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YARIŞMANIN KAPSAMI 

Bu yarışma daha önce MEB tarafından düzenlenen «Bu 
Benim Eserim» yarışmasının devamıdır. Bu yıldan 
itibaren tüm yarışma süreci TÜBİTAK tarafından 
yürütülecektir. Yarışma yine tüm Türkiye ölçeğinde 
yapılacaktır.  

 

Türkiye yarışma için 12 bölgeye ayrılmıştır. Her bölge için 
bir il merkez olarak seçilmiştir ve her bölgeye il 

merkezinden iki öğretim üyesi, TÜBİTAK tarafından 
yarışmalardan sorumlu Bölge Koordinatörü ve Bölge 
Koordinatör Yardımcısı olarak görevlendirilmişlerdir.  

 

Bölgeler içinde başlayan süreç, Türkiye geneli için 
yapılacak olan final sergisi ile tamamlanmaktadır. 
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BÖLGESEL HARİTA 

Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması 

İllerin Bölgelere Göre Dağılımı 
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İstatistik: TÜRKİYE GENELİ : Bölgelere Göre 

2017 Yılı Başvuru ve Finale Giden Proje Sayıları 
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Toplam Başvuru Sayıları Ankara Finallere Giden Proje Sayısı 

Bölge İsmi 2017 2017 

Adana 722 8 

Ankara 217 8 

Bursa 322 8 

Erzurum 1656 8 

İstanbul-Asya 409 8 

İstanbul-Avrupa 365 8 

İzmir 560 8 

Kayseri 395 8 

Konya 529 8 

Malatya 332 8 

Samsun 967 8 

Van 1431 8 

Genel Toplam 7905 96 

• Kayseri Bölgesinin Başvuru Sayısı Türkiye Ortalamasının Biraz 

Üzerindedir. 
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İstatistik: KAYSERİ BÖLGESİ  

İllerin 2017 Yılı Başvuru Dağılımları 

• 2017 yılı için Kırşehir, Nevşehir ve Sivas nüfuslarına göre en yüksek 

başvuruyu yapmıştır. 

• 2017 yılı için Aksaray, Kayseri ,Niğde ve Yozgat illerinin başvuru 

sayısı Türkiye ortalamasının altındadır. 



KAYSERİ Bölgesi 2017 Yılı Ankara Final Performansı  

Toplam 

Ödül 

Uluslararası 

Temsil 
1. lik 2. lik 3. lük Teşvik Toplam 

2017 36 
? 

 
1(*) 1(**) - 2(***) 5 

(*)   :  Biyoloji (Niğde) 

(**)  :  Kimya (Kayseri) 

(***) : Kimya, Matematik (Kayseri) 
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YARIŞMA KONUSU BİLİM ALANLARI 
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TÜBİTAK - Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığınca (BİDEB) 

ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıfta öğrenimine devam etmekte olan 

öğrencileri temel bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik 

etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel 

çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla  

Biyoloji,  

Değerler Eğitimi(Yeni) 

Fizik,  

Kimya 

Kodlama (Yeni) 

Matematik 

Tarih (Yeni) 

Türkçe (Yeni) 
alanlarında ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA 

PROJELERİ YARIŞMASI düzenlenecektir. 



BAŞVURU KOŞULLARI 

Yarışmaya, Türkiye ve K.K.T.C.de öğrenim gören 5, 
6, 7, ve 8. sınıf ortaokul öğrencileri katılabilir. 

 Yarışmaya her öğrenci sadece bir proje ile katılabilir. 

 Bir proje en çok iki öğrenci tarafından hazırlanabilir. 
Öğrenciler aynı okul öğrencisi olmalıdır. 

 Bir projede sadece bir danışman görev alabilir. 

Bir danışman en fazla 5 projeye danışmanlık 
yapabilir.  

Danışman için alan sınırlaması yoktur. Danışmanın 
öğrenciler ile aynı okulda olması gerekmektedir. 
Projede danışman olması zorunludur. 
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BAŞVURU KOŞULLARI 

 Yarışmaya gönderilecek projelerin 2018 yılı 
Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması 
Proje rehberine göre hazırlanması gerekir. 
(http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-
ortaokul-ogrencileri-arastirma-projeleri-yarismasi)  

 Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da 
benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje 
yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru 
tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan 
projeler, bu yarışmaya katılamaz. Son başvuru 
tarihinden önce aynı projeyle bu veya başka bir 
yarışmaya katıldığı ya da başvurduğu belirlenen 
projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan 
elenir. 

 

 



BAŞVURU İŞLEMİ 
 
 Proje başvuruları 4 Ocak 2018 tarihinde 

başlayacak ve 2 Şubat 2018 tarihinde, saat 
17.00’da sona erecektir. Başvurular               
https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden 
Danışman Öğretmen tarafından online olarak 
yapılacaktır. Öğrenciler danışman tarafından 
sisteme yüklenecektir. 

 Online başvuru yapıldıktan sonra sistemden 
alınacak olan proje başvuru onay formu çıktısı 
öğrenci/ler, danışman ve okul müdürlüğü tarafından 
imzalanarak 8 Şubat 2018, saat 17:00’a kadar 
Bölge Koordinatörlüğü adresine (Prof.Dr.Sebahattin 
ÜNALAN - Erciyes Üniversitesi Müh.Fak. Mak.Böl. KAYSERİ) 
gönderilecek veya elden teslim edilecektir. 
Kesinlikle bu formlar TÜBİTAK’a gönderilme-
yecektir. Formlar tek tek veya okul ve il bazında 
toplu olarak gönderilebilir. 

 

 



BAŞVURU İŞLEMİ 

 Öğrencilerin son altı ay içinde yakın mesafeden 
çekilmiş vesikalık fotoğrafları online başvuru 
sistemine yüklenir. Online başvuruda Proje Özeti 
(en az 150, en fazla 250 kelime) ve Proje Raporu 
(en az 2, en fazla 20 sayfa) PDF formatında 
sisteme yüklenir.  

 Proje özeti ve raporu üzerine kişisel bilgiler 
yazılmayacak, projeyi hazırlayan kişileri ve 
okullarını ortaya çıkaracak fotoğraf veya fligram  
eklenmeyecektir. Projenin kimin tarafından 
yapıldığını çağrıştıran bir işaret olmayacaktır. Aksi 
durumda proje yarışmadan elenir.  

 Projeye ait video kaydı sisteme eklenebilir. 
Yüklenecek videonun boyutu 10 MB’ı 
geçmemelidir.  



BAŞVURU İŞLEMİ 

 Yüklenen videoda sadece proje ile ilgili görüntüler 
yer almalı, kesinlikle başvuru sahiplerinin adı 
soyadı, okul adı danışman adı, kişisel bilgi ve 
görüntüler yer almamalıdır. Bu kurala uymadığı 
tespit edilen projeler yarışmadan elenir. 

 Başvuru sistemi kapandıktan sonra danışman 
değişiklik talepleri kabul edilmez. 

 Başvuru sisteminde yanlış alan seçimi yapılması 
(Örneğin Kimya alanında başvuru yapması 
gereken projesinin Biyoloji alanından başvuru 
yapması) durumunda proje yarışmadan elenir. 

 Eksik veya yanlış bilgi ile yapılan başvurular ve 
başvuru sisteminde online başvuru yapıldıktan 
sonra onayı kaldırılmış projeler değerlendirmeye 
alınmaz. 

 



PROJE FORMATI 
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Yarışmaya gönderilecek projelerin sahip 

olması gereken şartlar ve örnek formatlara 

aşağıda verilen linkten ulaşılabilir. 

 

http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-

ortaokul-ogrencileri-arastirma-projeleri-

yarismasi 



Projeler Nasıl Değerlendirilecek?  
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Başvurusu yapılan bir proje üç aşamada üç kez jüri 

değerlendirmesine tabii olacaktır.  

I. Aşama: Ön Değerlendirme 

Proje Rehberine uygun olarak hazırlanmış olduğu belirlenen 

projeler ilk aşamada, Kayseri Bölge Merkezinde her bilim alanı için 

ayrı ayrı oluşturulacak Yardımcı Doçent, Doçent veya Profesör 

akademik kariyerli 3 kişilik jürilerce, sunulan proje “Proje Raporu” 

üzerinden değerlendirilecektir. Jüri seçimi Bölge koordinatörü 

tarafından hazırlanacak ve TÜBİTAK tarafından onaylanacaktır. 

Temsilde adalet için jürilerde Kayseri Bölgesi altındaki tüm illerdeki 

üniversitelerden üye bulunmasına dikkat edilecektir. Jürinin ilk 

aşamadaki değerlendirmesi sonucunda başarılı bulduğu toplam 50 

projeyi, ikinci aşama olan ve  26-29 Mart 2017 tarihleri arasında 

Kayseri Bölge Merkezinde yapılacak olan sergiye davet edilecektir. 

Sergiye davet edilecek projeler ve gerekli belgeler  TÜBİTAK 

tarafından okul adreslerine bildirilecektir. 



Projeler Nasıl Değerlendirilecek?  

II. Aşama : Bölge Sergisi 
• Kayseri Bölge Merkezindeki Sergiye Çağrılan 50 adet proje I. 

Aşamada kurulan akademisyenlerden oluşmuş 3 kişilik jüriler 

tarafından mülakata alınacaktır. Mülakat sınavı sergi başında 

yapılacaktır. Gerekli görülmesi halinde ayrı bir salonda da 

yapılabilecektir. 

• Mülakatta bilgisayar ve projeksiyon cihazı haricindeki sergide 

kullanılması öngörülen tüm teknik donanım yarışmacılar 

tarafından temin edilmelidir.  

• Sergi için gerekli pano, masa ve sandalye gibi malzemeler 

TÜBİTAK tarafından temin edilecektir.  

• Sergi boyunca Kayseri içindeki okullardan gelecek öğrenci 

grupları ve diğer misafirler projeleri ziyaret edecekler ve 

projeyi hazırlayan ekibe sorular sorabilecektir. 

• Danışmanların gerek jüri mülakatı ve gerekse ziyaretçilerin 

soruları karşısında müdahil olmaları zorunlu olmadıkça 

yasaktır. Danışmanın öğrencinin özgüvenini artıracak 

hareketlerde bulunması esas alınacaktır. 
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Projeler Nasıl Değerlendirilecek?  

 Projeler her iki aşamada da,  

- Özgünlük ve Yaratıcılık,  
- Kullanılan Bilimsel Yöntem,  
- Tutarlılık ve Katkı,  
- Yararlılık (Ekonomik, Sosyal, …),  
- Uygulanabilirlik ve Kullanışlılık,  
- Kaynak Taraması,  
- Özümseme ve Hâkimiyet,  
- Sonuç ve Açıklık  

gibi kriterlere göre değerlendirilir. İlk değerlendirme 
sadece proje yukarıdaki hususlar çerçevesinde  
yapılırken, mülakat aşamasında öğrenci performansı 
öne çıkacaktır. Mülakat esnasında öğrencinin projeye 
hakimiyeti özellikle test edilecektir. Yorum yapamayan 
ezber cümlelerin haricinde bilgi veremeyen 
öğrencilerin projeleri üst seviye proje olsa bile 
başarısız sayılacaktır.  

 



Ön değerlendirme 8 Şubat 2018 tarihinde başlayacaktır. Bölge 

sergisine katılması uygun görülen projeler jüri üyeleri tarafından 

arama motorları ile kontrol edilecektir. Ayrıca projelerin başka 

kaynaklardan alıntı olup olmadığı durumu da araştırılacaktır. 

Bölge Koordinatörleri 7 Mart 2018 tarihinde jüri üyeleriyle 

toplantı yapacak ve bu toplantıda her alanda görevli jüri üyelerinin 

ön değerlendirme sonucunda Bölge Sergisine her alanda 

katılacak proje sayısı ile ilgili ortak karar alınacaktır. 

Bölge Sergilerine davet edilecek toplam proje sayısı her bölge 

için 50 olarak planlanmıştır. Sonuçlar TUBİTAK WEB sayfasında 

ilan edilecek ve taraflara mail yoluyla iletilecektir. 

Bölge merkezinde yapılacak yarışmalar sonunda Bölge 

Finalistleri belirlenir. Ödül alan (Finalist, İkinci ve Üçüncü) 

öğrencilere ve danışmanlara başarı belgesi ve farklı ödüller verilir. 

Projeler Nasıl Değerlendirilecek?  



Projeler Nasıl Değerlendirilecek?  

III. Aşama : Türkiye Geneli Sergisi (Kayseri)  

 

• 12 bölgede Finalist olarak belirlenen projeler Final 
Yarışması ve Sergisi için 7-10 Mayıs 2018 
tarihinde Kayseri’ye davet edilecektir.  

• Kayseri’de düzenlenecek yarışma final sergisinde 
projeler yeni kurulacak jürilerce tekrar 
değerlendirilecek ve değerlendirme sonucunda ilk 
üç sıraya girenler, teşvik ödülü alanlar ve yılın 
Genç Araştırmacısı belirlenecektir. 

• Final Yarışmasında projeler alanlarında uzman 
akademik jürilerce yukarıda belirtilen kriterlere 
göre tekrar değerlendirilir ve her alanda derece 
alan öğrencilere ile danışmanlara başarı belgeleri 
ve değişik ödüller verilmesi planlanmaktadır.  

 



Öğrencileri sergiye davet edilen okul müdürlüklerinden 

öğrencilere rehberlik etmeleri ve sorumluluklarını almaları için 

her projeye bir danışman öğretmenin görevlendirmeleri 

istenecektir. Okul müdürlüklerinden Bölge Merkezi dışından 

gelerek konaklama yapacak öğrenciler ile öğretmenlerin isim 

listesi Bölge Koordinatörlüğüne yazı ile en geç 19 Mart 2018 

tarihine kadar bildirmeleri istenecektir. 

 

Sergilerin yapılacağı illerin dışından gelecek öğrenciler ile 

okul müdürlüğünce görevlendirilecek olan her proje için bir 

öğretmenin konaklama (iki veya üç kişilik odalarda) ve geliş-

dönüş (otobüs, tren) yol giderleri TÜBİTAK tarafından 

karşılanır. 

 

 

YARIŞMA 



 

Sergilenecek projelerin sahibi olan öğrenciler salona 26 Mart 

2017 Pazartesi günü 09.00 – 11.00 saatleri arasında gelecek 

ve saat 12.00’a kadar stantlarını hazırlayacaklardır. Aynı gün 

saat 13.00’da sergi açılışı yapılacaktır. Sergi 28 Mart 2017 

Çarşamba günü sona erecektir. 29 Mart 2017 Perşembe 

günü saat 10.00’da yapılacak olan ödül töreniyle Bölge 

Yarışması son bulacaktır. 

 

Sergi açılışı ile birlikte jüri üyeleri değerlendirmeleri yapmaya 

başlayacaktır. Jüriler projeleri stantların başında 

değerlendirecektir. Değerlendirme sonucunda öğrencilerin 

isimlerinin bulunduğu forma her jürinin verdiği toplam puanlar 

yazılacak ve genel puan toplamı bulunacaktır.  

 

YARIŞMA 



UYARILAR VE ETİK KURALLAR 

• Takım halinde yarışmaya katılan öğrencilerin bölge ve 
final sergilerine davet edilmeleri  durumunda, sergi 
açılışı ve mülakat sunumunda her iki öğrencinin de 
bulunması zorunludur. Aksi halde her iki öğrencide 
yarışmadan elenecektir. 

• Projede özgünlük noktası ve tüm aşamaları ilgili 
öğrencilerce yapılmış olması çok önemlidir. Bu kriterlere 
uymadığı anlaşılan projeler değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

• Halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil edeceği 
düşünülen projeler değerlendirme dışında tutulacaktır. 

• Özellikle radyoaktif maddeler, tehlikeli deney setleri, 
toksik ve kanserojen vb. maddeler ihtiva eden projeler 
değerlendirme dışında tutulacaktır. 

• Yarışmacılar mülakatı yapan jüri üyelerine projeyi 
gerçekleştirirken kullandıkları malzeme ve bilgi 
kaynaklarını açıklamak, kendilerini destekleyen ve 
yönlendiren kişileri/kurumları belirtmekle yükümlüdürler. 21 



UYARILAR VE ETİK KURALLAR 

 

• Jürinin kanaatine göre aşağıdaki şartlardan biri 
veya birkaçını içeren projeler değerlendirme 
dışında tutulacaktır.  

 Konunun uzmanlarından gereğinden fazla yardım 
alınması,  

 Herkesin ulaşamayacağı kaynaklardan öncelikli ve 
özellikli olarak yararlanılması,  

 Başkalarının çalışmalarından onları kaynak 
göstermeden yararlanılması. 
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UYARILAR VE ETİK KURALLAR 

23 

 

 

 

Projelerin, öğrencilerin özgün düşüncelerinden kaynaklanmış, 

kendileri tarafından şekillendirilmiş, danışarak ama kendi bilgi ve 

becerileri ile tamamlanmış olması beklenmektedir.  

 Kendisine ait olmayan, sonuçlandırılmış ya da devam etmekte 

olan başka bir çalışmanın proje olarak sunulduğu,  

 Projede başka kişilerin ifade, buluş veya düşüncelerini kaynak 

göstermeksizin kendisine aitmiş gibi kullanıldığı,  

 Daha önce sunulan bir projeyi küçük değişimlerle tekrar 

sunduğu   

tespit edilen projeler hangi aşamada olursa olsun elenecektir. 

Ayrıca proje sahibi öğrenciler ve danışmanlar bundan sonraki 

hiçbir TÜBİTAK etkinliğine katılamayacak, TÜBİTAK 

desteklerinden yararlanamayacak ve bu durum MEB’e 

bildirilecektir.  

Yarışma ile ilgili yazılı belgeler öğrenci, danışman ve okul 

müdürlüklerine TÜBİTAK tarafından e-posta olarak gönderilebilir. 

Sürecin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için yarışma süresince 

sisteme gireceğiniz online başvuru esnasında tanımladığınız e-

posta adresinizi takip etmeniz beklenmektedir.  



UYARILAR VE ETİK KURALLAR 
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 Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için 

sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunulması 

önerilir. Bunun için gerekli bilgi www.turkpatent.gov.tr 

adresinden edinilebilir.  

 

 Eksik veya yanlış bilgi ile yapılan başvurular, başvuru 

sisteminde online başvuru yapıldıktan sonra onayı 

kaldırılmış projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.  

 

 Başvurunuzun bilimsel değerlendirmesi yukarıda belirtilen 

usul ve esaslar çerçevesinde, alanında uzman jüri üyeleri 

tarafından objektif bir şekilde yapılmaktadır. TÜBİTAK 

tarafından yaptırılacak değerlendirme içerik ve sonucuna 

yargı yolu dışında itiraz kabul edilmemektedir. 

 



TÜBİTAK tarafından verilen Belge ve Ödüller 

Finalist 2. lik 3. lük Teşvik 

Öğrenci/Danışman 2500 TL 2000 TL 1500 TL 1000 TL 

Kayseri Bölge Sergisi 
• Sergiye katılan her öğrenci ve danışmana birer adet TÜBİTAK logolu 

Çanta, kitaplar  ile katılım Belgesi 

• Sergide derece alan projelerin öğrenci ve danışmanlarına Teşekkür 

Belgesi 

• Bölge yarışmasında Dereceye girenlere TÜBİTAK tarafından 

verilecek  parasal ödüller: 

 

 

 

 

 

Finalist 2.lik 3.lük 

Öğrenci/Danışman  500 TL 400 TL 300 TL 

Final Sergisi (Kayseri) 



Yarışma Takvimi 

Başvuru tarihleri 4 Ocak 2018- 

2 Şubat 2018 

Başvuru çıktısının Bölge Koordinatörlüğüne teslimi 8 Şubat 2018 

Sergiye davet edilecek öğrencilere e-posta ile davet 

gönderilmesi (TÜBİTAK tarafından gönderilecektir.) 

13 Mart 2018 

Bölge dışından gelip, konaklama yapacak öğrenci ve 

öğretmenlerin listesinin Bölge Koordinatörlüğüne 

bildirilmesi 

(Okul müdürlükleri tarafından gönderilecektir.) 

19 Mart 2018 

Bölge sergisi için projelerin hazırlanması ve sergi 

açılışı 

26 Mart 2018 

Bölge ödül töreni 29 Mart 2018 

Final yarışması 7-11 Mayıs 2018 



• Bölge içinde bir hızlı iletişim ağının oluşması için, 

• Bu sunumun PowerPoint dosyasının size ulaşması için, 

• Düzenlenen bu yarışmanın daha iyi seviyelere gelebilmesi için  

• Görüş ve önerilerinizi iletmek için, 

• Yarışma hakkındaki herhangi bir sorun için aşağıdaki adreslere 

mail atınız… 

e-mails:  

         s-unalan@erciyes.edu.tr                          

sebahattinunalan@gmail.com 

demiryurek@erciyes.edu.tr 

oguzdemiryurek@gmail.com 

 

Teşekkürler... 
 


