
Q U B I T
MALTEPE FEN LİSESİ 
ROBOTİK KULÜBÜ



BİZ

Risk Alan
Diğerkam

Sorumlu

Düşünen

Gayretli

Dünya

Vatandaşı

Özgün

İnovatif

Bizler gelecek için berrak 
hayalleri olan, bu hayaller 
doğrultusunda kendini her 
açıdan geliştirmeyi
amaçlayan; geleceğin çift
kanatlı liderleri, mühendisleri 
ve daha niceleri olmayı 
hedefleyen gençleriz. Bu 
yolda FRC yarışmasını 
kendimize araç edindik. 
Takımımızı ve hayallerimizi 
tanıttığımız bu dosyada, 
sizleri de hayallerimizin ortağı 
olmaya davet ediyoruz.

İşbirlikçi



QUBIT’E ADIM ADIM

Q

MAKER KULÜBÜ
Bir araya geldik.

MAKER FAIRE
Kendimizi tanıttık.

SPARC
Uluslararası başarı 
ve network elde 
ettik.

TÜBİTAK 4007
Projemiz kabul edildi.
Organizasyon yeteneğimiz
tescillendi.

QUBIT
Hayalimiz olan robot 
takımımızı kurduk.



EKİBİMİZ

     Tüm ekibimiz 
 için web sitemizi 
ziyaret edebilirsiniz.

www.qubitrobotics.org

MENTÖR
Aslı Çakmak

TAKIM KAPTANI
Enes Asım Topcu

İK BAŞKANI
İpek Metin

Barış Poyraz Berre Şengül Başak Serttaş

Eftelya Turan Özgür Hasan OcakRumeysa Şen

Yiğit ÖncelKemal Daşkıran



QUBIT NEDİR?

  
Buna benzetme olarak bir ışık anahtarı verilebilir. “0” temsil 
kapalı konuma ve “1” temsil açık konuma denk gelmektedir.

Kübit ise kuantum bilgisayarlarının temel bilgi birimidir. Bir kübit 
ile klasik bit arasında birkaç benzerlik vardır. Bir bit gibi, bir kübit 
iki olası değer yani bir  “0” veya “1” olabilir. Aradaki fark bir bit “0” 
ya da “1” olmalı, bir kübit olabilirdir. Kübit  “0”, “1”, ya da her ikisinin 
kuantum süperpozisyonu yani üst üste olmasıdır.

Bir bit bilginin temel birimidir. Bu bilgisayarlar ile 
bilgi temsil etmek için kullanılır. Fiziksel gerçek-
leştirilmesi ne olursa olsun, bir bit her zaman bir 
“0” ya da bir “1”i ifade etmektedir.



FELSEFEMİZ

Aynı anda 1 ve 0 oluyor, birden fazla yeteneğimizle

farklı farklı konularda takımımıza destek oluyoruz.

Ayrıca 1 ve 0 olabilme durumunu varlar-yoklar olarak

düşünürsek, elimizde olan ve olmayan imkanların 

hepsini kullanarak ortaya elimizden gelenin en iyisini 

çıkarmaya çalışıyoruz. 

Takımımızda hepimiz birer qubitiz ve qubit gibi işliyoruz;

Birlikte çalışmayı başararak birbirimizle uyum içinde 

oluyoruz. Bu şekilde gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan 

tam verim alarak superposition durumunu yakalıyoruz.



AMAÇ
-Robotik yarışmasına katılmak ve bu süreçte 
yaşadıklarımızdan kendimize öğretiler çıkarmak,

-Klasik eğitim ortamında öğrenemediğimiz 
yeterlilikleri kendimize kazandırmak,

-Takım arkadaşlarımızla birlikte çalışarak ve
birbirimize tanıklık ederek sosyal becerilerimizi 
geliştirmek,

-FRC ortamında sosyal çevre ile iletişim 
kurarak akademik ve STEM çevresinde 
networking becerilerimizi geliştirmek,

-Süreçte, çalışacağımız konular hakkında deneyim
sahibi olarak gelecek hakkında daha sağlam 
adımlar atabilmek.



FRC NEDİR?

“

“

“Akıl için spor!” anlayışı.

Profesyonel mühendislerin rehberlik etmesi.

Gelişmiş yazılım ve donanım kullanımı.

20 milyon dolarlık burs imkanları

Kar amacı gütmeyen First kuruluşu tarafından 
organize edilen bir robotik yarışmasıdır.
1992 yılında ilk defa Amerika’da düzenlenmiştir.
2017 yılında dünya çapında 26 ülkeden
3357 takım yarışmaya katılmıştır.
Ülkemizde organizasyon Fikret Yüksel Vakfı 
tarafından düzenlenmektedir.
2017 yılında Türkiye’de 53 takım yarışmaya 
katılmıştır.



NEDEN FRC YARIŞMASINI SEÇTİK?

“

“

Öğrenciler için deneyimleyebileceğiniz en zorlu 
eğlence. 
Mentörler, koçlar, gönüllüler için geçireceğiniz 
en ödüllendirici yarışma. 
Sponsorlar için yapabileceğiniz en münevver
yatırım.

Şenlik havasında olup, eğlenirken öğrenmemizi 
sağlayacağı için,

NASA, Boeing, Lockheed Martin gibi kuruluşlar 
tarafından desteklenmesi, yarışmadan alacağımız 
sertifikanın prestijini arttıracağı için,

Bize yarışmaya hazırlanacağımız dönemde teknik 
beceriler dışında, sosyal beceriler de kazandıracağı 
için FRC yarışmasını seçtik.



NELER YAPACAĞIZ?
ROBOTİK ÇALIŞMALAR

- Eğitim:
Ekibimiz elektronik, programlama,mekanik, tasarım 
alanlarında eğitimler alacak, var olan bilgileri 
paylaşacak.

- Robot Yapımı Süreci: 
Robot inşa süreci başladığında;

-Kick Off: Kick off toplantısında o sezona ait oyun 
açıklanır ve robot kitleri dağıtılır. 6 haftalık robot 
inşa süreci başlar.
-6 Haftalık Süreç: Robot verilen amaca uygun 
olarak inşa edilir. Testleri yapılır. Paketlenip
yarışma için teslim edilir.

      - Kurumsal ve bireysel desteklerde bulunan şahıs/kurum 
   adına fidan dikimi çalışmaları gerçekleştirilecek, Qubit 
   Korucukları kurulacaktır. 

 -Aydos Ormanı’nında çevre temizleme ve halkı 
bilinçlendirmek için aktiviteler yapılacaktır.

 -Ülkemizde teknolojik imkanlara yeterli erişmi olmayan 
bölgelerde STEM odaklı atölye çalışmaları yapılacaktır.

 -Mülteci kamplarındaki okullarda okuyan öğrencileri 
geleceğin teknolojileri ile tanıştırmak için atölye faaliyetleri 
düzenlenecektir.

SOSYAL ÇALIŞMALAR



BİZİM İÇİN NE YAPABİLİRSİNİZ?

Bu istekli, gönüllü ve çalışkan ekip desteğinize ihtiyaç duyuyor.

EĞİTİM:

-Robotik çalışmalar için ihtiyaç duyduğumuz akademik bilgileri
edinebileceğimiz eğitimler verebilirisiniz.

-Robotik atölyenizi bize açıp orada çalışmalar yapabilmemize
imkan sağlayabilirsiniz.
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$$$
$

$$$
$ $$$

BAĞIŞ:

-Nakit yardımlarınızı Fongogo üzerinden veya iban numarası
yoluyla bize ulaştırabilirsiniz 

-Ayni Yardımlar: Kendi imkanlarınızı kullanmamızı 
sağlayabilirsiniz. Örneğin; baskılar, atölye kuruluşumuz için 
gerekli malzemelerin temini, robot inşası için  gerekli alet
edevat, robot kargo ücretinin karşılanması, yapacağımız 
sosyal yardım projeleri için konaklama ve ulaşım, 3D yazıcı 
gibi aletlerin sarf malzemelerin karşılanması.



SİZİN İÇİN NE YAPABİLİRİZ?

miktarda bağış 
yapanlar 

için web sitemizde 
teşekkür belgesi
yayınlayacağız.

miktarda bağış 
yapanlar için 

üzerinde takımımızın
 logosu bulunan 

arduino ile 
programladığımız

özel tasarım 
masa saati

hediye edeceğiz.

SİZİN İÇİN ÜRETEBİLECEKLERİMİZ:

ŞİRKETİNİZ İÇİN YAPABİLECEKLERİMİZ:    

miktarda bağış yapanlar için 1 fidan dikeceğiz.

miktarda bağış yapanlar için korucuk diye adlandırdığımız
fidan toplulukları dikeceğiz.

miktarda bağış 
yapanlar 

için 3D tasarımlı 
anahtarlık

hediye edeceğiz.

* Etkinliklerimizde tanıtım hakkı

Miktarda bağış yapan şirketler için aşağıdaki seçenekler bağış miktarına göre
düzenlenecektir; 

* İnternet sitesinde gerekli tanıtımın yapılması  

* Robota ve pit alanına logonun yerleştirilmesi

50TL-100TL 150TL-250TL 250TL-500TL 500TL +

100TL +

500TL +

1000TL +

* Tanıtım materyallerine logonun yerleştirilmesi

QUBİT 
AĞAÇLARI

DESTEĞİNİZLE DOĞAYA YAPABİLECEKLERİMİZ:

miktarda bağış 
yapanlar için 

lilypad ile 
tasarlanmış
takım tişörtü

hediye edeceğiz.



DESTEK OLUN!

İLETİŞİME GEÇİN!

qubitrobotics

qubitrobotics

www.qubitrobotics.org

Qubit Robotics

Qubit Robotics

qubitrobotic@gmail.com

TAKİPTE KALIN!

IBAN:        TR590001200976900001039890
Qubit Robotik Takımına Destek


