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Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı 

30. Bilim Olimpiyatları Kış Okulu Duyurusu                                                                                                                                                                

28 Ocak - 11 Şubat 2023 

 

Değerli Öğrenciler, 

28 Ocak - 11 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek Kış Okulu’na 16-22 Aralık 2022 tarihinde 

yapılan İkinci Aşama Sınavı sonucunda başarılı olan öğrenciler katılabileceklerdir. 

Öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve kendilerinin kayıtlı bulundukları okulların disiplin mevzuatına 

tabi olmakla birlikte belgenin sonunda belirtilen kurallara uymaları gerekmektedir. 

Kış Okulu 28 Ocak - 11 Şubat 2023 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecektir. Ödül Töreni hakkında 

ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.  

Organizasyon kapsamında tüm öğrencilerimiz otelde konaklayacaktır. Etkinlik boyunca 

öğrencilerimizin konaklama, yol (km hesabı yapılarak) ve yemek giderleri Kurumumuzca 

karşılanacaktır.  

Kış Okulu kapsamında otele giriş 28 Ocak 2023 Cumartesi günü, çıkışlar 11 Şubat 2023 Cumartesi 

günü olacaktır. 

Günlük Ders Programı 

07.30-
08.45 

09.00-
10.30 

10.30-
11.00 

11.00-
12.30 

12.30-
13.30 

14.00-
15.30 

15.30-
16.00 

16.00-
17.30 

17.30-
19.00 

19.00-
19.45 

20.00-
21.30 

Kahvaltı Ders Ara Ders Öğle 
Yemeği 

Ders Ara Ders Serbest 
Zaman 

Akşam 
Yemeği 

Etüt 

 

Öğrencilerin Otele Gelirken Yanında Bulundurması Gereken Evrak/Malzemeler: 

* Üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan Kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport ) 

* Taahhüt Belgesi (Ek-1) 

*Muvafakatname (Ek-2) 

*Vekaletname (Ek-3, mail yoluyla iletilecektir.) 

* Kampta kullanılmak üzere defter, kalem, silgi, ihtiyaç halinde kullanılması için laptop (ya da tablet, 

cep telefonu). 

* Biyoloji, Fizik, Kimya ve Astronomi & Astrofizik dallarından kampa katılacak öğrencilerin yanlarında 

hesap makinelerini (Hafıza Fonksiyonu içermeyen özellikte olmalıdır.) getirmeleri gerekmektedir.  
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Diğer Hususlar: 

1- Ödül Töreni: 

Tören, TÜBİTAK tarafından belirtilen tarihte ve tesiste gerçekleştirilecektir.  Ödül Töreni ile ilgili 

önemli hususlar aşağıda belirtilmiştir: 

 Eğer 2022 yılında Uluslararası veya Bölgesel Olimpiyatlarda madalya elde ettiyseniz 

madalyanızı Kış Okulu’na gelirken yanınızda getirmeniz gerekmektedir. 

 2022 yılında Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında (IBO, IMO, IOI, IPhO, IChO) madalya almış 

mezun öğrenciler, otele madalyaları ile birlikte geleceklerdir. 

 2022 yılında Bölgesel Olimpiyatlarda madalya almış ancak Kış Okulu’na gelmeye hak 

kazanamamış öğrenciler, otele madalyaları ile birlikte geleceklerdir. 

2-Ulaşım Bilgileri: 

a. Geliş Günü (28 Ocak 2023): 
 

Öğrencilerin 28 Ocak 2023 tarihinde otele giriş yapmaları gerekmektedir. 
 
Konaklama yerine havaalanı/otobüs terminalinden yapılacak transferler TÜBİTAK tarafından 
sağlanacaktır. Geliş günü en erken 07:30, en geç 20:00’da transfer yapılması planlanmaktadır. Bilet ve 
geliş işlemlerinin bu hususa dikkat edilerek alınması gerekmektedir. Transfer saatlerin uymaması 
durumu için ilgili firma tarafından transferler için arandığında bilgi verilmesi gerekmektedir. 
 

b. Dönüş Günü (11 Şubat 2023): 

Öğrencilerin 11 Şubat 2023 tarihinde saat 16.00 itibariyle programdan ayrılmaları gerekmektedir. 

Öğrencilerin gidiş dönüş bilgileri için öğrencilerin sisteme kayıtlı olan mail adresleri üzerinden anketle 
bilgileri toplanacak ve gerek olması halinde izin yazıları TÜBİTAK tarafından sağlanacaktır.  

 

3- Yol Giderleri:  

Katılımcı öğrenciler için bulunduğunuz şehirden Antalya’ya geliş-dönüş ulaşım ücretiniz kilometre 

hesabı yapılarak kurumumuz tarafından daha sonra hesabınıza yatırılacaktır. Söz konusu ödemenin ve 

ödül ücretlerinin yatırılması için öğrenciye ait IBAN’ın olması gerekmektedir.  

4- Diğer Harcamalar:  

Etkinlik boyunca konaklama, yemek ve ulaşım giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Bunların 

dışındaki kişisel harcamalarınız ve sağlık giderleriniz için yeteri kadar parayı yanınızda bulundurmanız 

tavsiye olunur.  
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KIŞ OKULU’NDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 
 

Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve kendilerinin kayıtlı bulundukları okulların disiplin mevzuatına 
tabi olmakla birlikte aşağıda belirtilen kurallara uymaları gerekmektedir. 
 

 TÜBİTAK program sorumlusunun/sorumlularının bilgisi olmaksızın konaklanan tesis terk 
edilmeyecektir. 

 Gerekli hallerde (öğrencilerin covid vb. hastalıklara yakalanması durumlarında), öğrencinin 
velisi/vasisi otele çağrılacaktır ve aşağıdaki seçeneklerden biri uygulanacaktır: 

o Eğer öğrenci ve veli otelden ayrılmak isterlerse, organizasyondan erkenden 
ayrılabilirler.  

o Eğer öğrenci kampa devam etmek isterse, velisinin refakati talep edilecektir.  
o Öğrencinin Covid-19 pozitif olması durumunda, konaklama otelin karantina odasında 

devam edecektir. 

 Konaklanan tesise ait ortak kullanım alanlarında ve odalarındaki eşyalara verilen zararlar, 
neden olan kişi tarafından karşılanacaktır. 

 Yaka kimlik kartlarının tüm organizasyon süresince ve dışarıdan rahatlıkla görülebilecek 
biçimde takılması zorunludur. 

 Tesiste konaklamakta olan diğer misafirleri rahatsız edecek davranışlarda bulunulmayacaktır. 

 Tesiste konaklamak için belirlenen oda TÜBİTAK yetkililerinden habersiz değiştirilmeyecektir. 

 Organizasyon süresince sigara, alkollü içecek vb. kullanılmayacaktır. 

 Düzenli ilaç kullananlar ve alerjik durumu olanlar bu konuda TÜBİTAK yetkililerine bilgi 
verecektir (Bakınız Ek-2.). Düzenli ilaç kullananlar ilaçlarını yanında getirmelidir. Tarafımıza 
bildirilmeyen sağlık sorunları konusunda TÜBİTAK sorumluluk kabul etmeyecektir. 

 Öğrencilerin 28 Ocak 2023 tarihinde otele giriş yapmaları ve 11 Şubat 2023 tarihinde otelden 
çıkış yapmış olmaları gerekmektedir. 

 Kış Okulu’na gelen öğrenciler arasında organizasyon süresince çeşitli rahatsızlıklar (ateşi 
yüksek olanlar, öksürük ve burun akıntısı şikâyeti olanlar) hisseden öğrenciler TÜBİTAK 
Görevlileri’ne durumlarını bildirmek zorundadırlar.  

 Öğrenciler, otele vardıklarında TÜBİTAK Görevlileri’ne kendilerine mail yoluyla gönderilen 
taahhüt (Ek-1), muvafakatname (Ek-2) ve vekaletname (Ek-3) belgelerini doldurarak ıslak 
imzalı hallerini otele giriş esnasında vermekle sorumludurlar. 

Yukarıdaki kurallara uymadığı belirlenen öğrenciler Kış Okulu’ndan gönderilecektir. 


