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Deneyap Tiirkiye Proje.si kapsamrnda T.c. Sanayi ve Teknoloji Bakanh[r, T'c'

Genglik ve spo, nur.uir,gr, iugirir ve Tiirkiye Teknoloji-Taktmt Vakfi olarak ddrt

kurumun ig birlipi itJ'sr ilde 100 Deneyap Teknoloji Atdlyesi kurulmast

hedeflenmektedir. Bu kapsamda iigiincii fazda agiacak olan Ankara, Aksaray' Aydrn'

Balrkesir, Batman, ningtit, Bursa, Denizli, Diyarbakrr, .Erzincan, 
Giresun, Hatay,

istanbul, Karaman, f-ur;fayt"ri, Krrkkale, Kilis, Kocaeli, Kttahya, Mardin, Mersin'

ordu, Sivas, $rnak, Tekirda[ ve Van olmak iizere toplam 27 ildeki Deneyap

, Teknoloji Atolyesinde Tasanm & Uretim, Robotik & Kodlama, Elektronik

programlama A Nesnelerin interneti efiitmeni olmak isteyen adaylann Deneyap

rilifiye E$itmen Komisyonu taraftndan belirlenen baqvuru siireqlerinin tamamtnt

baqanyla gegmesi beklenir.

Aday, yalnrzca ikamet etti$ il igin e[itmenlik baqvurusunda bulunabilir'

1. Efiitmenlik Belirleme Siireqleri

Efiitmenlik belirleme siiregleri 5 agamadan oluqmaktadrr'
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0e{erlendirme

1. l. On De[erlendirme

Deneyap Teknoloji Atolyelerinde e[itmen olmak isteyen adaylar,

www.deney apt urkiy e. org iizerinden e[itmenlik baqvurusu duyurusunu takip ederler'

bryu*nun ardrndan, udluylu.,n efitmenlik bagvuru formunu doldurmalal beklenir'

elitmenfit Baqvuru Formunda istenilen bilgileri do[ru v.e eksiksiz doldurmak adaytn

so"rumlulugundadrr. Kendilerine ait bilgileri do[ru ve eksiksiz tamamlayan adaylar' 6n

alj"rr"noil*eye alnrlar. Formda belirtilen bilgiler dogrultusunda, uygun bulunan

adlylar bir sonraki de[erlendirme a$amaslna geqiq yaparlar'

beklenir.

. Kimlik Bilgileri

. iletiqim Bilgileri

. E[itim Bilgileri

. Meslek Bilgileri (Mezun ise)

. Yartgmalar (Teknoloji yanqmalarr vb')

. Projeler (Dahil oldu[u, yiiriittii$i projeler)

. Sertifikalar
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Bunlara ek olarak e[itmen adaylanndan yiizlerinin belirgin oldulu bir foto$raflartntn
bulundu[u, kendilerine dair daha detayh bilgilerin (i9 deneyimleri gibi) oldupu 6z gegmiqlerini
(CV) yiiklemeleri beklenir.
*Tiim bagvuru siirecinde; siirecitakip etmek, formda istenilen bilgileri zamanndadopru ve

eksiksiz olarak doldurmak ve gdnderilen e-postalan takip etmek adayrn sorumlulu[undadtr.

1.2. Teknik De[erlendirme

Efiitmen adayrnm segmiq oldu[u alanda e$itim verebilmesi igin gerekli 6n koqul

konularda, bilgi ve becerilerini dlgebilmek igin hanrlanmrg farkh seviyelerdeki sorulartn

bulundu[u aqamadrr. Aday, formun doldurulmasr igin belirtilen giin ve saatte bagvuru yaptr[r
sistem tizerinden kendisine atanan teknik deferlendirme formunu verilen zaman dilimi
igerisinde doldurmakla yiikiim liidi.ir.

Adaylar, alan yetkinli[ine gdre Tasanm & Uretim, Robotik & Kodlama, Elektronik

Piogramlama & Nesnelerin interneti alantnt / alanlarmt segebilir. Adaylann segtili her e[itim
alanr ile ilgili bagvurulan, sisteme farkh teknik defierlendirme formu olarak atantr.

1.3. Yetkinlik Bazh Deferlendirme

Teknik de[erlendirme agamasrnda bagarrlt bulunan ttim adaylar, yetkinlik bazh

de[erlendirme a$amasma gegmeye hak kazanrr. Bu deserlendirme agamastnda adaylar
pedagojik agrdan degerlendirilecek olup atanan form, esitim alantna $6re de[igiklik
gdsterebilmektedir. Adaylann, belirtilen zaman dilimi igerisinde formu doldurup
g6ndermeleri beklenir. Bu aqamada istenilen bilgileri do[ru ve eksiksiz'girmek adayrn

sorumlulu[undadrr.

1.4. Y iiz Yiize Deferlendirme (Miilakat)

Yetkinlik Bazh De[erlendirme formu iizerinden yaprlan de[erlendirme
sonucunda, baqvuru bilgileri giiglii bulunan e[itmen adaylartna e-posta aracrhpryla

miilakat gtini.i hakkrnda bilgilendirme yaprlrr. Miilakat si.irecinde adayrn kigisel

6zellikleri ve vermesi planlanan e[itim hakkrndaki teknik bilgi birikimi
deperlendirilir. Miilakat degerlendirmesi sonucunda e[itmen e[itimini almak igin
yeterli hazr-bulunuqlu$u bulunan adaylar e[itime katrlmaya hak kazanrlat.
Bagvurmuq olduklan epitim programmln e[itmen epitimi tarihleri, adaylara e-posta

aracrhgryla bildirilecektir.

*Miilakat, video konferans geklinde gergeklegtirilecektir.

1.5 Efitmen Efitimi

E[itmen E[itimleri, miifredat ve ders igerikleriyle paralel olarak hazrlanan
Pedagojik Alan Bilgisi ve Uygulamah Teknik Elitimler olmak izere 2 bdliime
ayrrlrr. Efiitmen e[itimlerine katrlarak baqanyla tamamlayan adaylar, nihai efitmen
olmak iizere belirlenir ve ildeki ilgili Deneyap Teknoloji Atdlyesine atanarak e[itim
venneye baglar.

o EEitmen adaylarr, e[itim esnasmda ]" ,on.uunda e[itimi veren kigilerce
de[erlendirilir. Esitmen e[itimine katrlan adaylann, nihai e[itmen olarak

belirlenmesi e[itim esnasrndaki performansrna bafl r olarak de[igebilir.



Adaylann e$itmenlik yapabilmeleri igin e[itmen e[itimi dahil olmak tizere ti.im
agamalart tamamlamast gerekir. Herhangi bir agamayr eksik brrakan adaylar elitmen
olamamaktadrr.

o EEitmen e[itimi ticretsizdir.

o Efiitmen Elitimine dahil olmayr kabul eden e[itmen adaylan; en az I epitim boyunca,
en M I stntftn sorumluluSunu iistlenmeyi kabul etmig sayrlrrlar. Aynca, e$itmen
adaylanndan ders sonu de[erlendirme ydntemi olarak uygulanan proje gahgmalan igin
dfirencilere rehberlik etmeleri beklenir. I srnrfin haftahk egitim seansr, hafta sonu yanm
giine tekabtletmektedir. (Ornefiin, cumartesi giinii 09.00 - 13.00 arasr.)

o EEitmen Efiitimi sonucunda nihai elitmen olarak belirlenen adaylarla
belirlenen gartlar do[rultusunda efiitimi tamamlamalan konusunda
sdzlegme imzalanr.

2. Efitim Verme Siireci

'' . Deneyap Teknoloji Atdlyeleri efitimleri cumartesi ve pazar giinleri ogleden
dnce ve dfleden sonra olmak izere 4 seans olarak verilir.

o Her bir ders igin e[itim streci de[igmektedir. I elitim si.ireci proje haftalan
dahil ortalama 10 -15 hafta siirmektedir

o Her Deneyap Teknoloji Atdlyesinde 2 e[itmen bulunmasr hedeflenmektedir.
Efiitmenlerin dersi ig birligi halinde yiiriitmeleri beklenmektedir. Her
e$itmenden kendi atdlyesini ve d$rencilerini e[itim si.ireci boyunca
sahiplenmesi beklenir.

. EEitimlerin gevrim igi olarak verilmesi durumunda esitmenlere gerekli sistem
egitimleri verilerek sistemi aktif takip etmeleri beklenmektedir.

. EEitim ve d$retimi aksatacak nitelikteki ola[antistii durum, sel, deprem,
hastahk, elveriqsiz hava qartlarr, pandemi vb. haller nedeni ile gergeklegecek
e[itim gtinlerindeki ve stiresindeki dtizenlemeler komisyon tarafrndan
yaprlarak e[itmenlere bil gi lendirme yaprlmaktadrr.

. EEitmen iicretleri, verilen epitim igin saat bazh olarak verilmektedir.

Efitim baqlangtcrndan iince imzalanan siizleqme do[rultusunda devamhhk
safilamayan veya miicbir bir sebep belirtmeksizin efitimi brrakan efiitmenler
Deneyap Tiirkiye projesinde bir daha efiitmentik yapamayacak gekilde
efitmenlikten uzaklagfi rilrr.

3. E[itim Baghklarlna Giire Bagvuru Kriterleri

Deneyap Teknoloji Atdlyelerinde ortaokul ve lise Osrencilerine verilecek egitimler
teorik ve proje tabanh uygulama epitimlerini kapsamaktadrr. Bagvuru esnasrnda, adayrn
kendini en yetkin hissetti[i alanlar igin bagvuruda bulunmasr e[itmenlik gansrnr
arttracaktr. Aga$rda her bir ders igin adaylarda bulunmasr gereken teknik dnbilgi ve
beceriler ifade edilmigtir. Adaylarm baqvuruda bulunurken bu kriterleri g0z 6ni.inde
bulundurmalarr beklenir.
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Tasarrm & tiretim

E[itim Alanrna itigtin Teknik Bilgiler
o Tasanm Odakh Diigiinme
o 2Boyutlu Qizim Programlan
o 3Boyutlu Modelleme Programlarr
. 3D Yazg,Lazer Markalama, Torna, Freze, CNC Tezgah ekipmanlan kullanrmr
o Dii$iik ve Yiiksek Hassasiyetli Prototipleme

Kimler Bagvuru Yapabilir?

Aga[rda belirtilen alanlarda lisans ya da lisansiistii 6[rencileri, mezunlan,veya bu
alanlarda gahganlar Tasarrm & Uretim e[itimi igin e[itmenlik bagvurusu yapabilir.

6ncelikli Alanlar
Mhlzeme Bilimleri, Metalurji ve Malzeme Mtihendisli[i, Endiistriyel Tasanm, ig Mimarhk,
Mimarhk, Makine Miihendisli[i, Endtistri Mi.ihendisli[i, Bilgisayar Miihendisli[i, ingaat
Miihendisli$i, _Elektrik Miihendisli[i, Teknik Resim O[retmenlifi, Tasanm Ogretmenligi, BOTE,
Fen Bilimleri O[retmenli$i, Fizik O[retmenli[i, Matematik Ofiretmenlifii ve yukandaki e[itim
alanrna iligkin teknik bilgilerde yetkintifi olan, sertifikasr olan ya da bu alanda projeler
yapmry tiim adaylar bagvuru yapabilir.

Robotik & Kodlama

E[itim Alanrna iligt<in Teknik Bilgiler
r Robotik Temel Kavramlarr
. Akrg Diyagramr Oluqturma
o Algoritma
r Sensdrler, Karar Yaprlan, Motor Kullanrmr
o D6ngii Yaprlan
o lJzaktan Robot Kontrolii

Kimler Baqvuru Yapabilir?

Aga[tda belirtilen alanlarda lisans ya da lisansiistii dlrencileri, mezunlan veya bu
alanlarda gahganlar Robotik & Kodlama epitimi igin e[itmenlik bagvurusu
yapabilir.

6ncelikli Alanlar
Yaahm Mtihendisli$i, Makine Mtihendisli[i, Endiistri Miihendisli[i, Bilgisayar Miihendislipi,
Elektrik Miihendisli!i, Elektrik Elektronik Mtihendisli[i, Biligim Sistemleri Miihendisli[i,
Ydnetim Biligim Sistemleri, BOTE, Fen Bilimleri O[retmenli[i, Fizik Osretmenligi, Matematik
O[retmenli[i, Bilgisayar Programcrhsr ve yukarrdaki e[itim alanrna itfkin texnit< bitgilerde
yetkinlifii olan, sertifikast olan ya da bu alanda projeler yapmr] tiim adaylar bagvuru
yapabilir.
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Elektronik Prosramlama & Nesnelerin interneti

Efitim Alanma iliqtrin Teknik Bitgiter
r Temel Elektronik bilgisi (Sens6r, Motor, iglemci vb.)
o Temel Devre bilgisi
o Nesnelerin interneti (IoT)
o Algoritma bilgisi
o Programlama bilgisi(Deligkenler, Karar - Kontrol Yaprlarq Ddngii Yaprlan,

Fonksiyonlar, Diziler)

Kimler Bagvuru Yapabilir?

Aga[tda belirtilen alanlarda lisans ya da lisansiistii 0lrencileri, mezunlag veya bu
alanlarda gahganlar Elektronik Programlama & Nesnelerin interneti esitimi igin

n e$itmenlik bagvurusu yapabilir.

6ricelikli Alanlar
Elektrik Miihendisli[i, Elektrik Elektronik Mtihendislifi, Elektronik ve Haberlepme
Miihendisli[i, Yazrhm Miihendislipi, Bilgisayar Miihendisli[i, Bilgisayar Bilimleri, Biligim
Sistemleri Miihendisligi, BOTE, Elektrik ve Elektronik Ofretmenligi, eilgisayar programcrhsr
ve yukandaki e[itim alanrna itigkin teknik bilgilerde yetkinlifi olan, sertifikasr olan ya da
bu alanda projeler yapmry tiim adaylar bagvuru yapabilir.
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