
 

 

 

DENEYAP KART PROJE YARIŞMASI 

KURALLAR KILAVUZU 

 

● Türkiye'de bulunan ortaokul, lise ve üniversite seviyesindeki öğrenciler yarışmaya katılabilmektedir. 

● Projeler; ortaokul, lise ve üniversite olmak üzere üç ayrı seviye üzerinden değerlendirilecektir. 

● Yarışmacı takımlar, projelerini Deneyap Kart, Deneyap Kart 1A veya Deneyap Kart Mini’den en az birini 

kullanarak hazırlamak zorundadır. 

● Deneyap Kart Proje Yarışması iki aşamadan oluşmaktadır.  

1. Aşama: Bu aşamada takımlar, bulundukları ili temsil etmek için yarışacaklardır. Deneyap Kart kullanılarak 

geliştirilen projenin ve yarışmacı takım bilgilerinin, takım kaptanı veya takım danışmanı tarafından 

mth.tc/deneyapkart-yarisma sayfasına eksiksiz olarak doldurması ve takımın projesinin anlatıldığı bir 

videonun YouTube platformuna  “liste dışı” yüklenerek mth.tc/deneyapkart-yarisma sayfasında belirtilen 

video kısmına eklenmesi gerekmektedir. Hakem heyeti tarafından yapılan değerlendirme sonrasında il bazlı 

sıralamalar açıklanacaktır. Ortaokul, lise ve üniversite seviyeleri ayrı ayrı değerlendirilecek ve dereceye giren 

takımlara ödül verilecektir. 1. Aşama sonuçlarına göre bulunduğu ilde ortaokul, lise ve üniversite 

seviyelerinde birinci olan takımlar il temsilci olarak seçilecektir. 

2. Aşama: 1. Aşama sonuçlarına göre il temsilcisi olan takımlar, projelerini geliştirerek bu aşamaya başvuru 

yapabileceklerdir. mth.tc/deneyapkart-yarisma sayfasında bulunan başvuru formunun 1. Aşamada olduğu 

gibi eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Hakem heyeti tarafından gerçekleştirilecek 

değerlendirme sonrasında Türkiye geneli dereceler açıklanacaktır. 

 

● Proje içeriğinde fritzing devre çizimi veya projenin bağlantılarının da açıkça göründüğü bir fotoğraf 

bulunmalıdır. 

 

● Yarışma ortaokul, lise ve üniversite grubu olmak üzere üç seviyede gerçekleşecektir. Her yarışmacı, 

yarışmaya kendi seviyesinde katılmak zorundadır. 

 

● Proje kodlama kısmında Deneyap Blok, IDE ve diğer kodlama platformları ile kodlama yapılabilir. 

 

● Projelerin mth.tc/deneyapkart-yarisma sayfasına yüklenmesi zorunludur. 

 

● Başvurular/projeler mth.tc/deneyapkart-yarisma sayfası üzerinden alınacak ve değerlendirmeler de siteye 

yüklenen görseller/veriler üzerinden yapılacaktır. Merkeze gönderilen veya il bazlı yazılı/sözlü yapılan 

sunumlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

● 2. Aşamaya geçen takımların projelerini geliştirmeleri gerekmektedir. Yapılan geliştirmeler 

mth.tc/deneyapkart-yarisma sayfasına yüklenmelidir. Yükleme işlemi gerçekleştirilmemiş projeler 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

● 2. Aşamaya geçmeye hak kazanan takımlardan projelerini daha fazla geliştirmek istemeyen veya geliştirme 

imkanı bulamayanların 1. Aşamadaki projelerinin aynısını tekrar 2. Aşama formuna yüklemeleri 

gerekmektedir. 

 

● Projelerin değerlendirilebilmesi için öğrencilerin projeyi anlattığı, projenin çalışır ve detaylı bir videosunun 

YouTube platformuna “liste dışı” olarak yüklenmesi ve linkinin mth.tc/deneyapkart-yarisma sayfasına 

eklenmesi gerekmektedir. 
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● Yüklenecek videoda dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir. 

       1. Video yatay formatta çekilmelidir. 

       2. Projenin çalışır kısmının detaylı olarak görünüyor olması gerekmektedir. 

       3. Takımın, açık ve anlaşılır şekilde projesini anlatması gerekmektedir. 

       4. Görüntü kalitesinin anlaşılır düzeyde olmasına dikkat edilmelidir. 

       5. Video süresi en fazla 3 dakika olmalıdır. Takım tanıtımı, projenin çalışır hali ve proje anlatımını                   

içermelidir.        

 

● Danışman, ortaokul grubunda zorunludur. Lise ve üniversite grubunda danışman zorunluluğu yoktur. 

 

● Katılacak takımlar 2 veya 3 kişiden oluşmalıdır. 

 

● Takımın, tasarladığı projeyle başka yarışmalara da başvuru yapmasında bir sakınca yoktur. 

 

● Deneyap Teknoloji Atölyelerindeki eğitmen ve bursiyerler ya da farklı bir kurumdaki eğitmenler, Takım 

Danışmanı olarak görev alabilirler. 

 

● Deneyap Kart Proje Yarışması Türkiye geneli ödülleri TEKNOFEST’te verilecektir. İl bazlı dereceye giren takım 

ödülleri kişi başı, Türkiye geneli dereceye giren takım ödülleri takım başı olarak verilecektir. 

 

● İl bazlı dereceye giren takım ödülleri (1. Aşama): 

1. TEKNOFEST Montu (Kişi Başı) 

2. TEKNOFEST T-shirt (Kişi Başı) 

3. TEKNOFEST Anahtarlığı + TEKNOFEST Kupa Bardağı (Kişi Başı) 

 

● Türkiye geneli dereceye giren ortaokul takım ödülleri (2. Aşama): 

1. 40.000 TL (Takım Başı)        

2. 30.000 TL (Takım Başı)        

3. 20.000 TL (Takım Başı) 

 

● Türkiye geneli dereceye giren lise takım ödülleri (2. Aşama): 

1. 40.000 TL (Takım Başı)       

2. 30.000 TL (Takım Başı) 

3. 20.000 TL (Takım Başı) 

 

● Türkiye geneli dereceye giren üniversite takım ödülleri (2. Aşama): 

1. 50.000 TL (Takım Başı)              

2. 40.000 TL (Takım Başı)       

3. 30.000 TL (Takım Başı)       

 

● Soru, şikayet ve itirazlarınızı iletisim@deneyapkart.org adresine iletebilirsiniz. 
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