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Takımımız Imperium 6874,  Özel Antalya Bahçeşehir Anadolu Lisesi Parkorman 
Kampüsünde Akdeniz Bölgesi’ndeki ilk takım olarak 2016 yılında kuruldu. Takımımız her 
yıl FIRST Vakfının düzenlediği uluslararası robotik turnuvalarına katılmakta ve başarılar 
elde etmektedir. Kurulduğumuzdan beri takımımızda yer almak isteyen her öğrenciye fırsat 

tanıyor ve kız öğrencilerin de bu takımda yer almasına ayrıca önem veriyoruz. 
Amacımız; yaratıcılık, özgüven, girişimcilik, iletişim becerileri ve liderlik vasfını 

benimserken yeniliklere ilham veren STEM becerilerini de kullanabilen çözüm odaklı benimserken yeniliklere ilham veren STEM becerilerini de kullanabilen çözüm odaklı 
bireyler olabilmektir.

Bizler teknolojinin hızla geliştiği bu çağda başta ülkemize ve dünyaya iz bırakmayı 
hedeeyen bir takımız. İşimiz sadece turnuva ile sınırlı kalmamakta, aynı zamanda 
çevremize yarar sağlayabilecek  pek çok sosyal sorumluluk projesinde de bulunuyoruz. 

Bu projeler sayesinde pek çok insana ulaşıyoruz.

Takımımız, katıldığımız ilk turnuva olan İstanbul 2016-2017 OFF-SEASON’ da kendi 
klasmanının en iyi ödüllerinden olan FRC ROOKIE GRANT ödülünü alarak ülkemizi klasmanının en iyi ödüllerinden olan FRC ROOKIE GRANT ödülünü alarak ülkemizi 
Amerika’da düzenlenen Dünya Robotik Turnuvası’nda temsil etme hakkında sahip 

olmuştur. Kazanmayı başardığımız ROOKIE GRANT ödülü için turnuvada ilk kez yer olmuştur. Kazanmayı başardığımız ROOKIE GRANT ödülü için turnuvada ilk kez yer 
alan  takımlar FIRST Vakfına yaptıkları ve yapmayı planladıkları faaliyetlerin ayrıntılı bir 
dosyasını gönderirler.FIRST vakfı dosyaları inceledikten sonra hem kendisine hem de 
çevresindekilere yarar sağlayabilecek takımlara kendileri sponsor olarak 6000$ hibe ödülü 
vermektedir. 2016-2017 Amerika’nın Şikago kentinde aldığımız HIGHEST ROOKIE 
SEED AWARD ile ülkemizi gururlandırdık. Bu ödül kriterleri sadece robotun 

performansına bakılarak değil; takım ruhu, dayanışma, yardımlaşma toplumsal duyarlılık, performansına bakılarak değil; takım ruhu, dayanışma, yardımlaşma toplumsal duyarlılık, 
diğer takımlara ilham verme ve duyarlı profesyonellik gibi temel değerlere de bakılarak 
verilmektedir. Bu ödülü almamız uluslararası organizasyonlarda ülkemizi en iyi şekilde 

temsil ettiğimizin bir göstergesidir.
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Takım Felsefesi
FIRST’ün amacı genç nesilleri bilim ve teknoloji alanında liderleri olmaya teşvik 
etmek, onları mentor bazlı programlarla fen, mühendislik ve teknoloji alanlarındaki 
yeteneklerini artırmayı sağlamak, inovasyon, özgüven dahil olmak üzere iletişim, 

liderlik ve çok yönlü yaşam yeteneklerini geliştirmeye teşvik etmektir.

  Imperium’un (FIRST Team 6874)  amacı ise FIRST’ün amacı doğrultusunda Türk   Imperium’un (FIRST Team 6874)  amacı ise FIRST’ün amacı doğrultusunda Türk 
gençliğinin uluslararası platformlarda temsil etmektir. Bizim bir diğer amacımız ise 
STEM’in (Science,Technology,Engineering and ,Mathematics) yaşam olanaklarını 
gençliğe aktarmaktır. Aynı zamanda takım içindeki birlik ve beraberliğimizi göstermek 
ve sosyal yaşamımızda da kendimizi en iyi şekilde temsil etmektir. Takımımızda bizi 
destekleyen, cesaretlendiren, yön veren ve eğitim alanında da bize yardımcı olan 

mentorlerle çalışmaktayız.

HedeflerimizHedeflerimiz
Teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip edip robotik becerilerimizi kullanarak yararlı 

projeler oluşturmak.
FIRST değerlerini en iyi şekilde temsil etmek ve aktarmak.

Tasarladığımız robot ve projelerimizi ulusal ve uluslararası platformlarda sergilemek.
  Öğrencilere STEM konusu hakkında bilgi vermek.

  Robotik sayesinde edindiğimiz fikir ve yetenekleri farklı projelerde kullanabilir hale   Robotik sayesinde edindiğimiz fikir ve yetenekleri farklı projelerde kullanabilir hale 
getirmek.

İletişim Planı 
Takım olarak kendimizi bazı sosyal platformlarda tanıtmaktayız;

Instagram ( @team_6874 )
Twitter ( @team6874 )
Facebook ( @team6874 )

Web Sitemiz ( www.teamimperium.com )Web Sitemiz ( www.teamimperium.com )

Takım Lokasyonu

Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Bulvarı no:10 posta kodu:0790
Döşemealtı/Antalya

Bahçeşehir Koleji Antalya Parkorman Kampüsü 
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Takım Organizasyonu
Takımımız 34 öğrenci ve 4 mentorden oluşmaktadır. Takım birbiri ile koordine olmuş 
iş bölümü, mekanik bölümü, elektronik bölümü ve pnömatik bölümü ile 4 ana 

bölümden oluşmaktadır. Mekanik bölümü, robot tasarımı ve yapım aşaması gibi işleri bölümden oluşmaktadır. Mekanik bölümü, robot tasarımı ve yapım aşaması gibi işleri 
yürütmekte; İş bölümü, yarışmaların ve ödüllerin araştırılması, bütçe bulma ve 

planma, sosyal sorumluluk alanında projeler üretme, sponsorluk görüşmeleri, grafik 
tasarım vb. resmi ve resmi olmayan işleri yürütmekte; Yazılım ve Elektronik bölümü 
robotun  elektronik donanımının tasarlanması ve yazılımı ile ilgili işleri yürütür. 
Pnömatik bölümü ise hava basıncı sisteminin tasarımını yapar. Her bölüm ayrıca 

kendi içlerinde de dallara ayrılır.   

Takım Lideri: Takım Lideri: Takımın icra kurulu başkanıdır. Takıma alınacak üyeler için onay verir. 
Ve takımın bütçe planlamasını yapar.
Mentor: Turnuva kayıt sürecini planlar ve takım organizasyonunu planlar.
Mentor: Robot yapım esnasında mekanik ve yazılım ekibine destek verir.
Mentor: Business bölümüne iş planlamasının yapımında ve çeviriminde destek verir.
Takım Kaptanı: Ekibi motivasyon anlamında destekler ve cesaretlendirir. 
Takım içerisinde dayanışma ve anlaşmayı sağlar.Diğer takımlarla daima iletişim Takım içerisinde dayanışma ve anlaşmayı sağlar.Diğer takımlarla daima iletişim 
halindedir ve turnuva hakkında edindiği önemli bilgileri takım arkadaşları ve 
mentorleriyle paylaşır.
Mekanik: Robot şasesini ve iletimlerini tasarlar. Mekanik üyeleri kaynak robot 
yapımında kullanılacak aletlerin özelliklerini ve nasıl kullanılmaları gerektiğine dair 
eğitim almış kişilerdir. Aynı zamanda mekanik ekibi CAD gibi tasarım programlarını 
da kullanabilmektedir.
Safety:Safety: Robot yapımı esnasında gerekli güvenlik önlemleri konusunda takımı uyarır 
ve bu önlemlerin alınmasını sağlar. Turnuvada gerekli olan ilk yardım kitlerini 
hazırlamak amacıyla gerekli sağlık kuruluşlarıyla iletişim halinde olur.
Yazılım: Çoğunlukla programcılarla çalışan yazılım ekibi; robot motorları, sensörlerler 
ve diğer elektrik bileşenlerinin kontrolünden sorumludur. Aynı zamanda pnömatik 
ekibiyle de ortaklaşa çalışarak pnömatik solenoidlerin ayarlarını kontrol ederler.
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Business
Finansal: Takım giderlerini karşılamak için sponsorlar bulur ve sponsorlarla 
iletişim kurar. Sponsorluk görüşmlerinde kullanılacak sponsorluk dosyasını her yıl 
düzenler.
Team Branding: Sosyal sorumluluk projelerini organize eder. Vakıf ve derneklerle 
iletişim halindedir.
Sosyal Medya:Sosyal Medya: Sosyal medya üzerinden takımı tanıtır ve takımın yaptığı 
aktiviteleri, katıldığı organizasyonları ve turnuva hazırlık sürecini sosyal medya 
üzerinden paylaşır.
Ödüller: Turnuva ödüllerinin alım kriterlerini, ödül sürecinin başlangıç ve bitiş 
tarihlerini inceler ve bu ödüller için gerekli olan dosyaları doldurur.
Web Design: teamimperium.com’u güncel ve aktif tutar.

Takım Yapılanması
  Her turnuva yılına takıma farklı fikir ve yeteneklerini katabilecek yeni üyelerimiz   Her turnuva yılına takıma farklı fikir ve yeteneklerini katabilecek yeni üyelerimiz 
ile birlikte başlıyoruz.Geçen seneye oranla takım üyeleri ve takımda yer alan kız   
öğrencilerimizin sayısını iki katına çıkardık. Okulumuza yeni katılan  9. sınıf 

öğrencilerine robotik hakkında bilgi vererek FLL takımını kurmaya 
başladık.Takımımız büyüdükçe çalışma alanımızı da büyütüyor ve daha detaylı bir 
çalışma sürdürebiliyoruz. Bu yılki atölyemizi okul binasından ayırarak daha büyük 
bir prefabrik yapı inşa ettik ve atölye bölümünü yeni ekipmanlar ile geliştirdik.

Takımın Güçlü YönleriTakımın Güçlü Yönleri
Takım olarak her zaman pozitif ayrımcılığı savunuyor ve takımda kız öğrencilerin 

bulunmasına önem gösteriyor.
Takım olarak hedeflerimizin farkında ve bu hedefleri gerçekleştirmek için ne kadar 

çok emek vermemiz gerektiğinin bilincindeyiz.
Takım içi iletişim, hoşgörü, yardımlaşma, fedakarlık, saygı anlamında herkes Takım içi iletişim, hoşgörü, yardımlaşma, fedakarlık, saygı anlamında herkes 
üstüne düşenin en iyisini yapmakta bu değerlerde bizi güçlü bir takım olarak 

ayakta tutmaktadır.

Takımın Karşılaştığı Zorluklar
Okulumuzda robot yapımında kullanacabileceğimiz gerekli ekipmanlarda 
eksiklikler olduğu için robot yapım sürecinde sürekli sanayiye gitmek zorunda 

kalıyoruz. Okulumuzun konumu sanayiye ve şehir merkezine uzak olduğu için hem 
robotumuzda kullanacağımız parçaları temin etmekte hem de sponsorluk robotumuzda kullanacağımız parçaları temin etmekte hem de sponsorluk 

görüşmelerine gitmekte zorlanıyoruz.Turnuva hazırlık sürecinde ulaşım giderleri 
bütçemizin önemli kısmını tüketmemize sebep oluyor.  Artan döviz kurları 

yüzünden yurt dışından parça temin etmekte ve kayıt sürecini karşılayabilmek 
üstesinden gelmeye çalıştığımız en büyük zorluğumuz.
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Takım Güvenlik Planı
  Güvenlik takımımız için önem verdiğimiz  en önde gelen unsurdur. Turnuva için 
tasarladığımız robot otomativ ve makine sanayine ait parçalardan oluşmaktadır. 
Ekip aliminyum kesimi ve işlenmesi gibi ağır yaralanmalara sebep olucak 

çalışmalar yürütmektedir. Bu yüzden güvenliği sağlamak amacıyla takımdaki her 
üyenin bu işleri yaparken koruyucu eldiven ve gözlük takması zorunludur. Aynı 
zamanda atölyemizde bu güvenlik önlemlerini hatırlatan uyarı işaretleri tarafımızca zamanda atölyemizde bu güvenlik önlemlerini hatırlatan uyarı işaretleri tarafımızca 

asılmıştır.
Her yıl iş güvenliği denetimi bir uzman tarafından yapılmaktadır. Atölyemiz bu 
konuda iş güvenliği firması tarafından onay almıştır. Katıldığımız turnuvada iş 

güvenliği konusunda ödülü olan en önemli unsurdur.         
   

Sosyal Sorumluluk

Takımın düzenli olarak devam ettirdiği çöp toplama faaliyetlerine bu yıl da 21 Eylül Takımın düzenli olarak devam ettirdiği çöp toplama faaliyetlerine bu yıl da 21 Eylül 
tarihinde şehrimizde düzenlenen küresel iklim grevine katılarak bu projeyi devam 
ettirmekteyiz. Lets Do It Sivil Yaşam Derneği ile işbirliği yaparak şehrimizin tarihi 

yeri olan Kaleiçi bölgesinde faaliyet gösterdik.
 

Antalya şehrimizin Belek beldesi ülkemiz sınırları içindeki en önemli caretta caretta 
yumurtlama alanıdır. Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan bu türün 
kurtarılması için EKAD(Ekolojik Araştırma Derneği) Caretta Caretta kampında kurtarılması için EKAD(Ekolojik Araştırma Derneği) Caretta Caretta kampında 

rehabilitasyon ve kurtarma çalışmalarına destek verdik.

Takım olarak 1-7 Nisan Kanser Haftası’na dikkat çekmek amacıyla bu hastalıkla 
savaşan insanların hastalık sürecinde hazırladıkları resimleri görmek ve onlara 
destek olmak amacıyla açtıkları resim sergisini ziyaret ettik. Aynı zamanda bu 
hastalıkla minik yaşta savaşmak zorunda kalan Aylin için okulumuzda bağış 
kampanyası düzenledik ve Aylin’i doğum gününde okulumuzda ağırlayarak ona 

sürpriz bir parti düzenledik.sürpriz bir parti düzenledik.

Okulumuzda düzenlediğimiz Robotik Şenliği’ne Döşemealtı ilçesinde bulunan Yeşil-
bayır İlkokulundan öğrencileri davet ederek FIRST değerleri tanıttık ve robotiği 

sevdirecek çalışmalar yaptırdık, bu sayede 120 öğrenciye ulaştık.

Geçen seneden bu yana bölgemizdeki köy okullarını ziyaret ederek robotik 
hakkında sunumlar yaparak FIRST değerlerini tanıttık. Okullarda düzenlediğimiz 
robot etkinlikleri ile öğrencilerin ilgisini çektik. Bu gezilerde şuan toplamda 8 okula 

ve 500 den fazla öğrenciye ulaştık. 
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Takım Projesi
Bu yıl okulumuzda tarımsal projeleri gerçekleştirmek için yer alan serayı robotik 
takımı öğrencileri olarak devraldık. Seramızda topraksız tarım projemizi 

gerçekleştirebilmek için serayı baştan düzenledik. Bu projede serada otomasyon bitki 
yetiştirme sistemi tasarlayarak robotik sayesinde öğrendiğimiz temel kodlamayı farklı 
alanlara da yansıtmayı hedeflemekteyiz. Projedeki asıl amacımız ise yenilenebilir 
kaynaklar kullanarak su ve enerji tasarrufunda bulunmak ve ekolojik tarım modeli kaynaklar kullanarak su ve enerji tasarrufunda bulunmak ve ekolojik tarım modeli 
oluşturmaktır. Aynı zamanda turnuva teması bu yıl sonsuz enerji ve geri dönüşüm 
olduğu için projemiz bizlere turnuva teması hakkında da katkı sağlamaktadır. 
Böylelikle hedeflerimizden biri olan robotik sayesinde edindiğimiz bilgileri farklı 

alanlarda da kullanabilmiş olmaktayız.
 Antalya Büyükşehir Belediyesi ile ortak olarak yürüteceğimiz “Büyükşehir Kuluçka  Antalya Büyükşehir Belediyesi ile ortak olarak yürüteceğimiz “Büyükşehir Kuluçka 
Merkezi” projemiz için çalışmalara başlayacağız. Bu projemizde öncelikle ortaokul 
öğrencilerine daha sonra ulaşabileceğimiz bütün kitlelere temel kodlama becerilerini 
öğretmeyi, FIRST vakfını tanıtmayı ve FIRST değerlerini benimsetmeyi hedefliyoruz. 
Projemizin tüm halka açık olması takımımızın  iletişim becerilerinin gelişmesine 

kolaylık sağlayaktır. 
 Okulumuzun konumu şehrin dışında olduğu için bunu bir avantaj olarak 

değerlendirip çevremizde bulunan köy okullarında robotiği tanıtıcı sunum ve değerlendirip çevremizde bulunan köy okullarında robotiği tanıtıcı sunum ve 
aktiviteler gerçekleştirmek onları da robotikle tanıştırmak istemekteyiz.

Yine FIRST Vakfını düzenlemiş olduğu FLL turnuvasında ortaokul ve lise FLL 
takımımızın öğrenci mentorlüğünü yapıyoruz. Böylelikle FLL takımlarımız hem kendi 
mentorlerinden hem de bu turnuvada yarışmış öğrencilerin kazandığı deneyimlerden 

faydalanabilmektedirler.

FIRST 1989’da gençlerin bilime ve teknolojiye yönelik ilgisini canlandırmak amacıyla FIRST 1989’da gençlerin bilime ve teknolojiye yönelik ilgisini canlandırmak amacıyla 
kurulan bir vakıftır. Manchester NH’de kurulan FIRST, gençleri bilim, mühendislik,
teknoloji ve matematik alanlarında bir eğitim ve kariyer hedeflemeye motive eden ve 
aynı zamanda özgüven ve hayat becerilerini geliştiren ulaşılabilir ve inovatif 

programlar tasarlar.
FIRST'un misyonu, yenilenen dünyamızda gençlerin bilim ve teknoloji alanlarında 
dünyaya ayak uydurabilecek şekilde gelişmelerini sağlamaktır. Aynı zamanda 

gençlerin  iletişim, liderlik becerisi,inovatif düşünme,duyarlı profesyonellik gibi temel gençlerin  iletişim, liderlik becerisi,inovatif düşünme,duyarlı profesyonellik gibi temel 
değerleri de benimseyerek günlük hayatlarında kullanmalarını sağlamaktır. FIRST 
takımlardan sadece kendilerine yarar sağlamalarını değil çevresindekilere de FIRST 

değerlerini aşılayarak onlarında bu konularda cesaretlenmelerini sağlamak 
istemektedir.
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First Robotics Competition, FIRST Vakfı tarafından her sene lise öğrencileri için 
düzenlenen uluslararası bir robotik yarışmasıdır.

   Takımlar, her yıl bir tema çerçevesinde belirli (top atma, tırmanma, tahterevallide 
dengede durabilme vb.) görevlerin üstesinden gelebilen robotlar yapmaya 

çalışırlar. 
  Yarışma teması her sene FIRST Vakfı tarafından belirlenir. FIRST Vakfı, takımlara   Yarışma teması her sene FIRST Vakfı tarafından belirlenir. FIRST Vakfı, takımlara 
robotlarında kullanmak üzere belirli parçalar sağlar, ancak takımlar yarışma 

kurallarına uydukları sürece farklı parçalar üretmekte ve kullanmakta serbesttirler. 
  Yeni temalar yılın ocak ayının başında açıklanır, bu tarihten itibaren takımların 
otonom görevler yapabilen ve uzaktan kontrol edilebilen robotlarını tamamlamak 

için altı haftaları vardır.
  FRC’ye senede dünya üzerinden yaklaşık 4500 takım katılıyor ve Türkiye’den de   FRC’ye senede dünya üzerinden yaklaşık 4500 takım katılıyor ve Türkiye’den de 

80’e yakın takım katılmaktadır.
Sıkı kurallar, sınırlı kaynaklar ve yoğun bir altı haftalık zaman sınırı altında, ekip Sıkı kurallar, sınırlı kaynaklar ve yoğun bir altı haftalık zaman sınırı altında, ekip 
üyeleri sadece robotu yapmakla kalmayıp,sponsor bulmaya çalışmak,takım 

çalışması becerilerini geliştirmek ve turnuvanın en prestijli ödülü olan Chairman’s 
Award için projeler üretmek zorundadırlar.Gönüllü profesyonel danışmanlar, her 
takıma rehberlik etmek için zamanlarını ve yeteneklerini onlar için kullanarak 
onlara destek olur. Her sezon heyecan verici bir FIRST Şampiyonası ile sona 

ulaşır.

-Bireye takım bilinciyle hareket etmeyi 
öğretir.

 -Bireyin iletişim kurma,sunum yapma, 
girimcilik kabiliyetlerini geliştirir.

 -Bireyin kendine olan özgüvenini arttırır.
 -Bireyin karşılaşacağı sorunlara çözüm  -Bireyin karşılaşacağı sorunlara çözüm 

odaklı bakmasını sağlar.
 -Bireyin kendini keşfetmesini ve ilgi 

alanlarına yönelmesini sağlar.



Finansal Plan
Imperium takımı olarak ilk önce İstanbul’da düzenlenen FRC İstanbul Regional 
Robotik Turnuvasına katılamayı planlamaktayız. Bu turnuvada başarı elde edersek 

Amerika’daki final turnuvasında ülkemizi temsil etmeye hak kazanacağız. 
Bu organizasyonlarda bize en büyük desteği değerli sponsorlarımız veriyor. 

Sponsorlar tarafından bize sağlanan finansal, malzeme ve teknik destekler turnuvada Sponsorlar tarafından bize sağlanan finansal, malzeme ve teknik destekler turnuvada 
bizlere başarı sağlayacak en önemli kazanımımızdır.

Giderlerimiz

Robot Giderleri

   
Turnuva Giderleri
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ROBOT GİDERLERİ 
 Motorlar
 Kablolar
 Akü
 Mekanik malzemeleri 
 Elektronik devreler
 Elektronik bileşenler Elektronik bileşenler
 Nakliyat

GENEL GİDERLER

Formalar
Baskılar
Bayrak ve flama
Güvenlik ekipmanları 
Aksesuar
  

TURNUVA GİDERLERİ
  

  Katılım ücreti
  İstanbul konaklama  (20 kişi)
  İstanbul - ulaşım (20 kişi)
  Houston - konaklama (20 kişi)
  Houston - ulaşım    Houston - ulaşım  

FRC İstanbul Regional Katılım Ücreti
FRC İstanbul Regional Konaklama
FRC İstanbul Regional Ulaşım 

Amerika Championship Konaklama
Amerika Championship Ulaşım

Elektronik bileşenler
Teker, dişli, kayış, zincir ve rulman 
Robot yapı malzemesi
Kablo ve kablolama ekipmanları
Vida, somun ve pul 

2500TL       425$
1500TL       255$
1000TL       170$
  800TL       135$
  500TL         85$
  

5000$
725$
655$

2800$
8000$

27500TL 
4000TL
3600TL

15400TL
44000TL



Genel Giderler

Alternatif Bütçe Planı
Alternatif finansal plan takımın yeterli mali bütçeye erişemediği durumda ek bütçe 
yaratmak için girişimlerini sunar. Her zaman sponsorlarımızdan gelen mali ve maddi 
destekleri en tasarruflu şekilde kullanmak takımın kriz yönetimindeki en güçlü 
yanlarındır. Takım için imal edilen bütün kalemlerde ileriye yönelik hareket etmek 
alternatif planı desteklemek için takım olarak her harcamamızda hazırlık yapıyoruz. alternatif planı desteklemek için takım olarak her harcamamızda hazırlık yapıyoruz. 
Ailelerimizin desteği ile kermesler düzenleyerek evimizde yaptığımız çeşitli gıda ve 

hediyelik ürünler ile alternatif bütçe yaratmayı planlıyoruz. 
Anlaşma yaptığımız alışveriş merkezinde 8-14 yaş arası  çocuklara STEM etkinliği 

düzenleyerek ek bütçe kazanıyoruz. 
Okulumuzda bulunan seramızda yetiştirdiğimiz ürünleri başta okul mutfağına satarak 

2000TL üstü bir alternatif bütçe yaratıyoruz.

Neden Bize Sponsor Olmalısınız?Neden Bize Sponsor Olmalısınız?
Bahsedilen sürecin işleyişi, takımın üzerine göründüğünden çok daha büyük bir 
finansal yük bindirmektedir. Karşılanması gereken ilk ücret, yarışmaya katılım 
ücretidir. Bunun yanında, gerçek makine mühendislerinin de makine inşa etmekte 
kullandığı robot parçalarının ve üretim araçlarının edinilmesi finansal destek 

gerektirmektedir. Bu parçaların hazırlanması veya satın alınması, aynı zamanda bir 
üretim ücretine sebep olmaktadır. Montaj için kullanılan ve bir profesyonelin 

kullandıklarıyla eş değer olan ekipman, sponsor yardımı olmadan edinebileceğimiz kullandıklarıyla eş değer olan ekipman, sponsor yardımı olmadan edinebileceğimiz 
araçlar değildir.  Aynı zamanda, şampiyona uluslararası platformlarda da 

düzenlendiği için konaklama ve ulaşım harcamaları da katılımımızda büyük bir 
finansal yük oluşturmaktadır. Bütçe açıklamasında da görülebileceği gibi IMPERIUM, 
mühendislik konusunda hevesli, bu alanda parlak bir gelecek elde etmek isteyen ve 

kendilerini geliştirip daha nitelikli 
bireyler olmak isteyen gençleri finanse edecek sponsorlar arayışındadır.
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Takım formaları
Baskılar
Bayrak ve flama imalatı
Güvenlik ekipmanları
Aksesuarlar

2500TL       425$
1000TL       170$
  500TL         85$
  500TL         85$
  250TL         40$
  



Sponsorluk Planı

Platinum Sponsor 
12000TL ve Üstü

Robot üstünde firma logosunun işlenmesi 2019-2020 sezonu boyunca bütün 
organizasyonlarda firma logosu yer alır.  

Takım formalarında firma logosunun bütün sezon yer alması
Standımızda ve ödül törenlerinde yer alacak firma logolu flamalar ve bayraklarStandımızda ve ödül törenlerinde yer alacak firma logolu flamalar ve bayraklar
İnternet sitemizde ve sosyal medya paylaşımlarında firma logosunun bütün sene  

kullanımı 
Turnuva süresince dağıtılacak broşür, rozetlerde ve hediyelerde firma logosunun 

yer alması

Gold Sponsor
6000TL ve Üstü 

Takım formalarında firma logosunun bütün sezon yer almasıTakım formalarında firma logosunun bütün sezon yer alması
Standımızda ve ödül törenlerinde yer alacak firma logolu flamalar ve bayraklar
İnternet sitemizde ve sosyal medya paylaşımlarında firma logosunun bütün sene  

kullanımı
Turnuva süresince dağıtılacak broşür, rozetlerde ve hediyelerde firma logosunun 

yer alması

Silver Sponsor
3000TL ve Üstü3000TL ve Üstü

İnternet sitemizde ve sosyal medya paylaşımlarında firma logosunun bütün sene  
kullanımı

Turnuva süresince dağıtılacak broşür, rozetlerde ve hediyelerde firma logosunun 
yer alması

Bronze Sponsor
1000TL ve Üstü

İnternet sitemizde ve sosyal medya paylaşımlarında firma logosunun bütün sene  İnternet sitemizde ve sosyal medya paylaşımlarında firma logosunun bütün sene  
kullanımı
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2018-2019 Sponsorlarımız

2017-2018 Sponsorlarımız

Sponsor
Seviyeleri

Firmalar Yatırım
Miktarları

Platinyum

  Platinyum

   Altın

Gümüş

Gümüş

Gümüş

10000TL

Lojistik Destek

5000TL

Malzeme Tedarik

Baskı İşleri

Malzeme
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Sponsor
Seviyeleri

Firmalar Yatırım
Miktarları

Hibe - 4000$

5000TL

Malzeme ve Yapım 
Desteği

Malzeme

Baskılar

Malzeme

Forma İmalatı

Bronz

Bronz

Platinyum

   Altın

   Gümüş

Gümüş

Bronz



www.teamimperium.com
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