
 

 

 

 

 

DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ 

ÖĞRENCİ VELİ SÖZLEŞMESİ 

 

Bu sözleşme, Deneyap Teknoloji Atölyesinde öğrenim görecek öğrencilerin eğitimine ilişkin 

yükümlülüklerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

1- Veli ve öğrenci, Deneyap Türkiye Projesi kapsamında belirlenen eğitim şekline (eğitim 

tarihi, saati, eğitim içeriği vb.) uymak durumundadır. 

 

2- Deneyap Teknoloji Atölyelerinde verilen eğitimlere devamlılık esastır; 

Deneyap Teknoloji Atölyelerinde toplam 11 ders bulunmakta olup her dersin hafta 

süresi değişebilir. Her bir dersi başarı ile tamamlayan öğrencilere katılım belgesi verilir. 

Öğrencilerin heyet raporu hariç derse raporlu-raporsuz; 

-  %20’sine gelmemesi durumunda sertifika alamaz, 

- %30’una gelmemesi durumunda öğrencinin diplomasında eğitim adı yazılmaz, 

- %40 ve üzerinde gelmemesi durumunda kaydı silinir ve eğitim alma hakkını 

kaybeder. Öğrenci, devam etmediği her hafta için mutlak suretle mazeretini yazılı 

olarak beyan etmek zorundadır.  

3- Eğitim ve öğretimi aksatacak nitelikte olağanüstü durum, sel, deprem, hastalık, 

elverişsiz hava şartları, pandemi vb. nedenlerle atölye sorumlusunun ve İl ve İlçe 

Hıfzısıhha Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda Deneyap Teknoloji Atölyesi 

eğitimlerine ara verilebilir. 

4- Veli, öğrencinin eğitime devam etmesini istememesi ya da adres değişikliği vb. 

durumlar için en az bir ay önceden durumunu dilekçe ile atölye sorumlusuna bildirmekle 

yükümlüdür. 

5- Veli, atölye sorumlusu tarafından düzenlenen veli toplantılarına katılmakla 

yükümlüdür. 

6- Öğrencinin iller arası nakil talebinde bulunması durumunda, öğrencinin nakil gitmek 

istediği il aynı fazda bir atölye ise, yeterli kontenjan varsa geçiş yapma hakkına sahiptir.  



 

 

7- Öğrenci, atölye içi seans değişiklik talebini gerekli mazeretini de ekleyerek e-posta 

üzerinden atölye sorumlusuna bildirilmelidir. Her öğrenci diğer seansların müsaitlik 

durumuna ve talebinin geçerliliğine göre yılda en fazla 2 kez seans değişikliği yapabilir. 

8- Öğrenci, eğitmenin verdiği görev ve sorumlulukları yerine getirmeli, proje şenliklerinde 

bir takıma dahil olup prototip üretmelidir. Velinin bu konuda öğrencisini desteklemesi 

beklenir. 

9- Öğrenci, atölye sorumlusunun bilgisi olmadan atölyeden herhangi bir malzeme 

alamaz. 

Malzemeye ihtiyaç duyması halinde atölye sorumlusu ile iletişime geçer. 

10- Öğrenci, ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılması durumunda atölye 

sorumlusuna bunun ile ilgili bilgi vermeli ve öğrenci bilgi sistemine işlemelidir. 

11- Öğrenci, uygulamalı dersler kapsamında eğitmeni ve atölye sorumlusunun yönergesi 

ile hareket etmelidir. İş güvenliği kapsamında ilgili kurallara uyulmadığı takdirde 

araç-gereçlere verilecek zarar öğrencinin kendi sorumluluğundadır.  

12- Veli ve öğrenci, öğrencinin Deneyap Teknoloji Atölyeleri kapsamında aldığı eğitimlerle 

herhangi bir Fikir ve Sanat Eseri geliştirilmesi halinde Deneyap Türkiye Öğrenci 

Komisyonuna bilgi vereceğini kabul etmektedir. 

13- Veli ve öğrenci, Deneyap Türkiye komisyonları tarafından; veli ve öğrencinin 

memnuniyeti, öğrencinin gelişimi ve sürecin değerlendirilmesi adına hazırlanan anket 

ve ölçekleri doldurmak durumundadır.  

14- Veli, öğrenci kayıt sürecinde sisteme girilen bilgilerinin doğruluğunu onaylar ve 

öğrencinin bilgilerinin değişmesi durumunda sistemden güncelleyeceğini taahhüt eder.  

15- Veli, öğrencisinin Deneyap Teknoloji Atölyelerindeki malzeme, ekipman ve cihazların 

özenli bir şekilde kullanmasına dair bilgi vereceğini belirtir. Sorun yaşanması 

durumunda öğrencinin kendi sorumluluğundadır.  

16- Veli, öğrenciyi ders saatinde Deneyap Teknoloji Atölyesi’ne bırakmakla ve Deneyap 

Teknoloji Atölyesi bünyesinden ders sonunda almakla yükümlüdür. Öğrenciler, 

derslere en fazla 15 dakika geç gelebilir ve en erken 15 dakika önce derslerden 

çıkabilmektedir.  

17- Deneyap Teknoloji Atölyesi Sorumlusu, sınıflarda öğrenci sayısının 15’in altına 

düşmesi durumunda sınıf birleştirme hakkına sahiptir.  



 

 

18- Deneyap Türkiye Eğitim Programları Komisyonu tarafından eğitim başlama-bitiş 

tarihleri ve tatiller belirlenir. Konu ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

19- Deneyap Teknoloji Atölyelerinde belirli dersler çevrimiçi belirli dersler yüz yüze olarak 

işlenir. Öğrenci, çevrim içi ve yüz yüze olan derslere katılım sağlamakla yükümlüdür. 

Deneyap Türkiye Eğitim Programları Komisyonu, derslerin çevrim içi veya yüz yüze 

olması konusunda değişiklik yapma hakkına sahiptir.  

20- Öğrenci, aldığı derslerde kazandığı yetkinlikleri toplum yararına kullanmakla 

yükümlüdür. 

21- Veli, öğrenci-veli sözleşmesini dikkatlice okuyarak öğrencinin, kurallara uyması için 

gerekli önlemleri alır. 

22- Öğrencimin Deneyap Teknoloji Atölyeleri kapsamında çekilecek fotoğraf, video ve 

ürün görsellerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, 

TÜBİTAK ve T3 Vakfı paydaşlarının yazılı ve görsel medya mecralarında KVKK 

kapsamında paylaşılmasını kabul ediyorum. 

Öğrenci Veli Sözleşmesi 22 maddeden oluşmakta olup tüm hükümleri, Veli/Vasi tarafından 

eksiksiz olarak okunmuş, anlaşılmış ve herhangi bir tereddüt olmaksızın tamamen hür irade 

ve arzu ile kesin olarak beyan ettiği kabul edilmiştir.  

 

Veli Ad Soy ad:                                                             

İmza:                                                                                

 

Atölye Sorumlusu Ad Soy ad: 

İmza: 

 

     

 



 

 

 

 

                 


