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BİLİM İNSANI DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞINA 

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Bölge 
Koordinatörü ve TÜBİTAK yetkililerince yarışma kapsamında tarafıma bildirilen tüm faaliyetlere 
mücbir sebepler dışında sürekli olarak katılım sağlayacağımı ve izah edilen ve kabul ettiğim kurallara 
uyacağımı, rehberler tarafından bildirilen raporlar, başkaları tarafından iletilen sözlü veya yazılı 
şikâyet, ihbarlar veya Bölge Koordinatörü ve TÜBİTAK personelinin bizzat gözlemlediği olay/eylemler 
neticesinde kurallara uymadığımın tespit edilmesi durumunda, TÜBİTAK BİDEB yönetimi tarafından 
durum değerlendirilmesi yapılmak ve velime/vasime haber verilmek suretiyle etkinlikten 
çıkarılacağımı ve en geç 24 saat içerisinde yarışma etkinliğinden ayrılacağımı, kabul, beyan ve taahhüt 
ederim. 

  
Kuralları kabul ettiğinizi belirtmek için ilgili kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir. 

4207 sayılı kanun gereğince, konaklama tesisi içerisinde (öğrenci odaları ve diğer tüm 
alanlarda) sigara ve benzeri tütün ürünlerini, alkollü içecek, uyuşturucu ve 
uyarıcı madde kullanmayacağımı, bulundurmayacağımı ve kullanılmasına müsaade 
etmeyeceğimi veya göz yummayacağımı, 

Etkinlik süresince yaka kartımı takacağımı, görevli personeller tarafından talep edilmesi 
halinde görevlilere göstereceğimi, başkasına ait kimlik kullanmayacağımı/ibraz 
etmeyeceğimi, 

Görevlilere, ziyaretçilere ve diğer katılımcılara tehdit/ hakaret içeren, saygı kurallarını 
aşan veya küçük düşürücü fiili davranışta veya söylemlerde bulunmayacağımı, 

Görevliler tarafından yapılan tüm duyuruları dikkate alarak, yazılı, sözlü uyarıları kural 
olarak benimseyip uyacağımı ve tebliğ yazılarını alacağımı, 

Sergi alanında ve konaklama tesisi içerisinde bulunan ve başkasına ait eşyaları izinsiz 
kullanmayacağımı ve zarar vermeyeceğimi, zarar verdiğim takdirde oluşan zararı 
karşılayacağımı, 

Kendimin veya başkasının can/mal güvenliğini tehlikeye düşürecek davranışlarda 
bulunmayacağımı, 

Sergi alanında veya konaklama tesisinde değerli eşyalarımı koruyacağımı, şahsıma ve 
eşyalarıma gelebilecek zarar ve kayıpların oluşması halinde sorumluluğun tamamen 
şahsıma ait olacağını, 

Bölge Koordinatörü ve TÜBİTAK görevlilerinin onayı olmaksızın, odamı 
değiştirmeyeceğimi, başkasına devretmeyeceğimi, odamın gerekli görüldüğünde 
TÜBİTAK görevlileri tarafından özel hayatın gizliliği prensibine uygun olarak kontrol 
edilebileceğini, gerek görülürse değiştirilebileceğini (konaklama yapacak öğrenciler için 
geçerlidir), 

Oda kartımı/anahtarımı şahsen muhafaza edeceğimi, kartımı/anahtarımı konaklama 
tesisinde kalan/kalmayan başka birine vermeyeceğimi, oda sakinleri dışında odada 
birini bulundurmayacağımı (konaklama yapacak öğrenciler için geçerlidir), 

Programda belirtilen saatlere ve programda yer alan diğer etkinliklere ciddi sağlık 
sorunları dışında titizlikle uyacağımı ve zaruri bir durum oluşursa Bölge Koordinatörü ve 
TÜBİTAK görevlilerini bilgilendireceğimi, 
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Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik 
çerçevesinde katılım sağlayacağımı ve yarışma etkinliği süresince bu kurallara 
uyacağımı, 

Demirbaş eşyalara zarar vermeyeceğimi, zarar verdiğim takdirde, oluşan zararı 
karşılayacağımı, 
 

Yarışma etkinliği süresince en geç saat 23.45’te kendi odamda olacağımı ve 00.00-06.00 
saatleri arası zorunlu haller dışında odamdan çıkmayacağımı (konaklama yapacak 
öğrenciler için geçerlidir), 

 
Sergi alanından ve konaklama tesisinden dışarı çıkmayacağımı (konaklama yapacak 
öğrenciler için geçerlidir), zaruri durumlarda sorumlu öğretmenimin yazılı talebi ve 
Bölge Koordinatörünün uygun görmesi durumunda öğretmenim ile birlikte çıkacağımı, 

Sergi alanı ve diğer tesislerde pencere, balkon, merdiven boşluğu, yangın merdiveni, 
yemekhane, oyun alanı, açık ve kapalı havuz ve Bölge Koordinatörü ile TÜBİTAK 
personelince tarafıma yasaklanmış alanlarda can güvenliğimi tehlikeye sokacak 
davranışlarda bulunmayacağımı 

kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

Öğrenci Adı Soyadı :   

TC Kimlik Numarası     : 
Öğrenci Beyanı (el yazısı ile “okudum anladım yazınız) :  

Öğrenci İmzası    :  

 

VELİ/VASİ TAAHHÜTNAMESİ 
Velisi/Vasisi bulunduğum öğrencinin yukarıda yazılı tüm kurallara riayet edeceğini, aksi takdirde bu 
taahhütnamede yer alan yaptırımların uygulanacağını kabul beyan ve taahhüt ederim. 

Veli/Vasi Adı Soyadı :  

TC Kimlik Numarası     : 
Veli/Vasi Beyanı      : 
(el yazısı ile “okudum anladım kabul, beyan ve taahhüt ederim” yazınız) 
Veli/Vasi İmzası    : 

 

ÖĞRETMEN TAAHHÜTNAMESİ 
Danışmanı/refakatçisi bulunduğum öğrencinin etkinlik süresince tüm sorumluluğunu aldığımı ve 
yukarıda beyan edilen kurallara riayet etmesine dikkat edeceğimi, aksi takdirde bu taahhütnamede 
yer alan yaptırımların uygulanacağını kabul beyan ve taahhüt ederim. 

Öğretmen Adı Soyadı :  

TC Kimlik Numarası     : 
Öğretmen Beyanı      : 
(el yazısı ile “okudum anladım kabul, beyan ve taahhüt ederim” yazınız) 
Öğretmen İmzası     : 


