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Değerli Öğrenciler,  

Yaz Okulu’na sadece 13.05.2017 Cumartesi günü yapılan Bilim Olimpiyatları Birinci Aşama Sınavı’nın 
(25. Ulusal Bilim Olimpiyatı/22. Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı) değerlendirilmesi sonucunda 
İkinci Aşamaya geçmeye hak kazanan öğrenciler katılabilmektedir. 

Yaz Okulu’nun yapılacağı tarih ve konaklama tesisi hakkında detaylı bilgiler öğrencilerin mail 
adreslerine bu duyuru ile eş zamanlı olarak ayrıca gönderilecektir. 

Diğer Hususlar: 

v Yol Giderleri 

Bulunduğunuz şehirden Yaz Okulu’nun yapılacağı kente gidiş-dönüş otobüs bileti ücretiniz 
kurumumuz tarafından karşılanacaktır. Bunun için kendinize ait bir banka hesap bilgisini e-BİDEB 
sisteminde kayıt yaparken bildirmeniz gerekmektedir. Anne ve babalarınıza ait banka hesaplarına 
ödeme yapılamamaktadır.  

Banka hesap bilgileri vb bilgilerinde hata olanlara ve en geç 24.09.2017 tarihine kadar sisteme bu 
bilgileri girmeyen öğrencilere yol ödemesi yapılamayacaktır. 

v Harcamalar 

Etkinlik boyunca konaklama, yemek ve ulaşım giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Bunların 
dışındaki kişisel harcamalarınız ve sağlık giderleriniz için yeteri kadar parayı yanınızda bulundurmanız 
tavsiye olunur.  

v Yaz Okulu Süresince Uyulması Gereken Kurallar 

Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve kendilerinin kayıtlı bulundukları okulların disiplin mevzuatına 
tabi olmakla birlikte aşağıda belirtilen kurallara uymaları gerekmektedir. 

•Kursa davet edilen öğrenciler geçerli mazeretleri olmaksızın, belirtilen tarihte kursun yapılacağı 
tesiste bulunmak zorundadır. 

•TÜBİTAK program sorumlusunun/sorumlularının izni olmaksızın konaklanan tesis terk 
edilmeyecektir. 

•Konaklanan tesise ait ortak kullanım alanlarında ve odalarındaki eşyalara verilen zararlar, neden 
olan kişi tarafından karşılanacaktır. 

•Yaka kimlik kartlarının tüm kurs süresince ve dışarıdan rahatlıkla görülebilecek biçimde takılması 
zorunludur. 

•Tesiste konaklamakta olan diğer misafirleri rahatsız edecek davranışlarda bulunulmayacaktır. 

•Programda belirtilen ders ve etüt saatlerine ve programda yer alan diğer etkinliklere titizlikle 
uyulması gereklidir.  Ciddi sağlık sorunları dışında, ders ve etütlere katılmak zorunludur.  

•Derslerde diğer öğrencileri rahatsız edici davranışlarda bulunulmayacaktır. 



Duyuru Tarihi: 31.07.2017 
 

2 
 

•Kurs içerisinde diğer katılımcılara zarar verici söz ve davranışlarda bulunulmayacaktır. 

•Tesiste konaklamak için belirlenen oda TÜBİTAK yetkililerinden habersiz değiştirilmeyecektir. 

•Kurs süresince sigara, alkollü içecek vb. kullanılmayacaktır. 

•Düzenli ilaç kullananlar ve alerjik durumu olanlar bu konuda TÜBİTAK yetkililerine bilgi verecektir. 
Düzenli ilaç kullananlar ilaçlarını yanında getirmelidir. Tarafımıza bildirilmeyen sağlık sorunları 
konusunda TÜBİTAK sorumluluk kabul etmeyecektir. 

•Öğrenci yakınları ve öğretmenlerinin kursun yapılacağı tesiste konaklama yapmalarına izin 
verilmeyecektir. 

•Öğrencileri birinci derece yakını dışında ziyaret etmek isteyenlerin öğrencilerin ebeveynlerinden izin 
yazısı getirmeleri zorunludur. Aksi halde ziyarete müsaade edilmeyecektir. 

•Kurs süresince en geç saat 23.45’te öğrenciler kendi odalarında olacak ve 00.00-06.00 saatleri arası 
zorunlu haller dışında odalardan çıkılmayacaktır. 

Yukarıdaki kurallara uymadığı belirlenen öğrenciler, 

1-Gerekli disiplin işlemlerinin yapılması için Milli Eğitim Bakanlığına ve kayıtlı bulundukları okullara 
bildirilecektir ve gerekli işlemler yapılacaktır. 

2- BİDEB etkinliklerine başvurmaları durumunda değerlendirme sırasında bu durumları göz önünde 
bulundurulacaktır. 

 

v Yanınızda Bulundurmanız Gerekenler 

Kişisel eşyalarınız, kullandığınız ilaçlarınız, Muvafakatname ve derslerde not tutmanız için de defter ve 
ilgili diğer materyalleri yanınızda bulundurmanız yararlı olacaktır. 

Biyoloji ve Kimya dallarından kursa katılacak öğrencilerin yanlarında hesap makinelerini getirmeleri 
gerekmektedir. Derslerde ya da kurs sonu sınavında cep telefonlarının hesap makinelerinin 
kullanılmasına izin verilmeyecektir.  

Yaz Okulu'na katılabilmeniz için anne ve babanızın noterde düzenlenen muvafakatnamesini, nüfus 
cüzdanı aslı ve öğrenci kimliğinizi beraberinizde getirip TÜBİTAK yetkilisine teslim etmeniz 
gerekmektedir. Aşağıda yer alan örnek muvafakatnameyi inceleyebilirsiniz. Anne ve babası ayrı olan 
öğrencilerin velayet sahibi ebeveynleri tarafından muvafakatname verilmesi yeterlidir. Daha önceki 
yıllarda Yaz ve/veya Kış Okullarına katılıp muvafakatname veren öğrenciler için yeni bir 
muvafakatname hazırlamalarına gerek bulunmamaktadır. 
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 MUVAFAKATNAME / TAAHHÜTNAME  ÖRNEĞİDİR  

 RESMİ BİR BELGE NİTELİĞİ TAŞIMAZ 

Henüz reşit olmayan ve velayetimiz altında bulunan, ........ doğumlu, ………………….. T.C. Kimlik 
numaralı, oğlumuz/kızımız ................................................’in TÜBİTAK’ın (Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma Kurumu) düzenlemiş olduğu/düzenleyeceği farklı zamanlarda ve mekanlarda 
yapılan Yaz/Kış Okulları'na, bunu takip eden kurslara katılmasına, yapılacak seyahatlerle ve 
organizasyonlarla ilgili yalnız başına ve/veya grup olarak yurt dışına çıkmasına, yurda geri dönmesine, 
yurt dışında ve yurt içinde eğitim ve öğrenim görmesine, ikamet etmesine, seyahat etmesine, kendi 
adına pasaport almasına temdit ettirmesine, Yurt İçi ve Yurt Dışında yapılan tüm Olimpiyat 
Faaliyetlerine katılmasına anne ve babası sıfatı ile rıza ve muvafakatımızın bulunduğunu beyan kabul 
ve ikrar ederiz. 

Öğrencinin katılmış olduğu/olacağı tüm etkinlik tarihlerinde TÜBİTAK görevlilerinin vereceği 
talimatlara uyacağını ve karşılaşabileceği kaza, hastalık, vb. riskler ile bu nedenlerden dolayı kendisine 
yapılabilecek tıbbi müdahalelerin sonuçlarını kabul edeceğimi/edeceğimizi şimdiden taahhüt 
ederim/ederiz. 

 

 

ÖNEMLİ NOTLAR:  

Yukarıdaki örneği verilen, anne ve babanızın birlikte muvafakat ettiğini gösterir noterden tasdikli bir 
belgenin ve nüfus cüzdanınızın arkalı önlü fotokopisinin getirilip yetkili kişiye teslim edilmesi 
gerekmektedir.  

Anne veya babanın hayatta olmaması durumunda bağlı bulunduğu İl Nüfus Müdürlüğünden vukuatlı 
nüfus kaydı örneği gerekmektedir. 

 

İletişim için mail adresleri: 

bideb2201@tubitak.gov.tr 

bideb2202@tubitak.gov.tr 


