
 

 

ULUSLARARASI BİLİM OLİMPİYATLARI 2019 KIŞ OKULU & ÖDÜL TÖRENİ DUYURUSU 

Değerli Öğrenciler, 

Kış Okulu’na sadece 24-25.11.2018 tarihlerinde yapılan Ulusal Bilim Olimpiyatları İkinci 

Aşama Sınavı’nın (26. Ulusal Bilim Olimpiyatları & 23. Ulusal Ortaokul Bilim Olimpiyatları) 

değerlendirilmesi sonucunda Kış Okulu’na geçmeye hak kazanan öğrenciler katılabilmektedir. 

İkinci Aşama Sınav puanınız 26 Ocak 2019 günü gerçekleşecek Ödül Töreni heyecanını 

korumak adına törenden sonra https://e-bideb.tubitak.gov.tr/giris.htm adresinden ilan 

edilecektir.  

1. Kış Okulu’nun Yapılacağı Tarih ve Konaklama Tesisi  

Tesis       : Innvista Hotel 
Adres  : Kadriye Mah. Beşgöz Cad. No:8-1 Serik/ANTALYA 
Telefon  : 0242 725 60 19 
Faks  : 0242 725 60 18 
E-Posta  : info@innvistahotel.com 
Tarih  : 12-26 Ocak 2019 

Söz konusu Kış Okulu’na katılmak üzere 12 Ocak 2019 Cumartesi günü en geç saat 

19.00’a kadar belirtilen otelde bulunmanız beklenmektedir. Etkinlik boyunca konaklama ve 

yemek giderleriniz Kurumumuzca karşılanacaktır. Konaklamalar 2 kişilik odalarda 

yapılacaktır.  

2. Ödül Töreni 

Tören, 26 Ocak 2019 Cumartesi günü 10.00-12.00 saatleri arasında Akdeniz Üniversitesi 

Atatürk Konferans Salonunda yapılacaktır. Öğrencilerimizin giyimlerine özen göstermesi ve 

mümkünse takım elbise giymeleri beklenmektedir. 

3. Yol Giderleri 

Bulunduğunuz şehirden Kış Okulu’nun yapılacağı şehre gidiş-dönüş ücretiniz kurumumuz 

tarafından karşılanacaktır. Bildirdiğiniz banka hesap bilgilerinin kendinize ait olması 

gerekmektedir.  

4. Otele Ulaşım 

Tesise ulaşımınızı kolaylaştırmak amacıyla Kurumumuz tarafından aşağıdaki saatlerde 

belirtilen yerlerden otellere servis hizmeti sunulacaktır. Ayrıca hizmet alınacak firma 

tarafından tüm katılımcılar katılım durumlarını ve transfer bilgilerini bildirmeleri için telefonla 

aranacak ve mail gönderilecektir.  

 

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


 

 

a) Geliş günü (12 Ocak 2019 Cumartesi): 

 
Antalya Havalimanı Gelen Yolcu Çıkışı önünde toplanacaklar ve buradan tesise ulaşımlar 
tarafımızca sağlanacaktır. Ulaşım için servis saatleri; 

 

1.  SERVİS   08:00 
2.  SERVİS      09:30 
3.  SERVİS  11:30 

     4.  SERVİS  13:00 
     5.  SERVİS  14:00 
     6.  SERVİS  15:00 
     7.  SERVİS  16:30 
     8.  SERVİS  18:00 

 

Ayrıca Antalya Otobüs Terminali İndirme Peronları’nın önünden de aşağıda belirtilen 
saatlerde servisler kalkacaktır.  
 

1. SERVİS  07:30 
2. SERVİS  09:00 
3. SERVİS  11:00 
4. SERVİS  12:30 
5. SERVİS  13:30 
6. SERVİS  14:30 
7. SERVİS  16:00 
8. SERVİS  17:30 

 

b) Ayrılış günü (26 Ocak 2019 Cumartesi): 

Tesisten ayrılış, 26 Ocak 2019 Cumartesi günü Ödül Töreninden sonra saat 13.00’dan 

itibaren olacaktır. Dönüş biletlerinizi aşağıdaki servis saatlerini dikkate alarak ayarlamanız 

gerekmektedir. Dönüş biletleri geç saatte olacak öğrenciler otele götürülüp otelden 

havaalanına ulaştırılacaktır. 

1. SERVİS  13.00 (Otogar + Havalimanı) 
2. SERVİS  14.30 (Otogar + Havalimanı) 
 
 
 

5. Kış Okulu Programı 

12 Ocak 2019 CUMARTESİ OTELE YERLEŞME(GELİŞ) 

19 Ocak 2019 CUMARTESİ SERBEST GÜN (GEZİ) 

25 Ocak 2019 CUMA KAMP SONU SINAVI 

26 Ocak 2019 CUMARTESİ ÖDÜL TÖRENİ-KAMP YERİNDEN AYRILIŞ 



 

 

 

 

6. Günlük Ders Programı 

07.30 - 08.45 KAHVALTI 

09.00 - 10.30 DERS 

10.30 - 11.00 ARA 

11.00 - 12.30 DERS 

12.30 - 13.30 ÖĞLE YEMEĞİ 

14.00 - 15.30 DERS 

15.30 - 16.00 ARA 

16.00 - 17.30 DERS 

17.30 - 19.00 SERBEST ZAMAN 

19.00 - 19.45 AKŞAM YEMEĞİ 

20.00 - 21.30 ETÜT / DERS 

7. Diğer 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. Derslerde not tutmanız için de defter ve ilgili 

diğer materyalleri yanınızda bulundurmanız yararlı olacaktır. Kampa katılan tüm 

öğrencilerimize kalem ve defter verilecektir. 

8. Kış 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. Derslere bu sebeplerle katılamayan öğrenciler ilgili dalın Akademik 

Komite Başkanı’nı bilgilendirmekle sorumludur. 



 

 

 Kış Okulu süresince öğrencilerin (ders, etüt, sosyal etkinlikler dahil) kılık kıyafet 

konusunda özenli olmaları gerekmektedir.  

 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. 

 Mecburi durumlarda, kamp yerinden kısa süreli veya tamamen ayrılma gerektiğinde 

TÜBİTAK uzmanına bilgi verilecektir. 

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. 

3-Kış Okulunun düzenini bozması halinde söz konusu öğrenciler hakkında tutanak 
tutulup ailelerine bilgi verilerek kamptan gönderilecektir. 

9. Gerekli Evraklar 

Kişisel eşyalarınız, kullandığınız ilaçlarınız, derslerde not tutmanız için 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. 


