
SERGİYE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: 

1- 08 Nisan 2019 Pazartesi günü proje sahibi öğrencilerin ve rehber öğretmenlerinin en geç saat 11.00’da 
sergi alanında olmasını ve saat 13.00’da yapılacak olan açılış törenine kadar projelerini kendilerine 
ayrılan 2.5 m. yüksekliğinde, 2 m. genişliğinde, içinde 100x70 cm. ölçülerinde masa bulunan stant 
içerisinde hazırlamaları gerekmektedir. Final Yarışması 08 Nisan 2019 Pazartesi günü, saat 13.00’da 
yapılacak Açılış töreni ile başlayacak ve 12 Nisan 2019 Cuma günü saat 10.00’da yapılacak kapanış ve 
ödül töreni ile sona erecektir. 
 

2- Öğrencilerin, jürinin ve ziyaretçilerin ilgisini çekecek ve kolayca anlamalarına yardımcı olacak şekilde, 
ekte ölçüleri verilen örnek postere göre hazırlık yapmaları beklenmektedir. Sunulan poster şablonu 
örnektir, hazırlanacak posterin birebir aynısı olması beklenmemektedir. 
 

3- Final sergilerine davet edilen öğrencilere gönderilen e-posta ekinde yer alan Muvafakatname ile Bilimsel 
Etik ve Proje Katkı Beyanı Formunun doldurulması ve imzalar tamamlandıktan sonra 01 Nisan 2019 
tarihine kadar TÜBİTAK – BİDEB (*) adresine gönderilmesi gerekmektedir. 

 
4- Final yarışmasına katılacak öğrenci ve öğretmenlerin ödül ve yol giderlerinin ödenebilmesi için yarışma 

öncesinde kişilerin kendilerine ait IBAN numarasını ARBİS’e kaydetmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin 
ailelerine veya başkasına ait IBAN numarası 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. 
 

5- Sergi süresince Jüri üyeleri tarafından projeler incelenerek proje sahibi öğrencilerden sözlü sunum 
istenecektir. Sunumlar yaklaşık 10 dk. anlatım, 5 dk. soru cevap şeklinde olacaktır (belirtilen süreler 
yaklaşık olup jüri ve TÜBİTAK’ın isteğine göre değiştirilebilir). Öğrenciler proje sunumlarında kullanmak 
için Microsoft PowerPoint sunusu hazırlayabilir. Jüri üyelerine yapılacak sunumlarda projeksiyon cihazı 
ve bilgisayar TÜBİTAK tarafından sağlanacaktır. Sergi esnasında gerekli olan teçhizatlar ve malzemeler 
yarışmacılar tarafından temin edilecektir.  

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

İsteğe bağlı olarak posterlerde okul adı ve logosuna yer verilebilir. 
 

7- Proje sahibi öğrenciler sergi süresince kendilerine ayrılan stantlarda bulunacaklardır. İki öğrenci 
tarafından hazırlanan projeler için her iki öğrencinin de etkinlik süresince sergi alanında bulunması 
zorunludur. Aksi halde her iki öğrenci de yarışmadan elenecektir. 

 
8- Sergiye il dışından katılacak öğrenci ve rehber öğretmenlerin ulaşım giderleri iki il arası mesafenin geliş 

ve dönüş mesafe toplamının 0,18 TL ile çarpımı ile elde edilen tutar damga vergisi düşüldükten sonra 
TÜBİTAK tarafından ödenecektir. 

 
9- Sergi süresince il dışından katılacak öğrenci ve rehber öğretmenler TÜBİTAK tarafından belirlenecek 

tesiste konaklayacaklardır. Konaklama ve yemek giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. TÜBİTAK 
yalnızca öğrencilerin ve okul müdürlüğü tarafından belirlenen her proje için bir öğretmenin yol, 
konaklama ve yemek giderlerini karşılayacaktır. Konaklamalar tesisin kapasitesine göre iki veya üç kişilik 
odalarda olacaktır. 

 
10- İl dışından katılacaklar ulaşım durumlarına göre 07 Nisan 2019 tarihinde de konaklama yapabileceklerdir. 

07 Nisan 2019 günü sergi alanına gidilmeyecektir. Konaklamalar birden fazla otelde olacak ve konaklama 
dağılımı TÜBİTAK tarafından belirlenecektir. Konaklama yapılacak oteller 
http://tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-lise-ogrencileri-arastirma-projeleri-yarismasi internet 
adresinden yarışma başlamadan önce duyurulacaktır. 

 
11- İl dışından katılacaklar için 07 Nisan 2019 günü Havalimanından ve AŞTİ’den otellere veya 08 Nisan 2019 

günü gelecekler için Havalimanından ve AŞTİ’den sergi alanına servis sağlanacaktır. Servis saatleri daha 
sonra yarışmanın internet adresinde yayınlanacaktır.  



12- Konaklama ihtiyaçlarının belirlenmesi için il dışından gelecek proje sahibi öğrenci/öğrenciler ve her proje 
için bir öğretmenin isim listesi okul müdürlükleri tarafından 01 Nisan 2019 tarihine kadar elden veya 
posta yoluyla TÜBİTAK - BİDEB adresine iletilmesi gerekmektedir. 
 

13- İnsan sağlığına zarar verebilecek kimyasal, biyolojik, yanıcı ve patlayıcı malzemeler proje ile ilgili olsa bile 
sergi alanına kesinlikle getirilmeyecektir. 08 Nisan 2019 günü projeler sergiye hazırlandıktan sonra 
TÜBİTAK tarafından görevlendirilen kişiler tarafından stantların uygunluğunun kontrolü yapılacaktır. 
 

14- Öğrenciler ve rehber öğretmenler yarışma süresince yetkililerin vereceği talimat ve kurallara uymakla 
yükümlüdür. 

− Yarışma sergisine davet edilen öğrenciler belirtilen tarihlerde ve saatlerde sergi alanında bulunmak 
zorundadır, 

− Stantlar serginin etkin saatlerinde boş bırakılmayacaktır, 
− Proje sahibi öğrenciler proje sergisini ziyarete gelen kişilere uygun bir üslupla kendi projelerini 

tanıtacaklardır, 
− Öğrencilerin, diğer proje sahibi öğrencilere karşı sözlü veya fiili olumsuz davranışlarda bulunmalarına 

kesinlikle izin verilmeyecektir, 
− Öğrenci ve öğretmenleri yönlendirmek ve yardımcı olmakla görevli olan rehberlerin vereceği 

talimatlara uyulacaktır, 
− İl dışından katılan öğrenciler TÜBİTAK görevlilerinin izni olmaksızın konaklanan tesisten 

ayrılmayacaktır, 
− 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 yaka kimlik kartlarını tüm etkinlik süresince ve dışarıdan rahatlıkla görülebilecek biçimde 

takmak zorundadır, 
− 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 23:45’e kadar kendi odalarında olacak ve 
24:00-06:00 arası zorunlu haller dışında odalardan ayrılmayacaklardır. 

Yukarıda söz edilen kurallara uymadığı belirlenen ve olumsuz davranışını sürdüren öğrencilerin TÜBİTAK 
tarafından oluşturulacak kurulun kararı ile; öğrencinin yarışmadan elenmesi, Milli Eğitim Bakanlığına 
durumun bildirilmesi ve öğrencinin TÜBİTAK etkinliklerinden 3 yıl süre ile men edilmesi cezaları verilecektir. 

(*) Adres:  
TÜBİTAK BİDEB 
Yarışmalar Grup Koordinatörlüğü 
Mustafa Kemal Mahallesi, 
Dumlupınar Bulvarı, Eskişehir yolu 7. Km. 
2151 Cad. No: 154.  
06420 Çankaya, ANKARA 
 
 
Uygulama Web Adresi: http://pys.tubitak.gov.tr/ Bu elektronik posta sistem tarafından otomatik olarak 
gönderilmiştir. 



 

BÖLGE VE FİNAL SERGİLERİNDE KULLANILACAK STANT ÖLÇÜLERİ 

 

BÖLGE VE FİNAL SERGİLERİNDE KULLANILACAK ÖRNEK POSTER ÖLÇÜLERİ

 


