ÖZEL EYÜBOĞLU KOLEJİ MÜDÜRLÜĞÜ
“BİR GÜNLÜK BİLİM İNSANI MAKALE YARIŞMASI” ŞARTNAMESİ
1. Etkinlik Konusu

2. Etkinlik Türü
3. Etkinliğin Amacı

“Uranüs’ün uyduları: Ariel, Oberon, Titania’dan hangisini, bir uzay aracıyla
yeniden ziyaret etmeli daha fazla bilgi edinmeliyiz?” konusunda bir makale yazma
yarışmasıdır.
Çevrimiçi Bilimsel Makale Yarışması
Öğrencilerin bilimsel düşünme ve bilim makalesi yazma becerilerinin geliştirilmesi
hedeflenmektedir. NASA’nın Voyager 2 görevi tarafından araştırılmış bu uydular
hakkına edinilen bilgileri, öğrencilerin yorumlaması ve hangi uydu hakkında daha
fazla bilgi edinilmesi gerektiğini bilimsel açıdan ve kendi nedenleriyle aktarmaları
istenmektedir.
Türkiye genelindeki ortaokul ve lise seviyesindeki öğrenciler
(Özel ve resmi okulların 6, 7, 8, lise hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıfları)

4. Etkinlik Kapsamı ve
Katılımcılar
5. Davet Edilen Okullar (İl ve
Türkiye genelindeki tüm özel ve resmi ortaokul ve liseler
İlçe Adıyla Birlikte)
6. Danışman Öğretmene İlişkin Katılımcının velisi ya da bir öğretmen, yarışmaya katılan öğrenciye danışmanlık
Hususlar
yapabilir. Her ortaokul ve lise en fazla 3 makale ile yarışmaya katılabildiği
unutulmamalı, veliler okullarından habersiz yarışmaya katılmamalıdır. Danışman,
öğrenciyi etik kurallara uygun olarak öğrenciye destek vermelidir. Öğrencinin kendi
özgün metinlerini oluşturması önemlidir.
7. Genel Katılım Şartları
1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
2. Yarışmaya katılım gönüllülük esasına dayanır.
3. Yarışmaya gönderilen makalelerin telif hakkı yazan öğrenciye aittir.
4. Makale başkasına ait, alıntı ya da başkasına ait olmamalıdır.
5. Makale yazıldığı dilin dilbilgisi, yazım ve noktalama kurallarına uygun
hazırlanmalıdır.
6. Yarışmaya katılan makale sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır.
7. Her ortaokul ve lise en fazla 3 makale ile yarışmaya katılabilir.
8. Yarışmaya 6, 7, 8, Lise Hazırlık, 9, 10, 11, 12. sınıf öğrencileri katılabilir.
9. Yarışma takvimine uyulmadan gönderilen makaleler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
8. Mevzuata Uygunluk
Etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Türk Millî Eğitiminin genel ve özel
amaçlarına, uluslararası sözleşmelere, politika belgelerine, 24.3.2016 tarihli ve 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 20.6.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere yürürlükte olan mevzuata uygun
olarak yapılacaktır.
9. Ücret Durumu
Etkinlik, ticari amaç güdülmeden ve katılımcılardan ücret talep edilmeden
düzenlenecektir.
10. Eğitim ve Öğretim
Etkinliğin planlanması, tanıtılması ve uygulanması eğitim ve öğretim aksatılmadan
yapılacaktır.
11. Gönüllülük
Katılım, gönüllülük esasına göre olacaktır.
12. Veli Muvafakati
Öğrencilerin katılımlarında velisinin yazılı olarak izni EK-1 formu ile alınacaktır.
13. Katılımcılardan İstenenler
 Öğrenci velisi tarafından imzalanmış " EK-1, Veli İzin Belgesi".
 Öğrenci velisi tarafından imzalanmış "EK-2, Açık Rıza Onayı".
 Katılımcı ve velisi tarafından imzalanmış “EK-3, Katılım Formu ve
Taahhütname”.
 Katılımcı tarafından gönderilen eserin aslı.
14. Eserlerin, Nereye ve Nasıl
Yarışmaya katılacaklar http://www.eyuboglu.k12.tr/tr/akademikhayat/etkinlikler/scientist-for-a-day/2021/ internet adresindeki başvuru formunu
Gönderileceği?
doldurulacak, “Makaleyi ve Belgeleri Yükleyiniz” ikonu kullanarak makaleleri
internet sayfasına yükleyecektir.
15. EK-1, EK-2 ve EK-3'ün,

EK-1, EK-2 ve EK-3 belgelerinin ıslak imzalı görüntüleri PDF formatında
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Nereye ve Nasıl
Gönderileceği?
16. İzin Süresi
17. Pedagojik Esaslara
Uygunluk
18. Reklam ve Tanıtım
19. Kişisel Veriler

20. Engellilerin Etkinliğe
Erişimine İlişkin Bilgiler

21. Sponsorluk Durumu
22. Telif Hakkı

23. Etkinlik Tarihi
24. Etkinlik Yeri

25. http://ayse.meb.gov.tr
Adresine Bilgilerin Girildiği
Tarih
26. Başvuru Başlama Tarihi
27. Başvuru Bitiş Tarihi
28. Başvuru Yeri
29. Başvuru Usulü

kaydedilir. http://www.eyuboglu.k12.tr/tr/akademik-hayat/etkinlikler/scientist-for-aday/2021/ internet adresindeki “Makaleyi ve Belgeleri Yükleyiniz” ikonu
kullanılarak makaleyle birlikte internet sayfasına yüklenecektir.
2020-2021 eğitim ve öğretim yılıyla sınırlıdır.
Başvuruya eklenen her türlü materyal öğrencilerin gelişim seviyeleri, ilgi, istek,
ihtiyaç ve yetenekleri ile pedagojik esaslara uygundur.
Kurum, kuruluş, firma, marka ve kişi reklamını veya tanıtımını ön plana çıkaran
ifade ve ögelere yer verilmeyecektir.
 Etkinliğin hiçbir aşamasında, katılımcıların / öğrenci velilerinin açık rıza onayı
(EK-2 form ile istenecektir.) alınmadan kişisel verileri istenmeyecektir.
 Bu kapsamda istenen kişisel veriler, açık rıza onayında belirtilen hususların
dışında başka amaçlarla kullanılmayacak, üçüncü kişilere verilmeyecek ve
etkinliğin sona ermesinin ardından resen silinecektir.
Engelli öğrencilerin yarışmaya katılabilmeleri için her türlü kolaylaştırıcı önlem
Eyüboğlu Eğitim Kurumları tarafından alınacaktır. Örneğin görme engelli
öğrenciler ses kaydıyla yarışmaya katılabilirler. Sertifika töreninin yapılması
planlanan ortam engelli öğrenciler için uygun şekilde tasarlanmıştır.
Sponsor bulunmamaktadır.
 Etkinlikler sonucu ortaya çıkacak eserlerin telif hakkı eser sahibine ait olup,
eser
sahibinin
izni
olmaksızın
basılmayacak,
yayımlanmayacak,
paylaşılmayacak ve sergilenmeyecektir
 Telif hakları ile ilgili tüm işlemler, 5.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu ile 22.12.2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet
Kanununa uygun olarak yürütülecektir.
 Ancak, gerekli durumlarda sosyal etkinlik izni veren birim veya kurumumuz bu
eserleri muvafakat alarak kullanma hakkına sahiptir.
Sertifika Töreni Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi
Ödül töreni çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Fakat Pandemi şartlarının
düzelmesi durumunda MEB onay ve genelgeleri doğrultusunda yüz yüze de
yapılabilir. (Eyüboğlu Eğitim Kurumları Çamlıca Kampüsü Eyüboğlu Hall)
6 Kasım 2020

15 Şubat 2021 Pazartesi
1 Nisan 2021 Perşembe
http://www.eyuboglu.k12.tr/tr/akademik-hayat/etkinlikler/scientist-for-a-day/2021/
Danışman Öğretmen ya da veli;
EK-1, EK-2 ve EK-3 belgelerinin ıslak imzalı görüntülerini PDF formatında
kaydeder.
Başvuru sayfasındaki başvuru formunu doldurur.
“Makaleyi ve Belgeleri Yükleyiniz” ikonuna tıklanarak; makale, EK-1, EK-2 ve
EK-3 belgeleri PDF formatında internet sayfasına yüklenir.
30 Nisan 2021 Cuma

30. Sonuçların Açıklanacağı
Tarih
31. Sonuçların Açıklanacağı
http://www.eyuboglu.k12.tr/tr/akademik-hayat/etkinlikler/scientist-for-a-day/2021/
Yer
32. Yarışma Sonuçlarına İtirazın Yarışma sonuçlarına itiraz, yarışmanın Türkiye Koordinatörü ve Değerlendirme
Nasıl Yapılacağı?
Komisyonu Başkanı Prof. Dr. A. Talat Saygaç’a (talat.saygac@gmail.com) e-posta
yoluyla yapılacaktır.
33. Ödül Verilecek Kişiler ve
Kurum, kuruluş, firma, marka ve kişi reklamını veya tanıtımını ön plana çıkaran
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Ödül Miktarı ile Özellikleri

34. Etkinlik Bütçesi ve Bütçe
Kaynakları

ödül verilmeyecektir. Yarışmada dereceye giren makaleler, Türkiye’yi temsilen
NASA’nın web sitesinde yayınlanacaktır. Tüm katılımcılara katılım sertifikası
verilecektir.
Eyüboğlu Eğitim Kurumları tarafından karşılanacaktır.

35. İletişim Telefon

0 216 522 12 12 – (Dahili 3720 - 3106) Faks: 0 216 522 12 13

36. İletişim e-posta adresi

scientistforaday@eyuboglu.k12.tr

37. İletişim Adresi

Eyüboğlu Eğitim Kurumları, Esenevler Mah. Dr. Rüstem Eyüboğlu Sok. No: 1
34762 Ümraniye/İstanbul

38. İnternet Sayfası (Varsa)

http://www.eyuboglu.k12.tr/tr/akademik-hayat/etkinlikler/scientist-for-a-day/2021/

39. Sosyal Medya Hesabı
(Varsa)

https://www.facebook.com/EgitimEyuboglu
https://twitter.com/EyubogluEgitim
https://www.instagram.com/EgitimEyuboglu/
• Öğrenciler makalelerini yazmadan önce aşağıda belirtilen internet sayfasındaki
görevleri okumalı ve içlerinden bir tanesine yönelik makale yazmalıdırlar. İnternet
sayfası: https://rps.nasa.gov/scientist-for-a-day/
• Makaleler, 11 punto ve Calibri karakteri ile yazılmalıdır.
• Sayfa düzeni sağdan ve soldan 1,5 cm, üst ve alttan 2 cm boşluk bırakılacak
şekilde olmalıdır.
• Rumuz olarak belirlediği kelimeyi ve sınıfını yazmalıdır.
• Makaleler bir öğrenci ya da en çok dört kişilik bir öğrenci takımıyla birlikte
yazılabilir.
• Öğrenciler makalelerini bir danışman öğretmen desteği ile hazırlamalıdır.
Danışman öğretmen makalenin kurallara ve kriterlere uygun şekilde hazırlanması
konusunda öğrenciye destek olur.
• Makaleler en fazla 300 sözcük olmalıdır. Makale başlığı (Seçilen uydunun adı),
öğrencinin ismi, adresi vb bilgiler ve kaynaklar 300 sözcüğe dâhil değildir.
• Makalelerde resim bulunmamalıdır. (Yalnızca yazıdan ibaret olacaktır.)
• Lise öğrencileri makalelerini İngilizce yazmalıdır. Ortaokul öğrencileri İngilizce
ya da Türkçe yazabilirler.
• Makalelerin; dilbilgisi ve yazım kurallarına uygun olması makalenin bütünlüğü
açısından çok önemlidir, anlatım açık ve anlaşılır olmalıdır.
• Islak imzalı hazırlanan ve PDF formatında kaydedilen makale, veli izin belgesi
(EK-1), açık rıza onayı (EK-2), katılım formu ve taahhütname (EK-3) 1 Nisan 2021
Perşembe gününe kadar http://www.eyuboglu.k12.tr/tr/akademikhayat/etkinlikler/scientist-for-a-day/2021/ internet adresindeki “Makaleyi ve
belgeleri Yükle” ikonu kullanılarak internet sitesine yüklenmeli ve sitedeki başvuru
formu doldurulmalıdır.

40. Yarışma Şartları
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41. Değerlendirme Kriterleri

Tüm şartlara uygun olarak gönderilmiş makaleler; 5 ayrı Jüri üyesi tarafından,
bağımsız olarak okunarak;
1) Makalenin düzenlenmiş formatının giriş, gelişme, sonuç, kaynaklar görünümü,
2) Türkçe / İngilizce gramer kurallarına uygunluğu, noktalama işaretlerinin doğru
ve yerinde kullanımı,
3) Tamamen kendi özgün yorum ve araştırma bilgilerine uygun yazım akıcılığı,
4) Bilimsel ve özgün yaklaşımı,
5) Yepyeni ve çarpıcı yaklaşımların varlığı,
6) Sonucu en iyi şekilde verebilmesi,
açılarından dikkatle değerlendirilerek 6 puan üzerinden notlandırılacaktır.
Kazananlar: 6, 7, 8. Sınıflar tek bir grup halinde değerlendirilip ilk üç makale,
Hazırlık, 9, 10, 11, 12 tek bir grup halinde değerlendirilip ilk üç makale seçilecektir.

42. Değerlendirme Komisyonu

Prof. Dr. A. Talât SAYGAÇ (İstanbul Üniversitesi),
Doç. Dr. Mehmet TANRIVER (Erciyes Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Burcu ÖZKARDEŞ (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
Araş. Gör. Dr. Öğr. Arif SOLMAZ (Tarsus Çağ Üniversitesi),
Yazar Alp AKOĞLU (Kafa Çocuk ve Bilim Dergisi Editörü)

43. Diğer Hususlar

Etkinlik tamamlandıktan sonra, en geç 30 gün içerisinde, ogm.meb.gov.tr internet
sayfasında yayınlanan formata uygun olarak düzenlenen ayrıntılı etkinlik raporu,
etkinlik onayında belirtilen eposta adresine gönderilecektir.
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