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KADI BURHANEDDİN BİLİM FUARI PROJE YÖNERGESİ 

 

Proje Adı  Kadı Burhaneddin Bilim Fuarı 

Proje Başvuru Tarihi  12 Mart 2018 – 29 Mart 2018 

Sergilenecek Projelerin Duyurulması  04 Nisan 2018 

Bilim Fuarı Uygulama Tarihi  12-13 Nisan 2018 

Yer  Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi 

Saat  10.00-16.00 

Proje Yürütücüsü Kurum  Sivas Bilim ve Sanat Merkezi 

 

 Tanımlar: 

Bu çağrı metninde yer alan; 

 Bilim Fuarı: Kadı Burhaneddin Bilim Fuarı’nı, 

 Danışman Öğretmen: Projenin hazırlanması sürecinde ve bilim fuarında 

öğrencilere destek olan öğretmeni, 

 Proje Jürisi: Başvuru yapılan projeleri değerlendiren, fuara katılacak projeleri 

belirleyen, Cumhuriyet Üniversitesi’nde görevli, alanında uzman akademisyenlerin 

oluşturduğu kurulu  

 Proje Öğrencisi: Bilim fuarında sergilenecek projeyi hazırlayan öğrenciyi, 

 Proje Yürütücüsü Kurum: Sivas Bilim ve Sanat Merkezini, 

ifade eder. 

 Amaç: 

Ortaokul ve lise öğrencilerinin, öğretim programları çerçevesinde ve kendi ilgi alanları 

doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yaparak, araştırmalarının 

sonuçlarını sergileyebilecekleri ve eğlenerek öğrenebilecekleri bir bilim fuarı yapılması 

amaçlanmaktadır.  
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Kadı Burhaneddin Bilim Fuarı ile hedeflenen genel amaçlar şunlardır: 

 Öğrencilerin kendilerini ifade ettikleri, yaptıkları bilimsel çalışmaları paylaştıkları 

bir ortam oluşturulması, 

 Bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesi ve teşvik 

edilmesi, 

 Bilimin günlük hayatla ilişkilendirilmesi, 

 Bilim kültürünün yaygınlaştırılması, 

 Araştırma tekniklerinin, raporlamanın ve sunum becerilerinin tabana yayılarak 

genç bireylere kazandırılması, 

 Farklı gelişimsel, duyuşsal ve bilişsel seviyedeki her çocuğa proje yapma fırsatının 

sunulması, 

 Öğrencilere proje yapma ve paylaşma konusunda yeni ortam ve olanakların 

yaratılması, 

 Öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak proje yapmanın 

eğlenceli taraflarının ön plana çıkarılması, 

 Farklı sosyo-ekonomik seviyedeki bölge okullarının projelere eşit 

katılımının sağlanması, 

 Gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm bulunmasında bilimsel çalışmaların ve 

bulguların öneminin öğrenciler tarafından uygulanarak/yaşanarak 

anlamlaştırılmasının sağlanmasıdır. 

 Çağrı Kapsamı: 

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle, Sivas’ta Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 

okullarda eğitim alan, 5-12. sınıf öğrencilerinin, Tübitak Ortaokul Öğrencileri 

Araştırma Projesi ve Tübitak Lise Öğrencileri Araştırma Projesi kapsamında, kendi 

ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yaparak başvurdukları 

ancak Kayseri Bölge Sergisi’ne davet edilmeyen projeler Kadı Burhaneddin Bilim Fuarı 

kapsamında sergilenecektir. Bu kapsamda öğrenci ve danışman öğretmenler tarafından, 

11 Nisan 2018 tarihinde fuar alanında, bilim fuarının hazırlık çalışmaları yapılacaktır. 

Bilim fuarı, 12-13 Nisan 2018 tarihlerinde, 2 gün olacak şekilde Fidan Yazıcıoğlu Kültür 

Merkezinde gerçekleştirilecektir.  
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 Başvuru Koşulları: 

 Sivas’ta Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim öğretim hizmeti veren tüm ortaokul 

ve liseler Kadı Burhaneddin Bilim Fuarı’na başvuru yapabilir. 

 Başvuru yapılacak projeler 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı itibariyle TÜBİTAK 

Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projesi Yarışması ile Lise Öğrencileri Araştırma 

Projesi yarışmalarına başvuranlar arasından seçilecektir. 

 Her okul birden fazla proje başvurusu yapılabilir. 

 1 öğrenci en fazla 1 proje ile başvuru yapabilir. Danışman öğretmenler birden fazla 

projeye danışmanlık yapabilirler.  

 Bir proje en fazla 2 öğrenci ve 1 danışman öğretmen tarafından hazırlanabilir. 

Danışman öğretmen ve öğrenciler farklı okullarda görev yapıyor olabilir. 

 Fuarda yer almak üzere, başvuru yapılacak projeler,  EK-1’de yer alan formata 

göre hazırlanarak PDF formatında DYS üzerinden Sivas Bilim ve Sanat Merkezine 

gönderilecektir. DYS sisteminin olmadığı okullar ya elden ya da 

969726@meb.k12.tr e-posta adresine projelerini PDF formatından Sivas Bilim ve 

Sanat Merkezine gönderebilirler. 

 Projeler en az 2 en fazla 20 sayfa olmalıdır. 

 Proje başvuru tarihleri dışında, yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Danışman Öğretmen Değişikliği ile İlgili Hususlar: 

  Haklı sebeplere bağlı olarak, proje danışman öğretmen değişikliği gereken 

durumlarda, danışman öğretmenin kendi okuluna vereceği dilekçe ve mazeret 

belgesi okul yetkilisine bildirilecek, okul müdürü tarafından yeni bir danışman 

öğretmen görevlendirilmesi yapılacaktır.  

 Başvuru Yapılması: 

 Başvurular EK-1 formu formatında, okul müdürlükleri tarafından başvuru 

koşullarında yer aldığı şekilde, 12 Mart – 29 Mart 2018 tarihleri arasından Sivas 

Bilim ve Sanat Merkezine yapılacaktır. Başvuru tarihleri dışında ve EK-1 formuna 

göre hazırlanmayan projeler değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

 Bilim fuarında yer alacak projeler, proje jürisi tarafından değerlendirilerek, 04 

Nisan 2018 tarihinde www.sivasbilsem.meb.k12.tr internet adresinde duyurulacaktır. 
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Fuarda Sergilenecek Projelerin Kapsamı: 

Fuarda sergilenecek ortaokul öğrencilerinin projeleri aşağıda belirtilen alanlardan birinde 

olacaktır: 

 Biyoloji 

 Değerler Eğitimi 

 Fizik 

 Kimya 

 Kodlama 

 Matematik 

 Tarih 

 Türkçe 

Fuarda sergilenecek lise öğrencilerinin projeleri aşağıda belirtilen alanlardan birinde 

olacaktır : 

 Matematik  Türk Dili ve Edebiyatı 

 Biyoloji  Değerler Eğitimi 

 Teknoloji Tasarım  Tarih 

 Fizik  Coğrafya 

 Kimya  Sosyoloji 

 Kodlama  Psikoloji  

 Tematik Alan : ÇEVRE 

 

 

Bu alanlar dışında yapılacak başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. Proje jürisi 

tarafından, her alandan 5 proje bilim fuarında sergilenmek üzere seçilecektir.  

Fuarda Sergilenecek Projelerin Değerlendirilme Süreci: 

Fuarda sergilenecek projelerin sergilenmeden önce, Kadı Burhaneddin Bilim Fuarı çağrı 
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metni kapsamına uygunluğu, yapılabilirliği, toplumsal/bilimsel fayda vb. açılardan 

kontrolü, Cumhuriyet Üniversitesinde görevli akademisyenlerden oluşan proje jürisi 

tarafından yapılacak, sergilenecek projeler bu kurul tarafından belirlenecektir. 

 Bilim Fuarını İzlenmesi: 

 Bilim fuarını izleme hakkı ve yetkisi Sivas Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir. 

Projelerin, belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda yürütülüp yürütülmediği, 

onaylanmış projelerin sergilenip sergilenmediği İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

tarafından görevlendirilen, ARGE Birimi’nde görev yapan öğretmenler tarafından 

takip edilecektir. 

 Diğer Hususlar: 

 Projede görev alacak danışman öğretmen ve öğrenciler görevli izinli 

sayılacaklardır. 

 Köy ve ilçelerden Kadı Burhaneddin Bilim Fuarı’na katılacak öğretmen ve 

öğrencilerin yol, yemek ve konaklama ücretleri kendi okulları tarafından 

karşılanacaktır. 

 Bilim fuarının düzenleneceği Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde öğrencilerin 

projelerini sunacakları stantlar, Sivas Bilim ve Sanat Merkezi tarafından 

belirlenecek olup, proje öğrencileri danışman öğretmenlerinin gözetiminde 

stantlarını düzenleyeceklerdir.  

 Bilim fuarına katılacak öğretmen ve öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürü 

tarafından katılım belgesi verilecektir.  

İletişim Bilgileri: 

Sivas Bilim ve Sanat Merkezi 

Emek Mahallesi, Plevne Caddesi, No:1 Merkez / SİVAS 

Web Adresi: sivasbilsem.meb.k12.tr   

e-posta        : 969726@meb.k12.tr 

Telefon  : 0346 227 10 10 

Ek-1 
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Örnek Proje Formatı 

Özet 

(Proje özeti; 1-2 paragraflık 150-250 kelime arasında, Times New Roman karakterleriyle, 12 
punto, her iki yana yaslı olmalıdır. Özetin sonuna proje çalışmasına uygun en az 3 tane 

anahtar kelime yazılmalıdır) 

 

PROJE RAPORU 

(Proje raporu; Times New Roman karakterleriyle, 12 punto, sayfanın her yanından 2,5 cm 
boşluk bırakarak, tek satır aralığı ile iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.  

Proje raporu en az 2, en fazla 20 sayfa olmalıdır) 

 

Proje raporunuzu aşağıda verilen başlık sırası ile yazınız: 

Proje Adı:  

Öğrenci Adı-Soyadı1, Öğrenci Adı-Soyadı 2 

Danışman Öğretmen3 

1 Okuduğu Okul, Sınıfı, 2 Okuduğu Okul, Sınıfı, 

3 Görev Yaptığı Okul, Branşı, 

Proje Alanı: 

İçindekiler  

1. Giriş 
 

2. Yöntem 
 

3. Bulgular 
 

4.   Sonuç ve Tartışma 
 

5.   Öneriler 
 

  Kaynakça 


