
Form 7          BÖLGE SERGİSİNE DAVET FORMU 
 

..... /..... /2015 
 
Sayın Okul Müdürü, 
 

MEB tarafından düzenlenen “Ortaokul Öğrencilerine Yönelik X. Matematik ve Fen 

Bilimleri Proje Yarışmasına” yapılan başvurular ilgili jürilerce incelenmiş olup okulunuz 
öğrencilerince hazırlanan  ……………..…………………………………..adlı projenin bölge sergisine katılması 
uygun görülmüştür. 
 

Bölge sergisi 05-06 Mayıs 2015 tarihlerinde Bayraklı- Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi 
adresinde yapılacaktır. Sergiler esnasında TÜBİTAK tarafından görevlendirilen Bölge Bilim Kurulu 
Üyeleri, öğrencilerin proje çalışmasını tanıtıcı; fotoğraf, şekil, grafik ve yazıları kullanarak 
hazırlayacakları panoları ve projeleri için hazırlayacakları deney düzeneği, alet, cihaz, model vb. 
inceleyecek ve projeyi hazırlayan öğrencilerle görüşme yapacaklardır. Bu görüşmede öğrenciler 
projelerinin sunumunu yapacaklardır. Bu değerlendirme sonunda Ankara’da yapılacak final sergisine 
katılacak projeler 06 Mayıs 2015 tarihinde ilan edilecektir. 
 

 Sergiye katılacak öğrencilerin, sergilenecek durumdaki projeleri sunmak ve sergilemek için gerekli 

malzemeleri ile 04 Mayıs 2015 tarihinde yukarıda belirtilen sergi yerinde hazır bulunmaları, 

 Sergi süresince konaklayacak öğretmen ve öğrencilerin isim listesinin aşağıdaki tabloya işlenerek 

tarafımıza gönderilmesi (Yakınlarının yanında kalacak veya konaklama yapmayacak öğrencilerin 
isimleri bu listeye dahil edilmemelidir. Listede ismi olmayan öğrencilerin ve öğretmenlerinin, 
konaklama yapmayacakları varsayılacaktır),  

 Yazı ile birlikte tarafınıza gönderilen “Bilimsel Etik Beyanı” (Form 8) ve “Veli İzin Formu ” (Form 9) 

nun öğrenciniz tarafından doldurulmasının sağlanması ve eksiksiz olarak 28 Nisan 2015 Tarihine 
kadar Bölge Koordinatörüne gönderilmesi gerekmektedir. 
 

Sergiye katılacak öğrencilerinizin/öğrencinizin ve proje danışman öğretmeninin, 04 Mayıs 
2015 tarihinde söz konusu proje ile birlikte sergi salonumuzda hazır bulunmalarının teminini ve       
04-06 Mayıs 2015 tarihleri arasında izinli sayılmaları için gerekli işlemlerin yapılması konusunda 
gereğini rica ederim.  

Mehmet Nafi BOĞRUL 
        İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü 

     Bölge Koordinatörü 
 
 

 
SERGİYE KATILACAK ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN İLE İLGİLİ BİLGİLER 

 
  



Form 8 
BİLİMSEL ETİK BEYANI 

PROJEYİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR 
 

Ortaokul Öğrencilerine Yönelik X. Matematik ve Fen Bilimleri Proje Yarışması’na 
katıldığım projenin konusunun seçiminde, soruna yaklaşımımda, düşünce ve uygulamada tamamen 
kendi fikirlerimi, bilgi ve becerimi kullandığımı, karşılaştığım kimi problemlerde danışman 
öğretmenimden sadece yol gösterici olarak yardım aldığımı, adı geçen projenin tamamen bana ait 
olduğunu beyan ederim. 
 
İli : 
 
Okul Adı: 
 
Proje Adı:................................................................................................................................................... 
 
 

 
 

Öğrenci Adı Soyadı                                                         İmzası 
 
 
 
 
 

                        
                                                                                                                                                               

 
DANIŞMAN ÖĞRETMEN TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR. 

 
 

Ortaokul Öğrencilerine Yönelik X. Matematik ve Fen Bilimleri Proje 
Yarışması’na” katılan öğrenci ait projenin konu seçiminde, projenin özgünlüğünde öğrencinin 
soruna yaklaşımda düşünce ve uygulamada tamamen kendi fikirlerini bilgi ve becerilerini 
kullandıklarını karşılaştıkları problemlerde sadece yol gösterici olarak danışmanlık yaptığımı, bunun 
dışında projenin tamamen yukarıda öğrenciye ait olduğunu, bunun aksinin tespiti durumunda her 
türlü yasal sorumluluğu kabul ettiğimi beyan ederim. 

 
 
 
 

Danışman Öğretmen Adı Soyadı                                                İmzası 
  



Form 9 
VELİ İZİN FORMU 

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK X. MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE 
YARIŞMASI BÖLGE SERGİSİ 

 
TAAHHÜTNAME 

BÖLGE SERGİSİNE KATILACAK ÖĞRENCİNİN 

Adı‐Soyadı : 
        

Cinsiyeti 
  

: K (  ) E(    ) 
  

Doğum Tarihi : /       / 
      

Doğum Yeri : 
      

Baba Adı : 
        

Anne Adı : 
      

                        

Projenin Adı : 
                    

Okulu ve Adresi : 
                    

Okul Telefonu ve Faks: 0 ( ) 0 ( ) 
            

Ev Adresi : 
                      

Ev Telefonu : 0 ( ) 
    

Cep Telefonu: 0 ( ) 
        

              

 
 
İZMİR  BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜNE                    ........ /....... /2015 
 

 
Velisi bulunduğum/bulunduğumuz, ................................................................. ’nın 04-06 Mayıs 2015 

tarihleri arasında BAYRAKLI – TEPEKULE KONGRE VE SERGİ MERKEZİ adresinde Bölge 

Koordinatörlüğü tarafından düzenlenecek ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK X. 

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI BÖLGE SERGİSİNE davetli olarak katılmasına 
izin veriyorum/veriyoruz. 
 

Öğrencinin anılan tarihler arasında danışman öğretmeninin sorumluluğunda, bölge koordinatörlüğü 
görevlilerinin vereceği talimatlara uyacağını ve karşılaşabileceği kaza, hastalık, vb. riskler ile bu nedenlerden 
dolayı kendisine yapılabilecek tıbbi müdahalelerin sonuçlarını kabul edeceğimi/edeceğimizi şimdiden taahhüt 
ederim/ederiz. 

  

Baba Adı ve Soyadı, İmzası 
  

Anne Adı ve Soyadı, İmzası 

        

    

(Anne ve babanın her ikisi de hayatta değilse) Yasal Velisinin 
  

Adı ve Soyadı Öğrenciye Yakınlık Derecesi İmzası 

        

 
Not: Bu taahhütname, sergiye davetli olarak katılacak öğrencinin anne ve babası (anne‐baba hayatta değilse 

yasal velisi) tarafından doldurulup imzalanmalı ve 28 Nisan 2015 tarihine kadar Bölge koordinatörüne 
ulaştırılmalıdır. Aksi halde öğrencinin bölge sergisine davetli olarak katılması mümkün olamayacaktır. Gerçek 
dışı beyan ve imzanın sorumluluğu, taahhütnameyi doldurana ve imzalayana aittir. 
 
 
Bu form öğrenci velisi/velileri tarafından doldurulacaktır. 


