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2018 YILI 

2204 A 
• BAŞVURU 288 

• BÖLGE 
• 52 ÖĞRENCİ
• 26 ÖĞRETMEN
• 31 PROJE
• 16 FARKLI KURUM

• 4 BİRİNCİLİK

• 6 İKİNCİLİK

• 5 ÜÇÜNCÜLÜK

• FİNAL
• 4 OKUL
• 4 ÖĞRETMEN
• 8 ÖĞRENCİ
• FİNAL 4.LÜĞÜ MANSİYON
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2204 B 
 BAŞVURU 61 
 BÖLGE 

 13ÖĞRENCİ
 9 ÖĞRETMEN
 9 PROJE
 5 FARKLI KURUM

 3 BİRİNCİLİK
 0 İKİNCİLİK
 1 ÜÇÜNCÜLÜK
 FİNAL

 3 OKUL
 3 ÖĞRETMEN
 3 ÖĞRENCİ
 FİNAL 3.LÜĞÜ 
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2204 A FİNAL
2018 TÜBİTAK 49. LİSE  ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMALARI  FİNAL SERGİSİ KATILIMCI 

LİSTESİ

ÖĞRENCİ ADI 

SOYADI

DANIŞMAN ADI 

SOYADI
İLÇE OKULU PROJENİN ADI ALANI

1

İPEK UZUNALİ
TANER 

ARSLAN
AKÇAABAT

TRABZON AKÇAABAT 

İMKB ANADOLU 

LİSESİ

TAAY: TRABZON AKILLI 

ATIK YÖNETİMİ
COĞRAFYA

SEVİMKAR İSAK

2

KUTAY PEKŞEN

YASİN KURAK ORTAHİSAR
TRABZON BİLİM VE 

SANAT MERKEZİ
İÇ PARALELLER ÜÇGENİ MATEMATİK

BUĞRA DURMUŞ

3

SERRA ECREN 

AYKAN

OKAN 

OKUTAN
ORTAHİSAR

TRABZON MAHMUT 

CELALEDDİN ÖKTEN 

ANADOLU İMAM 

HATİP LİSESİ

MÜLTECİ ÇOCUKLARIN 

PSİKOLOJİLERİNİN 

ÇİZDİKLERİ RESİMLERE 

GÖRE ANALİZİ

PSİKOLOJİ

NİSA NUR SAMUK

4

İREM NUR 

KARABAYIR EMEL 

ÖMEROĞLU
AKÇAABAT

TRABZON 

AKÇAABAT 

ANADOLU LİSESİ

ATASÖZLERİ VE 

DEYİMLERİN 

ÖĞRETİMİNDE 

DRAMA TEKNİĞİ

TÜRK DİLİ 

VE 

EDEBİYATI
MELEK DOĞA 

ÖZKAN
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2204 B FİNAL

2018 YILI 12. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ  FİNAL YARIŞMASI KATILIMCILARI

Sıra 

No

ÖĞRENCİ ADI 

SOYADI

DANIŞMAN 

ADI SOYADI
İLÇE OKULU PROJENİN ADI ALANI

2
KADİR EMİR 

GÜRSOY
AYDIN ÖZTÜRK ARSİN

TRABZON YEŞİLYALI İMAM 

HATİP ORTAOKULU

TAM SAYILARIN KARELERİNDEKİ 

ÖRÜNTÜLER
MATEMATİK

6
SÜMEYYE 

HALDIZ
FATMA ATASU ORTAHİSAR

TRABZON BİLİM VE 

SANAT MERKEZİ

DOĞAL SAYILARIN 

KUVVETLERİ DÖNGÜSÜ
MATEMATİK

3 YAĞIZ BERKE TÜRE
SELÇUK 

İSLAMOĞLU
ORTAHİSAR

TRABZON BİLİM VE SANAT 

MERKEZİ

KARADENİZ ALABALIKLARININ (SALMO 

TRUTTA LABRAX) BÜYÜMESİ ÜZERİNE 

BAZI BİTKİSEL YAĞLARIN ETKİSİ

BİYOLOJİ
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2204-A ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ 
ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 
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2018-19
Biyoloji, 

Coğrafya, 
Değerler Eğitimi, Fizik, 

Kimya, 
Matematik,

Psikoloji, 
Sosyoloji, 

Tarih, 
Teknolojik Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı,

Yazılım



2204-B ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ 
ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 
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2018-19

Biyoloji, 
Coğrafya, 

Değerler Eğitimi, 
Fizik, 

Kimya, 
Matematik, 

Tarih, 
Teknolojik 
Tasarım, 
Türkçe ve 

Yazılım



Başvuru Koşulları:

•proje özeti, (150-250 kelime)

•proje planı, proje raporu (2-20 sayfa) ve

•proje video kaydında (10MB VE .flv)

projeyi hazırlayan kişileri ve okullarını çağrıştıracak, ortaya çıkaracak
her türlü kişisel ve kurumsal bilgi (ad, adres vb.) ve görsellere (amblem,
arma, fotoğraf vb.) yer verilmesi durumlarında proje başvuruları hangi
aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.
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• Ön değerlendirme sonucunda sergilenmesi uygun görülen projeler 
bölgelerde sergilenecek

• Takım halinde yarışmaya katılan öğrencilerin bölge ve final sergilerine 
birlikte katılacak

• Sergide öğrenciler jüriler tarafından mülakata alınarak projeler 
değerlendirilir, öngörülen diğer teknik donanım öğrenciler tarafından 
temin edilir.

• Ödül alan öğrencilere para ödülü ve başarı belgesi; danışman 
öğretmenine para ödülü verilir.

• Final Yarışmasında projeler alanlarında uzman akademik jürilerce 
bilimsel kriterlere göre değerlendirilir ve her alanda derece alan 
öğrencilere para ödülü ve başarı belgesi; danışman öğretmenine para 
ödülü verilir.

• Final yarışması değerlendirme sonucunda jüri tarafından uygun 
bulunursa Yılın Genç Araştırmacısı Ödülü, Çevre Bilinci ile ilgili özel 
ödül verilebilir.
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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 
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• Uluslararası proje yarışmalarına TÜBİTAK tarafından gönderilecek 
projeler Final yarışmasına katılan projeler arasından belirlenir. 
Uluslararası Proje Yarışmalarına TÜBİTAK tarafından gönderilerek 
Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük ödüllerinden birini alan öğrenciler 
derece aldıkları alanla ilgili bir bölümü tercih etmeleri durumunda 
alanlarındaki yükseköğretim programlarından burslu programlar 
hariç istedikleri programa sınavsız olarak kontenjan dışından ÖSYM 
tarafından yerleştirilir. (Bkz. 2019 ? ÖSYS Kılavuzu). 

• Uluslararası proje yarışmalarında derece alan öğrenciler, üniversite 
sınavına girecekleri yıl ÖSYS kılavuzunda belirtilen tarih ve şekilde 
TÜBİTAK’a ek katsayı başvurusunda bulunmaları gerekir. 

• Ayrıca Uluslararası Proje Yarışmalarına TÜBİTAK tarafından 
gönderilerek Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük ödülü alan öğrenciler 
TÜBİTAK 2205 - Yurt İçi Lisans Burs Programından yararlandırılırlar. 
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Başvuru Tarihleri (2204A) 

• Online başvurular 20 Aralık 2018 tarihinde başlar ve 04 Ocak 2019 
tarihinde saat 17.30 da sona erecektir. 

• Önceki yıllarda bölge koordinatörlerine gönderilen başvuru formu bu 
yıldan itibaren gönderilmeyecektir. Fakat bir sonraki aşama olan 
Bölge Sergisine davet edilecek kişilerden e-bideb başvuru 
sisteminden alacakları başvuru izleme belgesini imzalı olarak Bölge 
Koordinatörlüklerine göndermeleri istenecektir.

13.12.2018 13



Başvuru Tarihleri (2204B) 

• 2019 yılı Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Proje 
Rehberine göre hazırlanan ve tamamlanan projelerin başvuruları 07 
Ocak 2019 tarihinde başlar ve 08 Şubat 2019 tarihinde, saat 17.30’da 
sona erer.
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Rehberi okumak
Üyelik işlemleri
Öğretmen, öğrenci ve veli rolleri
Konu belirlemek
Yapılacak proje türüne karar vermek
Proje özeti planı ve raporu örnekleri 
incelemek/yazmak
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Nereden başlamalıyız?
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Projenin Sergilenmesi

• Sergilerin yapılacağı illerin dışından gelecek öğrenciler ile okul 
müdürlüğünce görevlendirilecek olan her proje için bir öğretmenin
konaklama ve geliş-dönüş otobüs ya da tren (yataklı hariç) yol paraları 
TÜBİTAK tarafından ödenecektir 
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• Bilimsel araştırma nedir? 

• Ne değildir?
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Büyük fikirler!
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PROJE ÖZETİ NASIL YAZILIR?

• Proje yapan her öğrenci araştırma özeti yazmalıdır. 

• Özet kısa ve anlaşılır olmalıdır. 

• Özetin tamamı 150-250 kelimeyi aşmamalıdır. 

• Özeti okuyan, proje hakkında doğru bir fikre sahip olabilmelidir.

• Projenin ayrıntılarından, yorumlardan ve kaynaklardan özette 
bahsedilmez.
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Örnek bir özet aşağıda verilen unsurları 
içermelidir:

a) Deneyin amacı:

1) Proje konusunun araştırılma sebebini açıklayan bir giriş metni,

2) Çalışılan hipotez veya problemin ifadesi
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Örnek bir özet;

b) Kullanılan yöntem ve işlemler:

1) Araştırmanın nasıl yapıldığı hakkında genel bir açıklama ve önemli 
noktaların özeti

2) Özet, kullanılan malzemeler hakkında bilgi içermez, ancak işlemleri 
çok büyük ölçüde etkiliyorsa veya araştırma için geliştirilmesi 
gerekiyorsa bahsedilebilir
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YETERLİLİKLERİ KULLANMAK
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Örnek bir Özet

c) Gözlemler/Veriler/Bulgular:

1) Bu bölüm sonuca doğrudan etkisi olan ve deney veya gözlem sonucu 
elde edilen anahtar bulguları içermelidir.

2) Özette bulgular hakkında ayrıntı, grafik ve tablolar verilmemelidir.
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Örnek bir özet

d) Sonuçlar:

1) Araştırmanın sonuçlarından kısaca bahsedilmelidir.

2) Son paragraf araştırmanın uzantısı olan uygulamaları ve işlemleri 
içermelidir
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BİLİMSEL ARAŞTIRMA PLANI NASIL YAZILIR?

• Bilimsel araştırma, gözlemlenen bir olay veya düşünülen bir konu
hakkında soru sormayla başlar. 

• Bu konuda yapılan çalışmaların araştırılması (literatür taraması) ile 
devam eder;

• bilimsel olarak nitelenen bir yöntem ile elde edilen bir cevapla son 
bulur. 

• Bu süreç başından sonuna kadar önceden planlanmalıdır. 
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PROJE RAPORU NASIL YAZILMALIDIR?
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Proje raporunun yazılımında dikkate alınması 
gerekenler:

• Konu başlığı,

• İçerik listesi,

• Giriş,

• Deney,

• Tartışma,

• Sonuç,
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YAZMAK

• ÖRNEKLERİ İNCELEMEK
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Proje Adı:

Projenize tek bir cümle şeklinde; kısa ve öz olarak; okuyana proje çalışması 
hakkında fikir verecek bir ad veriniz.

Örneğin;

DEDEM OYUNLA BEN OYUNCAKLA OYNADIM

LİMİT SİZSİNİZ

MOPS ETKİSİ
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MOPS ETKİSİ
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Giriş: 

• Burada proje çalışmanızın konusu ile ilgili başkalarının yaptığı 
çalışmalardan söz ediniz. 

• Sizin çalışmanızın öteki benzer çalışmalardan ayrılan yönlerini belirtiniz. 

• Benzer çalışmalardan nasıl yararlandığınızı ve sizin çalışmanızın neleri 
hedeflediğini açıklayınız
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Yöntem: 

• Bu kısımda çalışmanızda izlediğiniz yolu, gözlemlerinizi ve 
çalışmanızın kapsamını yazınız. 

• Deneysel çalışmalarda deney düzeneği, verilerin nasıl toplandığı 
açıkça anlatılmalıdır. 

• Deney düzeneğindeki önemli ölçüm cihazlarının (ne olduğu, ölçüm 
aralığı, duyarlılığı vb.) kimyasal ve biyolojik malzemenin temel 
özellikleri belirtilmelidir
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Sonuçlar ve Tartışma: 

• Proje raporunuzun en önemli kısmı bu bölümdür. 

• Proje çalışmanız ile elde ettiğiniz sonuçları bu kısımda yazınız. Bu 
sonuçlar sayısal değerler, bazı matematiksel eşitlikler veya sözlü ifadeler 
olabilir.

• Bu kısmı yazmadan önce mutlaka çalışmanızın amacını tekrar gözden 
geçirerek amacınıza ne kadar ulaştığınızı belirtiniz. 
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Kaynaklar: 

• Kitap için;

Böke, H., (1987), Ankara’daki Hava Kirliliğinin Travertenleri Üzerine 
Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ, Ankara.

• Makale için;

Stuiver, M., (1982), A high-precision calibration of the AD radiocarbon 
timescale, Radiocarbon 

24, sayfa 1-26.
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Başarılı bir proje çalışması yürütmeniz 
temennileri ile…

Sizi bekleyen gerçekler…
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PROJE SERGİSİ İÇİN BAZI YARARLI 
HATIRLATMALAR

• Proje çalışmanız ile ilgili fotoğraf, şekil, grafik ve yazıları sergiyi 
gezenlerin kolayca görüp izleyeceği şekilde ve büyüklükte pano 
üzerine yerleştirin.

• Proje çalışmanızda kullandığınız düzeneği, alet ve cihazlarla yaptığınız 
uygulama modelini masa üzerinde sergileyiniz. 

• Çalışan bir model üzerinde araştırmanızı görmek sergiyi gezenleri çok 
olumlu olarak etkileyecektir.
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Unutmayınız ki 

• kimi zaman çok umut veren bir proje başarısızlıkla sonuçlanabileceği 
gibi, bazen de hiçbir sonuca ulaşmayacağı veya gerçekçi olmadığı 
düşünülen bir proje hiç öngörülmemiş olan başarılı sonuçlara 
varabilir.
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Özetle;

• Proje çalışması için sizi ilgilendiren ve motive eden bir konu seçin 
(konu orijinal, yeni ve en önemlisi size ait bir fikir olmalıdır).

• Biraz merak, araştırma, uzmanlardan bilgi, yaratıcılık ve azim ekleyin.

• Her zaman kazanamayabilir veya sonuç alamayabilirsiniz. 

• Burada önemli olan kazanmak değil, yeni ve çözülmemiş bir soruna el 
atmış ve onun çözümü için önerilerde bulunmuş olmanızdır.
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Projeyi yapmaya başlarken:

• Konuyu seçin;

• Konuyu inceleyin, araştırın;

• Kendi araştıracağınız konuya karar verin;

• Bir zaman çizelgesi hazırlayın;

• Deneyleri planlayın;

• Yardımcı öğretmeniniz ve danışmanınızla konuşun, tartışın ve 
fikirlerini alın;

• Deneyleri yapın projeyi tamamlayın;

• Sonuçları inceleyin ve tartışın
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Matematik: bazı konu başlıkları

• 1) Asal sayılar ve özellikleri, kriptoloji, bölünebilme, modüler 
aritmetik, 

• 2) Geometri, trigonometri, doğru, üçgen, dörtgen, çember ve 
aralarındaki geometrik bağıntılar, düzlem ve uzay geometrisi, altın 
oran, fraktallar, 

• 3) Eşitsizlikler,

• 4) Olasılık teorisi ve kombinatorik, saymanın temel prensibi, çizge 
kuramı, pascal üçgeni, 

• 5) Matematiksel modelleme ve matematiğin gerçek yaşamdaki 
uygulamaları, değişim oranları, matematiksel tıp, matematiksel 
biyoloji, finans matematiği.
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Coğrafya: bazı konular

• • Yeryüzünün herhangi bir bölgesinin (Dağ, ova, vadi, plato, havza, 
yerleşim yeri vb) fiziki, beşeri ve ekonomik unsurlarının coğrafya 
ilkelerine bağlı kalınarak araştırılması,

• • Belli bir il örneğinde organize sanayi bölgesinin yer seçiminde hakim 
rüzgâr yönünün önemi ve sonuçları,

• • Doğal hayatı olumsuz etkileyen insan faaliyetleri ve sonuçları,

• • Kıyı kullanım biçiminin yaşam üzerindeki etkisi ve neden olduğu 
sorunlar,
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Tarih: bazı başlıklar

• Yerel gelenekler, adetler, töreler ve bunların yöre insanları üzerindeki 
etkileri,

• Sözlü tarih (kişilerle mesela gazilerle derinlemesine mülakat 
yapılarak bir tarihsel kesitin kişiler perspektifinden yansıtılması),

• Şehirleşme, gecekondulaşma ve sorunları,

• Kuşaklar arası ilişkiler ve sorunlar,

• • Aile yapısı, ilişkilerdeki değişim, aile içi şiddet, vb.,

• • Küreselleşmenin ticaret, iş kolları ve meslekler üzerindeki etkileri,
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PSİKOLOJİ KONULARI

• • Akademik başarının üniversite öğrencilerinin mutluluk düzeylerine 
etkisinin araştırılması 

• • Genç yetişkinlerde depresyon ve işsizlik arasındaki ilişkinin 
incelenmesi 

• • Lise öğrencilerinin geri dönüşüme yönelik tutumlarının araştırılması 

• • Kaygı bozukluğu yaşayan ve yaşamayan ergenlerin uyku 
düzenlerinin incelenmesi 

• • Emniyet kemeri takma davranışı ile ilişkili olan kişilik özelliklerinin 
belirlenmesi
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FIRSATLAR
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Ulusal Destek ,programları

• 4007 - Bilim Şenliği Destekleme Programı Başvuru Sonuçları

• 4003 - Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı

• 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

• 4005 - Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları

• 4006 - TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı

• 5000 - Dijital İçerikli Açık Ders Kaynakları Destekleme Programı

48

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-programlari/icerik-4007-bilim-senligi-destekleme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-programlari/icerik-basvuru-sonuclari
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-programlari/icerik-4003-bilim-merkezi-kurulmasi-destek-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-programlari/icerik-4004-doga-egitimi-ve-bilim-okullari
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-programlari/icerik-4005-bilim-ve-toplum-yenilikci-egitim-uygulamalari
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-programlari/icerik-4006-tubitak-bilim-fuarlari-destekleme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-programlari/icerik-5000-dijital-icerikli-acik-ders-kaynaklari-destekleme-programi


Teşekkürler.
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