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BÖLGESEL HARİTA ve İLLERİN DAĞILIMI 

Bu yarışma tüm Türkiye ölçeğinde yapılmaktadır. Türkiye yarışma için 12 bölgeye 
ayrılmıştır. Her bölge için bir il merkez olarak seçilmiştir. Her bölgeye il 

merkezinden iki öğretim üyesi, TÜBİTAK tarafından yarışmalardan sorumlu Bölge 
Koordinatörü  ve Bölge Koordinatör Yardımcısı olarak görevlendirilmişlerdir. 
Kayseri Bölgesi Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat 

illerinden oluşmaktadır.  
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İstatistik : Türkiye Geneli Başvuru Sayıları 
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48 yıllık bir geçmişe sahip yarışmada son 

5-6 yılda başvuru sayıları hızla artmıştır. 

Son 3 yılda 13 binden fazla proje ile 20 

binden fazla öğrenci bu etkinliğe katılmıştır. 

Yarışma bölge sergisi ile başlamakta ve 

Türkiye Finalleri ile devam etmektedir. 

Kayseri Bölgesi son 3 yılda 13 bin proje 

içinde 800 civarında başvuru yapmıştır. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

528 744 
1092 

1608 
1925 

2791 
3126 

5111 
5574 

7401 

10418 

13775 

13033 

13940 



İstatistik: TÜRKİYE GENELİ : Bölgelere Göre 

2014 -2017 Yılları Başvuru ve Finale Giden Proje Sayıları 

4 

 

 

 

Bölgemizin toplam proje başvuru sayısı açısından performansı diğer bölgelere göre orta 

seviyededir. TÜBİTAK başvuru sayısının artmasını hedeflemektedir. Artan başvuru sayısı 

yarışma hedeflerinin ve kriterlerinin değişmesini getirecektir. Bu değişim günümüzün Milli 

Eğitim Problemine bir çözüm getirebilir.    

Toplam Başvuru Sayıları Türkiye Finallere Giden Proje Sayısı 

Bölge İsmi 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

Adana 1182 1544 1591 1672 19 15 20  19 

Ankara 726 654 654 557 16 14 17  19 

Bursa 1255 2119 1769 1226 20 22 20  19 

Erzurum 2079 2413 2094 2372 26 20 21 19 

İstanbul-Asya 471 552 597 600 14 14 20 19 

İstan.-Avrupa 591 745 649 706 15 15 17 17 

İzmir 606 595 552 685 15 20 18 20 

Kayseri 657 819 811 754 15 15 17 17 
Konya 540 832 900 1245 14 16 17 17 

Malatya 569 603 561 611 14 13 15 17 

Samsun 1009 1387 1325 1435 18 20 21 20 

Van 731 1512 1529 2077 16 18  18 18 

Toplam 10416 13775 13032 13940 202 202 221 221 
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İstatistik: KAYSERİ BÖLGESİ  

İllerin 2014-2017 Yılları Başvuru Dağılımları 

• 754 adet proje başvurusu nüfusa göre Türkiye ortalamasının (641) üzerindedir. 

• 2017’de Aksaray ve Nevşehir nüfuslarına göre en yüksek başvuruyu 

yapmıştır. 

• 2017’de Niğde’nin başvuru sayısı Türkiye ortalamasının altındadır.  

• Diğer illerin proje başvuru sayıları Türkiye ortalamasının biraz 

üstündedir. 



KAYSERİ Bölgesi 2011-2017 Yılları Türkiye Final Performansı  

Toplam 

Ödül 

Uluslarara

sı Temsil 

Genç 

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

2011 81 ? - 1 1 2 1 5 

2012 83 ? - - - 2 9 11 

2013 76 ? - - 1 1 - 2 

2014 72 - - 1 - 2 2 5 

2015 50 1 - - - 2 - 2 

2016 50 1(*) - - 2 - 3 5 

2017 84 1(*) 1 (**) 1(***) 3(****) 5 

(*)   :  Kodlama projesi (Sivas) 2017 YILI INTEL ISEF PROJE YARIŞMASI 

(**)  :  Sosyoloji (Kayseri) 

(***) : Kodlama (Kayseri) 

(****) Kimya (Yozgat), Tarih (Kayseri), Teknolojik Tasarım (Yozgat) 
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Bölgemizin Türkiye Finallerindeki son 7 yıldaki performansı oldukça düşüktür. 7 yılda toplam 

verilen 496 adet ödülün sadece 35 tanesi bölgemize gelmiştir. Bölge başına 42 ödül düştüğü 

dikkate alınırsa bu rakam düşük olacaktır. Alınan ödüllerin büyük ekseriyeti teşvik ve 3. lük 

olarak alınmıştır. Bu anlamda tüm bölge öğrencilerine, öğretmenlerine, okul müdürlerine, İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine ve Bölge Üniversitelerine görev düştüğü açıktır.     



 

Yarışma Konusu Bilim Alanları Nelerdir? 
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1. Biyoloji  

2. Coğrafya 

3. Değerler Eğitimi  

4. Fizik 

5. Kimya  

6. Kodlama 

7. Matematik 

8. Psikoloji 

9. Sosyoloji 

10. Tarih 

11. Teknolojik Tasarım  

12. Türk Dili ve Edebiyatı 

Geçen sene olduğu gibi bu sene de listesi üstte verilen 12 alanda 

yarışmalar düzenlenecektir.  

Bu seneden itibaren her yıl Türkiye Finallerinde bir projeye TEMATİK 

ALAN ödülü verilecektir. Bu ödül Final Yarışmasına davet edilen 

projeler arasından 12 alan içerisinden olabilecek ve özel bir jüri 

tarafından seçilecektir.  

2018 Yılı için “ÇEVRE” konusu Tematik alan olarak belirlenmiştir.  

Çevre problemini konu alan bir sosyal veya teknik bir projeye ilave 

ödül verilecektir. 

Tematik Alan: ÇEVRE 



Kimler Katılabilir? 

 Yarışmaya Türkiye ve K.K.T.C.’de öğrenim gören tüm 
liselerdeki öğrenciler yarışmacı ve tüm öğretmenler 
ise danışman olarak katılabilir. Emekli öğretmenler 
de danışman olabilir. 

 Yarışmaya her öğrenci sadece bir proje ile katılabilir. 

 Bir proje en çok iki öğrenci tarafından hazırlanabilir. 
Öğrenciler farklı okullar ve şehirlerden olabilir. 

 Bir projede sadece bir danışman görev alabilir. 

 Bir danışman istediği sayıda projeye danışmanlık 
yapabilir. Projede danışman olması zorunlu değildir. 

 Danışman öğrenci ile aynı okuldan olmayabilir. 

 Danışmanın alanı proje konusu alanında olması 
zorunlu değildir.  
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Kimler Katılamaz? 

 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 eleneceklerdir.  

 2017 yılı “Enerji Verimliliği” proje yarışmasına katılanlar, aynı 
projeyle bu yarışmaya da katılırlar ise her iki yarışmadan da 
diskalifiye edilirler.  

NOT-1: Geçen sene isim veya okul ismi yazıldığı için iptal edilen, 
başka yarışmaya katılmayan projeler için bu sene tekrar başvuru 
yapılabilir.   

NOT-2: Önceki senelerde başvurusu yapılmış ve başarısız olmuş 
bir proje ile yeni iyileştirmeler yaparak tekrar başvuru yapabilirler.  
Etik olarak sıkıntı oluşmaması için eski projenin referanslarda 
(kaynaklar bölümü) gösterilmesi şiddetle tavsiye olunur.  9 



Başvuru İşlemi Nasıl ve Ne zaman Yapılacak? 
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 Proje başvuru tarihi: 18 Aralık 2017-12 Ocak 2018 

 Proje başvuruları https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden 

öğrenci tarafından online olarak yapılacaktır.  

 ÖNEMLİ: Başvuru yapılmadan önce hem danışmanlar 

hem de öğrencilerin TÜBİTAK ARBİS sistemine üye 

olmaları zorunludur.  

 Proje özeti, planı ve raporunda öğrenci, danışman ve okul 

isimlerinin, simgelerinin, bayraklarının, logolarının ve 

resimlerinin text veya filigran olarak bulunması, anket 

formlarında yazılması kesinlikle  yasaktır. Bu projeler 

değerlendirmeye alınmadan ret edilecektir 

 İki öğrenci tarafından hazırlanan projelerde yalnızca bir 

öğrenci adına sisteme giriş yapılacaktır. Diğer öğrenci ile 

danışman bilgileri ise sisteme giriş yapan öğrenci tarafından 

ARBİS sisteminden ilave edilecektir.  



Başvuru İşlemi Nasıl ve Ne zaman Yapılacak? 
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Online başvuruda son altı ay içinde çekilmiş vesikalık 

fotoğraflar, Proje Planı, Proje Özeti (en az 150 en fazla 250 

kelime olacaktır) ve Proje Raporu (en az 2 en fazla 20 sayfa 

olacaktır) PDF formatında TÜBİTAK Sistemine yüklenecektir.  

Online başvuru tamamlandıktan sonra sistemden yazıcı çıktısı 

alınacak ve Proje Başvuru Onay formu öğrenciler, danışman 

ve okul müdürlüğü tarafından imzalanacaktır.  

 Sadece Başvuru Onay Formu (resim veya proje çıktısı 

istenmemektedir) 18 Ocak 2018 tarihine kadar ıslak imzalı 

olarak Bölge Koordinatörlüğü adresine (Prof.Dr.Sebahattin 

ÜNALAN - Erciyes Üniversitesi Müh.Fak. Mak.Böl. KAYSERİ) 

gönderilecek veya elden teslim edilecektir. Formlar tek tek veya 

okul ve il bazında toplu olarak gönderilebilir. Proje Başvuru 

Formu kesinlikle TÜBİTAK’a gönderilmeyecektir.  

 Başvuru sistemi kapandıktan sonra proje özeti, planı ve raporu 

ile öğrenci ve danışman isim değişiklik talepleri kabul edilmez. 



 Online başvuruda projeye ait ve boyutu 10 MB’ı geçmeyen video 

kaydı sisteme eklenebilir. Video kaydında projeyi hazırlayan kişileri 

ve okullarını çağrıştıracak, ortaya çıkaracak her türlü kişisel ve 

kurumsal bilgi (ad, adres vb.) ve görsellere (amblem, arma, fotoğraf 

vb.) yer verilmesi yasaktır. Aksi halde projeler yarışmadan elenir. 

 Başvuru sisteminde yanlış alan seçimi yapılması (Örneğin, Kimya 

alanında başvuru yapması gereken projenin Biyoloji alanından 

başvuru yapması) durumunda proje yarışmadan elenir. Alan 

uygunluğuna jüri karar verecektir.  

  Eksik veya yanlış bilgi ile yapılan başvurular ve başvuru sisteminde 

online başvuru yapıldıktan sonra onayı kaldırılmış projeler 

değerlendirmeye alınmaz. 

Yarışmaya gönderilecek projelerin sahip olması gereken şartları ve 

örnek formatları gösteren Proje Rehberine aşağıda verilen linkten 

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

ogrencileri-arastirma-projeleri-yarismasi 

Başvuru İşlemi Nasıl ve Ne zaman Yapılacak? 



Projeler Nasıl Değerlendirilecek?  
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Başvurusu yapılan bir proje tüm aşamaları başarıyla geçerse 

dört aşamada dört kez jüri değerlendirmesine tabii olacaktır.  

I. Aşama:   Ön Değerlendirme 

Proje Rehberine uygun olarak hazırlanmış projeler ilk aşamada, 

her bilim alanı için ayrı ayrı oluşturulacak Yardımcı Doçent, 

Doçent veya Profesör akademik kariyerli 3 kişilik jürilerce, 

“Proje Raporu” üzerinden online olarak 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. Jürilerin online değerlendirmesi sonucunda 

başarılı bulunan toplam 100 proje, ikinci aşama olan ve  12-15 

Mart  2018 tarihleri arasında Kayseri Bölge Merkezinde 

yapılacak olan sergiye davet edilecektir. Sergiye davet edilecek 

projeler ve gerekli belgeler TÜBİTAK tarafından okullara ve 

proje sahiplerine bildirilecektir. 

Projelerin Ön Değerlendirilmesi jürilerce öğrencilerin gıyabında 

online olarak gerçekleştirilecektir. Bu değerlendirme sürecinde 

jürilerce özetle şu kıstaslar dikkate alınacaktır:  



Projeler Nasıl Değerlendirilecek?  
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1. Özgünlük (Orijinallik): Proje konusu problemin (teknik veya 

sosyal problemin) veya problemin çözümü için kullanılan 

yöntemin (istatistik, teorik veya deneysel çözüm) özgün olması 

istenir. Daha önce başka insanlarca yapılmış veya çok kişi 

tarafından bilinen projeler düşük puan alacaklardır.  

2. Kaynak Taraması: Araştırması yapılacak proje ve 

kullanılacak çözüm yöntemi hakkında daha önce hangi 

çalışmalar yapılmış? Referanslarda veya Literatürde proje 

konusuna yakın neler var? Şimdi yapılacak çalışmanın 

öncekilerden farkı nedir? Bu soruların cevabı Özgünlüğün 

açığa çıkması açısından önemlidir. İyi bir kaynak veya literatür 

taraması çok önemli olacaktır. Bu noktada üniversitelerdeki 

öğretim üyelerinin görüşlerinin alınması veya kaynak tarama 

potansiyellerinin kullanılması düşünülmelidir. Kolayca 

ulaşılacak bir kaynağın yok sayılarak veya projede 

bahsedilmeyerek özgünlük düşünülmesi etik olmayacaktır.  
3. Tutarlılık ve Katkı: Literatürde yapılmış çalışmalar ve proje konusu 

çalışma arasında fark (katkı) özgünlük değerinin büyüklüğünü 

belirleyecektir. Projeyi yapanlar mevcut üzerine ne koydular sorusu 



Projeler Nasıl Değerlendirilecek?  
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önemli bir sorudur. İlave olarak bulunan sonuçlar afaki olmamalıdır. 

Jürinin, proje konusunun deneyle sağlamasını yapması mümkün 

olmaz. Ancak çok uçuk ve şişirilmiş sonuçları kolayca görebileceği 

unutulmamalıdır. 

4. Yararlılık (Ekonomik ve Sosyal Fayda): Seçilen Proje Konusunun 

bireysel ve toplumsal hayata bir fayda sağlaması arzu edilen bir 

durumdur. Proje konusu, yaşadığımız problemlere uzun veya kısa 

zaman diliminde çözüm üretebilmelidir.  

5. Uygulanabilirlik ve Kullanışlılık: Proje sonuçları gerek canlı sağlığı ve 

gerekse sosyal hayata uygulanabilir olmalıdır. Hayatımızın bir problemi 

çözülürken daha büyük başka bir problem oluşmamalıdır. Ekonomik, 

sosyal, siyasal, idari, ahlaki ve teknolojik olarak uygulamasında bir 

sıkıntı olmamalıdır. 

6. Sonuç ve Açıklık: Gerek proje konusunun ve çözüm yönteminin 

sunulması, gerekse sonuçların yorumlanması anlaşılır en kısa 

cümlelerle yapılmalıdır. Gereksiz ve kalabalık ifadelerin jüriyi yoracağı 

ve dikkatini dağıtacağı unutulmamalıdır. Seçilen jüri üyesi için bu 

yarışmalardaki görevi asıl görevi değildir. Özellikle ilk aşamada 80 

civarında proje değerlendirmesi gerekmektedir. Bu nedenle proje 

sunumu ve rapor yazılması olabildiğince net, kısa ve açık olmalıdır. 



Projeler Nasıl Değerlendirilecek?  

• 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 kesinlikle yasaktır.  

• Jüri üyeleri mülakat öncesi sergi alanlarını gezecekler ve 

öğrencilerle tanışma şeklinde sorular soracaktır. Jüri bu 

ziyarette proje ile ilgili sorular da sorabilir. Mülakat sınavları 

sergi salonundan ayrı bir mekanda yapılacaktır.  

II. Aşama : Kayseri Bölge Sergisi 
Kayseri Bölge Merkezindeki Sergiye Çağrılan 100 adet projeyi 

hazırlayan öğrenciler I. Aşamada kurulan 3 kişilik jürilerce 

mülakata alınacaktır. 16 



Projeler Nasıl Değerlendirilecek?  

Mülakat sınavları sergi salonundan ayrı salonlarda sadece 

öğrencilerin katılımıyla yapılacaktır. Mülakat salonuna 

danışman veya velilerin girmesine müsaade edilmeyecektir.  

Projelerin mülakat değerlendirilmesinde jürilerce ön 

değerlendirme aşamasında dikkate alınan hususlara ilave 

olarak projeyi hazırlayan öğrencilerin özellikle projeyi 

Özümseme ve Hâkimiyet seviyelerine bakılacaktır.   

Mülakat esnasında öğrencinin projeye hakimiyeti özellikle test 

edilecektir. Yorum yapamayan ezber cümlelerin haricinde bilgi 

veremeyen öğrencilerin projeleri üst seviye proje olsa bile 

başarısız sayılacaktır. Jüri öğrencinin konuya hakimiyetini 

anlamak için çapraz sorular sorabilecektir. Bu değeri niçin böyle 
aldın? Şu değeri 5 değil de 8 alsaydın ne olurdu? A yöntemi 
yerine B yöntemi kullanılsaydı fark ne olurdu? türünde sorulara 

öğrencilerin hazır olması gerekir. 

Mülakat sınavı sonucunda önceki aşamada çok yüksek puan 

alsa bile öğrenciler tarafından hazırlanmadığı anlaşılan, öğren-

cinin konuya hakim olmadığı projeler düşük puan alacaktır.  
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Projeler Nasıl Değerlendirilecek?  

 Bölge merkezinde yapılacak mülakatlar sonrasında Kayseri Bölge 
Finalistleri (yaklaşık 17 adet proje), İkincileri ve Üçüncüleri 
belirlenecektir. Bu projeler için Kayseri Bölge Merkezinde 15 Mart 
2018 Perşembe günü saat 10.00 da Ödül Töreni düzenlenecektir. 
Bu törene mümkün olan en üst seviye protokol davet edilecektir. 

III. Aşama : Türkiye Finali Sergisi 

12 bölgede Finalist olarak belirlenen projeler Final Yarışması ve 
Sergisi için Konya’ya davet edilecektir. 16-20 Nisan’da Konya’da 
düzenlenecek yarışma sergisinde projeler yeni kurulacak jürilerce 
tekrar değerlendirilecek ve değerlendirme sonucunda ilk üç sıraya 
girenler, teşvik ödülü alanlar, Çevre konusunda Tematik Konu 
Ödülü alanlar ve yılın Genç Araştırmacısı belirlenecektir. 

IV. Aşama : Uluslararası Yarışmalar 

Bu aşamada Uluslararası proje yarışmalarına TÜBİTAK tarafından 
gönderilecek projeler Türkiye Final Yarışmasına katılan tüm projeler 
arasından, farklı bir jüri tarafından belirlenecektir. 

Hatırlatma: Sergilerin yapılacağı illerin dışından gelecek öğrenciler 
ile okul müdürlüğünce görevlendirilecek olan her proje için bir 
öğretmenin konaklama, yeme-içme ve geliş-dönüş (otobüs, tren) yol 
giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. 
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Uyarılar ve Etik Kurallar Nedir? 

Bu yarışmanın ana amacı, öğrencilerin özgün düşüncelerinden 
kaynaklanmış, kendileri tarafından şekillendirilmiş, danışarak 
ama kendi bilgi ve becerileri ile tamamlanmış olması 
beklenmektedir. Asıl amacın araştırmacı ruhu açığa çıkarmak 
olması nedeniyle, proje konusunun lise eğitiminin seviye olarak 
çok üstünde olması ve araştırma merkezleri veya 
üniversitelerden laboratuvar ve bilimsel görüş desteği almaları 
makul karşılanacaktır. Bu noktada alınan destek seviyesi için 
yarışmaya katılan öğrenci ve danışmanların belirli etik kurallara 
uyması beklenir. Yarışma düzenini sağlayan kurallar ve etik  
kurallara uymayan öğrenci ve danışman hakkında gerekli 
görülürse MEB vasıtasıyla işlem başlatılır ve yarışmanın hangi 
aşamasında olursa olsun projesi iptal edilir. Kurallar şunlardır: 

• Takım halinde yarışmaya katılan iki öğrencinin de bölge ve 
final sergilerine davet edilmeleri  halinde, sergi açılışı, sergi 
boyunca stant başında ve mülakat sınavında hazır 
bulunmaması,   

• Herkesin ulaşamayacağı kaynaklardan öncelikli ve özellikli 
olarak yararlanılması,  

• Başkasının çalışmalarından kaynak gösterilmeden 
yararlanılması, 
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• Kendisine ait olmayan, sonuçlandırılmış ya da devam etmekte 

olan başka bir çalışmanın proje olarak sunulması,  

• Projede başka kişilerin ifade, buluş veya düşüncelerini kaynak 

göstermeksizin kendisine aitmiş gibi kullanılması,  

• Daha önce sunulan bir projeyi içeriğini değiştirmeden küçük 

başlık, alan ve kelime değişimleriyle tekrar sunulması, 
• Konunun uzmanlarından gereğinden fazla yardım alınması ve 

projenin ekseriyetinin öğrencilerce yapılmamış olması, (Örnek 
olarak Kayseri’de ikamet eden ve Kayseri’deki bir lisede öğrenim 
gören öğrencinin Erzurum’daki üniversitede haftalar süren deney 
yapması makul olmayacaktır) 

• Yarışmacıların jüri üyelerine projeyi gerçekleştirirken kullandıkları 
malzeme ve bilgi kaynaklarını açıklamaması, kendilerini 
destekleyen ve yönlendiren kişileri/kurumları belirtmemesi, 

• Halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil edecek projeler sunulması,  
• Canlı hayvan üzerinde deney yapan öğrencilerin bu noktadaki etik 

kurallara uymaması, 
• Özellikle radyoaktif maddeler, tehlikeli deney setleri, toksik ve 

kanserojen vb. maddeler ihtiva eden projeler sunulması. 
Bu kuralları ihlal eden öğrenciler ve danışmanlar bundan sonraki  
TÜBİTAK etkinliklerine katılamayacaktır. Son 3 uyarının detayları için 
TÜBİTAK Web sayfasında ilan edilen Proje Rehberini okumanız 
önerilir.  20 
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Yarışma ile ilgili sonuçlar ve yazılı belgeler öğrenci, danışman ve 

okul müdürlüklerine TÜBİTAK tarafından e-posta olarak gönderilir. 

Sürecin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için yarışma süresince 

sisteme gireceğiniz ve online başvuru esnasında tanımladığınız e-

posta adresinizi ve TÜBİTAK web sayfasını sürekli takip etmeniz 

beklenmektedir.  

 

 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 açısından jüri kararı kesindir. 



Final Yarışmasında ulusal dereceye giren öğrenciler üniversite sınavına 

girecekleri ilk yıl, bir defaya mahsus olmak üzere derece aldıkları alanla 

ilgili bir bölümü seçmeleri durumunda yarışmada aldıkları derece ile 

orantılı ek katsayı uygulamasından yararlanırlar. (Bkz. 2018 ÖSYS 

Kılavuzu) Dereceye giren öğrenciler üniversite sınavına girecekleri yıl 

ÖSYS kılavuzunda belirtilen tarih ve şekilde TÜBİTAK’a ek katsayı 

başvurusunda bulunurlar. 

Uluslararası proje yarışmalarına TÜBİTAK tarafından gönderilecek 

projeler Final yarışmasına katılan projeler arasından belirlenir. 

Uluslararası Proje Yarışmalarına TÜBİTAK tarafından gönderilerek 

Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ödüllerinden birini alan öğrenciler derece 

aldıkları alanla ilgili bir bölümü tercih etmeleri durumunda alanlarındaki 

yükseköğretim programlarından burslu programlar hariç istedikleri 

programa sınavsız olarak kontenjan dışından ÖSYM tarafından 

yerleştirilir. (Bkz. 2018 ÖSYS Kılavuzu). Uluslararası proje yarışmalarında 

derece alan öğrenciler üniversite sınavına girecekleri yıl ÖSYS 

kılavuzunda belirtilen tarih ve şekilde TÜBİTAK’a ek katsayı 

başvurusunda bulunurlar. Ayrıca Uluslararası Proje Yarışmalarına 

TÜBİTAK tarafından gönderilerek Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ödülü alan 

öğrenciler TÜBİTAK 2205 - Yurt İçi Lisans Burs Programından 

yararlandırılırlar. 

Finalistler için Ek Katsayı Uygulaması 



TÜBİTAK tarafından verilen Belge ve Ödüller 

Finalist 2. lik 3. lük Teşvik 

Danışman/Öğrenci 3500 TL 3000 TL 2500 TL 1500 TL 

Yılın Genç 

Araştırmacısı 
3500 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 

• Dereceye girenlere TÜBİTAK tarafından parasal ödüller: 

 

 

 

 

Finalist 2.lik 3.lük 

Öğrenci 700 TL 500 TL 400 TL 

Danışman 600 TL 450 TL 350 TL 

Tematik Alan Ödülü, Teşvik Ödülü haricindeki ödül alan projelerden 

seçilecek olup alınan derecedeki ödül kadar ödül verilecektir. 

Final Sergisi (Konya) 



Başvuru tarihleri 18 Aralık 2017-  

12 Ocak 2018 

Başvuru çıktısının Bölge Koordinatörlüğüne teslimi 18 Ocak 2018 

Sergiye davet edilecek öğrencilere e-posta ile davet 

gönderilmesi (TÜBİTAK tarafından gönderilecektir.) 

21 Şubat 2018 

Bölge dışından gelip, konaklama yapacak öğrenci ve 

öğretmenlerin listesinin Bölge Koordinatörlüğüne 

bildirilmesi 

(Okul müdürlükleri tarafından gönderilecektir.) 

28 Şubat 2018 

Bölge sergisi için projelerin hazırlanması ve sergi 

açılışı 

12 Mart 2018 

Bölge ödül töreni 15 Mart 2018 

Final yarışması (Konya) 16-20 Nisan 2018 

PROJE YARIŞMASI TAKVİMİ 



• 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... 
 


