
1 
 

 

52. LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI SERGİSİNE VE ÖDÜL TÖRENİNE 
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

Kurumumuz tarafından düzenlenen 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nın final aşaması 
değerlendirmeleri, 1-3 Haziran 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılmıştır. Bu aşama sonucunda birinci, 
ikinci ve üçüncü seçilen projelerin sahibi öğrenciler, final yarışması ödül törenine davet edilecektir. Bu projeler, 
24-25 Ağustos 2021 tarihleri arasında Ankara Congresium Sergi ve Konferans Merkezi’nde düzenlenecek olan 
“Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi” kapsamında sergilenecek ve 24-25 Ağustos 2021 tarihlerinde aynı alanda 
ödül töreni yapılacaktır.  
 
Final Yarışması Sergisine ve Ödül Törenine ilişkin açıklamalar aşağıda sıralanmıştır: 

 
1- Final sergisine Ankara dışından gelecek olan katılımcılar, 23 Ağustos 2021 tarihinde AŞTİ’den (Ankara 

Şehirlerarası Otobüs Terminali) karşılanarak sergi alanına transfer edilecektir. Ankara’da bulunan proje 
sahiplerinin, 23 Ağustos 2021 Pazartesi günü stant hazırlığı için sergi alanına gelmeleri gerekmektedir. 
 

2- 23 Ağustos 2021 Pazartesi günü proje sahibi öğrenciler ve rehber öğretmenler, en geç saat 16.00’da sergi 
alanına gelerek saat 18.00’a kadar ekte görseli bulunan, kendilerine ayrılan 2.5 m. yüksekliğinde, 2 m. 
genişliğinde, içerisinde 90x90 cm. ölçülerinde masa bulunan stantlarda hazırlıklarını tamamlayacaktır.  
 

3- Öğrencilerin, ziyaretçilerin ilgisini çekecek ve kolayca anlamalarına yardımcı olacak şekilde, ekte ölçüleri 
verilen örnek postere göre hazırlık yapmaları ve poster içeriğine ilişkin bilgilerin en geç 16 Ağustos 2021 
Pazartesi mesai bitimine kadar TÜBİTAK BİDEB’e (*) e-posta ile iletilmesi beklenmektedir. Sunulan poster 
şablonu örnektir, hazırlanacak posterin birebir aynısı olması beklenmemektedir. Ancak, poster örneğinde 
yer alan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK logolarının gösterilen şekilde hazırlayacağınız posterde 
bulunması zorunludur. İlgili etkinliğe Bakanlıklardan ve üst düzey kurum/kuruluş seviyesinde katılım 
olacağı düşünülerek projenize ait posterin ve diğer materyallerin hazırlığında özen göstermeniz 
gerekmektedir. 
 

4- Davet e-postası ekinde yer alan “Yarışma Kuralları Kabul Formu” ile “Muvafakatname”nin doldurulması ve 
imzalar tamamlandıktan sonra 20 Ağustos 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar TÜBİTAK – BİDEB’in (*) 
öncelikle e-posta adresine gönderilmesi ve aslının etkinliğe getirilerek TÜBİTAK görevlilerine elden teslim 
edilmesi gerekmektedir. Sergiye katılacak her proje için öğrencilerin etkinlik süresinde tüm 
sorumluluğunu üstlenmek üzere okul müdürü tarafından görevlendirilecek bir öğretmenin etkinliğe 
katılması zorunludur. Ayrıca, konaklama ihtiyaçlarının belirlenmesi için il dışından gelecek proje sahibi 
öğrenciye/öğrencilere ve her proje için bir öğretmene ait bilgilerin ekte yer alan “Katılımcı Bildirim 
Formu”na işlenerek ve okul müdürü tarafından imzalandıktan sonra 20 Ağustos 2021 Cuma günü mesai 
bitimine kadar TÜBİTAK – BİDEB (*) e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir. 

 
 

5- Etkinliğe katılacak öğrenci ve öğretmenlerin yol ücretlerinin ödenebilmesi için yarışma öncesinde kişilerin 
kendilerine ait IBAN numarasını ARBİS’e kaydetmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin ailelerine veya 
başkasına ait IBAN bilgisi vermeleri durumunda ödeme işlemi yapılamayacaktır. Katılımcıların IBAN 
bilgilerini 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. 

 
6- Proje sahibi öğrencilere, her proje için katılım sağlayan bir danışmana/rehber öğretmene ulaşım ücreti 

Kurumumuz tarafından etkinlik sonrasında ödenecektir. Ulaşım ücreti iki il arası mesafenin geliş ve dönüş 
mesafe toplamının 0,83 TL ile çarpımı ile elde edilen tutar kadar TÜBİTAK tarafından ödenecektir. Ulaşım 
masrafı olarak en fazla 765,00 TL tutarında ödeme yapılabilmektedir. 
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7- Sergi esnasında gerekli olan teçhizatlar ve malzemeler, yarışmacılar tarafından temin edilecektir.  

 
8- Katılımcıların etkinlik sürecince TÜBİTAK tarafından verilecek tişörtleri giymesi zorunludur. 

 
9- Sergi alanında ve stantlarda öğrencilerin okullarına ait flama ve bayraklara kesinlikle yer verilmeyecektir.   

 
10- Proje sahibi öğrenciler sergi süresince kendilerine ayrılan stantlarda bulunacaklardır. İki veya üç öğrenci 

tarafından hazırlanan projeler için tüm öğrencilerin etkinlik süresince sergi alanında bulunması 
zorunludur.  
 

11- Etkinlik süresince il dışından katılacak öğrenciler ve danışman/rehber öğretmenler, TÜBİTAK tarafından 
belirlenecek tesiste konaklayacaklardır. TÜBİTAK yalnızca öğrencilerin ve okul müdürlükleri tarafından 
belirlenen her proje için bir öğretmenin; yol, konaklama ve yemek giderlerini karşılayacaktır. 

 
12- Konaklamalar birden fazla tesiste olabilecek ve konaklama dağılımı, TÜBİTAK tarafından belirlenecektir. 

Konaklamalar, Ankara içerisinde bulunan öğrenci yurtlarında; 2, 3 veya 4 kişilik odalarda yapılabilecektir. 
Tesislerin adresleri ilerleyen günlerde yarışmanın web sayfasından duyurulacaktır. 

 
13- İl dışından gelenler için 23 Ağustos 2021 tarihlerinde AŞTİ’den (otogardan) transfer sağlanacaktır. 

Havayoluyla gelecek katılımcıların, Esenboğa Havalimanı’ndan BelkoAir veya Havaş otobüsleriyle AŞTİ’ye 
gelmeleri beklenmektedir. AŞTİ’den 08.00’den 16.00’a kadar her saat başı servis ile etkinlik alanına 
transfer sağlanacaktır. Benzer şekilde, katılımcıların dönüşleri için 25 Ağustos 2021 tarihinde etkinliğin 
bitiş saati olan 19.00’da etkinlik alanından AŞTİ’ye (otogara) tek bir transfer sağlanacaktır. 
 

14- İnsan sağlığına zarar verebilecek kimyasal, biyolojik, yanıcı ve patlayıcı malzemeler, proje ile ilgili olsa bile 
etkinlik alanına kesinlikle getirilmeyecektir. 23 Ağustos 2021 günü projeler sergiye hazırlandıktan sonra 
TÜBİTAK tarafından görevlendirilen kişiler tarafından stantların uygunluğunun kontrolü yapılacaktır. 
 

15- Öğrenciler ve rehber öğretmenler, etkinlik süresince yetkililerin vereceği talimatlara ve imzalamış olduğu 
“Yarışma Kuralları Kabul Formu”nda belirtilen kurallara uymakla yükümlüdür. 

 Öğrenciler, zaruri durumlar dışında kesinlikle konaklama yapılan tesis ve etkinlik alanı dışına 

çıkmayacaktır. Zaruri durumlarda ise sorumlu öğretmen, TÜBİTAK görevlilerine yazılı talepte 

bulunacak ve öğrenci, sadece sorumlu öğretmen ile birlikte konaklama yapılan tesisten veya etkinlik 

alanından çıkabilecektir. 

 COVID-19 salgını sebebiyle katılımcıların, etkinliğin tüm alanlarında ve transfer araçlarında maske 

kullanmaları ve fiziksel mesafeye dikkat etmeleri gerekmektedir. Etkinlik alanında bütün katılımcılar 

için her gün maske dağıtımı yapılacaktır. Katılımcıların hijyen kurallarına özen göstermeleri 

gerekmektedir. 

 Katılımcılardan COVID-19 hastalığı açısından risk taşıyıp taşımadıklarının güvenli bir biçimde 

belirlenebilmesi için etkinliğe gelmeden önce HES kodu istenecektir. HES kodunun “Muvafakatname” 

belgesi içerisinde belirtilmesi ve talep edilmesi halinde ilgililere gösterilmek üzere hazır 

bulundurulması gerekmektedir. 

 Stantlar, serginin etkin saatlerinde boş bırakılmayacaktır. 

 Proje sahibi öğrenciler, proje sergisini ziyarete gelen kişilere fiziksel mesafe gözeterek uygun bir üslupla 

kendi projelerini tanıtacaklardır. 

 Katılımcıların, diğer katılımcılara karşı sözlü veya fiili olumsuz davranışlarda bulunmalarına kesinlikle 

izin verilmeyecektir, bu durumda gerekli yaptırım uygulanacaktır. 

 Öğrencilere ve öğretmenlere yardımcı olmakla görevli olan rehberlerin vereceği talimatlara uyulacaktır. 

 Konaklanan tesise ait ortak kullanım alanlarında ve odalarındaki eşyalara verilen zararlar, bu zarara 

neden olan kişi tarafından karşılanacaktır. 

 Konaklayacak öğrenciler, tesiste konaklamakta olan diğer misafirleri rahatsız edecek davranışlarda 

bulunmayacaktır. 

 Öğrenciler ve öğretmenler yaka kimlik kartlarını tüm etkinlik süresince ve dışarıdan rahatlıkla 

görülebilecek biçimde takmak zorundadır. 
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 Ciddi sağlık sorunları dışında programda belirtilen saatlere titizlikle uyulması zorunludur. 

 Katılımcı öğrencilerin etkinlik süresince sigara, alkollü içecek vb. madde kullanımı kesinlikle yasaktır. 

 Düzenli ilaç kullanan ve alerjik durumu olan öğrenciler, bu konuda TÜBİTAK – BİDEB’e bilgi verecektir. 

Düzenli ilaç kullananlar, ilaçlarını yanında bulundurmalıdır. Bildirimde bulunulmayan sağlık sorunları 

konusunda, TÜBİTAK sorumluluk kabul etmeyecektir. 

 Konaklama yapacak öğrenciler, etkinlik süresince en geç saat 23:00’a kadar kendi odalarında olacak ve 

00:00-06:00 arası zorunlu haller dışında odalarından ayrılmayacaklardır. 

Yukarıda söz edilen kurallara uymadığı belirlenen ve olumsuz davranışını sürdüren katılımcıya, TÜBİTAK 

tarafından oluşturulacak kurulun kararı ile yaptırım uygulanacaktır. Ayrıca bu durum Milli Eğitim Bakanlığı’na 

bildirilecek ve ilgili öğrenci ile öğretmen bundan sonraki TÜBİTAK etkinliklerinden 3 yıl süre ile men edilecektir. 

(*) Adres:  

TÜBİTAK BİDEB 
Yarışmalar Grup Koordinatörlüğü 
Tunus Cad. No:80 
06100 Çankaya/ANKARA 
 
E-posta:  
bideb2204@tubitak.gov.tr 
 
Sergi ve Ödül Töreni Alanı:  
Ankara Congresium Sergi ve Konferans Merkezi 
Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No:1 
06510 Çankaya/Ankara 
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SERGİDE KULLANILACAK STANT ÖLÇÜLERİ 

 

SERGİDE KULLANILACAK ÖRNEK POSTER ÖLÇÜLERİ 

 

 


