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17/10/2018 
 

23. ULUSAL ORTAOKUL VE 26. ULUSAL BİLİM OLİMPİYATLARI 
 KASIM KAMPI DUYURUSU 

 
 
Sevgili Öğrenciler, 
 
Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik ve Ortaokul Matematik dallarında düzenlenecek olan Kasım Kampı 
27 Ekim - 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılacaktır. Bilgisayar ve Ortaokul Bilgisayar dallarında Kasım 
Kampı düzenlenmeyecektir. 
 
Konaklamalar MEB Yalova Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü tesislerinde gerçekleştirilecektir. Kamp yerine 
ulaşım için servis hizmeti sağlanacaktır. Kamp programı süresince gerekmesi halinde konaklama yeri 
ile derslikler arası ulaşım TÜBİTAK tarafından sağlanacaktır. 
 
 
KONAKLAMA YERİ 
MEB Yalova Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü  
Aliye Hanım Mah. Sahil yolu Cad. No:2, 77310 Çınarcık/Yalova 
T: (0226) 243 82 83 
 

ULAŞIM İÇİN 

27 Ekim 2018 Cumartesi günü katılımcı öğrenciler; kendi imkanları ile kampın yapılacağı tesise 
gelebilir ya da Yalova Şehirler Arası Otobüs Terminali iniş peronlarında toplanacaklar ve buradan 
tesise ulaşımlar tarafımızca sağlanacaktır. Ulaşım için servis saatleri; 

 
1. SERVİS   08.30 
2. SERVİS      10.00 
3. SERVİS  11.30 

      4. SERVİS  14.00 
      5. SERVİS  16.00 
      6. SERVİS  17.30 
      
Sabiha Gökçen Havalimanına gelen öğrenciler kendi imkanları ile Yalova Şehirler Arası Otobüs 
Terminali’ne ulaşacaktır. 
 
NOT: 4 Kasım Pazar günü dönüş için öğrencilere Yalova Otogarına kadar transfer hizmeti 
sağlanacaktır. 
 
ULAŞIM ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ:   
 
Bulunduğunuz şehirden Yalova’ya geliş-dönüş otobüs bileti ücreti Kurumumuz tarafından 
karşılanacaktır. Bu yol ücreti, e-BİDEB’deki başvurusunda girilen IBAN hesaplarına ödenecektir.   
Not: Anne ve babalara ait banka hesaplarına ödeme yapılamamaktadır. Banka bilgilerini belirtilen 
tarihe kadar sisteme girmeyen öğrencilere yol ödemesi yapılamayacaktır. 
Uçak ile gelmek isteyen öğrencilere uçak bileti ödemesi yapılmamaktadır. Ödeme otobüs rayiç bedeli 
üzerinden yapılacaktır.  
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GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 

28 EKİM – 3 KASIM 2018 

 
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 YEMEĞİ 
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 AKŞAM YEMEĞİ 
20.00 - 21.30 ETÜT / DERS 

 

 27 EKİM 2018 CUMARTESİ OTELE YERLEŞME (GELİŞ) 

 4 KASIM 2018 PAZAR OTELDEN AYRILIŞ 

 
 

 Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik ve Ortaokul Matematik dallarında İkinci Aşama Sınavı’na 
katılmaya hak kazanan tüm öğrenciler davetlidir. Bu dallarda da öğrencilere mail yoluyla da 
duyuru ulaşılacaktır. 

 Bilgisayar ve Ortaokul Bilgisayar dallarında Kasım Kampı düzenlenmeyecektir. 
 
 
NOTLAR:  
 

 Yalnızca, konaklama ve yemek giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Bunların dışındaki 
kişisel harcamaların (ekstralarınız, telefon vb.) tarafınızca ödenmesi gerekmektedir. 
(Derslerde not tutmanız için defter ve derslerle ilgili materyalleri yanınızda bulundurmanız 
yararlı olacaktır.) 

 Kimya ve Biyoloji dallarından katılacak öğrencilerin hesap makinalarını yanlarında 
bulundurmaları gerekmektedir. 

 Hastalık, özel ihtiyaçlar vb. gibi durumlarda TÜBİTAK görevlisine başvurulması gerekmektedir. 

 Dönüş için Yalova Otogarına servis hizmeti sağlanacaktır. 
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TÜBİTAK BİLİM OLİMPİYATLARI EĞİTİM KURSLARINDA 
UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

 

Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığının 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 Bakanlığına ve kayıtlı bulundukları okullara 
bildirilecektir ve gerekli işlemler yapılacaktır. 

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


