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Kitapçığın Amacı ve Yararları 
Bu kitapçığın amacı imam hatip liselerimize ve ortaokullarımıza Tübitak 
projeleri hazırlarken başvurabilecekleri pratik bir kaynak oluşturmaktır.  
Kitapçık siz değerli öğretmen ve öğrencilerimizin proje hazırlarken temel 
sorunlarını gidermeye yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.  

DİN ÖĞRETİMİ PROJELER KOMİSYONU  
2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı’nda İl Milli Eğitim Din Öğretimi Şube 
Müdürü Sayın Yusuf Yılmaz liderliğinde çalışmalarına başlayan Din 
Öğretimi Projeler Komisyonu,  İmam Hatip Okullarımızda öğrenim gören 
çocuklarımızı, gençlerimizi yarının dünyasına hazır olmanın dışında 
yarının dünyasını da şekillendirecek, bu dünyaya yön verecek bireyler 
yetiştirme amacıyla yola çıktı. Komisyonumuz şu alt başlıklarda çalışmalar 

yürütmektedir.  

 

 

“İmam Hatipler 
Geleceği 

Şekillendirecek” 
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1. Robotik Kodlama: İzmir’deki İmam Hatip Okullarımıza robotik 
kodlama atölyelerinin kurulması ve robotik kodlama eğitmenlerinin 
eğitimi üzerinde çalışan ekibimiz aynı zamanda İmam Hatip 
Akademi kapsamında öğrencilerimize Robotik Kodlama eğitimleri 
de vermektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği Robotik 
yarışmalarına öğrenci hazırlayan ekibimiz aynı zamanda Kodİzmir 
adı altındaki internet sitemizde çalışmalarını kamuoyuyla 
paylaşmaktadır. Ekibimiz bu yıl 3.’sü düzenlenecek olan Robotik 
ve Kodlama Günleri ile imam hatip okulları arasında robotik ve 
kodlama, dron yarışmaları düzenlemektedir.  

 

2. TÜBİTAK ve GSB Projeleri : İzmir’deki imam hatip okullarımızın 
Tübitak 4004/4005/4006 ve 4007 projeleri ile Liselerarası 2204 
Araştırma Projeleri Yarışması ve Ortaokullar arası Proje 
Yarışması’na öğrenci hazırlanması konularında okullarımızın proje 
koordinatörü öğretmenlerine  rehberlik edecek toplantılar 
düzenleyerek proje hazırlık ve başvuru sürecinde 
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öğretmenlerimize danışmanlık yapmaktadır. İmam Hatip 
okullarımızda TÜBİTAK Öğrenci Kulüplerinin kurulması yönünde 
çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca Gençlik Spor Bakanlığı 
projeleri çağrı süreçlerinde öğretmen ve öğrencilere proje yazma 
eğitimi vermiştir. Projelerin imam hatipler bazında katılım ve 
sonuçlarına ilişkin istatistiksel bilgileri de analiz eden ekibimiz İl 
Milli Eğitim Din Öğretimi Şube Müdürlüğü için de proje yazma 
çalışmasını sürdürmektedir.  

 

 

3. Liderlik ve Etkili Konuşma Eğitimleri: İmam Hatip Akademi 
kapsamında Kişisel Gelişim Uzmanı Mine Masal Sorgun 
tarafından imam hatip okullarımızda eğitim gören öğrencilerimize 
hafta içi yapılan eğitim çalışmaları ile topluluk önünde etkili 
konuşma ve liderlik eğitimleri verilmekte öğrencilerimizin çeşitli 
platformlarda kendilerini ifade edebilecekleri sunumlar 
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hazırlamaları sağlanmaktadır. Böylece akademik donanıma sahip 
olan öğrencilerimizin aynı zamanda sosyal becerileri ve 
özgüvenleri gelişmiş, her alanda imam hatiplilerin etkin 
olabileceğini göstermeleri amaçlanmaktadır.  

 

4. Erasmus+ ve E-Twinning Proejeleri: Ekibimiz İmam Hatip 
okullarımızın AB Erasmus+ Projelerini tanımaları ve proje yazım 
teknikleri proje başvuruları sırasında yapılması gerekenler ve E-
Twininng Projesi hazırlama konusunda imam hatip liselerinde 
çalışan öğretmenlerimize eğitim programları düzenlenmekte ve 
süreç içinde danışmanlık yapılmaktadır.  
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5. Bilge-İş: İmam Hatip Okullarımızdaki Öğrencilerimizin Bilge-İş 
portalından Drone- Siber Güvenlik ve Sızma Testi konularında 
online dersler almalarını sağlamak ve ODTÜ onaylı sertifikalarını 
almaları üzerine yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Bu alanda 
sertifika alan imam hatip akademi öğrencilerimizin ODTÜ 
ziyaretleri gerçekleştirmesi planlanmaktadır.  
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6. Spor ve Sosyal Gelişim: Tüm imam hatip okullarımızdaki 
öğrencilerimizin katıldığı masa tenisi, bocce, voleybol, futbol, 
okçuluk, dart, akıl ve zeka oyunları ile geleneksel sokak oyunları 
turnuvaları düzenleyen ekibimiz imam hatip öğrencilerimizin sosyal 
ve sportif alandaki bilgi ve becerilerini sergileyebilecekleri imkanı 
onlara sunarak yıl sonunda gerçekleştirilen ödül töreninde başarılı 
olan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ödüllendirilmektedir. Ayrıca 
ekibimiz imam hatip okullarımızdaki beden eğitimi 
öğretmenlerimizin açtığı kurslarla öğrencilerimizi Spor 
Akademilerine, Polis Okullarına ve Askeri Okullara hazırlama 
eğitimleri verilmesine destek olmaktadır.  

. 
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Proje Nedir?  
 Bir sonucu hedefleyen özgünlüğü olan ve sınırlı bir süre içinde 

gerçekleştirilen ve tekrar etmeyen tüm girişimlerdir.. 

 Toplumun Öncelikleri veya Kişisel Düşünceler doğrultusunda 
yapılan planlama ve organizasyonlardır. 

 Genel olarak, (kurumun vizyonunu gerçekleştirmek için 
uygulanan) hedefleri tanımlanmış ve belli bir kaynak ve zaman 
planına bağlı süreli çabalardır. 

 Strateji geliştirip uygulamakta kendisinden faydalanacağımız “yeni 
bir şey ” tasarlayabilmek için bir araya getirdiğimiz örgütsel 
kaynaklardan oluşur . 

 Neden Proje Yapıyoruz?  

 Düşünülen çalışma için mali kaynak yaratmak. 

 Proje çalışma disiplinini öğrenmek. 

  Farklı disiplinler ile çalışabilmek. 

 Detaylı araştırma yapabilmek. 

 

 Projenin Ana Bileşenleri Nedir? 

 • İyi bir araştırma konusu/başlığı  

  Araştırmanın varlık sebebi 

  Eleştirel kaynak incelemesi  

  Araştırmanın soruları, hipotezleri  

 Araştırmanın verileri  



10 

 Çözümlemeleri 

  Bulguların teorik pratik anlamı  

 Proje Hedefleri Akıllıca Belirtilmelidir “SMART” 
Modeli 

 

1. Okulunuz için size özel ve somut hedefler belirleyin. 

Unutmayın her birimizin hayattaki amacı ve motivasyonu farklı. Bu 

nedenle belirlediğiniz hedefin size özel olması ve somut olarak 

resminin çizilmesi son derece önemli.  

2. Ölçülebilir bir hedef belirleyin. 

Hedefinize giden yolda gelişiminizin ölçülebilir olması önemlidir. 

Dolayısıyla hedeflerinizin niceliksel ya da niteliksel işaretçilerle olarak 

ölçülebilir olduğundan emin olun. Mesela bir bankacı için performans 

hedefine ulaşmak için ayda 15 bireysel müşteri bağlamak ölçülebilir bir 

hedeftir. 
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3. Ulaşılabilir hedefler belirleyin. 

Arzu ettikleri başarıya ulaşamayanların yaptığı en büyük hata 

kendilerine ulaşılabilir hedefler belirlememeleridir. Dolayısıyla siz 

belirlediğiniz  hedefin ulaşılabilir olduğundan emin olun. Dolayısıyla bu 

noktada açık ve net bir eylem planı belirlemek etkili olabilir. Böylece 

uzun ve kısa vadeli hedeflerle, süreç hedefleri belirleyebilir; net 

çizgilerle belirlediğiniz eylem adımlarını atarken neye ihtiyacınız 

olacağını önceden saptayabilirsiniz. 

4. Gerçekçi hedefler belirleyin. 

Her şey önce hayal etmekle başlar ve çoğu zaman hayal edebildiğiniz 

sürece başarabilirsiniz. Ancak unutmayın, hayal ederken bile 

zihninizde o hedefe ulaşmanız ve ulaşırken belirli yollardan geçmeyi 

başarmanız gerekir. Dolayısıyla hayallerinizin ne kadar gerçekçi 

olduğunu sorgulayın. kaynaklarınıza ve içinde bulunduğunuz koşullara 

uygun hedef belirlemek, başarıya giden yolda önemlidir. 

5. Zaman sınırlı hedefler belirleyin. 

Zaman sınırlı hedefler koymak, hedefinize odaklı kalmanıza yardımcı 

olacaktır. Bu nedenle hedefe ulaşacak süreci tanımlarken, zaman 

süreci tanımlamayı unutmayın. 

 Projelerde Kapsam Yönetimi “ Kapsam 
Tanımlaması Nedir?” ( Bir işi 
Gerçekleştirebilmek için yapılması gereken 
işler) 
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Planla  / Uygula / Önlem Al / Kontrol Et  

 

Proje Yönetimi Nedir?  

Belirli bir zaman ve bütçe çerçevesinde, belirli bir amaca 

ulaşmayı sağlayacak sonuçları üretmek üzere beşeri ve 

fiziksel kaynakların bir araya getirilmesi, yönetimi ve 

zamanlanmasıdır. 

 

Problem Tanımlaması ? 

Problem: Bulunduğumuz durumla, hedeflenen durum 
arasındaki farktır. 
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Kritik Sorular  
 

• Ne? Nasıl? Neden? Niçin? Neyi? Hangi? Kimler?  

• Neyi başarmak istiyoruz?  

• Hedeflerimiz nelerdir?  

• Önceliklerimiz neler?  

• Ne kadar zamanda sonuca ulaşmalıyız? 

 • Hangi faaliyetler programlanmalı? 

 • Bu faaliyetleri gerçekleştirmek için proje ekibinde 
kimler olmalı?  

• Bu faaliyetleri gerçekleştirmenin maliyeti ne kadar?  

• Bu faaliyetler nasıl gerçekleştirilebilir?  

• Proje konusunda kimler hangi düzeyde bilgilendirilmeli?  

• Projeyi yürütürken hangi sorunlarla karşılaşabiliriz? 

İyi Proje Nedir? 

1) Hedefler, fon sağlayan kurumun hedefleri ve ilgili ulusal/ bölgesel 
stratejilerle uyumludur. 

 2) Kuvvetli tutarlı iç mantık(mantıksal çerçeve); ölçülebilir hedefler, 
ulaşılabilir amaçlar, ölçülebilir etkiler, uygun göstergeler ve 
doğrulama kaynakları .  

3) Ayrıca…. Uygulama planı; görev analizi; paydaş katılımı; açıkça 
belirtilmiş eş-finansman kaynaklarıyla oluşturulan gerçekçi bütçe. 

Proje Tasarımındaki Sorunlar 
 Proje fon sağlayan kurumun öncelikleriyle uyumlu değil. 
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  Sosyo-ekonomik çerçeveyi algılamada yetersizlik 

  Diğer faaliyetleri dikkate almaksızın sadece tasarlanan projeyi kendi 
ortamı içerisinde değerlendirmek  

 Genel hedefler ile proje hedefi arasında açık bir bağlantının olmaması  
Hedefler açık değil  

 Faydalanıcılar açıkça tanımlanmamış  

 Aşırı iyimser beklentiler  

 Belirsiz(açık olmayan) çıktılar. 

Proje Tasarımındaki Sorunlar 

• İzomorfizm… biz de modaya uyalım  

• Kötü özet, giriş, sonuç 

 • Kes-yapıştır  

• Internette ne varsa onunla yetinelim 

 • Örneklemede keyfilik…  

• Başlık içerik uyuşmazlığı 

 • Araştırma sorusu-hipotezi, bulgu yorumu uyuşmazlığı  

• Anlaşılmaz dil  

• Çeviri kokusu 

Projelerde Başarısızlık Nedenleri 

 

• Standartlar süreçlere dayanan proje Yönetim metodolojisinin 
kullanılmaması 

 • Kötü tanımlanan hedefler ve ihtiyaçlar  

• Yetersiz ve etkisiz planlama  
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• Yetersiz ya da eksik proje yönetimi  

• Proje Yöneticisinin yetersizliği 

 

ÖNEMLİ NOT: Özellike TÜBİTAK ve GSB gibi projelerde Çağrı Metinleri 
büyük önem taşımaktadır. Çağrı Metni iyi okunup analiz edilmeli Proje 
Çağrısına çıkan kurumun hedef ve beklentileri ile doğru orantılı projeler 
hazırlanmalıdır. Ayrıca Çağrı metinlerinde proje başvuru aşamaları da iyi 
incelenmeli teknik sebeplerden doğan aksaklıklar nedeniyle  bazen çok 
kaliteli projeler bile  değerlendirme dışı bırakılmaktadır. 

Önyargılar 
• Projenin etkin değerlendirileceği hususundaki çekinceler  

• Pozitif ayrımcılığın yapılması  

• Değerlendirme süreci ile ilgili belirsizlikler ve söylentiler  

 Jürilerin  ön yargılı davranması  

 Jürilerin projeleri iyi incelememesi 

  Raporlamada yapılan yanlışlıklar  

 • Başarısızlık korkusu 
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TÜBİTAK 4004 Bilim ve Doğa Okulları Projesi 
4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı; bilginin 
toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bilginin mümkün 
olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde 
kazandırılmasını amaçlamaktadır. Program kapsamındaki projelerde; 
katılımcıların bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak 
duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin teşvik edilmesi 
hedeflenmektedir. 

Çağrı Amaçları: 
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 Doğal süreçlerin bilimsel bakış açısıyla anlaşılmasını 
desteklemek, 

 Katılımcıları izleyici ve dinleyici konumundan çıkarıp, aktif görevler 
vererek onları “yapan-yaşayan” konumuna getirmek, bu yolla 
anlamlı öğrenmeyi sağlayarak bilginin daha kalıcı olmasına 
katkıda bulunmak, 

 Farklı konularda gerçekleştirilen gözlem ve uygulamalarla 
katılımcılara disiplinlerarası bir bakış açısı kazandırmak, 

 Etkileşimli uygulamalarla, katılımcıların bilime bakış açısının 
olumlu yönde gelişmesine katkıda bulunmak, 

 Bireylerin bilimsel çalışmalar ve bilimsel düşünme konusunda 
özgüvenini geliştirmek ve pekiştirmek, 

 Elde edilen kazanımlara dayalı olarak katılımcılarda girişimciliğin 
ve bireysel yaratıcılığın gelişimine katkı sağlamaktır. 

 

 Proje Çağrılarına nasıl başvuru yapılır?  

Başvuruya ait proje bilgi giriş aşaması, http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr 
adresinden ARBİS bilgileri ile giriş yapılarak çevrimiçi yapılacaktır. ARBİS 
hesabınız yoksa, http://arbis.tubitak.gov.tr adresine girerek 
oluşturabilirsiniz. Proje bilgi giriş aşaması sistem üzerinden onaylandıktan 
sonra, yürütücü tarafından E-imza sürecinin başlatılması gerekmektedir. 

 Hedef Kitle olarak Çağrı’da sıralanan gruplar dışında hedef kitle 
belirlenebilir mi?  
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Projenin hedef kitlesi, aşağıdaki grupların en az birinden oluşmalıdır: Grup 
Hedef Kitle  

1 Okul Öncesi Dönemi Çocukları  
2 İlkokul Öğrencileri 
 3 Ortaokul Öğrencileri  
4 Lise ve Dengi Okul Öğrencileri  
5 Ön Lisans Öğrencileri  
6 Lisans Öğrencileri 
 7 Lisansüstü Öğrenciler  
8 Öğretmenler 
 
 

Kimler Proje Yürütücüsü Olabilir? 
 
 a) TÜBİTAK 4004 Programında proje yürütücüsü olabilmek için aşağıdaki 
her iki koşulun sağlanması gerekmektedir: 
 i) En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak, 
 ii) Bir kamu kurum / kuruluşunda, üniversitede, belediyede ya da kamu 
veya belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezinde tam zamanlı personel 
kadrosunda bulunmak. 
 b) Proje öneri sürecinde ve kabul edilen projelerin yürütülmesi sürecinde 
https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/13209/bilim_ve_toplum_projele
rind e_uygulanacak_idari_ve_mali_esaslar.pdf adresinde yer alan “Bilim 
ve Toplum Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar”ın ikinci 
maddesinin (b) fıkrasında belirtilen görevlerde bulunan kişiler yürütücü 
olamazlar veya yürütücülüğe devam edemezler, ancak proje yürütücülüğü 
dışında kalan diğer görevlerde bulunabilirler.  
c) Türkiye’de ikamet etmeyen kişiler (T.C vatandaşı ve yabancı uyruklu 
kişiler) projelerde yürütücü veya uzman personel olarak görev alamazlar 
 
Aşağıdaki linkten geçmiş yıllara ait çağrı metinlerine , onaylanmış proje 
örneklerine, genelge ve yönetmeliklere, başvuru belgelerine ulaşabilirsiniz. 
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http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-

ve-toplum/ulusal-destek-

programlari/4004/icerik-program-hakkinda 

Başvurular, 24 Ekim – 9 Aralık 2019 saat 17.30 tarihleri 

arasında http://bilimtoplum-

pbs.tubitak.gov.tr adresinden E-imza aracılığı ile yapılır. 

 

4005 

YENİLİKÇİ EĞİTİM   UYGULAMALARI 

 
 Çağrı Kapsamı: 

       Bu çağrıyla, çağrı kapsamındaki konularla ilgili faaliyet ve uygulamaları 
içeren projelerin desteklenerek öğretmenlerin / 
akademisyenlerin ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir. 
  
Öğretmenlere / akademisyenlere, kendi branşlarına yönelik olarak 
öğrencilerde ilgi ve merak uyandırmak, olumlu tutum geliştirmek, 
öğrencilerinin motivasyonlarını artırmak ve öğrenmelerini sağlamak için 
gerekli bilgi ve becerileri yenilikçi yaklaşımlar aracılığıyla etkileşimli 
olarak kazandırmak bu çağrı kapsamındadır. 

“Yenilikçi” yaklaşımlar ile kastedilen; eğitimde karşılaşılan 
problemlerin çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası güncel,  yeni 
yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerdir. 

Çağrı Amaçları: 

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-programlari/4004/icerik-program-hakkinda
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-programlari/4004/icerik-program-hakkinda
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-programlari/4004/icerik-program-hakkinda
http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr/
http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr/
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Bu program kapsamında öğretmenlerle yürütülecek etkinlikler yoluyla 
aşağıdaki amaçlara ulaşılması hedeflenmektedir. 

 Bilimi ve bilim insanını sevdirmek, 

 Bilimin eğlenceli boyutuna vurgu yapmak, 

 Toplumda ve öğrencilerde bilime ve bilim insanına yönelik 
olumsuz endişe, kaygı ve önyargıları ortadan kaldırmak, 

 Bilimsel araştırma yapan kurum/kuruluşlarla okul arasında köprü 
kurmak, 

 Bilimsel süreç becerilerini geliştirmek, 

 Bilimin doğasının anlaşılmasını sağlamak, 

 Bilim, teknoloji, toplum, çevre ve birey arasındaki etkileşimi 
kavratmak, 

 Okul dışı kaynakların, çağrı amaçlarına uygun olarak 
kullanılmasını sağlamak, 

 Özgün yöntem, teknik ve materyallerin etkili kullanımını 
yaygınlaştırmak, 

 Bilimsel tecrübelerin paylaşılması ve yeni içeriklerin 
geliştirilmesine yönelik etkinlikleri yaygınlaştırmak, 

 Üst düzey düşünme becerilerini geliştirmek, 
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 Bilimin günlük hayatla ilişkilendirilmesi ve öğrencilerde/toplumda 
karşılaşılan “Bu benim işime nerede, nasıl yarayacak?” vb. 
sorulara anlamlı cevapların verilebilmesini sağlamak, 

 Refah toplumu ve bilimsel/teknolojik faaliyetler arasındaki ilişkinin 
kavranmasını sağlamak, 

 Bilimsel bir bakış açısıyla çevre farkındalığını ve duyarlılığını 
geliştirmek, 

 Bilim okuryazarlığını yaygınlaştırmak, 

 Çağrı konusuyla ilgili iyi örnekleri transfer etmek ve uyarlamak, 

 “Yurttaş bilim insanı” kavramı çerçevesine giren faaliyetleri teşvik 
etmek, 

 Web 3.0 (Semantik Web) teknolojilerinin çağrı kapsamında 
kullanımına yönelik faaliyet ve oluşumları 
geliştirmek/yaygınlaştırmak. 

Destek Miktarı 

 Destek üst limiti, Proje Teşvik İkramiyesi hariç 120.000 TL (KDV 
dâhil)’dir. 

 Projenin için gerekli makine/teçhizat, sarf giderleri, konaklama, 
iaşe veya taşıt kiralama hizmetleri, seyahat giderleri, etüt-bilirkişi 
ekspertiz giderleri (eğitmen, rehber, sağlık personeli vb.), bilimsel 
toplantı katılım ücreti ve organizasyon giderleri maliyet kalemleri 
arasında yer alır. 
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 Etüt-bilirkişi ekspertiz giderleri (eğitmen, rehber, sağlık personeli 
başına) ile ilgili olarak; görev alan kişiye proje bazında yapılacak 
ödemeler için belirlenen üst sınırlar (TL): 

 Görev 1-3. Günler 4-10. Günler Toplam 

 Eğitmen 300 100  1.600 

 Rehber 200 100 1.300 

 Sağlık Personeli 125 125 1.250 

 Projede görev alan kişilerin (proje ekibi ve katılımcıların), iaşe 
ücreti üst sınırı bir kişi için KDV dâhil en fazla 60 TL/gün, 
konaklama bedeli ise belgelenmesi karşılığında 120 TL/gün’dür. 

 Katılımcılardan alınacak katkı payı 50 TL’yi geçemez. Alınacak 
katkı paylarının bütçeye gelir kaydedilmek üzere, projenin 
yürütüldüğü kurum/kuruluşun banka hesabına yatırılır. 

 Proje yürütücüsüne, proje konusuyla ilgili olmak üzere yurt içi/yurt 
dışı toplantılarda tebliğ vb. sunmak amacıyla öneride sunmak ve 
Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü’nden onay alınması 
halinde proje başına yalnızca bir kişiye en fazla 1.000 TL ödenek 
verilebilir. Bu ödenek kişinin konaklama, gündelik, konferansa 
katılım ve ulaşım giderlerini kapsamaktadır. 

 TÜBİTAK tarafından yürütücü kurum/kuruluşun imkânlarıyla 
karşılanabileceği değerlendirilen mal ve hizmet alımları, 
prodüksiyon (çoklu medya, animasyon vb.), yazılım, 
alan/mekan/salon kirası, ısıtma, aydınlatma, temizlik, güvenlik, 
inşaat, tamir, bakım / onarım, üniversite, enstitü veya araştırma 
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merkezleri laboratuvarlarının, toplantı oda ve salonlarının veya 
otel konferans salonlarının kiralanması destek kapsamına girmez. 

Başvuru Koşulları 

 
Proje Yürütücüsü Olma Koşulları: 

 Türkiye’de ikamet etmek, (Türkiye’de ikamet etmeyen T.C vatandaşı veya yabancı uyruklu 

kişiler projelerde yürütücü olarak görev alamazlar.) 

 Doktora ve üzeri eğitim derecesine sahip olmak, 

 Kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler, belediyeler ya da kamunun veya belediye 

iştiraklerinin işlettiği bilim merkezinde tam zamanlı personel kadrosunda olmak, 

*Kamu kurum ve kuruluşlarında, Vali, Kaymakam, Belediye Başkanı, Müsteşar, Genel 

Sekreter, Genel Müdür, Başhekim, Daire ve Grup Başkanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının 

il ve ilçe müdürleri ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları, Rektör, Rektör Yardımcısı, 

Dekan, Araştırma Enstitüleri hariç Enstitü Müdürü, Yüksekokul Müdürü ve Meslek 

Yüksekokulu Müdürü proje başvuru sürecinden, projenin sonuçlandırılmasına kadar 

gerçekleşen süreçlerde yürütücü olamazlar ve/veya yürütücülüğe devam edemezler, ancak 

proje yürütücülüğü dışında kalan diğer görevlerde görev alabilirler. 

Başvuru Yöntemi 

-Programa başvuru sadece Çevrimiçi olarak yapılır. Başvuruya ait tüm bilgi 
ve belgeler başvuru sistemine yüklenir. TÜBİTAK’a basılı evrak 
gönderilmez. 

 Proje başvurusu yapılabilmesi için tüm başvuru sahiplerinin (proje 
yürütücülerinin) öncelikle Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) 
hesabının bulunması gerekir. ARBİS hesabı bulunmayan başvuru 
sahipleri, adresinden kayıt olabilir. ARBİS kaydını tamamlayan 
başvuru sahipleri (proje yürütücüleri) 
başvurularını http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr adresinden  

 Değerlendirme Yöntemi 

 Ön İnceleme: 

http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr/
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 Proje Başvuru Sistemi'ne gerekli tüm belgeleri eksiksiz, doğru ve 
açılır olarak yüklenen ve E-imza onayı ile başvuru süreci 
tamamlanan projeler, ön incelemeye alınır. Ön inceleme 
sürecinde, Çağrı Metninde Ön İnceleme başlığı altında yer alan 
hususlar ile ilgili bir durum olduğu tespit edilen projeler, Danışma 
ve Değerlendirme Kurulu’nun önerisi ve TÜBİTAK’ın kararıyla 
panel değerlendirmesine alınmaz ve iade edilir. 

 Panel Değerlendirmesi: 

 Ön incelemeyi geçen projeler, “Yenilikçi İçerik ve Aktarım”, 
“Yaygın Etki” ve “Yapılabilirlik” kriterlerine göre, alanlarında uzman 
panelistler tarafından değerlendirilir. 

4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı, öğretmenlere 
ve akademisyenlere; kendi branşlarına ve genel olarak öğretmenlik 
mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin 
etkileşimli olarak kazandırılmasını amaçlamaktadır. 

• 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı Çağrı Metni 

• 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı Proje Öneri 
Formu 
Başvurular, 24 Ekim – 9 Aralık 2019 saat 17.30 tarihleri 

arasında http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr adresinden E-imza 
aracılığı ile yapılır. 

 

 

4006 TÜBİTAK BİLİM FUARLARI  

AMAÇ  

5 - 12. sınıf öğrencilerinin, eğitim-öğretim programı çerçevesinde ve kendi 

ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma 

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/303/4005_cagri_metni_2019.pdf
https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/303/4005_proje_oneri_formu_2019.docx
https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/303/4005_proje_oneri_formu_2019.docx
http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr/
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yaparak, araştırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri  ve eğlenerek 

öğrenebilecekleri bir ortamın oluşturulmasıdır. 

4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları ile;  

• Öğrencilerin bilimsel çalışmalar gerçekleştirme konusunda teşvik 

edilerek bilimsel yaklaşım becerilerinin geliştirilmesine katkı 

sağlanması,  

• Farklı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor seviyedeki her öğrenciye 

proje hazırlama fırsatının sunulması, 

• Araştırma tekniklerinin, raporlamanın ve sunum becerilerinin 

tabana yayılarak öğrencilere kazandırılması,  

• Öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak 

işbirliği içerisinde proje hazırlama konusunda yeni ortam ve 

olanakların sağlanması, 

• Gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm bulunmasında bilimsel 

çalışmaların ve bulguların yaparak-yaşayarak öğrencilere 

kazandırılması ve bilimsel yaklaşım becerilerinin yaygınlaştırılması 

amaçlanmaktadır.  

4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Mevzuatı ve Uygulaması 

http://bilimiz.tubitak.gov.tr internet sitesinden güncel mevzuata / usul ve 

esaslara, İl Temsilcisi listesine, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Temsilcisi 

listesine, Çağrı Metnine, güncel bilgi ve duyurulara  erişilebilir.  

4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Terimleri 

 Alt Proje; 

http://bilimiz.tubitak.gov.tr/
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Bilim Fuarı'nda sergilenmek üzere danışman öğretmen rehberliğinde 

öğrenciler tarafından hazırlanan her bir projedir. 

 Bilim Fuarı; 

TÜBİTAK tarafından uygun görülen alt projelerin sergilendiği etkinliktir. 

 Proje Yürütücüsü; 

Yapılacak sözleşmeye taraf olan, fuar sürecinde görev alan öğrencilere 

rehberlik eden, fuarın bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü 

sorumluluğunu taşıyan, fuarla ilgili yazışmaları yapan, fuarın 

yönetiminden sorumlu, proje yürütücüsü kurum / kuruluşta kadrolu ya da 

tam zamanlı görevli öğretmendir.  

 Danışman Öğretmen; 

Bilim Fuarı alt proje çalışmalarında öğrencilere danışmanlık yapan 

öğretmendir. 

 Öğrenci; 

Bilim Fuarı'nda sergilenecek alt projelerin hazırlık ve sergilenme sürecinde 

görev alan öğrencidir. 

 İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Temsilcisi;  

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen, program kapsamında 

proje yürütücülerine destek olan ve izleme sürecinde görev alan kişidir. 

 İl Temsilcisi; 

Bilim Fuarlarında sergilenecek alt projelerin hazırlanma sürecine katkı 

sağlayan, içerik ve türleri ile çağrı metnine uygunluğunu değerlendiren ve 
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sergilenmesi için onay veren, izleme sürecinde görev alan, ilgili Müdürlük 

tarafından Başkanlık onayı ile görevlendirilen akademisyendir. 

 İzleyici; 

Düzenlenen Bilim Fuarını yerinde ziyaret eden, izleyen, değerlendiren ve 

TÜBİTAK’a izleyici raporu hazırlamak üzere Müdürlük tarafından 

görevlendirilen en az lisans mezunu kişidir.  

Bilim Fuarların Planlanması ile İlgili Görevler 
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Alt Proje Türleri 

Araştırma Alt Projesi  

• Öğrencilerin farklı alanlardaki problemlerin çözümüne yönelik 

hipotezler ortaya koyup test ettikleri ve elde ettikleri bulguları 

yorumladıkları alt projelerdir.  

Tasarım Alt Projesi  

• Öğrencilerin günlük hayatlarında karşılaştıkları bir problemi 

çözecek ya da bir işi daha iyi yapacak bir model / araç geliştirip 

test ettikleri alt projelerdir.  

İnceleme Alt Projesi  
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• Öğrencilerin merak ettikleri bir konuyla ilgili daha önceden 

üretilmiş olan bilgileri kapsamlı bir şekilde inceleyip konuya ilişkin 

genel bulgular ortaya koydukları alt projelerdir.  

Araştırma Alt Proje Basamakları 

1- Alt Proje Konusunu Belirleme  

Alt proje öğrencilerin gözlemleri sonucunda günlük 

hayatlarında fark ettiği, ilgisini çeken ya da merak uyandıran 

bir konuyu belirlemeleri beklenmektedir.  

2- Araştırma Yapma  

Öğrencilerden alt proje konusunu ve bu kapsamda sorununu 

oluşturması beklenmektedir. Daha sonra öğrencilerin sorunu 

cevaplamak için konuyla ilgili mevcut bilgileri araştırmaya 

yönlendirilmeleri gerekmektedir.  

3- Hipotez Kurma  

Amaç, alt proje tamamlandığında elde edilmek istenen sonucun 

tanımlanmasıdır. Alt projelerin genelde tek bir amacı vardır. 

Amacı yazmak hipotezi kurmayı sağlar.  

4- Deney ve Gözlem Zamanı  

Öğrencilerin, hipotezi sınamak ve tahminlerinin doğru olup 

olmadığını anlamak için bir deney tasarlaması, gözlem ve analizler 

yapması gereklidir.  

5- Veri Toplama, Değerlendirme ve Sonuç  

Bu aşamada öğrenciler ne kadar çok veri elde ederse hipotezlerini 

destekleme veya çürütme yolunda o kadar başarılı olurlar.  
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6- Alt Proje Posteri Hazırlama  

Bütün alt projenin özeti olan ve alt projenin yapılış aşamalarını 

anlatan bu poster, alt projenin başarılı olup olmadığının da 

göstergesidir.  

Tasarım Alt Proje Basamakları 

Tasarım alt projeleriyle öğrenciler günlük hayatlarında karşılaştığı bir 

problemi çözebilecek ya da bir işi daha iyi yapacak bir model / araç 

geliştirebileceklerdir. 

1- Problemi Belirleme  

NE? Problem nedir veya neye ihtiyaç vardır? 

KİM? Kimin problemi veya kimin ihtiyacı var? 

NEDEN? Bu problemi çözmek neden önemli?  

2- Problemi Araştırma  

Mevcut veya olası ürünün kullanıcıları ve müşterileri 

kimlerdir? 

Mevcut çözümler nedir?  

3- Gereksinimleri Belirleme  

Öğrenciler, gereksinimleri belirlemek için hedefledikleri 

tasarıma benzer mevcut  çözümlerin temel özelliklerini analiz 

etmelilerdir.  

4- Olası Çözümler Geliştirme  

İyi bir tasarımcı birden fazla çözüm bulmaya çalışır.  

5- En İyi Çözümü Seçme  

Öğrenciler, buldukları çözüm alternatiflerinin tasarım 

gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını kontrol 

etmelilerdir.  

6- Prototip Oluşturma/Yapılandırma  
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      Prototip, son ürünün geliştirilmesinde önemli bir adımdır.  

 

7- Çözümleri Test Etme ve Değerlendirme Öğrencilerin alt proje 

başlangıcında belirlen problemin çözümü için geliştirdiği tasarımı 

test ederek değerlendirmelilerdir.  

8- Sonuçları Raporlaştırma  

Öğrencilerin alt projelerini tamamlamak için sonuçlarını 

paylaşmalılardır.  

 

 

İnceleme Alt Proje Basamakları 

İnceleme alt projeleriyle öğrencilerin merak ettiği bir konuyla 

ilgili daha önceden üretilmiş olan bilgileri kapsamlı bir şekilde 

araştırarak bir araya getirip genel bir değerlendirme yaparak, 

yeni araştırma önerileri geliştirmeleri beklenmektedir. 

 

1- Araştırma Konusu / Sorusu Belirleme 

2-  Anahtar Sözcükleri Belirleme 

3-  Kaynak Taraması Yapma 

4- Kaynakları Sentezleme 

5-  Sunum  

 

 

Raporlaştırma ve Çalışmaların Etkili Bir Şekilde Sunulması 

 Araştırma raporunun amacı, yaptıkları çalışmaları anlamaları için 

öğrencilere yeterli bilgiyi sunmaktadır.  

 Bir araştırma raporunun aşağıdaki konuları içermesi gerekir:  

 

• Alt proje konusuyla ilgili benzer deney ve çalışmaların tarihi  

• Önemli kelime ve kavramların tanımı  
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• Araştırma soruları ve cevapları  

• Elde edilen sonuçların açıklanması için gerekli matematiksel 

formüller  

• Kaynaklar  

Alt Proje Posteri 

 Poster üç ana panelden oluşmalıdır.  

 İlk panele alt projenin özeti, üzerinde düşünülen 

araştırma sorusu veya problem, kurulan hipotez ve 

yapılan araştırmalar yazılmalıdır.  

 İkinci panelde, alt projenin adı, kullanılan materyaller, 

uygulanan işlemler ve yapılan analizler yer almalıdır.  

 Son panelde sonuçlar ve değerlendirme bulunmalıdır. 

Buraya ayrıca, gelecek çalışmalar için öneriler ve 

yapılması beklenen çalışmalar da yazılabilir. 

 Poster görseline aşağıda önerilen başlıklar eklenebilir. 

 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Logosu  

 Alt Proje Türü  

 Alt Proje Adı  

 Danışman Öğretmen ve Görevli Öğrencilerin İsimleri  

 Uygulama Aşamaları / Basamakları  

 Kaynakça 
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4007- TÜBİTAK Bilim Şenlikleri 

Bilim kültürünün ve iletişiminin toplumun daha geniş kesimlerine 

yaygınlaştırılmasını, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılmasını ve bilim - 

teknoloji arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla kavratılmasını 

amaçlamaktadır. 
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BAŞVURU ŞARTI 

1.  En az lisans mezunu olmak ve 

2. Bir kamu kurum/kuruluşu ya da kamu iştirakiyle kurulan bir 

bilim merkezinde tam zamanlı çalışmak. 

 

Aşağıdaki idari görevlerde bulunanlar yürütücü olamaz: 
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• Üniversitelerde; rektör, dekan, enstitü müdürü, yüksekokul 

müdürü, meslek yüksekokulu müdürü ve sayılan unvan 

sahiplerinin yardımcıları 

• Kamu kurum ve kuruluşlarında; vali, kaymakam, belediye başkanı, 

müsteşar, genel sekreter, genel müdür, başhekim, daire ve grup 

başkanı, il ve ilçe milli eğitim müdürleri ve sayılan unvan 

sahiplerinin yardımcıları. 

 

Proje Etkinlikleri Aşağıdaki Yöntemlerin Birkaçını İçermelidir 

 Gözlem 

 Atölye çalışmaları 

 İçeriği oyunlar yoluyla aktaran etkinlikler 

 İçeriği sanatsal faaliyetlerle aktaran etkinlikler 

 Drama, tiyatro ve sahne şovları 

 Sergi ve gösteriler 

 Söyleşi, seminer, panel vb. 

 Grup çalışmaları 

 Deneysel çalışmalar 

 Etkileşimli uygulamalar 

 Yarışmalar 

 

 

4007 Çağrı Alanları 
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4007 BİLİM ŞENLİKLERİ  

 En az lisans derecesine sahip olmak,  

 Bir kamu kurum / kuruluşunda, üniversitede, belediyede ya da 

bilim merkezinde tam zamanlı personel kadrosunda bulunmak.  
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38 

                                                   

 

 

• Hedef kitlenin farklı eğitim ve yaş düzeyindeki kişilerden 

oluşması beklenmektedir. 

• Geniş kitlelerin katılımı için projenin tanıtım faaliyetlerinin etkin 

planlanması gerekmektedir. 

 

Desteklenen bir 4007 projesinin tanıtım ve proje sonrası 

yaygınlaştırma faaliyetleri ile ilgili açıklamaları 
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Desteklenen bir 4007 projesinin «Yürütücü/Destekleyen 

Kurumlara» ilişkin açıklamaları 
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Bu tablonun yanında desteğin mahiyeti ile ilgili ayrıntılı bilgi 

destek mektuplarında sunulmuştur. 

Desteklenen bir 4007 projesi kapsamında sunulan «Destek 

yazısı 
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TÜBİTAK ORTAOKULLAR ARASI ARAŞTIRMA PROJESİ 

YARIŞMASI 

BAŞVURU ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKENTEMEL KURALLAR  

 2023 hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizin küresel rekabet 

gücünün artması için, genç beyinlerimizin takım halinde 

çalışmalarını, toplumsal ve kültürel değerlerimizi korumalarını, 

bilimsel etik kurallarını göz ardı etmemelerini, hayal gücü, 

yaratıcılık, mühendislik, problem çözme ve entelektüel becerilerini 

geliştirmeleri teşvik edilmelidir. Kurum olarak bu yarışmayı 

düzenleyerek, yukarıda bahsettiğimiz başarıya bizleri ulaştıracak 

olan gençlerimizi yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu yarışmanın temel 

amacı, genç beyinleri düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, 

merak ettiklerini araştırmaya teşvik ederek gelecekte 

karşılaşacakları problemlere yaratıcı çözümler üretebilen 21. Yüzyıl 

becerilerine sahip bireylerin yetişmesini sağlamaktır. Bir problemin 

tanımlanmasından, çözümüne kadar aşılması gereken ve belirli 

prensipler ile yürütülen tüm süreç, akademik ortamlarda Araştırma 

Projesi olarak tanımlanmaktadır. Problemin tanımlanmasında, 

kullanılacak materyallerde ve gerçekleştirilecek çözüm yöntemleri 

noktasında “özgün fikir” sahibi olan öğrenciler danışman 

öğretmenleri gözetiminde özgün fikirlerini araştırma projesine 

dönüştürebilirler. 

 

Bu yarışma Türkiye genelinde 12 bölgede yapılmaktadır. 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 görevlendirilir. 

Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, Konya, İstanbul Asya, İstanbul 

Avrupa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun ve Van bölge merkezi 

illerdir. 
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Yarışma Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ile Teknoloji, Tasarım ve 

Mühendislik Uygulamaları altında 10 bilim dalında 

düzenlenmektedir. Fen Bilimleri Sosyal Bilimler Teknoloji, Tasarım 

ve Mühendislik Uygulamaları Biyoloji Coğrafya Yazılım Fizik 

Değerler Eğitimi Teknolojik Tasarım Kimya Tarih Matematik 

Türkçe Başvurusu yapılan proje jüri tarafından üç aşamada 

değerlendirilir. Bu aşamalar aşağıda verilmiştir. 

I.Ön Değerlendirme: Bu aşamada projeler sisteme yüklenen proje 

raporları esas alınarak jüri üyeleri tarafından bireysel olarak 

değerlendirilir. Üç jüri üyesinin verdiği puanların ortalaması 

alınarak bölge sergisine katılacak projeler belirlenir.  

II. Bölge Sergisi: Ön değerlendirmede başarılı olan projeler bölge 

sergisine davet edilir. Bu aşamada projeler poster ve sözlü sunumlar 

ile değerlendirilir. 

 III. Türkiye Final Sergisi: Bölge sergilerinde Birincilik ödülü alan 

projeler final sergisine davet edilir. Bu aşamada projeler poster ve 

sözlü sunumlar ile değerlendirilir. Konaklama ve Yol Giderleri: 

Sergilerin yapılacağı illerin dışından gelecek öğrenciler ile okul 

müdürlüklerince görevlendirilecek olan her proje için bir 

öğretmenin konaklama ve geliş-dönüş (otobüs, tren) yol giderleri 

TÜBİTAK tarafından belirlenen rayiç bedel üzerinden karşılanır. 

 

Başvuru Öncesi Bilinmesi Gerekenler  

 

· Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’de öğrenim gören tüm ortaokul 

öğrencileri katılabilir. 

· Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje 

aynı okulda öğrenim gören en çok iki öğrenci tarafından 

hazırlanabilir. 

· Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman birden 

fazla projeye danışmanlık yapabilir. 

Danışman proje sahibi öğrencilerin bulunduğu okulda görev yapan 

bir öğretmen olmalıdır. Danışman için alan sınırlaması yoktur. 

Projede danışman olması zorunludur. 
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· Projeler, 2019 yılı Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri 

Yarışması Proje Rehberine göre hazırlanır. 

· Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle 

(konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son 

başvuru tarihinden önce başvurusu yapılmış veya katılmış 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. 

 

Neden Proje Yarışmalarına Katılmalıyım?  

 

Projeler, okulda farklı derslerde öğretilen yetenek ve bilgileri tek bir 

fonksiyonel faaliyet içinde bütünleştirir. Proje tamamlandığı anda 

içinde okuma, yazma, gramer, matematik, istatistik, etik, mantık, 

kritik düşünce, bilgisayar, programlama, grafik çizme, bilimsel 

yöntem, teknik veya özel alanları kendi kendine öğrenme, (seçildiği 

takdirde) jüri önünde savunma ve halka açık anlatım gibi unsurları 

barındırır. Öğrencilerin kendi kendine öğrenmesini, mevcut bilgi 

havuzundan ihtiyaç duyduğu bilgiyi bulmasını, heyecan verici yeni 

bir olguyu keşfetmesini, ihtiyaç duyduğu aletleri belirlemesini, 

seçmesini ve kullanmasını sağlayan belki de tek eğitimsel 

faaliyettir. Projelerini tamamladıkları zaman öğrenciler kendine 

güvenen, yetenekli, kariyer hedefi olan, hazırlıklı, disiplinli genç 

liderler haline gelirler. Hayatta karşılaşacakları her soruna proje 

mantığı ile yaklaşmayı ve sonuçlandırmayı öğrenmiş olurlar. Artık 

onlar için hiç bir sorun aşılmaz, çözülmez değildir. Üniversite 

yıllarına ve hayata hazırlıklı hale gelirler. İkinci olarak, proje 

araştırması sadece bir uygulama değil, kendi kendini doğrulayan ve 

heyecan verici bir faaliyettir. Çünkü o az bilinen veya bilinmeyen 

bilgilerin keşfini içerir. Öğrencilerin kişisel önem duygusunu 

geliştirir. Proje genellikle bilimsel sorularla veya öğrencilerin 

ilgisinin olduğu alanlarla ilgilidir. Proje çalışması öğrencilerin 

soruları, dış etkilerden bağımsız olarak olarak resmi, sınanabilir, 

çözülebilir problemlere dönüştürmelerini sağlar. Bu tür çalışmalar 
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samimi bir şekilde yapıldığı zaman öğrenciler genellikle proje 

çalışmasına kendilerini kaptırırlar ve çalışmanın zevkini tadarlar. 

Cevabın bulunması, sonucun öğrenilmesi insanı heyecanlandıran, 

haz duymasını sağlayan önemli bir keşif anı olabilir. Projenin 

başarılı sonuçlandırılması, öğrencilere ve diğerlerine bu sonucun 

öğrencilerin bizzat kendi başarılarının bir kanıtı olduğunu gösterir. 

Proje yapma sürecini yaşayan öğrenciler STEM (Fen, teknoloji, 

mühendislik, matematik) alanlarında kariyer yapma ve bilim insanı 

olmaya isteklendirilmiş olur. Okulun sunabileceği bütün programlar 

içinde, proje çalışması öğrencinin kendine olan güvenini artıran ve 

sorunlara çözüm üretme potansiyelini geliştiren önemli bir 

faaliyettir. 

 

Bilimsel Bir Araştırma Projesine Nasıl Başlanır?  

 

Bilimsel araştırma proje yarışmalarına katılmak için birçok iyi neden 

vardır. Ancak böyle bir araştırmaya başlamadan önce, zaman ve 

enerji harcamanız gerektiğinin farkında olmalısınız. Burada verilen 

yol haritası, bir bilim projesinin üstesinden gelebilmek için gerekli 

bazı temel adımları anlamanıza yardımcı olacaktır. 

 

Adım 1: Araştırma Konusuna Karar Verin. 

Araştırma konusunun belirlenmesi projenizin tüm sürecini 

belirleyecek en önemli basamaktır. Konu, ilginç aynı zamanda özgün 

ve gerçekten araştırmak istediğiniz bir konu olmalıdır. Bu nedenle, 

araştırma alanı ve konusunun ne olması gerektiğine sizin karar 

vermeniz en uygunudur. 

Araştırılacak olan konu bütün unsurları ile birlikte ayrıntılı olarak 

tanımlanması gerektiğinden araştırma konusu hakkında araştırma 

yapmanız, okumanız ve düşünmeniz gerekir. Araştırma konunuz 

hakkında daha önce neler yapılmış, sizin yapmayı düşündüğünüz 

deneyler yapılmış mı? Sonuçları ne olmuş? Ancak bunları 

öğrendiğinizde özgün bir deney planlayabilirsiniz. Daha önce yapılan 

araştırmalarla sizin planladığınız araştırmanın benzer ve farklı 
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yanlarını bilmeniz, araştırmanızın özgünlüğünü de ortaya 

koymanızda yardımcı olur. 

Bu sürecin sonunda araştırma konusu ile ilgili düşüncelerinizin 

netleşmeye başladığını göreceksiniz. 

Bir sonraki bölümde tartışılacağı gibi özellikle öğretmenleriniz ve 

çevrenizdeki birçok kişi araştırma konunuzu belirlemede harika bir 

fikir kaynağı olabilir. 

 

Adım 2: Danışman Belirleyin. 

Kişisel durumunuza bağlı olarak bu adım, Adım 1’in yerini alabilir. 

Danışmanınız araştırma konunuza karar 

Vermeniz de ve projenizin diğer tüm aşamalarında size mükemmel 

bir rehber olacaktır. Genel olarak, danışmanlar bilim projenizin 

entelektüel yönüne bakmanıza ve hatta Laboratuvar alanı ve ekipman 

gibi kaynaklara ulaşmanızda yardımcı olabilir. 

 

Adım 3: Fikrinizi Bir Soruya ve Hipoteze Kadar Küçültün 

(Mühendislik Projesinde Alternatif 

Çözümler Oluşturun, En İyisini Seçin). 

Araştırma konunuzu ve danışman seçiminizi tamamladıktan sonra, 

artık araştırma konunuzu test edilebilir bir soruya daraltmanız ve 

hipotezinizi oluşturmanız gerekir. Hipotezlerin en önemli özelliği test 

edilebilir olmasıdır. 

Hipotezler gözlem ve deneylerle test edilirler. Araştırma konusunun 

sınırları, cevabı aranan soruyu içerecek şekilde doğru olarak 

tanımlanmalıdır. Araştırma konusu genel olmamalı cevabı aranan 

soru ile sınırlı olmalıdır. Örneğin "Biyoloji" gibi genel bir alanla 

başlayabilirsiniz. Ancak bu alanı "yaşlanmanın biyolojisi" gibi bir alt 

alana ya da ilgilendiğiniz “İnsan hücreleri yaşlandıkça neden 

değişir?" gibi daha özel bir soruya indirgemeniz gerekir. 

Eğer araştırma mühendislik içeriyorsa ulaşılması istenen hedefler 

kesin olarak belirlenmelidir. Ulusal TÜBİTAK proje yarışmalarının 

hedeflerinden biri de yeni bilimsel katkılar yapmaktır. Katkınızın 

yeni olması için, belirlediğiniz çalışma alanında hangi soruların 
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önemli olduğunu ve bu soruya cevap oluşturmak için hangi 

yöntemlerin kullanıldığını bilmek zorundasınız. Bunu alandaki 

uzmanlara (örneğin danışmanınıza) danışarak ve bilimsel kaynakları 

okuyarak yapabilirsiniz. Mümkün olan en iyi bilim projesine sahip 

olmak için, en iyisi her ikisini de yapmaktır. Bu amaçla öncelikle ilgi 

alanınızda yayınlanan bilimsel makaleleri genel olarak 

incelemelisiniz. Alandaki daha önceki birçok yayının sonuçlarını 

özetleyen ve inceleyen derleme makalelerini okumak, başlamak için 

iyi bir yerdir. 

İlgilendiğiniz alan hakkında daha iyi bir genel bakış açısı elde ettikten 

sonra, deneysel yöntemleri ve verileri veren makaleleri inceleyiniz. 

Bu aşamada, önemli yeni fikirleri içeren ve daha sonraki çalışmalar 

üzerinde büyük etkiye sahip olan makaleleri okumak özellikle 

önemlidir. Alanındaki uzmanlar ve danışmanlarınızdan bu makaleler 

ile ilgili yardım isteyiniz. Bilimsel bir makaleyi okurken, sıkça atıfta 

bulunulan bir makale görürseniz, muhtemelen bu makale sizin 

çalışmanız için önemli bir makale olabilir ve bu nedenle bu makaleyi 

siz de okumalısınız. 

Öğrencilerin büyük çoğunluğu, bu makaleleri okudukça 

yoğunlaşmak istedikleri soruyu ortaya çıkarmaktadır. 

Araştırmak istediğiniz soruya bir kez karar verdiğinizde, daha önce 

yayınlanmış çalışmaların ince noktalarına 

bakarak ve bu alandaki bir uzmanla (danışmanınız gibi) fikirlerinizi 

paylaşarak araştırma sorunuzu daraltabilirsiniz. 

 

Adım 4: Araştırma Planınızı Gerçekçi Tutun. 

Araştırma konunuz, ilginç aynı zamanda özgün ve gerçekten 

araştırmak istediğiniz bir konu olabilir. Ancak araştırma sorunuzu ve 

yapmanız gereken deneyleri düşünürken, ekipman, maliyet ve zaman 

gibi sınırlamaları göz önünde bulundurmayı ve bu sınırlamaları 

aşmanın yollarını araştırmayı ihmal etmeyiniz. Örneğin, sadece 

belirli bir üniversitede kullanılabilen bir ekipmana ihtiyacınız varsa, 

oradaki araştırmacılarla iletişim kurun, durumunuzu açıklayın ve 

ekipmanlarını kullanmanın veya bir şekilde onlarla işbirliği 
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yapmanın bir yolu olup olmadığını belirleyin. Eğer bu ekipmanı 

kullanmanız veya iş birliği yapmanız mümkün değilse, o zaman 

fikriniz ne kadar parlak olursa olsun, başka bir çözüm 

düşünmelisiniz. Danışmanınız daha önce çözümlenmiş bir problem 

üzerinde çalışmadığınızdan ve önerdiğiniz deneylerin mantıklı ve 

uygulanabilir olduğundan emin olmanızda size yardımcı olacaktır. 

 

Adım 5. Deney veya Gözlemlerinizi Yapın ve Verilerinizi 

Toplayın (Teknolojik Tasarım 

Projelerinde Prototip Oluşturun). 

Proje çalışmanızı kesinleştirildikten sonra gerekli ekipman ve 

malzemeler toplanır ve tüm iş süreçleri gerçekleştirilir. Bu adımda 

yapılan her şeyin kaydının çok iyi tutulması önemlidir. 

Bilimsel araştırma projelerinde bu adımda toplanan veriler analiz 

edilir. Ayrıca elde edilen verilerin akla uygun olup olmadığı ve 

araştırma sorusuna cevap verip vermediği de değerlendirilir. Bu 

değerlendirme hipotezinizi doğrulamakla aynı değildir-

Tahminleriniz yanlış olabilir! Elde ettiğiniz verileri 

değerlendirdiğinizde, deney planınızı değiştirmeniz gerektiği gerçeği 

ile de karşılaşabilirsiniz. 

Teknolojik Tasarım projelerinde ise bu adımda prototip oluşturulur, 

test edilir ve gerekirse yeniden tasarlanır. 

 

! Teknolojik Tasarım Projeleri 

İyi bir mühendislik projesi bir bilim projesinden biraz farklıdır. 

Ancak, mühendislik projeleriyle ilgili olarak, mühendisliğin bazı 

alanları kapsamlı bir akademik literatüre sahip iken bazı alanları çok 

az dokümantasyona sahip olabilir. Mühendislik projelerinde bir 

prototip oluşturmak, test etmek ve yeniden tasarlamak için bol zaman 

ayrılmalıdır. Bu durum başarılı bir mühendislik projesi için kritik, 

zaman alıcı ve tekrarlanan bir döngüdür.  

 

Adım 6. Bulgularınızı Sunun. 
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Tüm proje sürecini tamamladıktan sonra artık elde edilen tüm 

bulgular sunulmaya hazırdır. Başvuracağınız TÜBİTAK Araştırma 

Projeleri Yarışması, bulgularınızın bir rapor olarak yazılmasını, hem 

poster formatında hem de sözlü olarak sunulmasını gerektireceğinden 

bu basamak oldukça önemlidir. 

Bulguların sunulmasında yarışmanın jüri üyelerinin, belirli bir 

alandaki verilerin nasıl verilmesi gerektiği konusunda bir beklentiye 

sahip olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle çalışılan bilim alanındaki 

dergilerde yer alan grafik, şekil ve veri tabloları örnek alınabilir. 

Danışmanınız da bu konuda size rehber olacaktır. 

 

Adım 7: Yarışmaya Gidin ve Keyfini Çıkarın! 

Araştırmanızı planlamak ve yürütmek için önemli bir zaman ve emek 

harcadınız. Nihayet sıra yarışmaya katılmaya geldi. Bu adımın 

keyfini çıkartın. Proje yarışmalarında başarılı olmak elbette 

önemlidir. Ancak kazanmanın her şey olmadığını unutmayın! Önemli 

olan bir bilim insanı ya da bir mühendis gibi çalışmış olmanız ve bu 

süreçte kazandığınız becerilerdir. Bu beceriler size hayat boyu 

karşılaşacağınız her türlü problemin çözümünde yardımcı olacaktır. 

 

ÇALIŞMADA YARARLANABİLECEĞİNİZ KAYNAKLAR 

‣ Proje örnekleri ve Rapor yazma kılavuzu için TÜBİTAK Lise 

Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması 

Proje Rehberini inceleyebilirsiniz. 

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2750/lise_rehberi_2019

__0.pdf 

‣ Araştırmalarınız için Ulusal Tez Merkezinden istifade edebilirsiniz 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ 

‣ Proje fikirleri için aşağıdaki linkleri inceleyebilirsiniz 

https://www.googlesciencefair.com/intl/tr/ 

https://www.kickstarter.com/ 

 

 

https://www.kickstarter.com/
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TÜBİTAK LİSELER ARASI 2204 ARAŞTIRMA PROJESİ 

YARIŞMALARI 

 

Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması; Biyoloji, Coğrafya, 

Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, 

Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Teknolojik Tasarım ve yazılım olmak 

üzere 12 alanda düzenlenir ve çağrı duyurusunda belirtilen 

tarihlerde proje başvuruları alınır. Başvurusu yapılan projelerin ön 

değerlendirmeleri, çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi olarak görev 

yapan, TÜBİTAK tarafından belirlenen jüriler tarafından yapılır. Ön 

değerlendirme sonucunda, her alanda ortalama puanlara göre oluşan 

sıralama sonrasında, 12 bölge merkezi ilde 100 proje toplamda ise 

1.200 proje bölge sergilerine katılmak üzere davet edilir. 

Yarışmanın bölge aşaması, çağrı duyurusunda belirtilen tarihler 

arasında Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul Asya, İstanbul 

Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Van olmak 

üzere 12 bölge merkezi ilde eş zamanlı olarak 1.200 projenin 

katılımıyla düzenlenir. Bu sergilerde finalist olarak belirlenen 220 

proje, çağrı duyurusunda belirtilen tarihler arasında düzenlenecek 

Final Yarışması’na davet edilir. 

Final Yarışmasında ilgili jüriler tarafından yapılacak 

değerlendirmeler neticesinde her alanda Birincilik, İkincilik, 

Üçüncülük ve Teşvik ödülleri verilir. Ödül alan öğrencilere ve 

öğretmenlerine para ödülü ve başarı belgeleri verilir. Ayrıca final 

yarışmasında derece alan projeler arasından “Yılın Genç 

Araştırmacısı Ödülü” verilebilir. 

Yarışmanın final aşamasında Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük 

ödülü alan öğrenciler, üniversite sınavına girecekleri ilk yıl, ödül 

aldıkları alanla ilgili YKS Kılavuzunda belirtilen alanları seçmeleri 

durumunda üniversite giriş puanlarına eklenmek üzere yarışmada 
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aldıkları derece ile orantılı ek katsayı uygulamasından 

yararlandırılırlar. 

 

Kimler Başvurabilir-A+A 

 Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’de öğrenim gören tüm lise öğrencileri katılabilir. 

 Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok iki öğrenci 

tarafından hazırlanır. 

 Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman birden fazla projeye 

danışmanlık yapabilir. Projede danışman olması zorunlu değildir. 

Projeler 2019 yılı Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Proje 
Rehberine göre hazırlanır. 

Bölgesel Yarışmalar 

 

12 Bölge Merkezi ilde bir öğretim üyesi TÜBİTAK tarafından yarışmadan sorumlu Bölge 

Koordinatörü olarak görevlendirilmiştir. Bölge merkezi iller: Adana, Ankara, Bursa, 

Erzurum, Konya, İstanbul Asya, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun ve Van 

olarak belirlenmiştir.   

 Proje Rehberine uygun olarak hazırlanmış olduğu belirlenen projeler önce, 12 ayrı bölgede 

ve her dal için oluşturulacak jürilerce, “Proje Raporu” üzerinden değerlendirilecektir. 

 Sergilenmesi uygun görülen projeler Bölge Merkezlerinde yapılacak sergiye davet 

edilecektir. 

 Sergiye davet edilen projeleri hazırlayan öğrenciler jüriler tarafından mülakata alınacaktır. 

Mülakatta bilgisayar ve projeksiyon cihazı Bölge Koordinatörü tarafından sağlanacaktır. 

Sergide kullanılması öngörülen teknik donanım yarışmacılar tarafından temin edilmelidir. 

 Projelerin değerlendirilmesinde, Özgünlük ve Yaratıcılık, Kullanılan Bilimsel 

Yöntem, Tutarlılık ve Katkı, Yararlılık (Ekonomik, Sosyal, …), Uygulanabilirlik ve 

Kullanışlılık, Kaynak Taraması, Özümseme ve Hâkimiyet, Sonuç ve Açıklık gibi 

kıstaslar göz önüne alınacaktır. 

 Bölge merkezlerinde yapılacak yarışmalar sonunda Bölge Finalistleri belirlenecektir. Ödül 

alan öğrencilere Başarı Belgesi, danışmanlarına Teşekkür Belgesi ve para ödülü 

verilecektir. 

 

 

 



52 

Final Yarışması-A+A 

 12 bölgede Finalist olarak belirlenen projeler Final Yarışması için davet edilecektir. 

Düzenlenecek yarışma sergisinde projeler, jürilerce tekrar değerlendirilecek ve 

değerlendirme sonucunda her alanda derece alan öğrencilere başarı belgesi ile danışman 

öğretmenlere teşekkür belgesi ve para ödülleri verilecektir. Sergilenen projelerin 

değerlendirilmesi sonucunda uygun bulunursa bir proje sahibine/sahiplerine Yılın Genç 

Araştırmacısı Ödülü verilecektir. 

 Düzenlenecek final sergisinin yeri daha sonra açıklanacaktır. Final sergisinin yapılacağı 

ilin dışından gelecek öğrenciler ile okul müdürlüğünce görevlendirilecek olan her proje 

için bir öğretmenin konaklama (iki veya üç kişilik odalarda) ve geliş-dönüş otobüs ya da 

tren (yataklı hariç) yol paraları TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. 

 Final Yarışmasında Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük ödülü alan proje sahipleri, üniversite 

sınavına girdikleri ilk yıl, bir kereye mahsus olmak üzere 2018-2019 eğitim öğretim 

döneminde yayınlanacak olan YKS Kılavuzu’nda belirtilen alanlarla ilgili bir bölümü 

seçmeleri durumunda üniversite giriş puanlarına eklenmek üzere yarışmada aldıkları derece 

ile orantılı ek puan uygulamasından yararlandırılacaktır. 

 Dereceye giren öğrenciler üniversite sınavına girdikleri yıl YKS Kılavuzunda belirtilen 

tarih ve şekilde TÜBİTAK’a ek katsayı başvurusunda bulunacaklardır. 

 Uluslararası proje yarışmalarına TÜBİTAK tarafından gönderilecek projeler Final 

yarışmasına katılan tüm projeler arasından, farklı bir jüri tarafından belirlenecektir. 

 

 

Proje Rehberi 

 
Proje Rehberi, TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na katılacak 

öğrencilere yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Proje çalışması yapan öğrencilerin 

başvuruda bulunmadan önce bu rehberi baştan sona dikkatle okumaları kendileri için çok 

yararlı olacaktır. 

Ülkemiz genelinde düzenlenen böyle bir yarışmaya katılacakların, çalışmalarının her 

aşamasında benzer şekilde davranmaları ve konulan ilkelere uymaları her şeyden önce 

kendilerine kolaylık sağlayacak ve çalışmalarının en iyi şekilde değerlendirilmesini 

mümkün kılacaktır. 

Bu yarışmanın temel amaçlarından biri genç beyinleri düşünmeye, gözlem yapmaya, merak 

etmeye, merak ettiklerini araştırmaya teşvik etmektir. Bu bağlamda, projelerin 

değerlendirilmesinde göz önüne alınacak en önemli kıstas, projeye kaynak olan fikrin proje 

sahibi öğrenci/öğrencilerden çıkmış olmasıdır. Bu fikir basit; fakat çok ilginç ve pratik bir 

çözüme yönelik olabilir. Öğrencilerin kendi ürettikleri fikri uygulama aşamasında 
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üniversitelerden ya da araştırma kurumlarından destek almaları doğaldır. Ancak, bu destek, 

bilgi alma ya da laboratuvarlardaki cihaz veya çeşitli araçların kullanımıyla sınırlı 

kalmalıdır. Öğrencilerin bir üniversitede yürütülmekte olan bir araştırmaya katılıp burada 

yaptığı çalışmaları proje olarak sunması bu yarışmanın ruhuna ve var oluş nedenine 

aykırıdır. 

Proje konusu seçimi, işlenişi ve sunumu konularında yararlı olabileceği düşüncesiyle genel 

bilgiler rehbere eklenmiştir. Öğrenciler, proje raporlarını ve özetlerini hazırlarken yol 

gösterici uyarılara mutlaka uymalıdır. 

NOT: Proje Rehberi ve çağrı metinleri her yıl TÜBİTAK tarafından güncellenmektedir. 

Proje hazırlanması sırasında aşağıdaki adreslerden yararlanabilirsiniz.  

 

ÇALIŞMADA YARARLANABİLECEĞİNİZ KAYNAKLAR 

‣ Proje örnekleri ve Rapor yazma kılavuzu için TÜBİTAK Lise 

Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması 

Proje Rehberini inceleyebilirsiniz. 

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2750/lise_rehberi_2019

__0.pdf 

‣ Araştırmalarınız için Ulusal Tez Merkezinden istifade edebilirsiniz 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ 

‣ Proje fikirleri için aşağıdaki linkleri inceleyebilirsiniz 

https://www.googlesciencefair.com/intl/tr/ 

https://www.kickstarter.com/ 

 
 

 

 

Projelerinizi hazırlama sırasında sorularınızı İzmir İl Milli Eğitim 

Din Öğretimi Şube Müdürlüğü Projeler Komisyonuna ait ilgili mail 

adreslerine mail yoluyla ulaştırabilirsiniz.  

 

 

 

 

 

 

https://www.kickstarter.com/
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İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM DİN ÖĞRETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

PROJELER KOMİSYONU MAİL ADRESLERİ 

 

TÜBİTAK ve GSB Projeleri İçin İrtibat Mail Adresi:  

 

izmirdinogretimiprojekom@gmail.com 

 

 

AB Erasmus+ ve E-Twinning Projeleri İçin İrtibat Mail Adresi: 

 

izmirimamhatipakademiABproje@gmail.com 

 

İmam Hatip Akademi Spor Karşılaşmaları İrtibat Mail Adresi  

 

izmirimamhatipakademispor@gmail.com 

 

Robotik Kodlama İçin Mail Adresi  

 

info@kodizmir.com 

 

mailto:izmirdinogretimiprojekom@gmail.com
mailto:izmirimamhatipakademiABproje@gmail.com
mailto:izmirimamhatipakademispor@gmail.com

