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TUBiTAK adma istanbul Universitesi tarafmdan; 13 MayIs 2017 tarihinde, ekli 
~artname esaslan dogrultusunda gen;;ekle~tirilecek olan "22. Ortaokul BHim Olimpiyatlan" ve 
"25. Ulusal Bilim Olimpiyatlan SmavIan"mn Tiirkiye ve Kuzey Ktbns Turk Cumhuriyeti 
geneli resml/ozel tiim ortaokul ve lise ogrencilerine duyurulmasl talebine i1i~kin ilgi yazl ve 
ekleri incelenmi~tir. 

Soz konusu yarl~mayla ilgili yazl ekte gonderilmi~ olup, Okulunuz ogrencilerine 
gerekli duyurunun yapllmaslUl ve yan~maya katllacak olan ogrencilerin 24/04/2017 tarihine 
kadar ilgi yazl ekindeki ~artnamede belirtilen esaslar dogrultusunda ba~vuru yapllmalanmn 
saglanmasl hususunda; 
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TOBtTAK adma istanbul Universitesi tarafmdan 13 MaYls 2017 tarihinde 
geryek1e~tirilecek olan 22. Ulusal Ortaokul BHim Olimpiyatlan ve 25. Ulusa! Bilim 
Olimpiyatlan s111Bvlarly1a ilgili eklerde yer alan bilgilerin it milli egitim mUdiirliikleri 
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•TUBiTAK 
2202 - 25. ULUSAL BiLiM OLiMPiVATLARI 

AMAC 

2202-Ulusal BiUm Olimpiyatlarmm amacr, ortaokulS. smrf (matematik dab hari!;) ve lise ogrencilerini (lise son 

srnrf ogrencileri hari!;) Doga Bilimlerinde I,;alr!lmalar yapmaya ozendirmek, I,;alr!lmalannr yonlendirmek ve bu 

dallarda egitim olanaklan saglayarak geli!lmelerine katkrda bulunmaktrr. 

BASVURU KO$ULLARI(*) 

• 	 Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Bilgisayar dallannda yaprlacak srnavlara, Olkemizdeki ve konuk 
statiisunde katrlan KKTC'deki her lisenin, ba!lanlr ogrencileri arasrndan okul yonetimince sel,;ilecek her 
dalda en I,;ok 10 ogrenci ile katrlabilir. 

• 	 Ortaokullar da bu srnavlara, Matematik dr!lrndaki dallarda (Fizik, Kimya, Biyoloji ve Bilgisayar) yalnrzca 
S. srnrfa devam etmekte olan ba~anlr ogrencileri arasmdan okul yonetimince sel,;i1ecek her dalda en I,;ok 
2 ogrenci ile katllabilir. 

• 	 Srnava ba~uru yapacak ogrencilerin MEB tarafrndan yapllan merkezi sistem ortak smavlannda-TEOG 
veya SBS'de (Polis Koleji Smavr, Askeri Lise Srnavl, Parasrz Yatrhllk ve Bursluluk Srnavlan vb. gibi srnavlar 

• 	 haril,;) Orta~etim Yerle!ltirme Puanr (OYP) veya Yerle~irme Esas P\Jam (YEP) dikkate ahnarak-rOrkiye • 
Geneli srralamada %10'1uk dilime girmi!l olmalan gerekir. Ortaotcul ve/veya lise egitiminin bir krsmml 
yurt dl!lmda tamamlamasl nedeniyle TEOG veya SBS gibi smavlaragirememj~ T.C. vatanda~1 ogrenciler 
il,;in ilgili durumlannr belgelendirdikleri takdirde bu kural aranmaz. 

• 	 Ba~vuru esnasmda ilgili srnav sonucu hakklnda yan"~ beyanda bulunan ogrenciler ve okullar ile 
hukuki ve cezai i!llemler uygulanacaktlr: Hakkmda yanlr!l beyanda bulunulan ogrencilerin smavlarr iptal 
edilir, rOBiTAK tarafindan yaprlan srnav masraflarr yasal faizi ile birlikte kendilerinden tahsil edilir. 
Okulla ilgili olarak ise, durum MEB'e bildirilir. Aynca, yanh~ beyanda bulunan ogrenci ve okullann 
TOBirAK bunyesindeki butOn programlarla iIi!ligi kesilir. Soz konusu i~lemlere muhatap olunmamasl 
il,;in ba~uru slraslnda gerekli hassasiyetin gosterilmesi gerekmektedir. 

• 	 ()grencilerin T.C. vatanda~1 olmalan gerekmektedir. 

• 	 Su smavlara katllmak uzere Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Bilgisayar dallarrndan onerilecek lise 

ogrencilerinin, 2016-2017 ogretim Ylhnda (2017'de) lisen in son slmfmda olmamalarl gerekmektedir. 

Lise son slnlf ogrencileri ba~uramaz. 


• 	 Her ogrenci yalmzca bir daldan ba~vurabilir. 

• 	 Adaylar srnava, smav giri~ belgesi ve ozel kimlik belgelerinden birisi (nufus cuzdanl, kimlik kart! veya 

pasaport) ile girerler. Srnav girii belgesi ve ozel kimlik belgesi beraberinde olmayan adaylar srnava 

ahnmaz. 




BA$VURU VONTEMi 

• 	 Ulusal SHim Olimpiyatlan iki a§amalt olarak yapllaeaktlr. Sirinei A~ama Smavl TOsiTAK-sioEB adma 

istanbul Oniversitesi tarafmdan yDrDtOleeek ve ba$vurular http:Utubitak.istanbuLedu.tr! adresinden 

ogrencinin halen ogrenim gordOgD kurum mOdDrlOgDnce yaplhr. 


• 	 Ba$vurular istanbul Oniversitesi A~lk ve Uzaktan Egitim FakOltesi - TR13 0001 2009 8200 0006 2003 78 

no'lu hesaba smav uereti olan rulll yatmldlktan sonra yapllabilir. (Ayrrca ba$vuru adresinden kredi 

kartl ile odeme yapllabilir.) 2016 Ylil Ulusal Sillm Olimpiyatlan Birinci A$ama Slnavl, TOBiTAK Bifim 

Kurulu karan ile iptal edildigi iI;in 2016 YIII Birinei A~ama Smavl'na giren ogrencilerden 2017 Ylhna 

mahsus smav Oereti ahnmayaeaktlr. 


• 	 Ba$vuru yaplldlktan sonra bir ogrencinin verine ba$ka birinin onerilmesi ya da daha once kontenjan 

saYlsmdan az ogrenci onerilmi$ olan dallarda yeni ogreneiler onerilerek saymm tamamianmasl gibi 

degi$iklik talepleri kabul edilmez. 


• 	 Okul MudiirlDklerinin smava katllaeak ogrencilerle ilgili istenilen bilgileri a$aglda verilen ba$vuru 

tarihleri arasmda http:Utubitak.istanbuLedu.tr! adresinde yer alan formlan doldurarak bildirmeleri 

gerekmektedir. 


• 	 Birinei A$ama SmaVl ile ilgili ilan ve a~lklamalar TOsiTAK - BIDES adma istanbul Oniversitesi Ar;:lk ve 

Uzaktan Egitim Faki.iltesi tarafmdan tum okullara il Milli Egitim Mi.iduriOklerl araelhgl ile duyurulacak ve 

http:Utubitak.istanbuLedu.tr!, http://www.tubitak.gov.trweb adreslerinde ilan edileeektir. 


BA$VURU TARIHI 

• .. 	 • •06.04.2017 - 24.04.2017 

24.04.2017 tarihinden sonra yapllaeak ba$vurular kesinlikle kabul edilmez. 

BA$VURU AORESi 

http:Utubitak.istanbul.edu.tr! 

SINAVTARiHi VE VERi 

Smav, 13.05.2017 tarihinde ba$vuru yogunluguna gOre belirlenen iIIerdeki smav merkezlerinde yaplhr. 

Adaylar, smava girmek istedikleri smav merkezlerini ba$vuru esnasmda ser;:ebilirler. Adaylann smav giri$ 

belgeleri 08.05.2017 tarihinden itibaren http:Utubitak.istanbul.edu.trL web adresinden edinilerek Okul 

Miidurlerinee imzall ve ka$eli olarak smava gireeek ogrencilere teslim edilir. 

SINAV VONTEMi 

Smav iki a$amah olarak yaplilr, birinci a$amasl 13.05.2017 tarihinde BioEB adma istanbul Oniversitesinee, 

ikinci a$amaSI ise ilan edilen tarihlerde BloEB tarafmdan yaplhr. 

A) 	 Birinci ~ama Smavi 

Smavlardai 

• 	 9>ktan ser;:meli sorulardan olu$an testier uygulamr. 

• 	 TOm ogrenciler aym soru grubunu yamtlar. (Slmflara gore ayrr soru grubu yoktur) 

• 	 Kimya ve Siyoloji dahndan smava gireeek adaylann fonksiyonel hesap makinelerini yanlarmda 

http:Utubitak.istanbul.edu.trL
http:Utubitak.istanbul.edu.tr
http://www.tubitak.gov.trweb
http:http:Utubitak.istanbuLedu.tr
http:http:Utubitak.istanbuLedu.tr
http:http:Utubitak.istanbuLedu.tr


bulundurmalarl gerekmektedir. (Bilgisayar oze/likli, programlanabilir, haflza kartll vb. hesap 
makinalarrnrn kullanrimasl yasaktlr.) 

Birinci A~ama Srnavlarlmn Oegerlendirmesi 

• 	 Birinci ~ama Smavl'na gore TOrkiye genefinde ki~isel ba~an slralamasl dikkate alrnarak ilgili Komitece 

ikinci ~ama SmavI'na girmeye hak kazanan ogrenciler belirlenir. Degerlendirmeler, Ozel Okul ve Resmi 

Okul ogre ncile ri olarak iki kategoride yapllrr, her iki kategori de kendi i!;inde degerlendirilerek taban 

puanlan belirlenir. 


• 	 ikinci A~ama SmavI'na girmeye hak kazanan ogrenciler, 2017 ydl EylOl aymda BiDEB tarafmdan 

duzenlenecek olan Yaz Okulu'na davet edilir. Birinci A~ama Smavl'nm sonu!;larr smav tarihinden sonra 

yakla~lk 45 gun i!;inde TOBiTAK web sayfasmda ilan edilir. 


B) 	 ikinci A~ama 51navi 

• 	 Birinci A~ama Smavi sonucuna gore, Yaz Okulu'na katdmaya hak kazanan ogrenciler ikinci ~ama 

Srnavl'na !;agnllrlar. 


• 	 ikinci A~ama Smavi Matematik, Kimya ve Biyoloji dallarrnda yazlh, Fizik dalrnda yazdI ve uygulamall, 

Bilgisayar dalmda ise uygulamah yapllabilir. 


• 	 ilgili Komitelerce ba~anh bulunan ogrenciler, 2017-2018 ogretim YIII yanYfl tatilinde TOBiTAK 

tarafmdan duzenlenecek Uluslararasl Bilim Olimpiyatlan KI~ Okulu'na davet edilir. KI~ Okulu sonunda 

ba~an gosteren ogrenciler Uiusiararasl Bilim O!impiyatlarr taklmlarma se!;ilir. (Bu sOre!;, ogrencilerin 

ozel yeti~tirme kurslarrnda egitilmelerini, belirlenen milli taklmlarrn Nisan, MaYIs ve Haziran aylarrnda 

kursa allf\malanm kapsayan ve olil;Jlpiyatlarm yapllacagl OIkell'!re gonderildikleri yakla~I" 6 ay sOren 
 • 
etkinliklerden o'u~ur.) 

iTIRAZLAR 

• 	 Adaylar smav sorulanna i1i~kin itirazlarrnr, soru ve cevap anahtannrn http://www.tubitak.gov.tr ve 

http:Utubitak.istanbul.edu.tr/ internet adreslerinde yaYlmmdan itibaren en ge!; 10 (on) i~ gOnG 

i!;erisinde, smav sonu!;lanna iIi~kin itirazlarrnr ise sonu!;larrn adaylara duyurulmasmdan itibaren en ge!; 

10 (on) i~ gGnti i!;erisinde istanbul Oniversitesi'ne yapar. 


• 	 Adaylar, sorulara, srnav uygulamasma ve sonu!;lara itiraz ba~vurularrnr istanbul Oniversitesi A!;!k ve 

Uzaktan Egitim FakUltesi - TR13 0001 2009 8200 0006 2003 78 Doner Sermaye i~letmesi hesabma 10 

Tl (KDV dahil) itiraz ticreti yatlrarak alrnan banka dekontu ve smav adrnln yazllr oldugu dilek!;e ile 

istanbul Oniversitesi'ne yapar. 


• 	 Banka dekontu, T.C. kimlik numaraSI, adl, soyadl, imza ve adresi olmayan dilek!;e ile stiresi ge!;tikten 

sonra yapllan itirazlar dikkate ahnmaz. 


• 	 itiraz sonu!;larr adaylara istanbul Oniversitesi taraflndan bildirilir. 

OOOLLER 

• 	 ikinci ~ama SmaVi sonucunda dereceye giren ogrencilere TOBiTAK tarafmdan madalya, ba~arr belges; 

ve para odQIU verilir. TOrkiye genelinde dereceye giren ogrenciler, katlldlklarr ilk Oniversite Giri~ 

Srnavl'nda bir defa olmak uzere, ald!klan derece oramnda ek katsaYI uygulamasrndan yararlanrrlar (Skz. 

OSYS Kllavuzu). Lise ogrenimini bitirdikten sonra girecegi ilk lisans yerle~tirme srnavI (LYS) sonucunda 

universitelerimizin bu yarr~a dallanyla ilgili boiUmlerinden/programlarmdan birini kazanarak kaYlt 

yaptlran (bu dallarla ilgili bolUmier/programlar her yil OSYS Kllavuzu'nda yer almaktadlr) ogrenciler 

2205 - Yurt i!;i Usans Burs Program! kapsamrnda desteklenirler. 

http:Utubitak.istanbul.edu.tr
http://www.tubitak.gov.tr


• • • • • 

• 	 Uiusiararasl Olimpiyatlarda madalya alan ogrencilere TUBiTAK tarafmdan odOller verilmekte ve 
madalya a/an tUm ogrenciler TOBiTAK'm universite lisans bursiyeri o/maya hak kazanmaktadlr. Bu 
ogrencilerin iiniversiteye girdikleri yll burs i~in TOBiTAK'a ba~vurmalan gerekmektedir. Ayrlca bu 
ogrencilerden Uiusiararasl yan$mada madalya kazananlara YOksekogretim Giri~ Smavl'na girmeksizin 
belirlenen dallanndaki yuksekogretim programlarmdan istediklerine (yOksekogretim kurumlarmdan 
burslu programlar hari~) kaYlt yaptlrabilme hakkl verilmektedir. 

(*) Bu smavlarm esas olarak ortaogretim ogrencilerine yenelik ve smavm ortaogretim mufredat diizeyinin 

iistOnde oldugu gez oniinde bulundurulmahdlr. Matematik dahnda smava katllmak isteyen ilkogretim 

ogrencileri i~in aynca 22. Ulusal Ortaokul Bilim Olimpiyatl diizenlenmektedir. 

Smava katllacak ogrencilerin smav i~erigi ile ilgili bilgi edinebilmeleri i~in TOBiTAK web sitesindeki sorulan 

incelemeleri onerilmektedir. 

Ge~mi~ Yillara ait smav sorulan ve cevap anahtarlanna http://tubitak.gov.tr!tr!olimpiyatlar!icerik-ulusal

bilim-olimpiyatlari adresinden ula~llabilir. 

NOT: Ge~igimiz Yillarda smavlara ba~vurusu yapllan adaylann yakla~lk % 20 sinin smavlara girmedigi tespit 

edilmi~tir. Bu hususta okullann, aday gosterilen ogrencilerin smavlara girmeleri ve smava girmeyecek 

ogrencinin ba~vurusunun yaprlmamasl konusunda daha ozenli davranmalanm onemlidir. 

Bu programla ilgili tOm uygu(amalar TOsiTAK Bilim Kurulunca onaylanml~ Genel Uygulama Esaslanna I 
dayamlarak haZlrlanml~ "YOriitme Kural ve Ilkeleri" esas ahnarak yaplhr. 

http://tubitak.gov.tr!tr!olimpiyatlar!icerik-ulusal


.. 

rUSiTAK 

2201- 22. ULUSAl ORTAOKUl BiliM oliMPjYATI 

AMAC 

2201-Ulusal Ortaokul Bilim Olimpiya1l'nm amacl, ortaokula (5., 6., 7. ve 8. simflarma) devam etmekte olan 

ogrencilere matematigi sevdirmek, bu dalda ~all~malar yapmaya te~vik etmek ve ozel egitim olanaklan 

saglayarak ilgi ve yetenekleri dogrultusunda erken ya~tan itibaren geli~melerine katklda bulunmaktlr. 

BA$VURU KO$UllARI (*) 

• 	 Matematik daltnda yapllacak smavlara, Olkemizdeki ve konuk statusunde katllan KKTC'deki 
ortaokullarm 5. 6. 7. ve 8. smlflarmda okuyan ba~anh ogreneiler arasmdan okul yonetimlerinee 
se~ileeek en ~ok 5 ogrenci katllabilir. 

• 	 Ogreneilerin T.C. vatanda~1 olmalan gerekmektedir. 

• 	 Ulusal Ortaokul Bilim Olimpiyatl'na ba~vurular Okul MiidOrlukleri tarafmdan yaplhr. Bireysel ba~vurular 
kabul edilmez. 

• 	 Adaylar Smava, smav giri~ belgesi ve ozel kimlik belgelerinden birisi (nufus eOzdam, kimlik kart! veya 
pasap~rt) ile girerler. Smav giri~ belgesi ve ozel kimlik belgesi yanmda olmayan adaylar sl~ava ahnmaz. 

BA$VURU YDNTEMi 

• 	 Ulusal ortaokul Bilim Olimpiyatl smavi iki a~amah olarak yaplhr. Birinci A~ama Smavi TOBiTAK-BiDEB 
adma istanbul Oniversitesi tarafmdan yurOtiiliir. 

• 	 Ba~vurular http://tubitak.istanbul.edu.tr/adresinden ogrencinin halen ogrenim gordugO okulun 
mudurliigunce yaplhr. 

• 	 Ba~vurular istanbul Oniversitesi At;lk ve Uzaktan Egitim FakOitesi - TR13 0001 2009 8200 0006 2003 78 
no'lu hesaba smav uereti olan 30 Tl yatlrrldlktan sonra yaplhr. (Ayrrea ba~uru adresinden kredi kart! 
ile Odeme yapllabilir.) 2016 Ylh Ulusal Ortaokul Bilim Olimpiyatl Birinci ~ama SmaVl, TOBiTAK Bilim 
Kurulu karan ile iptal edildigi i~in 2016 YIII Birinei ~ama Smavl'na giren ogrencilerden 2017 Ylhna 
mahsus smav ucreti ahnmayacaktlr. 

• 	 B~vuru yaplldlktan sonra bir ogrencinin verine ba~ka birinin onerilmesi ya da daha once kontenjan 
saYlsmdan az ogrend onerilmi~ olan dallarda yeni ogrenciler onerilerek saymm tamamlanmasl gibi 
degi~iklik talepleri kabul edilmez. 

• 	 Okul MOdiirlUklerinin smava katllaeak ogrencllerle ilgili istenilen bUgileri a~glda veri len ba~vuru 
tarihleri arasmda http://tubitak.istanbul.edu.tr/adresinde yer alan formlan doldurarak bildirmeleri 
gerekmektedir. 

• 	 Birinci ~ama Smavi ile ilgili itan ve a~lklamalar TOBiTAK - BiDEB adma Istanbul Oniversitesi A~lk ve 
Uzaktan Egitim FakOltesi tarafrndan tOm okullara it Milli Egitim MudOriOkleri araelhgl ile duyurulur ve 
http:Utubitak,istanbul.edu.tr/, http://www.tubitak.gov.tr web adreslerinde ilan edilir. 

http://www.tubitak.gov.tr
http:Utubitak,istanbul.edu.tr
http://tubitak.istanbul.edu.tr/adresinde
http://tubitak.istanbul.edu.tr/adresinden


BASVURU TARIHI 

06.04.2017 - 24.04.2017 

24.04.2017 tarihinden sonra yaprlaeak ba~vurular kesinlikle kabul edilmez. 

BASVURU ADRESi 

http:Utubitak,istanbul.edu.tr! 

SINAV TARiHi VE VERi 

Slnav, 13.05.2017 tarihinde ba~vuru yogunluguna gore belirlenen iIIerdeki slnav merkezlerinde yaplhr. 

Adaylar, slnava girmek istedikleri slnav merkezlerini ba~vuru esnaslnda se.;ebilirler. Adaylarln smav giri~ 

belgeleri 08.05.2017 tarihinden itibaren http://tubitak.istanbul.edu.tr!web adresinden edinilerek Okul 

Mudurlerince imzah ve ka~eli olarak slnava girecek ogrencilere teslim edilir. 

SINAVVONTEMi 

Smav iki a~amah olarak yaplhr, birinci a~amasl 13.05.2017 tarihinde BiDEB adma istanbul Oniversitesinee, 
ikind a~amasl ise ilan edilen tarihlerde BioEB tarafmdan yaplhr. 

A) Birinci ~ama Sinavi 

Ulusal Ortaokul Bilim OlimpiyatJ Birinci A~ama SmaVl, .;oktan secmeli 32 sorudan olu~an test olarak uygulanrr. 

Tum ogreneilerin aynr sorulan cevaplamalan istenir. (Smlflara gore ayn soru grubu yoktur.) 
.. .. 	 .. .. .. • 

Birinci Aiama Smavl'nm Degerlendirilmesi 

• 	 Birinei ~ama Slnavl'na gore Turkiye genelinde ki~isel ba~an siraiamasl dikkate almarak i1gili Komitece 
ikinci A~ama Smavl'na girmeye hak kazanan ogrenciler belirlenir. Degerlendirmeler, Ozel Okul ve Resmi 
Okul ogrencileri olarak iki kategoride yaplhr, her iki kategori de kendi i.;inde degerlendirilerek taban 
puanlan belirlenir. 

• 	 ikinci ~ama Smavr'na girmeye hak kazanan ogreneiler, 2017 Yilt EylUl aYinda BloEB tarafrndan 
dOzenlenecek olan Vaz Okulu'na davet edilir. Birinci ~ama Slnavr'nm sonu.;lan smav tarihinden sonra 
yakla~rk 45 gun i.;inde TOBiTAK web sayfastnda ilan edilir. 

B) ikinci ~ama Sinavi 

Birinci A~ama Stnavr sonucuna gore, Vaz Okulu'na kattlmaya hak kazanan ogrenciler ikinci A~ama Stnavl'na 
cagnhrlar. Smav tek oturumda yazll! (klasik) olarak gercekle~irilir. 

iTIRAZlAR 

• 	 Adaylar stnav sorulanna iIi~kin itlrazlarml, soru ve cevap anahtartnln http://www.tubitak.gov.tr ve 
http://tubitak.istanbul.edu.tr!internet adreslerinde yaYlmtndan itibaren en ge.; 10 (on) i~ gunG 
icerisinde, stnav sonuclanna iIi~kin itirazlannr ise sonuclarrn adaylara duyurulmasrndan itibaren en ge~ 
10 (on) glin icerisinde istanbul Oniversitesi'ne yapabilirler. 

• 	 Adaylar, sorulara, srnav uygulamasrna ve sonuc\ara itiraz ba~vurulanm istanbul Oniversitesi A';lk ve 
Uzaktan Egitim FakOltesi - TR13 000120098200 0006200378 Doner Sermaye i~letmesi hesablna 10 
Tl (KOV dahil) itiraz licreti yatlrarak alman banka dekontu ve slnav admm yazll! oldugu dilek.;e ile 

istanbul Oniversitesi'ne yapabilirler. 

http://tubitak.istanbul.edu.tr!internet
http://www.tubitak.gov.tr
http://tubitak.istanbul.edu.tr!web
http:Utubitak,istanbul.edu.tr


• • • • 

• 	 Banka dekontu, T.C. kimlik numarasl, adl, soyadl, imza ve adresi olmayan dilekee ile sOresi geetikten 
sonra yapllan itirazlar dikkate ahnmaz. 

• 	 ltiraz sonu~larr, adaylara istanbul Oniversitesi tarafrndan bildlrilir. 

ODOLLER 

• 	 ikinci ~ama Smavi sonucunda dereceye giren ogrencilere madalya ve ba~an belgesi verilir. 

• 	 ilgili Komitece ba~arrlr.gorOien ogrenciler, 2017-2018 ogretim YII! yanYl1 tatilinde BiDEB tarafmdan 
dUzenlenen Uiusiararasl Bilim Olimpiyatlan KI~ Okulu'na davet edilir. 

• 	 Madalya alan ogrencilerden Gene Balkan Matematik Olimpiyatl'na katllmak iein ya~1 uygun olanlar, 
2018 ilkbahannda yapllacak olan Gene Balkan Matematik Olimpiyatl Taklm Seeme Smavl'na eagnhrlar. 
(Gen!; Balkan Matematik OHmpiyatl'na katllacak ogrencilerin, Olimpiyat srnavmm yapJlacagl gOn 15,5 
ya~IOI (186 ay) a~mamt!1 olmalan gerekmektedir.) 

• 	 Ulusal Ortaokul Bilim Olimpiyatl'nda zorluk dOzeyi, matematikte ozel yetenekleri ke~fetme amaci 
dogrultusunda belirlenmektedir. Bu nedenle, olimpiyat smavlarrnrn, hem ieerik hem de dOzey 
baktmmdan ortaokul ogrencilerinin girdigi diger se!;me ve giri~ smavlarrndan fark" oldugu bilinmelidir. 

• 	 Ulusal Ortaokul BHim Olimpiyatt, ortaokullann 5. 6. 7. ve 8. smlfianna devam etmekte olan tUm 
ogrencilere a~lk olmakla birlikte, ogrencilerimizi istenmeyen tiirden bir ba~arrstzlrk duygusuyla kar~1 
kar~lya blrakmamak i!;in, ba~vurularda bu i!;erik ve dazey farklrllgmm goz onOnde bulundurulmasmda 
yarar gorUlmektedir. TOBiTAK - BiDEB'in sitesinde bulunan ge~mi~ smav orneklerinin ogrenciler 
taraftndan incelenmesi onerilir. 

{*} Ge!;mi~ Yillara ait srnav sorulan ve cevap anahtarlanna http://tubitak.gov.tr/tr/olimpiyatlar/icerik

ortaokul-matematik-olimpiyati adresinden ulaSllabilir. 

NOT: G~tigimiz Yillarda smavlara basvurusu yaptlan adaylarrn yaklastk % 20'sinin smavlara girmedigi tespit 

edilmistir. Bu hususta okullartn, aday gosterilen ogrencilerin stnava girmeleri ve smava girmeyecek ogrencilerin 

ba~vurusunun yapllmamasl konusunda daha ozenli davranmalan onemlidir. 

Bu programla ilgili tum uygulamalar TOBiTAK Bilim Kurulunca onaylanml~ Genel Uygulama Esaslanna 

dayamlarak hazlrlanmlS "ViirQtme Kural ve IIkelerjll esas ahnarak yaplhr. 

http://tubitak.gov.tr/tr/olimpiyatlar/icerik

