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Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı 

Bilim Olimpiyatları Programı 

İkinci Aşama Sınavı Duyurusu                                                                                                                                                                

2-12 Mart 2021 

 

Değerli Öğrenciler, 

2-12 Mart 2021 tarihleri arasında yapılması planlanan İkinci Aşama Sınavı’na sadece 2020 yılı Birinci 

Aşama Sınavı’nın değerlendirilmesi sonucunda İkinci Aşama Sınavı’na geçmeye hak kazanan 

öğrenciler katılabileceklerdir. 

28. Ulusal Bilim Olimpiyatları İkinci Aşama Sınavı 2-12 Mart 2021 tarihlerinde Kocaeli’nde TÜBİTAK 

TÜSSİDE yerleşkesinde (Barış, No: 48 P.K., 1804/2. Sk. No:14, 41400 Gebze/Kocaeli)  

gerçekleştirilecektir.  

Organizasyon kapsamında konaklama talep eden tüm öğrencilerimiz ve öğrencilerimize eşlik edecek 

velileri (veli gelememesi durumunda velinin imzalı belgeyle yetkilendirdiği kişi) TÜSSİDE yerleşkesinde 

konaklayacaktır. Etkinlik boyunca konaklama, yol ve yemek giderleri kurumumuzca karşılanacaktır.  

28. Ulusal Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni hakkında duyuru ayrıca paylaşılacaktır. Sınava dair bilgiler 

aşağıda belirtilmiştir. 

SINAV 

YERİ 
SINAV DALI TARİHİ SAATİ 

TÜSSİDE Fizik 2.03.2021 

  

10.00-14.00 

  

TÜSSİDE Kimya 3.03.2021 

  

09.30-13.30 

  

TÜSSİDE Biyoloji 4.03.2021 

  

10.00-13.00 

  

TÜSSİDE Ortaokul Matematik 5.03.2021 

  

10.30-15.00 

  

TÜSSİDE Matematik 

6.03.2021 

  

10.00-14.30 

  

7.03.2021 10.00-14.30 
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Avrupa Kızlar 

Matematik 

Olimpiyatı Takım 

Seçme Sınavı 

8.03.2021 10.00-14.30 

TÜSSİDE Ortaokul Bilgisayar 

9.03.2021 

  

13.00-18.00 

  

10.03.2021 09.00-14.00 

TÜSSİDE  Bilgisayar 

11.03.2021 

  

10.00-15.00 

  

12.03.2021 09.00-14.00 

 

Sınavda Gerekli Evrak/Malzemeler: 

* Üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan Kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport ) 

* Sınavda kullanılmak üzere kalem ve silgi. 

* Biyoloji, Fizik ve Kimya dallarından sınava katılacak öğrencilerin yanlarında hesap makinelerini 

(Hafıza Fonksiyonu içermeyen) getirmeleri gerekmektedir. Sınavlarda cep telefonlarındaki hesap 

makinelerinin kullanılmasına izin verilmeyecektir. 

Diğer Hususlar: 

1-Ulaşım Bilgileri: 

a. Geliş Günü: 
 

Konaklama talep eden öğrencilerin sınava girecekleri günün en fazla bir gün öncesinde TÜSSİDE 
yerleşkesine gelmeleri gerekmektedir. 
 
Konaklama yerine havaalanı/tren garı/otobüs terminalinden yapılacak transferler öğrenci ve velileri 
tarafından sağlanacaktır.  TÜBİTAK ‘ın bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 
 

b. Dönüş Günü: 

Öğrencilerin sınav bitiminin olduğu gün içerisinde konaklama tesisinden ayrılmaları gerekmektedir. 

Öğrenciler ve refakat edecek velilerin gidiş dönüş bilgileri için öğrencilerin sisteme kayıtlı olan mail 
adresleri üzerinden anketle bilgileri toplanacak ve gerek olması halinde izin yazıları TÜBİTAK 
tarafından sağlanacaktır.  

 

2- Yol Giderleri:  

Bulunduğunuz şehirden Kocaeli’ne geliş-dönüş ulaşım ücretiniz kurumumuz tarafından daha sonra 

hesabınıza yatırılacaktır. E-BİDEB Sisteminde Yaz Okulu ve 2. Aşamaya Çağrılmaya Hak Kazanan 

Öğrenciler Başvuru Formu’nu doldurmayıp E-BİDEB sistemine kayıt yaptırmayan öğrenciler için yol 

ödemesi yapılamayacaktır.  
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3- 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. Sınavlarda kullanacağınız materyalleri de yanınızda bulundurmanız yararlı olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ AŞAMA SINAVINDA VE KONAKLAMA YAPILACAK ALANDA 
UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

 

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

 TÜBİTAK program sorumlusunun/sorumlularının bilgisi olmaksızın konaklanan tesis terk 
edilmeyecektir. 

 Öğrencilerin ve öğrencilerle birlikte konaklama yapacak yakınlarının Hayat Eve Sığar 
uygulaması üzerinden alınacak süresiz HES kodlarını yanlarında bulundurmaları 
gerekmektedir. Aksi takdirde organizasyon alanına kesinlikle alınmayacaklardır. 

 Öğrenci ve öğrencilerle birlikte konaklama yapacak yakınlarının organizasyon boyunca 
sürekli maske takmaları gerekmektedir. Aksi takdirde gerekli işlemler yapılacaktır. 

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

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

 Tesiste konaklamakta olan diğer misafirleri rahatsız edecek davranışlarda bulunulmayacaktır. 

 Tesiste konaklamak için belirlenen oda TÜBİTAK yetkililerinden habersiz değiştirilmeyecektir. 

 Organizasyon 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. 

 Öğrencilerin birinci derece yakını dışında konaklama talep eden yakınlarının öğrencilerin 
ebeveynlerinden izin yazısı getirmeleri zorunludur. Aksi halde konaklamalarına müsaade 
edilmeyecektir. 

 Öğrencilerin en az bir saat önce sınavın yapılacağı salonda bulunmaları, sınav salonlarına 
zamanında alınmaları açısından önemlidir.  

 Covid-19 önlemleri kapsamında; sınav salonlarına öğrenci ve görevliler dışında hiç kimse 
alınmayacaktır.  

 Covid-19 önlemleri kapsamında; öğrencilerin sınav salonlarında sıralarında antiseptik mendil, 
kuru peçete ve maske bulunacaktır. Öğrenciler sınav yapılacak binalara maskeleri takılı 
olarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak gireceklerdir.  

 Sınava girecek öğrenciler arasında sınavın yapılacağı gün ateşi yüksek olanlar, öksürük ve 
burun akıntısı şikayeti olanlar TÜBİTAK Görevlilerine durumlarını bildirmek zorundadırlar.  

 TÜBİTAK görevlileri sınav süresince öğrencilerden sorumlu olup bunun dışında ulaşım ve 
konaklama süresince hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. 

Yukarıdaki kurallara uymadığı belirlenen öğrenciler sınava alınmayacaktır. 


