için her şeyden önemli!
Dosya linki: https://www.frcturkey.org/covid19/
Bu süreç gözününde bulundurulduğu için uzaktan çalışmalarımıza devam edebildiğimiz yeni mücadele
kategorileri anons edildi. Tüm turnuva Covid gözününde bulundurularak hazırlandığı için
değerlendirmelerde de karşılığı olacağını düşünüyoruz. Önceki sorularda belirttiğimiz gibi değerlendirme
kriterleri uluslararası standartlarda olup FIRST HQ tarafından belirlenmektedir. Detaylarını Kickoff’da
öğrenmeyi heyecanla bekliyoruz. 2021 sezonu ödülleri ile ilgili yayınlanmış bilgilere aşağıdaki linkten
ulaşabilirsiniz. https://www.firstinspires.org/robotics/frc/awards

