
 
 

 

ÜNİVERSİTE PROJE YARIŞMALARI 

2018 BÖLGE SERGİSİ 

 

 

Değerli Öğrenciler, 

  

Bölge sergilerine katılmaya hak kazandığınız için sizleri tebrik ederiz.  

 

Bölge Sergileri 2238 Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması, 2241 Özel Sektöre Yönelik Lisans 

Bitirme Tezleri Yarışması ve 2242 Öncelikli Alanlarda Üniversite Öğrencileri Proje 

Yarışması için aynı zamanda ve aynı yerde düzenlenecektir. Sergi alanlarının ve Bölge 

Koordinatörlerinin iletişim adreslerine Ek-1’de yer verilmektedir.  

 

Bölge Sergileri yarışma ilanlarında belirtildiği gibi 12 Bölge Merkezinde değil, 6 Bölge 

Merkezinde (İzmir, İstanbul Avrupa, Samsun, Kayseri, Konya, Erzurum) düzenlenecektir. 

 

Bu kapsamda yarışmaya: 

 

 Bursa bölgesinden katılan adaylar İzmir bölgesinde; 

 İstanbul Asya bölgesinden katılan adaylar İstanbul Avrupa bölgesinde; 

 Ankara bölgesinden katılan adaylar Samsun bölgesinde; 

 Adana ve Malatya bölgelerinden katılan adaylar Kayseri bölgesinde; 

 Van bölgesinden katılan adaylar Erzurum Bölgesinde yarışacaklardır. 

 Diğer bölgelerdeki adaylar kendi bölgelerinde yarışmaya devam edecektir. 

 

 

Bölge Sergisi organizasyonu ile ilgili detaylı bilgilendirme aşağıda yer almaktadır. Lütfen 

dikkatle okuyunuz.   

 

1. Organizasyon Programı 
 

2018 yılı Bölge Sergileri Ek-1’de yer alan adreslerde 8-9-10 Ekim 2018 tarihlerinde 

gerçekleşecektir.  

 

Kayıt işlemlerinizi yaptırmanız için 8 Ekim 2018 tarihinde en geç 12.00’a kadar sergi 

alanında hazır bulunmanız ve Açılış Töreni öncesinde stantlarınızı hazırlamanız 

gerekmektedir.  

 

Bölge Sergileri 8 Ekim 2018 tarihinde 13.30’da yapılacak olan açılış töreni ile başlayacak 

olup; sergi ve jüri değerlendirmeleri açılış törenin hemen akabinde başlayacak ve 9-10 Ekim 

2018 tarihlerinde 9.00-18.00 saatleri arasında devam edecektir.  Organizasyon, 11 Ekim 

2018 tarihinde sabah saatlerinde yapılacak olan ödül töreni ile son bulacaktır. Dönüş 

biletlerinizi 14.00 saatinden sonraya almanız tavsiye edilir.  



Ödül töreni devlet protokolünün katılımıyla gerçekleşecek olan resmi bir tören olduğundan 

yanınızda resmi kıyafetler bulundurmanız önerilir. Bu etkinliklerin dışında Bölge 

Koordinatörlükleri tarafından sergi günlerinde akşam saatlerinde çeşitli seminer vb. 

etkinlikler düzenlenebilir. Öğrenciler bu etkinliklerde bulunmakla yükümlüdür.  

 

Organizasyona katılabilmek için işyerinize veya üniversitenize 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 için e-bideb sayfanızın ekran görüntüsünü veya sizlere gönderilen e-

postaları kullanabilirsiniz.  

 

2. Proje Ekibiyle İlgili Hususlar 

 

Bölge sergilerine projeyi temsil amacıyla, sadece yarışmaya başvuru yapan yani onaylı 

başvuru formunda ismi bulunan öğrenciler katılabilir. Bu kişiler dışında hiç kimse projeyi 

temsil etmek amacıyla bölge sergisine katılamaz.  
 

Başvuru sırasında muvafakatname vererek, yarışma kapsamında proje haklarını başvuru 

sahiplerine devreden öğrenciler de bölge sergilerine yarışmacı olarak katılamazlar. 

Bununla birlikte kendi imkanları ile ziyaretçi olarak sergiye katılabilirler. Ancak bu kişilerin 

tüm gün sergi salonunda /otelde bulunması veya sergi sırasında projenin sunumuna yardımcı 

olması durumunda proje diskalifiye edilir.  

 

Projede ekibinde yer alan yani onaylı başvuru formunda ismi bulunan  öğrencilerin 

hepsinin bölge sergisine katılması gerekmektedir. Ancak mücbir sebepler dolayısıyla ekip 

üyelerinin bazılarının sergiye katılamama durumu varsa bu kişilerin kendilerini temsil 

hakkını takım arkadaşlarına bıraktıklarını bildiren muvafakatname sunmaları gerekmektedir. 

Muvafakatnameler, açılış günü kayıt işlemleri sırasında Bölge Koordinatörlüğüne 

verilmelidir. Aksi halde proje diskalifiye edilecektir. Ek-2’de muvafakatname örneğine 

ulaşabilirsiniz.  

 

 3.  Danışmanlar 

 

Bölge Sergilerine yarışmacı olarak sadece onaylı başvuru formunda adı bulunan 

öğrenciler katılabilir. 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.  

 

Bununla birlikte, ödül alınması durumunda danışmana da yarışmanın web sitesinde belirtilen 

miktarlarda ödül ödemesi yapılır.  

 

4. Konaklama ve Yemek Giderleri 
  

Bölge sergisine katılmaya hak kazanan ve bölge merkezi dışındaki illerde ikamet eden 

öğrencilerin, konaklama ve yemek giderleri  TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. 

Organizasyon boyunca kahvaltı ve akşam yemekleri konaklanan tesiste; öğle yemekleri ise 

Sergi Alanında alınacaktır.  



Bölge merkezi olan illerden katılan katılımcıların ise sadece öğle yemekleri Kurumumuz 

tarafından sağlanacaktır.   

 

Şehir dışından katılan öğrenciler 8 Ekim 2018 tarihinde sergi salonuna gelecek olup, 

konaklama yapılacak tesise, sergi bitiminde (akşam saatlerinde) Sergi Salonundan 

gidilecektir.   

 

Konaklama rezervasyonu 8-9-10 Ekim 2018 tarihleri için geçerlidir. 11 Ekim 2018 sabahı 

ödül törenine geçmeden önce odalardan çıkış işleminin yapılması gerekmektedir.  

 

Konaklama talepleri Bölge Koordinatörlüklerince toplanacaktır. Konaklama ile ilgili 

sorularınızı bağlı bulunduğunuz koordinatörlüğe iletebilirsiniz.  

 

5. Yol Giderleri 
  

Bölge merkezleri dışındaki illerden katılacak olan öğrencilere Bölge merkezi olan illere 

ulaşım giderleri ve Bölge merkezleri olan illerden katılacak olan öğrencilerin sergi salonuna 

ulaşım giderleri Kurumumuz tarafından karşılanmaktadır.  

 

 İl sınırları içerisinden tek yön; 40 km'ye kadar mesafeden katılan öğrencilere 30 TL,  

 İl sınırları içerisinden tek yön; 41 km ve üzeri ilçelerden katılanlara 50 TL,  

 İki il arası mesafe tek yön 100 km ve altında kalan iller için gidiş dönüş ücreti 60 TL, 

 İki il arası mesafe tek yön 100 km üzeri olan iller için gidiş dönüş toplam km başına 

0,18 TL (Yaklaşık olarak otobüs ücretine denk gelmektedir.)  

 

ödeme yapılacaktır.  

 

Yol ödemenizi 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.  

  

6. Diğer Masraflar 
  

2. ve 3. maddelerde belirtilen ücretler dışında  organizasyona katılan projeler için ekstra bir 

ödeme (projenin taşınma bedeli vb.) yapılmamaktadır. 

 

7. 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 adet sandalye ve 

3'lü priz bulunacaktır. Eğer kullanacağınız teknik ekipman için daha fazla priz vb. 

ihtiyaçlarınız olacaksa lütfen yanınızda getiriniz.  

 

Yarışmacılara stant alanı dışında ekstra alan verilmeyecektir. Stant içindeki kurulumlar 

yapılırken yan stantların alanlarının ihlal edilmemesi gerekmektedir; yanınızda getireceğiniz 

ekipmanlarınızı bu hususu dikkate alarak belirlemenizi rica ederiz.  

 

Stantların görseline Ek-3’te ulaşabilirsiniz.  



 8. Jüri Sunumları 

  

Jüriye yapılacak olan proje sunumları, anlatım kısmı 10 dakika ve soru cevap kısmı 5 

dakika olmak üzere toplamda 15 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 tüm gün sergi salonunda bulunmanız gerekmektedir. Jüri değerlendirmeleri 

için bir program bulunmamaktadır. Üç gün boyunca jüri istediği saatte sizi sunuma davet 

etme hakkına sahiptir. 

 

Sergiye üç gün boyunca katılmanız mücbir bir sebepten ötürü mümkün değilse lütfen bağlı 

bulunduğunuz Bölge Koordinatörlüğü ile iletişime geçiniz.  

 
 

9. Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Hususlar 
  

Başvuru sırasında sistem tarafından oluşturulan onaylı başvuru formu tüm ekip üyeleri ve 

danışmanlar tarafından ıslak imzalı olarak imzalanarak açılış günü kayıt işlemleri 

sırasında Bölge Koordinatörlüğüne verilmelidir. 
 

Yukarıda belirtilen hususlar dışında jüri tarafından yarışmanın web sitesinde yer alan 

diskalifiye koşullarından birinin tespiti durumunda proje sergi aşamasında dahi olsa 

diskalifiye edilir. 

  

Proje başvurusu sırasında verilen beyanların / belgelerin gerçeği yansıtmadığı tespit edilirse 

proje sergi aşamasında da olsa diskalifiye edilir. 

 

10. İletişim 

 

Yukarıda belirtilen hususlar dışında kalan sorularınızı Bölge Koordinatörlüğünüze 

iletebilirsiniz. Koordinatörlüklerin iletişim bilgileri Ek-1’de yer almaktadır.  

 

Tebrik eder, başarılarınızın devamını dileriz.   

 

 

Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı 

Yarışmalar Grubu 

 

 

 

 

 



EK 1. Bölge Koordinatörlükleri İletişim Adresleri ve Bölge Sergileri Adresleri 

Bölge Merkezi: Erzurum  

Bölge Koordinatörü: Prof. Dr. Erdal KARADUMAN  

Sergi Adresi: Atatürk Üniversitesi Yerleşkesi Teknokent Binası A Blok Yakutiye / Erzurum 

İletişim: 0 442 231 4317 / eduman@atauni.edu.tr 

Bölge Merkezi: İstanbul Avrupa  

Bölge Koordinatörü: Prof. Dr. İbrahim ÖZKOL 

Sergi Adresi: İstanbul Teknik Üniversitesi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Ayazağa Yerleşkesi / 

Maslak / İstanbul 

İletişim: 0 212 285 31 11 / ozkol@itu.edu.tr 

Bölge Merkezi: İzmir 

Bölge Koordinatörü: Prof. Dr. M. Serdar KORUKOĞLU 

Sergi Adresi: Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Sanat Galerisi, Konak / İzmir 

İletişim: 0 232 311 25 86 / serdar.korukoglu@ege.edu.tr 

Bölge Merkezi: Kayseri 

Bölge Koordinatörü: Prof. Dr. Sebahattin ÜNALAN 

Sergi Adresi: Erciyes Üniversitesi Kampüsü / Süleyman Demirel Spor Salonu / Kayseri 

İletişim: 0 352 207 66 66-12001 / s-unalan@erciyes.edu.tr / sebahattinunalan@gmail.com 

Bölge Merkezi: Konya 

Bölge Koordinatörü: Doç. Dr. Mehmet Akif ERİŞMİŞ 

Sergi Adresi:  Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi B Blok Meram / Konya 

İletişim: 0 332 325 20 24 - 4046 / maerismis@konya.edu.tr 

Bölge Merkezi: Samsun 

Bölge Koordinatörü: Prof. Dr. Hasan İÇBUDAK 

Sergi Adresi:  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Zemin Kat Salonu Atakum / SAMSUN 

İletişim: 0 362 312 19 19 - 5179 / icbudak@omu.edu.tr  
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Ek 2. Muvafakatname Örneği  

                    

 

   Tarih: …./…./……. 

 

 

MUVAFAKATNAME-TAAHHÜTNAME 

 

 

TÜBİTAK BİLİM İNSANI DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞINA 

 

Kurumunuzca düzenlenen ……………………………………………………. Yarışması’na, görev almış olduğum  

………………….. (Proje Adı) ……………….. adlı proje ile ekip arkadaşlarım ……………………….. (Başvuru 

Sahibinin/Sahiplerinin Ad(lar)ı ve Soyad(lar)ı   ve T.C. Kimlik Numaraları ) ………………..ile başvuru yapmış 

ve bölge sergisine katılmaya hak kazanmış bulunuyorum. Sergiye 

……………………………(Gerekçe)…………………………… sebebiyle katılmam mümkün olmadığı için ekip 

arkadaşlarımın sergide beni temsil etmesine rıza ve muvafakatımın olduğunu kabul ve taahhüt ederim.  

 

 

 
(Öğrencinin Adı/Soyadı) 
(T.C. Kimlik Numarası) 

(İmzası) 

 

 

 

 

Ek: Kimlik Fotokopisi 



EK 3. Stant Ölçüleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


