


 PROJE ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU NEDİR? 

 PROJE ÖN DEĞERLENDİRME RAPORUNDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 PROJE ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU İÇERİĞİ

▪ KAPAK

▪ İÇİNDEKİLER

▪ PROJE ÖZETİ

▪ PROJE FİKRİNİN AÇIKLANMASI

▪ KULLANILACAK YÖNTEM

▪ PROJE TAKVİMİ

▪ KAYNAKÇA

 PROJE TANITIM VİDEOSU

 SIK SORULAN SORULARIN CEVAPLARI



 Takımlar, Proje Ön Değerlendirme Raporu’nu yarışma takviminde belirtilen 

tarihte teslim etmekle yükümlüdürler. 

 Proje Ön Değerlendirme Raporu sonuçlarına göre bir ön eleme 

gerçekleştirilecektir. 

 Ön Değerlendirme Rapor şablonuna web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. 

 Ön değerlendirme sonucunda ikinci aşamaya geçen takımlar yarışma takviminde 

belirtilen tarihte açıklanacaktır. 





1. Proje Özeti 

2. Çözüm Ürettiği Sorun / İhtiyaç

3. Yerlilik ve Özgünlük Tarafı

4. Hedef Kitle

5. Kullanılacak Yöntem

6. Proje Takvimi

 Aşağıda yer alan 6 madde en fazla 2 (İki) sayfada anlatılacaktır.

 Kapak, İçindekiler  ve Kaynakça kısmı hariç rapor 2 sayfayı geçmemelidir.

 2 sayfayı geçen raporlar değerlendirme esnasında ceza puanı olarak 

değerlendirmeye yansıtılacaktır.



 Tüm raporlar akademik rapor standartlarına uygun olarak yazılmalıdır.

 Tüm raporlar “İçindekiler” ‘‘Kapak’’ ve “Kaynakça” bölümlerini içermelidir.

 Kapak, içindekiler ve açıklama (yukarıda belirtilen 6 madde) ve kaynakça olmak 

üzere en fazla 5 sayfa olacaktır. 

 Raporlar sayfaları birbirini takip edecek şekilde numaralandırılmalıdır.

 Yazı tipi: Times New Roman, Punto: 12, Satır Aralıkları: 1







 YARIŞMA KATEGORİSİ

 TAKIM ADI

 PROJE ADI

 PROJE ID

 TEKNOFEST yazısı 24 Punto, diğer 

yazılar 18 Punto





1.1 PROJENİN ÖZETİ (0-5 PUAN):

 Projenin özeti bölümünde; projenin amacından, varsa tespit edilen sorun ve 

çözüm önerilerinden bahsedilmesi beklenmektedir.

 ………… isimli eğitim yazılımı projemiz ………………………........... 

…………………………. amacıyla geliştirilmiş bir eğitsel yazılımıdır.

 Bu konuyu seçme sebebimiz, …………………………………………..

 Bu proje sayesinde öğrenciler ………………………………….... konularını 

öğrenebileceklerdir.

 Kaynakçalara atıflar yaparak projenizin eğitime katkısını anlatabilirsiniz.



2.1 ÇÖZÜM ÜRETTİĞİ SORUN / İHTİYAÇ (0-20 PUAN):

 Bu bölüm proje fikrinin açıklandığı kısımdır.

 Proje fikrinizin hangi ihtiyaca ve probleme yönelik geliştirildiğini belirtiniz.

 Bu probleme yönelik geliştirdiğiniz çözüm önerinizi açıklayınız.

 Bulduğunuz problem ve çözümün eğitim ve öğretim süreçleri açısından 

öneminden bahsediniz.



2.2 YERLİLİK VE ÖZGÜNLÜK TARAFI (0-15 PUAN):

 Projenizdeki soruna/ihtiyaca yönelik geliştirdiğiniz çözümünüzün yenilikçi ve 

özgün taraflarını açıklayınız.

 Projenizin milli ve yerli özelliklerini ortaya çıkaran unsurlardan bahsedin.



2.3 HEDEF KİTLE (0-5 PUAN):

 Projenizin ulaşacağı hedef kitleden bahsetmeniz beklenmektedir. 

 Neden bu hedef kitleyi belirlediğinizi açıklayınız. 

 Projenizin hedef kitlenize sağlayacağı katkıyı açıklayın.



3.1 KULLANILACAK YÖNTEM (0-20 PUAN):

 Bu kısımda projenizi tamamlayabilmek için başvuracağınız yazılımsal, mekanik 

ve diğer teknik açıdan başvuracağınız yöntemlerden bahsedilmelidir.

 Uygulacağınız yöntemin probleminiz için en etkili ve verimli yöntem olduğuna 

nasıl karar verdiniz? 

 Projenizi hayata geçirmek için yapacağınız tüm aşamalardan bahsetmeniz 

beklenmektedir.



4.1 PROJE TAKVİMİ (0-10 PUAN):

 Bu kısımda projeniz ile ilgili yapacağınız çalışmaların ve bunun zamana göre 

planlaması (proje takvimi) istenmektedir. 

 Proje takviminizi şema/tablo olarak belirtmeniz gerekmektedir.



4.1 PROJE TAKVİMİ (0-10 PUAN):



5.1 KAYNAKÇA:

 Bu bölümde raporda kullanılan kaynaklar yer almalıdır.

 Kaynakçada referanslar aşağıdaki şekilde belirtilebilir.                                    

▪ Dijital Kaynak: Yazarların Soyadı, Adlarının Baş Harfi., Yazının Başlığı, 

Yazının Tarihi, Erişim Tarihi, Erişim Adresi.

▪ Basılı Kaynak: Yazarların Soyadı, Adlarının Baş Harfi., (Basım Tarihi) 

Yazının Başlığı, (Varsa) Yayınlandığı Derginin Adı, (Varsa) Derginin Sayısı, 

Sayfa numarası.



5.1 KAYNAKÇA (0-5 PUAN):

 Akdeniz, A. R., Bektaş, U. ve Yiğit, N. (2000). “İlköğretim 8. Sınıf 

Öğrencilerinin Temel Fizik Kavramlarını Anlama Düzeyi”. Hacettepe 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı: 19, SS.4-14.

 Atasoy, B. (2004). Fen ve Teknoloji Öğretimi. Asil yayın dağıtım, Ankara.



 Ön değerlendirme raporunda belirttiğiniz projenizi tanıtmanız ve anlatmanız 

beklenmektedir. 

 Proje Tanıtım videosunda takım; proje fikrinden, projenin yapılmasını gerekli 

kılan sorun/sorunlardan, problem için çözüm önerisinden ve yönteminden 

bahsetmelidir. 

 Video sunum, görsel araç, gereç ve materyaller ile desteklenebilir. 

 Proje Tanıtım videosu link şeklinde sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

 Video linklerinin erişim izni kontrol edilmelidir 

 Ön Değerlendirme Raporu ile birlikte sistemde açılacak Youtube veya Drive 

linki şeklinde paylaşılabilir. 

 Videonun çözünürlüğü en az 720p, toplam süresi ise en az 1.5 dakika, en fazla 2 

dakika olmalıdır. 

 Takvimde belirtilen tarihten sonra video üzerinde herhangi bir değişiklik 

yapılmayacaktır.



 Dosya - Video Adı şu şekilde olmalıdır; 

Yarısma_Adı_Kategori_Seviye_Takım_Adı

 Yüksek kalitede kayıt alabilmek için çekim yapacağın kameranın ayarlarından 

video boyutunu seçmelisiniz. (1080p/720p ve 16:9 formatı seçili olmalı).

 MP4 video standartında olmalıdır.

 Kamerada tüm takım ya da projenizi anlatacak kişi ve proje malzemelerinizi 

(varsa) videoda görülebilecek şekilde ayarlamanız gerekmektedir.

 Çekim esnasında kameranız gerekmedikçe hareket etmemelidir, kamera sabit 

olmalıdır.

 Video çekmeye başlamadan önce telefonu yatay olarak tutmalısınız. 

 Telefonunuzun arka kamerasını kullanmalısınız.



 PUANLAMADA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR:

 Proje fikrini ve çözüm yöntemini açıkça anlatabilmiş mi? (8 Puan)

 Görsel araç, gereç ve materyaller ile videosunu desteklemiş mi?(5 Puan)

 Videoda takım üyeleri konuşmuş mu? (3 Puan)

 Süre kısaltılmasına uyulmuş mu? (toplam Süre 1,5 – 2 dakika) (4 Puan)







 İlkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki takımlar, bir danışman almak zorundadır.

 Yarışmaya bireysel katılım sağlanabileceği gibi, takım olarak da başvuru 

yapılabilir.

 Proje fikirleri kopya edilmemiş olmalıdır. Benzer ya da taklit olduğu tespit 

edilen projeler yarışma dışı kalacaktır. Yarışmacı aynı proje ile daha evvel bir 

başka yarışmada yer almışsa, katılmış  olduğu yarışmanın adı, yeri, tarihi, 

organizatörü, yarışmada aldığı netice bilgilerini proje dosyası içerisinde 

bildirmelidir.



 Yarışmacı aynı proje ile geçmiş yıllarda düzenlenen TEKNOFEST teknoloji 

yarışmalarına katılım sağladı ise projesini geliştirme ve/veya dönüştürme şartı 

ile tekrar başvuru yapabilmektedir.

 Takım üye sayısı tüm kategori ve eğitim seviyeleri için en fazla 8 kişiden 

oluşacak şekilde takımlar oluşturulmalıdır. (Bu sayıya danışman dahil değildir.)

 Başvurular 30 Kasım 2022 tarihine kadar www.t3kys.com başvuru sistemi 

üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.



 Üye ekleme/çıkarma işlemleri Proje Detay Raporu Teslim tarihine kadar 

yapılmaktadır.

 Finale kalan takımlara sağlanacak ulaşım ve konaklama desteği sınırlıdır. Destek 

verilecek kişi sayısı takım başı 3 kişi (danışman dahil) olup TEKNOFEST 

Yarışmalar Komitesi tarafından değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır.

 Aynı proje ile yalnızca tek bir kategoriye veya tek bir yarışmaya başvurulabilir. 

 Aynı proje ile farklı kategori veya TEKNOFEST kapsamında düzenlenen farklı 

yarışmaya başvuru yapan takımların veya kişilerin başvuruları geçersiz 

sayılacaktır. 

 Yarışmacılar farklı projeler ile aynı ve/veya farklı TEKNOFEST yarışmalarına 

başvuru yapabilir.



 Takımlar, tek bir okuldan oluşturulabileceği gibi bir veya birden fazla ilk ve orta 

öğretim/yükseköğretim öğrencisinin bir araya gelmesi ile karma bir takım olarak 

da oluşturulabilir. Takımın katılabileceği yarışma kategorisi takım üyelerinden 

eğitim seviyesi en yüksek olana göre belirlenecektir.

 İlkokul, ortaokul öğrencilerinden oluşan takımlar kendi aralarında, lise 

öğrencilerinden oluşan takımlar kendi aralarında, üniversite ve üzeri seviyedeki 

öğrencilerden ve mezunlardan oluşan takımlar kendi aralarında yarışacaklardır.




