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LİSE ÖĞRENCİLERİ KUTUP ARAŞTIRMA PROJELERİ FİNAL YARIŞMASINA İLİŞKİN 

AÇIKLAMALAR VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

1- 2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması final aşaması proje 
değerlendirmeleri, 10-11 Nisan 2023 tarihleri arasında Zoom programı üzerinden çevrim içi 
olarak gerçekleştirilecektir.  
 

2- Final aşaması proje değerlendirmelerine davet edilen proje sahibi öğrencilerin ve varsa 
danışman öğretmenin Bilimsel Etik ve Proje Katkı Beyan Formunu mavi kalemle doldurulup 
imzaladıktan sonra renkli olarak taranmış nüshasını en geç 31 Mart 2023 Cuma günü saat 
17:30’a kadar her bir proje için tek bir formu e-posta olarak 
bideb2204@tubitak.gov.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Projedeki öğrencilerin ve 
proje danışmanının farklı illerde olması durumunda tek bir form hazırlanıp taratılarak 
gönderilmelidir. 
 

3- Final aşaması proje değerlendirmeleri kapsamında proje sahibi öğrencilerden sözlü sunum 
istenecektir. Sunumlar Zoom programı üzerinden yapılacak ve sunum için en fazla 10 dk. 
anlatım, 5 dk. soru cevap şeklinde olacaktır. Proje sunumlarının bu süreleri aşmayacak şekilde 
hazırlanması gerekmektedir. Öğrenciler proje sunumlarını Microsoft PowerPoint, Libre, 
Keynote vb. sunum programlarını kullanarak hazırlayabilir. 

 
4- Zoom programı üzerinden yapılacak proje değerlendirmelerine sadece proje sahibi 

öğrenci/öğrenciler giriş yapacaktır. 
 

5- Değerlendirmeye katılacak proje sahibi öğrencilerin sunum günü ve saati daha sonra e-posta 
yoluyla iletilecektir. 

 
6- Değerlendirmeye katılacak proje sahibi öğrencilerin, internet bağlantısı olan kameralı bir 

bilgisayar ile yarışmanın web sayfasında ilan edilen tabloda kendileri için belirtilen tarih ve 
saatten 15 dakika önce değerlendirmenin yapılacağı bağlantı adresine ad soyad bilgileriyle giriş 
yaparak hazır olmaları gerekmektedir. Sunum sırasında kullanılacak bilgisayar, kamera ve 
mikrofon donanımlarının çalıştığından emin olunması sunumda aksaklık yaşanmaması adına 
önem arz etmektedir. 

 
7- Ödül alan öğrenci ve varsa danışmanın ödül ücretlerinin ödenebilmesi için yarışma öncesinde 

kişilerin kendilerine ait IBAN bilgilerini ARBİS’e kaydetmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin 
ailelerine veya başkasına ait IBAN bilgisi vermeleri durumunda ödeme işlemi 
yapılamamaktadır. Katılımcıların IBAN bilgilerini https://arbis.tubitak.gov.tr adresinden 
sisteme girerek “Kişisel Bilgiler” başlığı altında bulunan “Banka Hesap Bilgisi” alanına 
kaydetmeleri gerekmektedir. 18 yaşın altında bulunan öğrenciler, velileri ile birlikte bankaya 
başvurarak kendi adlarına hesap açtırabilir.  
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