
2017 ULUSLARASI BĠLĠM OLĠMPĠYATLARI KIġ OKULU DUYURUSU 
 
 
KIġ OKULU'NUN YAPILACAĞI YERĠN ADRESĠ   
 
Grand Park Lara Otel 
 
Adres          : Kemerağzı Tesisler Cad, No: 339 07230 Lara / Antalya 
Telefon  : +90 242 352 44 44 

E-Posta   :  info@corendonhotels.com.tr 
 
KIġ OKULU'NA GELĠRKEN YANINIZDA BULUNDURMANIZ GEREKEN BELGELER 

 
1. Muvafakatname (Noterden Tasdikli). (Ek 1) 

- KıĢ Okulu'na katılabilmeniz için anne ve babanızın noterde düzenlenen 
muvafakatnamesini, nüfus cüzdanı aslı ve öğrenci kimliğinizi beraberinizde getirip 
TÜBĠTAK yetkilisine teslim etmeniz gerekmektedir. Örnek muvafakatname ektedir. 

- Anne ve babası ayrı olan öğrencilerin velayet sahibi ebeveynleri tarafından 
muvafakatname verilmesi yeterlidir.  

- Daha önceki yıllarda Yaz ve/veya KıĢ Okullarına katılıp muvafakatname veren 
öğrenciler için yeni bir muvafakatname hazırlamalarına gerek bulunmamaktadır. 

 
2. Nüfus Cüzdanının aslı. 
3. Nüfus Cüzdanının arkalı önlü fotokopisi. 
4. Öğrenci kimliği. 

ULAġIM ĠÇĠN 

28 Ocak 2017 Cumartesi günü katılımcı öğrenciler; 
 
Antalya Otobüs Terminali Ġndirme Peronları’nın önünde toplanacaklar ve buradan tesise 
ulaĢımlar tarafımızca sağlanacaktır. UlaĢım için servis saatleri; 

 
1. SERVĠS   07:30 
2. SERVĠS      09:30 
3. SERVĠS  11:30 

     4. SERVĠS  13:30 
     5. SERVĠS  16:00 
      
Ayrıca Antalya Havalimanı Gelen Yolcu ÇıkıĢı önünden de aĢağıda belirtilen saatlerde 
servisler kalkacaktır.  
 

1. SERVĠS  08:30 
2. SERVĠS  10:30 
3. SERVĠS  12:30 
4. SERVĠS  15:00 
5. SERVĠS  17:00 

 
NOT: Tesisten ayrılıĢ; 11 ġubat 2017 tarihinde saat 16:00’dan sonra olacaktır. DönüĢ 
biletlerinizi buna göre temin edebilirsiniz. DönüĢ için öğrencilere transfer hizmeti 
sağlanacaktır. 
 

mailto:info@corendonhotels.com.tr


ULAġIM ÜCRETLERĠNĠN ÖDENMESĠ:   
 
Bulunduğunuz yerden Antalya’ya geliĢ ve dönüĢ yol ücretiniz TÜBĠTAK tarafından 
karĢılanacaktır. Yol ücretleri rayic bedel üzerinden hesaplanarak kamp bitiminden 
itibaren 1 ay içinde bildirdiğiniz banka hesaplarınıza yatırılacaktır. Ödemelerinizi 
alabilmeniz için Kurumumuza https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresi aracılığıyla daha 
önce bildirdiğiniz banka IBAN numarasının kendinize ait olması gerekmektedir. 
Banka bilgilerini doğru bildirmeyen öğrencilere kıĢ okulu ve takip eden diğer 
kamplar için ödeme yapılmayacaktır! 
 
Not: Uçak ile gelmek isteyen öğrencilere uçak bileti ödemesi yapılmamaktadır. 
Ödeme otobüs rayiç bedeli üzerinden yapılacaktır.  
 

 

 
ULUSLARARASI BĠLĠM OLĠMPĠYATLARI 

ÖZEL EĞĠTĠM PROGRAMI 
                                 29 OCAK – 10 ġUBAT 2017 

 
GÜNLÜK PROGRAM 

 
07.30 - 09.00 KAHVALTI 
09.00 - 10.30 DERS 
10.30 - 11.00 ARA 
11.00 - 12.30 DERS 
12.30 - 14.00 ÖĞLE YEMEĞĠ 
14.00 - 15.30 DERS 
15.30 - 16.00 ARA 
16.00 - 17.30 DERS 
17.30 - 18.30 SERBEST ZAMAN 
18.30 - 20.00 AKġAM YEMEĞĠ 
20.00 - 21.30 ETÜT / DERS 

 
 

 28 OCAK 2017 CUMARTESĠ OTELE YERLEġME (GELĠġ) 

 04 ġUBAT 2017 CUMARTESĠ SERBEST GÜN / GEZĠ 

 11 ġUBAT 2017 CUMARTESĠ OTELDEN AYRILIġ 

 
NOTLAR:  
 

 Yalnızca, konaklama ve yemek giderleri TÜBĠTAK tarafından karĢılanacaktır. 
Bunların dıĢındaki kiĢisel harcamaların (ekstralarınız, telefon v.b.) tarafınızca 
ödenmesi gerekmektedir. (derslerde not tutmanız için defter ve derslerle ilgili 
materyalleri yanınızda bulundurmanız yararlı olacaktır.) 

 

 Hastalık, özel ihtiyaçlar vb. gibi durumlarda TÜBĠTAK görevlisine baĢvurulması 
gerekmektedir. 

 BoĢ zamanlarınızı değerlendirmek üzere tesiste açık / kapalı yüzme havuzu 
olanakları bulunmaktadır.  

https://e-bideb.tubitak.gov.tr/


TÜBĠTAK BĠLĠM OLĠMPĠYATLARI YAZ VE KIġ OKULLARINDA 
UYULMASI 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. 

 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 Bakanlığı’na ve kayıtlı bulundukları okullara 

bildirilecektir ve gerekli işlemler yapılacaktır. 

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

bulundurulacaktır. 

 



 
 

EK1: MUVAFAKATNAME / TAAHHÜTNAME  ÖRNEĞİDİR  
RESMİ BİR BELGE NİTELİĞİ TAŞIMAZ 

 
 
Henüz reĢit olmayan ve velayetimiz altında bulunan, ........ doğumlu, ………………….. T.C. Kimlik 
numaralı, oğlumuz/kızımız ................................................’in TÜBĠTAK’ın (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
AraĢtırma Kurumu) düzenlemiĢ olduğu/düzenleyeceği farklı zamanlarda ve 
mekanlarda yapılan Yaz/KıĢ Okulları'na, bunu takip eden kurslara katılmasına, 
yapılacak seyahatlerle ve organizasyonlarla ilgili yalnız baĢına ve/veya grup olarak 
yurt dıĢına çıkmasına, yurda geri dönmesine, yurt dıĢında ve yurt içinde eğitim ve 
öğrenim görmesine, ikamet etmesine, seyahat etmesine, kendi adına pasaport 
almasına temdit ettirmesine, Yurt Ġçi ve Yurt DıĢında yapılan tüm Olimpiyat 
Faaliyetlerine katılmasına anne ve babası sıfatı ile rıza ve muvafakatımızın 
bulunduğunu beyan kabul ve ikrar ederiz. 
 
Öğrencinin katılmıĢ olduğu/olacağı tüm etkinlik tarihlerinde TÜBĠTAK görevlilerinin 
vereceği talimatlara uyacağını ve karĢılaĢabileceği kaza, hastalık, vb. riskler ile bu 
nedenlerden dolayı kendisine yapılabilecek tıbbi müdahalelerin sonuçlarını kabul 
edeceğimi/edeceğimizi Ģimdiden taahhüt ederim/ederiz. 
 
 

 
 
ÖNEMLĠ NOTLAR:  
 
Yukarıdaki örneği verilen, anne ve babanızın birlikte muvafakat ettiğini gösterir 
noterden tasdikli bir belgenin ve nüfus cüzdanınızın arkalı önlü fotokopisinin getirilip 
yetkili kiĢiye teslim edilmesi gerekmektedir.  
 
Anne veya babanın hayatta olmaması durumunda bağlı bulunduğu Ġl Nüfus 
Müdürlüğünden vukuatlı nüfus kaydı örneği gerekmektedir. 
 
 
NOT : 19 YAġINDAN GÜN ALAN VEYA DAHA ÖNCE YAZ VE KIġ OKULLARINA 
KATILIP MUVAFAKATNAME VEREN ÖĞRENCĠLERĠN BU BELGEYĠ 
HAZIRLAMALARINA GEREK BULUNMAMAKTADIR. 
 

 


