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Konu : "Geny Bilginler" Ogrenci Bilim Etkinlikleri 
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( ilye Milli Egitim Miidiirliigii ) 
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Bakanhglmlz Din Ogretimi Genel Miidiirliiguniin, 07.03.2017 tarih ve 3023326 
saYlh yazlSl ekte gonderilmi~tir. ilgi yazl geregi; Anadolu imam Hatip Lisesi ve imam Hatip 
ortaokullannda ogrenim goren ogrencilerin akademik,sosyal,kiiltiirel,Bilimse1 ve sanatsal 
geli~imlerine katb saglamak amaclyla biryok faaliyet geryekle~tirilmektedir. Bu faaliyetlerin 
arasmda nGen~ Bilginler ogrenci Bilim etkinlikleri" hazlflanml~tlf. Ekte yer alan uygulama 
khvuzu yeryevesinde bu etkinliklerin yiiriitiilmesi hususunda; 

Geregini rica ederim. 

MetiniLci 
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EKi: 
ilgi yazl 

DAGITIM: 
ilye kaymakamhklan 
AiHL ve iHoo Miidiir1iikleri 

Bu evrak glivenli elektronik imza He irnzalanml§tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden fa37~ 1bS2~3c5f-9aa2-ddSO kodu He teyit edilebilir. 
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T.C. 
MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 
Din Ogretimi Genel MudiirlUgii 

SaYI :52532194-300-E.3023326 07.03.2017 
Konu : "Gem; Bilginler" Ogrenci Bilim EtkinUkleri 

:........................V ALiLiGiNE 
(il Mill]' Egitim Mudurlugu) 

Genel Mudurlugum-uz Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullannda 
ogrenim goren ogrencilerin akademik, sosyal, kUltiirel, bilimsel ve sanatsal geli~imlerine 
saglamak amaclyla biryok faaliyet gerye1de~tinneklerdir. 

Bu kapsamda; ogrencilerimizin fen ve sosyal bilimler alamnda one pkan bilimsel 
geli~meleri ogrenmelerine; insanhgm ortak bilgi birikiminin nasll bir degi~ime ugradlgml 
analiz etmelerine, bilimsel ve teknik ara~tlnnalara ve yah~malara ilgi duymalanna, degi~en ve 
donu~en dunya ~artlarlm goz onunde bulundurarak okuyan, du~unen, yorumlayan, ara~tlran 
ve sorgulayan, uluslararasl duzeyde akranlarl He rekabet edecek seviyede bilgi ve becerilerle 
donamm~, bilimin ve hikmetin yolundan giden, gelecegin dunyasmda aktif rol alabilecek 
yenilikyi ve dinamik bireylerin yeti~mesine, egitim ve ogretimin standart ve kalitesinin ulusal 
ve kiiresel duzeyde yUkselmesine katkI saglamak; yerel, ulusal ve uluslararasl duzeyde 
d-uzenlenen bilimsel, akademik, teknolojik, proje yah~malarl, yarl~malar ve etkinliklere 
ogrencilerin katlhmlannm saglanmasl amaclyla "Geny Bilginler" Ogrenci Bilim Etkinlikleri 
hazlrlanml~tlr. 

Etkinliklerin, ilinizdeki Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullan 
mud-urlillderine duyurulmasl wi ekte yer alan uygulama kIlavuzu yeryevesinde yfuUtUlmesi 
hususunda geregini rica ederim. 

NazifYILMAZ 

Bakan a. 


Genel Mudur 


Ek: 
1) "Gem; Bilginler" Ogrenci Bilim Etkinlikleri Uygulama Ktlavuzu (11 Sayfa) 
2) Etkinlik Afi~i 
3) Ulusal ve Uluslararasl Yan~ma1ar Listesi 

Adres:MEB Be~evlerKampusu F Blok Be~evler/ANKARA Aynntlh bilgi i~in: K. SONGOT Sube M1idurU 
Elektronik Ag:dogm.meb.gov.tr Tel: 0312413 3508 
e-posta: Faks: 

Bu evrak gilvenli elektronik imza He imzalanml~tJr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden cfab-fcad-3SaS-90b4-ad42 kodu He teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr




8. <;IZElGElER 

8.1. "Her $ey Bir Hayalle Ba~lar" CzgOn Fikir ve Proje Yarl~masl 
. ...... .......... .... .... ....... ....;~; '. 
 '.' 

;'Her ~ey Bjr.HayalleBa~lar~O;zgOn·Fikirve ProjeYart~masl'
.' . .~...' ~ .'..,.' ..; '.' . . . 

tNo· Konu'. '.'" ,; .. ,' ;,' -'. 
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8.2. "Kendi Sorumu Kendim Hazlrhyorum" Yarl~masl 
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8.3. Cgrenci Bilim EtkinUkleri 

S.No KoIlU 

1 

2 
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I 

NOT: Okullar ~ah~ma takvimlerlni kendilerl belirleyeceklerdir. 

8.4. "Her $ey Bir Hayalle Ba~lar" QzgOn Fikir ve Proje Belirleme Anketi 

QzgG?JikirlerGreterek;bilixnduny~slna'!<afKI ... saglamakjsterroisiniz? 

. Her ~ey hir; hayaHe··ba~lar. 

.Farl<II...• bakan, •. far~ll>gOren,.J~tklJ, ...·y~rumJayan;.·~fjnY.ayl •. (eViZ·.kabugun~ •. s,gdlran ama 

ke.~diSl~iinn9t~i~W~~~;t~jqllln,,~yeQ~IIl~;iu~~ iSI¥n; .~~;al dij"Y~Sinm .·I<aPISl ·hep 
apkolange~~·fikn·I~~j~&~RJi~.ord~;/' ;,'" . 

dQ~QndugOnOzfik;i6zgQtc¢{l:>~Iil1:in~y~.·ogr<?:tfn~hlerinizr.egelil~lriPulu~~I<veulusl?ranlsl 
prC>J~veyanJ~al~rak.at.'JI"fl~·$~'p~jl'ia~~i~;I~.'.::;... ~~;i~:'·"'s:. . .s . ',}; .• 
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8.5. "Her $ey Bir Hayalle Ba~lar" OzgOn Fikir ve Proje Yarl~masl Oegerlendirme Kriterleri 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

(daha once yapllan ~ah~malardan kopya edilmemi~ olmak) 

Bilimsel yontemJerin kullanllma durumu 
(bilimsel ara~tlrma basamaklarma uygun olmak) 

Tutarhhk 

Yararhhk (ekonomik, sosyal...) 

Uygulanabilirlik ve kullanl~hhk 

Kaynak taramasl 

Oziimseme ve h§kimiyet 

Bi~imsel uygunluk 

KurulOyesi 
lmza, Adl-Soyadl 
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T.e. 
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 


Din Ogretimi Gene) MOdOrlOgu 

Anadolu imam Hatip Liseleri ve imam Hatip Ortaokullan 


"GENe; BiLGiNLER" CGRENCi BiLiM ETKiNLiKLERi 

UYGUlAMA KlLAVUZU 

"Her $ey Bir Hayalle Ba~lar" Qzgun Fikir ve Proje Yart~masl 


Ulusal ve Uluslar Arasl Yart~malar 


6~renci Bilim Etkinlikleri 


"Kendi Sorumu Kendim Hazlrhyorum" Yarl~masl 


2017 
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1. 	 AMA<; 

1.1. 	Ogrencilerin fen ve sosyal bilimler alanmda one ~Ikan bilimsel ge1i~meleri ogrenmelerine; 

insanhgtn ortak bilgi birikiminin nasll bir degi~ime ugradlgtnl analiz etmelerine. bilimsel ve teknik 

ara~tlrmalara ve ~ah~malara ilgi duymalartna, 

1.2. 	Degi~en ve donCi~en dCinya ~artlannt goz onunde bulundurarak okuyan, dCi~Cinen, yorumJayan, 

ara~tlran ve sorgulayan, ulusiararasl dCizeyde akranlan He rekabet edecek seviyede bilgi ve 

becerilerle donanml~, bilimin ve hikmetin yolundan giden, gelecegin dunyastnda aktif rol 

alabilecek yenilik~i ve dinamik bireylerin yeti~mesine, 

1.3. Egitim ve ogretimin standart ve kalitesinin ulusal ve kCiresel duzeyde yCikselmesine, 

1.4. Yerel, 	 ulusal ve uluslararasl dCizeyde dCizenlenen biJimsel, akademik, teknolojik. proje 

~ah~malan, yan~malar ve etkinliklere ogrencilerin te~vik edilip ve katlhmlanntn saglanmastna, 

1.5. Ogrencilerin i1gi ve yeteneklerine gore akademik, bilimsel, sosyal ve kCiltCirel ge1i~imlerine, 

1.6. Egitim 	ve ogretim ortamlan He teknoloJilerinin ogrenme sCire~lerinde etkin kullantlmastna 

yonelik faaliyetJerin yCirCitCilmesine katkl sunmaktlr. 

2. 	 KAPSAM 

Anadolu imam hatip Iiseleri ve imam hatip ortaokullannda fen ve sosyaJ bilimler alanlannda 

yapt\acak bilimsel ~all~malar, teknolojik etkinlikler ve proje yarl~malarl He i1gili usul ve uygulama 

esaslannt kapsar. 

3. 	 DAYANAK 

• 	 1739 saYlll MiIIi' Egitim Temel Kanunu, 

• 	 652 SaYIII Milll Egitim Bakanhgl'ntn Te~kiJat ve Gorevleri Hakktnda KHK, 

• 	 MEB Ortaogretim Kurumlar Yonetmeligi, 

• 	 MEB Okul Oncesi Egitim ve ilkogretim Kurumlan Yonetmeligi, 

• 	 MEB ilkogretim ve Ortaogretim Kurumlan Sosyal Etkinlikler Yonetmeligi, 

4. 	 KlSALTMAtAR VE TANIMtAR 

MEB : MiIli' Egitim Bakanilgtnl, 


DOGM : Din Ogretimi Genel MCidCirlCigCinCi, 


MEM : il/il~e MiIIi' Egitim MCidCirlCigCinCi, 


TOBiTAK : TCirkiye Bilimsel ve T eknolojik Ara~tlrma Kurumunu 
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OKUL/KURUM : MEB'e bagh Anadolu imam hatip Iiselerini ve imam hatip ortaokullannl, 

OGRENCi : Anadolu imam hatip IiseJerinde ve imam hatip ortaokullannda orgiln egitime 

devam eden ogrencileri ifade eder. 

5. 	 KURULUN OlUrrURULMASI ve GQREVLERi 

5.1. C:;ah~malarm etkin ve verimJi bir ~ekilde planlanmasl ve yilriltUlmesi amaClyla; okul 

mildilrlilklerinde okul milduru veya gorevlendirecegi 1 (bir) mildur yardlmclslnln ba~kanhgmda, 

Fen Bilimleri (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji) ve Sosyal Bilimler (FeJsefe Grubu. Tarih. 

Cografya. Edebiyat) derslerinde gorevli 4 (dort) ogretmen olmak ilzere 5 (bed uyeden "BHim 

Kurulu" olu~turulur. Bu kurulun ~ah~malannl, okullarda daha once bu ama~la kurulmu~ olan 

benzeri komisyonlar da yapabilir. 

5.2.Kurulun Gorevleri 

• 	 Bilim etkinlik ve yan~malarma iJi~kin hazlrlanan ve/veya temin edilen afi?, bro~ilr, poster vb. 

yazlh. gorsel ve dijital tanltlm ve gorilnilrlilk materyalleri kullanllarak ogretmen, ogrenci ve 

okul aile birligi ilyelerine ~ah?malarla iJgili tanltlm ve duyurular yaplhr. 

• 	 Qgretmen, ogrenci ve ihtiya~ halinde veJi ve gonililil ki~i\erden ~ah~ma gruplan olu~turulur. 

• 	 C:;ah~ma gruplannl egitmek ve motive etmek iizere bir dizi egitim programl planlanlr ve 

ger~ekle~tiriJir. 

• 	 EtkinJik ve yan~malara katllacak ogrencilere rehberlik yapmak uzere alana ve konuya gore 

danl~man ogretmenler belirlenir. Da",~man ogretmen: 

• 	 EtkinJik ve yan~malarla i1gili ogrencileri bilgiJendirir. 

• 	 ilgi ve yetenekleri dogrultusunda 6grencilerin katlhmlannl te~vik eder. 

• 	 Etkinlik ve yan~malara katllacak gonulIu ogrencilerin ba~vurusunu ahr. 

• 	 Etkinlik, proje ve yan~malarm ger~ekle~tirilme surecinde ogrencilere rehberlik yapar. 

• 	 BeIirlenen sure i~erisinde ogrencilerin ~ah~masml takip eder, ~ah~malarm sonu~landJrllarak 

bilim kuru/una teslim edilmesini saglar. 

• 	 Alanlanyla ilgiIi proje ve etkinliklerin planlama, kabul, kontrol, uygulama ve sergileme 

a~amalannl koordine eder. 

• 	 Etkinlik ve yan~malara katlJacak ogrencilere; biJimsel ara~tlrma y6ntem ve teknikleri. bilimsel 

makale inceleme, rapor hazlrlama, anket ve alan ara~tlrmasl y6ntem ve teknikleri He ilgiJi 

sunum hazlrlanlp, bilgilendirme yaplhr. 
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• 	 <;ah~malar i~in gerekli olan ekip ve ekipmanlar ile fiziki mekanlarm hazlr hale getirilmesi 

saglamr. 

• 	 Yaptlacak ~ah~malarla ilgili gerekli guvenlik tedbirleri ahmr. 

• 	 <;ah~malann etkin ve verimli bir ~eki1de yurUtUIebilmesi i~in universite, belediye, yerel 

yonetimler, STK'lar ve i1gili diger kurum ve kurulu~larla i~birligine gidilir. 

• 	 <;ah~malann planlama dogrultusunda yurUtUlmesi saglamr. 

• 	 <;ah~malar "Her ~ey Bir Hayalle Ba~lar" Ozgun Fikir ve Proje Yarl~masl Degerlendirme 

formuna gore incelenir, 70 ve uzeri puan alanlar ba?anh saYlhr. 

• 	 <;ah~malarla ilgili dam~man ogretmenlerle ayhk degerlendirme toplantlsl yapliIr. 

6. 	 GENEL ESASLAR VE UYGULAMA A~AMALARI 

6.1. 	Anadolu imam hatip Iiseleri ve imam hatip ortaokullannda; "Her $ey Bir Hayalle Ba~lar" 

OZgUn Fikir ve Proje Yara~masl ile "UJusaJ ve Uluslar Arasl Yarl~malar", Anadolu imam hatip 

Iiselerinde ise; "Gen~ Bilginler" Bllim Etkinlikleri He "Kendi Sorumu Kendim HazlI'hyorum" Soru 

Hazlrlama <;ah~malara ger~ekle~ti rilecektir. 

6.2. Hedeflenen amaca ula~llmasl i~in ~ah~malann ba~langlcmda MEB onayh Ulusal Ve Uluslararasl 

Yara~malar He Gen~ Bilginler BHim EtkinlikJeri kapsamtnda yapdacak ~h~malarla ilgili; bilimsel 

ve teknolojik etkinlikler i1e proje ~ah~malan konusunda ogrencilerin geli~imlerini destekleYici 

konferans, seminer, toplantl, sohbet, soyle~i, atolye ~ah~masl vb. planlamr; egitimlerle ilgili 

materyaller hazlrlamr/temin edilir; universitelerinilgiJi fakUltelerinde gorevli ogretim uyeleri, 

ara~tlrmacl, uzman, ogretmen, egitmen vs. tarafmdan verilir. 

Bu kapsamda; 

• 	 Afi~, bro~ur vb. yazlll ve gorsel tamtlm ve gorunurluk materyalleri kullamlarak iI ARGE birimi 

tarafmdan imam hatip okul mudurleri ayhk koordinasyon toplantlstnda tamtlm ve duyuru 

yaplhr. 

• 	 Okul mudurlOklerince olu~turulan bilim kurulu uyelerine, iI ARGE birimi tarafmdan 1 (bir) 

gunlUk seminer verilir. 

• 	 Okul bilim kurulu uyeleri tarafmdan ogretmen ve ogrencilere bilgilendirme ve tamtlm 

toplantllan yaplhr. 

• 	 Fen ve sosyal bilimler alam ogretmenlerince ogrencilere kendi bran~lannda yapllabilecek 

~ah~malarla ilgili aynntlh bilgi verilir. 
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6.3. 	Yarl~malara; Anadolu imam hatip Iisesi ve imam hatip ortaokullarmda orgGn ogretime devam 

eden ogrendler gonGI\Gk esasma gore katlltr. 

6.4. 	Aym ogrenci, istemesi halinde birden fazla etkinlik ve yarl~malara katllabilir. 

6.5. 	 C;:ah~malar tamamlyla ogrendlerin kendi biigi, beceri ve ozgGn dG?Gncelerinden kaynaklanml~, 

geli~tirilmi~ ve dam~man destegi He tamamlanml~ olmahdlr. 

6.6. 	Ticari bir degeri oldugu dG~GnGlen projeler i\=in herhangi bir verde sergilenmeden once patent 

ba~vurusunda bulunulmahdlr, 

6.7. 	 "Her ~ey Bir HayalJe Ba~Jar" Qzgun Fikir ve Proje Yarl~masl lie "Gen~ Bilginler" BHim 

Etkinlikleri kapsammda tamamlanan \=alt~malarln, ogrenci ve ogretmenlere sozlG ve/veya 

poster sunumu yaplhr. 

• 	 SoziO Sunum: Qzet, giri~, yontem, teknikler, tartl~ma, sonu\=, oneriler bolUmleri anlatlltr. 

• 	 Bildiri Metni: Qzet, anahtar keIimeler, giri~, yontem, teknikler, tartl?ma, sonu\=, oneriler ve 

kaynak\=a bolUmlerinden olu~ur. SozIU ve poster sunumlarmln ozet klsml; 150-250 kelime, 

bildiri metninin tamaml; en fazla 20 sayfa, Arial yazi tipi, 11 punto bGyGklGgGnde, 1.5 satlr 

araltgmda olaeak ~ekilde hazlrlamr. 

• 	 Poster Sunum: C;:ah~manln ozet, anahtar kelimeler, giri~, yontem, teknikler, tartl~ma, sonu\=, 

oneriler ve kaynak\=a bolOmlerinin yer aldlgl. 70x90 em ebadmda, Arial yazl tipi, 2 metre 

uzakhktan okunabilir punto dOzeyinde, en az 1.5 satlr araltgmda olacak ~eki\de hazlrlamr. 

6.8. Dam~man ogretmenler bilim etkinlikleri kapsamlnda yapllacak \=ah~malarl gerekli ~artlar 

saglandlglnda egzersiz kapsammda ger\=ekle~tirebilir. 

6.9. Okul dl~1 \=ah~malara katllacak ogrendlerin velilerinden yazlh izin dilek\=esi altmr. 

6.10. Hazlrlanan ~h~malardan ozgOn ve omek olanlar; 

• 	 imam hatip okullan tamtlm gGnleri, mezuniyet program lan, bilim ~enl.ikleri, bilim fuarlarl 

vb. organizasyonlarda sergilenebilir, 

• 	 C;:ah~malar. "......Lisesi/Ortaokulu Gen~ Bilginler Bilim Etkinlikleri" vb. adlarla 

raporla~tlrllabilir veya kitapla~ttrllabilir, 

• 	 Okul dergisi, gazetesi, duvar gazetesi ve panolarmda yer verilir, 

• 	 Okul ve milli egitim mGdGrlUkleri internet siteleri ile yazlll ve gorsel basm yoluyla 

kamuoyuna duyurulur, 

6.11. 	 Etkinlik ve yan~malara katllan ve/veya dereeeye giren ogrenci ve dam~man ogretmenlere 

katlltm/te~ekkGr belgesi ve mahalli imkanlar d§hilinde abartlya ka\=madan \=e~it\i odGller 

verilebili r. 
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6.12. 	 YurutOlen faaliyetlere i1i~kin fotograf veya video kaYltlan yapllabilir, bu kaYltlar 

yazlii/gorsel/dijital ortamlarda ve yaym organlarmda kullantlabilir. 

6.13. 	 Etkinlik ve yan~malara ait toren organizasyonu yapllabilir. 

7. YARI$MA VE ETKiNLiKLER 

7.1. "HER $EY SiR HAYALLE SA$LAR" OZGON FiKiR VE PROJE YARI$MASI 

• 	 Fen Bilimleri (matematik, fizik, kimya, biyoloji), SosyaJ Bilimler (tarih, cografya, edebiyat. 

psikoJoji, sosyoloji, degerler egitimi). kodlama ve teknoJoji tasanm alanlarmda 

ogrendlerin ozgun fikirlerini ve hayallerini ozgurce yazacaklan anket ~ah~masl tOm 

ogrencilere dagltlhr ve fikirlerini yazmalan istenir. 

• 	 Okul biJim kurulunca alanlara gore tasnif edilen anket ~ah~malan i1gili alan 

ogretmenlerine teslim edilir. 

• 	 <;ah~malar, ogretmenler tarafmdan uiusal/ulus!ararasl yan~malar veya gen~ bilginler bilim 

etkinligine uygunluk a~lsmdan degerlendirilir. 

• 	 Degerlendirme sonrasmda fikirleri ozgun bulunan ogrendlerin danl~man ogretmenler 

tarafmdan proje ve etkinlikleri ba~latllarak ~ah~ma takvimi belirlenir ve bilim kuruluna 

sunulur. 

• 	 Bir ogrenci birden fazla fikir onerisinde bulunabilir ve ~ah~ma yapabilir. 

• 	 Fikri kabul edilen ogrencilerin talep etmesi durumunda uyumlu ve verimli ~ah~abilecegi 

taklm arkada~lan se~ilebilir. 

7.2. OGRENCi SiLiM ETKiNLlKLERi 

Ogrencileri bilime ve bilimseJ ~ah~malara yonlendirmek amaclyla; 

• 	 Duvar gazetesi hazlrlama. 

• 	 Slogan/afi~/bro~ur hazlrlama, 

• 	 Uygulama ve laboratuvar ~ah~masl. 

• 	 Makale, bildiri vb. yazma, 

• 	 Kaynak taramaSI, 

• 	 Kisa film, animasyon, belgesel yapma ve fotograf ~ekme, 

• 	 KarikatOr, resim, kaligrafi ve karakalem ~ah~masl, 

• 	 Seminer, sempozyum. konferans, soyle~i. sunum. atolye ~ah~masl vb. faaliyetler. 

• 	 Bilim ~enligi, bilim fuan vb. organizasyonlar, 
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• 	 Bilim ve teknoloji merkezleri, Gniversitelervb. yerlere geziler, 

• 	 Alantnda Gn yapml~ ve ozgGn bilimsel fah~malar ortaya koymu~ bilim adami, ara~tlrmaCl. 

akademisyen vb. ki~i1ere ziyaret, mGlakat, soyle~i ve sohbet programlan, 

gibi etkinlik ve odGIIG yan~malar dGzenlenebilir. 

7.3. 	"KENOi SORULARIMI KENOiM HAZIRLlYORUM" YARI~MASI 

• 	 9, 10 ve 11. smlf ogrencilerinden ders bazmda soru ve cevap anahtarlan hazlrlamalan 

istenir. 

• 	 Hazlrlanan sorular, her aym son haftasmda dant~man ogretmenlere teslim ediJir. 

• 	 Sorulann alan dant~man ogretmenleri tarafmdan on incelemesi yaplhr ve belirlenen 

olfGtlere uygun olanlardan, okul bilirn kurulunca soru havuzu olu~turulur. 

• 	 Sorular kurul veya zGmre karanyla yapllacak deneme ve diger smavlarda kullantlabilir. 

• 	 Hazlrladt&i soru kurul tarafmdan kabul edilen ogrencilerin bilgileri okul panosunda Han 

edilir. 

• 	 Sorulann farkh dillerde videolu fozGmleri yapllabilir. 

• 	 Sorulardan kitappk olu~turulabilir. 

• 	 Hazlrlanan soru kitappklan, videolu fozOmleri vb. fah~malar okul sitesine ve EBA'ya 

yGklenebilir ve e-Twinning fah~malanna entegre edilebilir. 

• Ogrenci performans notu verirken soru hazlrlama fah~malan degerlendirilebilir. 

Soru hazlrlama klstaslan: 

• 	 <;oktan sefmeli, bo~luk doldurma, e~le~tirme, apk Uflu ve dogru-yanh~ tOrlerinde, 

• 	 Kopya edilmemi~ ve hifbir verde yaYlmlanmaml~, 

• 	 Ders kitaplarmdaki kazantmlara uygun, 

• 	 YGS ve LYS'de sorulan konulan iferen, 

• 	 Word ortammda hazlrlanml~, 

• 	 Noktalama ve yazlm kurallanna uygun, 

• 	 Apk, yahn ve anla~lltr bir dil, 

• 	 Maddelerde "fogunlukla", "bazen", "nadiren" gibi kelimeler kullantlmamah, 

• 	 Soru kokGnde sefeneklerden herhangi birine yonlendiren ifade kullantlmamall, 

• 	 Soru kokunde gereksiz a~lklama ve ifadeler olmamall. istenen ~ey a~lk ve net bir ~ekilde 

ifade edilmeli, 

• 	 Sefenekler birbirinden baglmslz o{mah ve birbirine ipucu olu~turmamah, 
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• 	 5e\=enekler arasmda bOyOklOk iIi~kisi olmah ve bunlar Slrall olarak verilmeli, 

• 	 5e\=enekler ve oncOlier kendi i\=inde klsahk-uzunluk ve ifade edili~ bi\=imi baklmmdan 

uyumlu olmah. 

• 	 "Hepsi" ve "hi~biri" se~enekleri olabildigince az kullamlmah, 

• 	 Cevap anahtan orOntO olu~turmamah ve her se\=enege dogru yamtlar dengeli 

daglttlmah. 

• 	 Hazlrlanan sorulann ger\=ek ya~am i~erisindeki bir olay He i1i~kilendirilerek yazllmasma 

dikkat edilmeli. 

• 	 Maddenin \=eldiricileri kolayca elenebilecek nitelikte olmamah (orn: yazlm yanlt~hgl 

yaptJarak). 

• 	 5e\=enekleri belirtmede bOyOk harf kullamlmah. 

• 	 5e\=enekler alt alta verilmeli. 

• 	 Hi\=bir soruda \=ift olumsuz ifade kullamlmamalt. 

• 	 Olumsuz madde formu kullantlmak durumunda ise. dikkat ~ekecek ~ekilde koyu yazlm, 

BOyOK HARF ve alt \=izmekle olumsuzluk belirgin hale getirilmelL 

• 	 Maddede eksik bHgi ve yanlt~hk ol'mamall. 

• 	 <;oktan se\=meli bir maddenin kokCinde kullantlan ifadelerle se\=eneklerdeki ifadeler 

birbirinin tekran olmamah. 

7.4. 	ULUSAL VE ULUSLARARASI YARI$MALAR 

• 	 Okul bilim kurulu tarafmdan alan ogretmenlerine. DOGM tarafmdan okullara gonderilen 

MEB onayh ulusal ve uluslararasl yan~malarla i1gili ayrmtlh bilgi verilir. 

Alan o~retmenleri; 

• 	 <;ah~acaklan yan~malart belirler ve okul bilim kuruluna bildirir. 

• 	 Ogrenci \=all~ma gruplan kurar ve yan~malarda aranan ~artlar dogrultusunda \=all~malan 

ger\=ekle~tirir. 

• 	 Yan~malarla i1gi\i aynntlh bilgiye dinogretimLmeb.gov.tr adresi ile 

yegitek.meb.gov.tr/www/yarisma-duyurulari/kategori/18 ve tubitak.gov.tr 

baglantllanndan ula~tJabllir. 
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8. <;iZELGELER 

8.1. "Her ~ey Bir HayaUe Ba~lar" OzgOn Fikir ve Proje Yarl~masl 

I, 
" /' . 

Kohu: , .I S•No ' ... , , 

1 

2 

4 

5 .. , 

,. Tarih 

8.2. "Kendi Sorumu Kendim Hazlrhyorum" Yarl~masl 

S.No 

2 

3 

4 

5 

8.3. O~renci Bllim Etkinlikleri 
, { 

·'9~t:~nci'BilirrtEtRiri1ikl~ti·'; 

1 

2 

NOT: Okullar ~ah~ma takvimlerini kendileri belirleyeceklerdir. 
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8.4. "Her ~ey Bir HayaJle Ba~lar" OzgOn Fikir ve Proje Belirleme Anketi 

Farkf, 'bakan:fkn·kr;gQr~~farkhy(jrumlayah; dunyaYI ceviz· kablig~naslgdlranama 
kendisFdOnyaya .s~glTIayan; bninmeyenel~lktutmaki~teYen; bayar dOnyasmm kapls! hep 

a~'kolan gen~fikirleri bekliyorui 

Fikriniz herh~ngipiraJ.ar\la;ilgili: .Qlabilir. Lotfeo. af~~lqClkL bo~luklara Ozerinde 

.····{)Zg(lnfi~irrer:oreter~khiJrQ1.idQnYa$l·o~.. katkl'.sagl·amak···.i$ter, .• misipiz? 
·H~r~e/bi~·h~yallk:ba~l~fi: . ... . . . . . .., .. 

dO~OndOgunOz fikri,ozgurce belir,tin 've ogretmenlerioizle 
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8.5. "Her ~ey Bir HayalJe Ba~lar" QzgOn Fikir ve Proje Yarl~masl Oegerlendirme Kriterleri 

1 
(daha once yapllan ~ah~malardan kopya edilmemi~ olmak) 

2 
Bilimsel yontemlerin kullantlma durumu 
(bilimsel ara~tlrma basamaklartna uygun olmak) 

3 Tutarhllk 

4 Yararhhk (ekonomik, sosyal...) 

Uygulanabilirlik ve kullant?hllk 

Kaynak taramaSI 

OzOmseme ve h§kimiyet 

Bi~imsel uygunluk 

Kurul Uyesi 
imza, Adl-Soyadl 


