ÜNİVERSİTE PROJE YARIŞMALARI
2017 FİNAL SERGİSİ

Değerli Öğrenciler,
Öncelikle final aşamasına geçtiğiniz için tebrik ederiz. Final Sergisi organizasyonu ile ilgili
aşağıdaki açıklamaları lütfen dikkatle okuyunuz.
1. Organizasyon Programı
2017 yılı Final Sergisi Konya - Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsünde
bulunan Müze binasında 20-21-22 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleşecektir.
Stantlarınızı hazırlamanız ve kayıt işlemlerinizi yaptırmanız için 19 Kasım 2017 tarihinde en
geç 15.00’a kadar Müze binasında hazır bulunmanız gerekmektedir. Final Sergisi 20 Kasım
2017 tarihinde 10.00’da yapılacak olan açılış töreni ile başlayacaktır. 20-21-22 Kasım 2017
tarihlerinde 9.00-18.00 saatleri arasında sergi ve jüri değerlendirmeleri yapılacaktır.
Organizasyon, 23 Kasım 2017 tarihinde 11.00’da yapılacak olan ödül töreni ile son
bulacaktır. Tören tahmini olarak 13.00’da bitecektir. Tören bitiminde tren garına, otogara ve
havaalanına servis hizmeti sağlanacaktır. Ödül töreni devlet protokolünün katılımıyla
gerçekleşecek olan resmi bir tören olduğundan yanınızda resmi kıyafetler bulundurmanız
önerilir. Bu etkinliklerin dışında sergi günlerinde akşam saatlerinde çeşitli seminer..vb
etkinlikler düzenlenecektir. Öğrenciler bu etkinliklerde bulunmakla yükümlüdür.
Organizasyona katılabilmek için işyerinize veya okulunuza izin yazısı sunmanız gerekiyorsa
sergi sırasında sizlere dağıtılacak olan katılım belgelerini kullanabilirsiniz. Bunun dışında
resmi bir zorunluluk olmadıkça lütfen yazı talep etmeyiniz. Sergiye davet edildiğinizi
ispatlamak e-bideb sayfanızdaki ekran görüntünüzü kullanabilirsiniz.
2. Sergi Salonuna Ulaşım Bilgileri
Projelerinizin sergileneceği stantları hazırlamak ve kayıt işlemlerinizi yaptırmak için 19
Kasım 2017 tarihinde en geç saat 15.00’a kadar Konya Selçuk Üniversitesi Alaaddin
Keykubat Kampüsünde bulunan Müze binasına gelmeniz gerekmektedir. Stantlarını hazır
hale getiren öğrenciler, konaklayacakları otellere tarafımızca transfer edilecektir.
Öğrencilerin stantlarını kurmadan, doğrudan otele gitmeleri istenmemekte; bu sebeple otel
bilgisi paylaşılmamaktadır. Eğer bu konuda mücbir bir sebeple ilgili saate uyamıyorsanız
lütfen bizimle irtibata geçiniz.
Alaaddin Keykubat Kampüsüne kolay ulaşım sağlayabilmeniz için servis hizmeti
sunulacaktır. Biletlerinizi alırken bu saatleri göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz.

19 Kasım 2017 Konya Havaalanından Servis Kalkış Saatleri: 10.00 / 12.00
19 Kasım 2017 Konya Hızlı Tren Garından Servis Kalkış Saatleri:10.45 / 12.15 / 13.30
19 Kasım 2017 Konya Otogarından Servis Kalkış Saatleri: 08.30 / 10.30 / 12. 30
Servis hizmetini kullanmak için buluşma yeri Danışmanın önüdür. Burada organizasyon
firması yetkilileri sizleri karşılayacaktır.
Not: Servis ve konaklama programını ayarlamak ve yarışmaya katılımınızla ilgili teyit almak
için organizasyon firması yetkilileri sizlerle Eylül ayı sonu – Kasım ayı başında irtibata
geçecektir. Lütfen bilgilerinizi tam olarak aktarınız. Organizasyon Firması Yetkililerinden
konaklama ve servis programı dışında yarışmayla ilgili ekstra bilgi almaya lütfen
çalışmayınız. Firma yetkililerinin serginin organizasyonu dışında yarışma ile ilgisi
bulunmamaktadır.
3. Konaklama ve Yemek
Sergi ve ödül törenine katılmaya hak kazanan öğrencilerin konaklama ve yemek
giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.
Konaklama yapılacak otele, Sergi Salonundan gidilecektir. Lütfen otelin adını öğrenmeye
veya Sergi Salonu öncesinde otele gitmeye çalışmayınız. Konaklama rezervasyonunuz 19-2021-22 Kasım 2017 tarihleri için geçerlidir. 23 Kasım sabahı ödül törenine geçmeden önce
odalarınızı boşaltmanız gerekmektedir. Konaklama her odada iki öğrenci olacak şekilde
ayarlanmıştır. Hastalık..vb mücbir sebebi bulunan öğrenciler otelde boş oda bulunması
halinde ekstra ücretini kendileri karşılamak koşuluyla tek kişi kalabilirler. Böyle bir
durumunuz varsa lütfen irtibata geçiniz.
Organizasyon boyunca kahvaltı ve akşam yemekleri konaklanan otelde; öğle yemekleri ise
Selçuk Üniversitesi Yemekhanesinde alınacaktır.
4. Yol Ödemeleri
Konya’ya geliş – gidiş yol ödemeleriniz ise karayolu rayiç bedeli üzerinden tarafınıza sergi
sonrasında ödenecektir. (Yol ücreti iki il arasındaki kilometre * 14 kuruş olarak hesaplanır ve
gidiş – dönüş olmak üzere ödenir. Yaklaşık olarak otobüs ücretine denk gelmektedir. Bu
ücreti alabilmek için bir bilet beyan etmenize gerek bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu bedeli
istediğiniz ulaşım yolu için kullanabilirsiniz. (Uçak / araba, otobüs, tren fark
etmez.) Yarışmaya Kıbrıs’tan katılanların bizimle irtibata geçmesi gerekmektedir.
5. Diğer Masraflar
2. 3. 4. maddede belirtilen ücretler dışında organizasyona katılan projeler için ekstra bir
harcama (projenin taşınma bedeli..vb gibi) yapılmamaktadır.

6. Stant Bilgileri:
Sergi sırasında her projeye bir adet stant verilecektir. Stantların genişliği 2 m, yüksekliği 2,5
m, derinliği ise 1 m olacaktır. Bu ölçüleri dikkate alarak standınızı süslemek için poster, afiş,

maket..vb hazırlamanız şiddetle önerilir. Stantların içinde 1 adet masa, 2 sandalye ve 3'lü
priz de bulunacaktır. Eğer kullanacağınız teknik ekipman için daha fazla priz vb.
ihtiyaçlarınız olacaksa lütfen yanınızda getiriniz.
Not: Stantların görseline Ek 1’de ulaşabilirsiniz.
7. Jüri Sunumları
Jüri önünde yapılacak olan proje sunumları, anlatım 7 dakika ve soru cevap kısmı 3 dakika
olmak üzere toplamda 10 dakika sürecektir. Dolayısıyla sunumlarınızı zaman kısıtını dikkate
alarak hazırlamanız gerekmektedir. Sunum yapabilmeniz için jüri odasında bir adet
projeksiyon ve bilgisayar bulunacaktır. Sunumuzun formatı ile ilgili bir kısıtlama
bulunmamakla birlikte genelde yarışmacıların powerpoint programında hazırlanan
sunumları tercih ettikleri söylenebilir. (Lütfen Windows uyumlu programları tercih
ediniz.) Sergi sırasında tam gün sergi salonunda bulunmanız gerekmektedir. Jüri
değerlendirmeleri için bir program bulunmamaktadır. Üç gün boyunca jüri istediği saatte sizi
sunuma davet etme hakkına sahiptir.
8. Danışmanlar
Final Sergisi sadece yarışmacı öğrencilerin katılımına açıktır.
Projede danışman olarak görev alan kişiler için konaklama ve yol
desteği sağlanmamaktadır. Bununla birlikte danışmanlarınız kendi imkanları ile ziyaretçi
olarak sergiye katılabilirler. Ancak danışmanınızın tüm gün sergi salonunda / otelde
bulunması veya sergi sırasında projenin sunumuna yardımcı olması durumunda
projeniz diskalifiye edilir.
Lütfen
danışmanlarınız
aracılığıyla
irtibata
geçerek
danışmanlarınızın katılımı için ısrarcı olmayınız.
Ödül alınması durumunda danışmana da yarışmanın web sitesinde belirtilen miktarlarda ödül
ödemesi yapılır.
9. Proje Ekibiyle İlgili Hususlar

 İlk aşamada kayıt yaptıran, yani onaylı başvuru formunda ismi bulunan başvuru
sahipleri dışındaki kimsenin projeyi temsil için sergiye katılması mümkün değildir.
Aksi halde proje diskalifiye edilecektir.

 Projede ekibinde yer alan yani onaylı başvuru formunda ismi bulunan öğrencilerin
mücbir sebepler dolayısıyla sergiye katılamama durumu varsa bu kişilerin kendisini
temsil hakkını takım arkadaşlarına bıraktığını bildiren noter onaylı muvafakatname
sunması
gerekmektedir. Aksi
halde
proje diskalifiye edilecektir. Ek
2’de
muvafakatname örneğine ulaşabilirsiniz.

 Proje ekibinin maksimum üç kişiden oluşması şeklindeki başvuru kuralından dolayı
başvuru sırasında proje ekibine dahil edilemeyen ancak projede görev alan kişilerin,
kendilerini temsil yetkisini başvuruda adı geçen ekip üyelerine bıraktıklarını ve
yarışma kapsamında hak talebinde bulunmayacaklarını taahhüt eden noter onaylı

muvafakatname sunması gerekmektedir. Aksi halde proje diskalifiye edilecektir. Ek
2’de muvafakatname örneğine ulaşabilirsiniz.
İlgili
maddeler
gereğince
muvafakatname
düzenlemeniz
gerekiyorsa
muvafakatnamelerinizi en geç 20 Ekim 2017 tarihine kadar TÜBİTAK Başkanlık Binası /
Tunus Caddesi no: 80 / Kavaklıdere / ANKARA adresine göndermeniz gerekmektedir.
10. Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Hususlar
Yukarıda belirtilenler dışında jüri tarafından yarışmanın web sitesinde yer alan diskalifiye
koşullarından birinin tespiti durumunda proje sergi aşamasında da olsa da diskalifiye edilir.
Proje başvurusu sırasında verilen beyanların / belgelerin gerçeği yansıtmadığı tespit edilirse
proje sergi aşamasında da olsa da diskalifiye edilir.

Bunlar
dışında
kalan
konularda
sorularınız
olursa
e-posta
( bideb2238b@tubitak.gov.tr
/
bideb2241b@tubitak.gov.tr / bideb2242@tubitak.gov.tr ) veya
telefonla (+90 312 298 96 24 )başkanlığımıza ulaşabilirsiniz.
Tebrik eder, başarılarınızın devamını dileriz.
Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı
Yarışmalar Grubu

EK 1. Stant Ölçüleri

Ek 2. Muvafakatname Örneği

