ÖZEL EGE LİSESİ
19. FEN ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI
1.

AMAÇ

Gençliği temel ve uygulamalı bilimlerde araştırmaya özendirmek, bilime meraklı
gençlerin yolunu açmak ve onları “geleceğin bilim insanları” olarak yetişmeye teşvik etmektir.
Özel Ege Lisesi Fen Araştırma Projeleri Yarışması’nın yapılması öğrencilerimizde özgür
düşünce, yaratıcılık ve teknik becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacaktır.
2.

YARIŞMAYA KATILACAK OKULLAR VE SINIFLAR

Ortaokul ve liselerin tüm sınıfları yarışmaya katılabilir. Ortaokul grubunda fen bilimleri,
lise grubunda ise fizik, kimya ve biyoloji dallarında yarışma yapılacaktır. Yarışmaya katılım
gönüllülük esasına dayanmaktadır.
Yarışma Yürütme Kurulunun kararı gereğince Özel Ege Ortaokulu ve Özel Ege
Lisesi öğrencileri, Jürilerin ve Yürütme Kurulunun birinci derece akrabaları
yarışmaya katılmayacaktır.
3.

YARIŞMA ŞEKLİ, KATILIM KOŞULLARI VE SON BAŞVURU TARİHİ

Dili Türkçe olan çevrim içi yarışma, eleme ve final olmak üzere iki aşamadan
oluşmaktadır. Okullar, yarışmaya birden fazla projeyle katılabilirler.
Yarışmaya katılım ücretsiz olarak yapılacaktır.
Projeler bilimsel bir araştırma niteliği taşımalı ve orijinal olmalıdır. Bu özelliklere sahip
olmayan projeler değerlendirme aşamasında elenecektir. Orijinal olmayan projelerin
sorumluluğu projede görev alan öğretmen ve öğrencilere aittir.
Yarışmaya bir öğrenci ancak bir projeyle katılabilir. Projeler bir ya da iki öğrenci
tarafından hazırlanabilir (ödül, projeyi hazırlayan kişi sayısına bakılmaksızın projede yer alan
proje sahiplerine eşit olarak dağıtılacaktır).
Yarışma başvurusu 8 Nisan 2022 Cuma günü saat 17.00’ye kadar Özel Ege Lisesi
Fen Araştırma Projeleri Yarışması Yürütme Kurulu Başkanlığına www.egelisesi.k12.tr web
adresinden çevrim içi olarak yapılabilir. Yarışma sonuçları finalistlere e-posta yoluyla
duyurulacak ve www.egelisesi.k12.tr adresinden ilan edilecektir. Yarışmayla ilgili soru ve
görüşler için fenarastirma@egelisesi.k12.tr adresine e-posta gönderilerek iletişim kurulabilir.
Çevrim içi başvuruda istenen proje özeti 250 kelimeyi geçmeyecek uzunlukta, 11
punto ve Arial yazı karakterinde ve Word formatında ve proje raporu ise PDF formatında
olmalıdır. Özetleri uygun olmayan projeler yarışma özet kitapçığında yer alamayacaktır. Proje
raporu; Özet, Amaç, Giriş, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Tartışma ve Kaynaklar başlıklarını
içermelidir.
Başvuru sırasında katılımcı öğrencilerin ve velilerinin “açık rıza başvuru formunu” ve
“veli izin formunu” doldurup onaylamaları ve sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
Yarışmanın finali çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Projede görev alan öğrenciler,
proje hakkında 10 dakikayı geçmeyen bir PowerPoint sunum hazırlamalılar.
4.

PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

a.
Başvuran projeler 11–22 Nisan 2022 tarihleri arasında jüri tarafından değerlendirilecek
ve finalist projelerin öğrencileri ve danışman öğretmenlerine e-posta ya da telefonla

bildirilecek; aynı zamanda Özel Ege Lisesi web sayfasında duyurulacaktır.
b.
Jüri projenin içeriğine göre projenin başvurduğu bilim kategorisini değiştirebilir.
Örneğin, kimya alanında gönderilmiş bir projenin içeriği biyoloji ağırlıklı ise proje bir biyoloji
projesi olarak değerlendirilebilir.
c.
Projelerin değerlendirilmesinde düşünce ve uygulamada bilimsellik, yaratıcı düşünce
ve özgünlük, uygulanabilirlik, ekonomik bir yarar sağlama, açık ve anlaşır olma ve sunumu
hazırlamada gösterilen özen gibi ölçütler göz önüne alınacaktır.
d.
Finalist projeler 27 Mayıs 2022 Cuma günü 08.30-17.00 saatleri arasında
gerçekleştirilecek, öğrenciler tarafından çevrim içi olarak sunulacak ve jüri tarafından
değerlendirilecektir. Jüri değerlendirmesi sonunda her alandan 10 proje toplamda 40 projenin
finalde yarışması planlanmıştır. Değerlendirme kriterleri Ek-3’te yer almaktadır.
5.

ÖDÜLLER VE ÖDÜL TÖRENİ

Yarışma sonunda ortaokul fen bilimleri, lise fizik, lise kimya ve lise biyoloji
kategorilerinde olmak üzere her kategoride dereceye girecek olan ilk üç proje
ödüllendirilecektir. Ödüller, tüm branşlar için proje başına verilecektir. Ödül olarak birincilere
3000 ₺ ve birincilik madalyası, ikincilere 2000 ₺ ve ikincilik madalyası, üçüncülere 1000 ₺ ve
üçüncülük madalyası ve dereceye giren tüm öğrenci ve öğretmenlere başarı belgesi
verilecektir. Para ödülü, kazanan öğrencilerle iletişime geçilip öğrenci velisinin IBAN bilgileri
alınarak hesaplarına aktarılacaktır. Madalya ve başarı belgeleri kargo ile okul adreslerine
gönderilecektir. Bütçe bilgileri Ek-4’te, belge örnekleri ise Ek-5’te yer almaktadır.
Ayrıca tüm finalist projelerin öğrenci ve danışman öğretmenlerine teşekkür belgesi ve
okullarına plaket verilecektir. İlgili belge ve plaketler kargo ile okul adreslerine gönderilecektir.
Ödül töreni 27 Mayıs 2022 Cuma günü 17.15-18.30 saatleri arasında çevrim içi
yapılacaktır.
ULAŞIM VE KONAKLAMA
Yarışma bu yıl çevrim içi gerçekleştirileceğinden herhangi bir ulaşım ve konaklama
desteği karşılanmayacaktır.
6.

7.

YARIŞMA YÜRÜTME KURULU

Yarışma Yürütme Kurulu aşağıda adı geçen Özel Ege Lisesi yöneticileri ve
öğretmenlerinden oluşmaktadır.
Başkanlar :

Rüçhan ÖZDAMAR (Fen Bilimleri Bölüm Başkanı)
Dr. Onur AKPINAR (Bilim Kurulu Eş Başkanı)

Üyeler :

Ulaş GÜREL (Fizik Öğretmeni)
Zafer ARSLAN (Fizik Öğretmeni)
Güliz YAMAN (Fizik Öğretmeni)
Avni ÇUKURKENT (Fizik Öğretmeni)
Mert BÜYÜKDEDE (Fizik Öğretmeni)
Özge ÇAKAR (Kimya Öğretmeni)
Aynur IRMAK (Kimya Öğretmeni)
Bilge ŞENGÜL (Kimya Öğretmeni)
Fatma Merve ABAYT (Kimya Öğretmeni)
Yasemin BONCUK YAVUZ (Biyoloji Öğretmeni)
Volkan SARI (Biyoloji Öğretmeni)
Hande KALECİ (Biyoloji Öğretmeni)
Dr. Esra KAYAR DOĞAN (Biyoloji Öğretmeni)
Pınar ÇALIK ÖZBAY (Fen Bilimleri Öğretmeni)
Aylin MERTYÜZ (Fen Bilimleri Öğretmeni)
Ayşe SEREZ (Fen Bilimleri Öğretmeni)
Duygu DUYAL (Fen Bilimleri Laboratuvar Sorumlusu)

8.

JÜRİ

Fizik Jüri Başkanı

:

Doç. Dr. Cem ÇELEBİ
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik Bölümü

Kimya Jüri Başkanı:

Prof. Dr. Erol AKYILMAZ
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü

Biyoloji Jüri Başkanı

:

Doç. Dr. Hatice Güneş ÖZHAN
İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Merkezi

Fen ve Teknoloji Jüri Başkanı : Doç. Dr. Özlem ABACI GÜNYAR
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
Fizik Jüri Üyeleri

: Doç. Dr. Yavuz ÖZTÜRK
Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Serhat TOZBURUN
İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Merkezi
Dr. Öğretim Üyesi İbrahim AKKAYA
Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü

Kimya Jüri Üyeleri

:

Prof. Dr. Nur AKSUNER
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü
Öğr. Gör. Dr. Erhan CANBAY
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı
Öğr. Gör. Dr. Gözde DUMAN TAÇ
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü

Biyoloji Jüri Üyeleri

: Dr. Öğretim Üyesi Yavuz OKTAY
İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Merkezi
Öğretim Görevlisi Dr. Evin İŞCAN
İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Merkezi
Öğretim Görevlisi Dr. Hasan Buğra ÇOBAN
İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Merkezi

Fen ve Teknoloji Jüri Üyeleri :

Doç. Dr. Emir HALİKİ
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü
Araştırma Görevlisi Dr. Yasemin İŞLEK COŞKUN
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü

ÖZEL EGE LİSESİ DAHİLİ TELEFON NUMARALARI

9.

İlköğretim Müdürlüğü
Ortaokul – Lise Müdürlüğü
Lise Müdür Yardımcısı
Ortaokul Müdür Yardımcısı
Bilim Kurulu Başkanlığı
Fen Bilimleri Bölümü (Lise)
Fen Bilimleri Bölümü (Ortaokul)
10.

:
:
:
:
:
:
:

123
124
142
118
163
159 / 178
173

DİĞER
A. Yarışma koşullarına uymadığı saptanan, bilimsel çalıntı (plagiarism) yoluyla akademik
dürüstlükten uzaklaşan okul ve öğrenciler hakkında ve burada yer almayan hususlarda
son kararı verme yetkisi Yarışma Jürisine ait olup alınacak kararlara itiraz yolu açıktır.
Sonuca itiraz etmek isteyen öğrencilerin sonuçların açıklanmasının ardından üç iş günü
süreyle kendi okul müdürlükleri aracılığıyla Yarışma Jüri kararlarına itiraz hakkı vardır.
B. Yarışmaya katılan proje sahibi öğrenci ve öğretmenlerin kişisel verileri mevzuata uygun
olarak işlenmekte ve korunmaktadır. Ayrıca projelerin telif hakkı proje sahipleri olan
öğrenci ve öğretmenlere aittir. Bu kapsamda, proje sergisi ve ödül törenine davet edilen
öğrenci ve öğretmenlerin proje posterleri veya fotoğrafları ve proje bilgileri proje özet
kitapçığında yer alabilir.
C. 19. Fen Araştırma Projeleri Yarışması’nın hiçbir aşamasında, katılımcıların açık rıza
onayı alınmadan kişisel verileri istenmez. Bu kapsamda istenen kişisel veriler, açık rıza
onayında belirtilen hususların dışında başka amaçlarla kullanılmaz, üçüncü kişilere
verilemez ve sosyal etkinliğin sona ermesinin ardından resmen silinir. Jüri tarafından
finalist olarak belirlenecek öğrencilerin yarışma finaline katılabilmesi için ekte bulunan
“Veli İzin/Onay Formu” ve “Açık Rıza Beyanının” öğrenci ve öğrenci velisi tarafından
doldurularak ıslak imzalı dokümanı çevrim içi başvuru formundaki ilgili bölüme
yüklemelidir.
D. 19. Fen Araştırma Projeleri Yarışmasını düzenleyen İzmir Özel Ege Lisesi, çevrim içi
düzenlenecek yarışma ortamında, engelli bireylerin etkinliğe katılımını teşvik edici,
kolaylaştırıcı ve etkinlikten azami şekilde faydalanmalarını sağlayıcı tedbirleri
sağlamakla sorumludur.
E. Yarışmanın bütçesi İzmir Özel Ege Lisesi tarafından karşılanacaktır.
F. 27 Mayıs 2022 tarihinde çevrim içi gerçekleştirilecek 19. Fen Araştırma Projeleri
Yarışmasının programı aşağıda yer almaktadır.
Saat
08.30-16.00
16.00-17.15
17.15-18.30

Etkinlik
Çevrim içi sunumların jüri tarafından dinlenmesi
Jüri değerlendirmesi
Çevrim içi ödül töreni

G. Yetkili mercilerin salgının azalan seyrine göre alacağı yeni kararlar doğrultusunda ve
salgın öncesi koşullara benzer bir şekilde temel tedbirler alınarak yarışmanın yüz yüze
yapılabileceği de öngörülmektedir.
H. Engelli öğrencilerin katılımını teşvik etmek adına final günü çevrim içi sunumunda
danışman öğretmenin de dâhil olmasına izin verilecektir.

YARIŞMA AYDINLATMA METNİ
1- Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca sizin ve/veya velisi-vasisi bulunduğunuz çocuğunuzun
kişisel verileri; veri sorumlusu olarak Özel Ege Lisesi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
İşbu aydınlatma metni kapsamında; hangi kişisel verilerinizin işlendiği, kişisel verilerinizin hangi amaçla işlenebileceği, kişisel
verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin aktarılabileceği taraflar ve sahip olduğunuz haklar konularında
tarafınıza bilgi verilmektedir.
2- İşlenen Kişisel Veriler
Kimlik: Ad, Soyad
İletişim: Telefon, e-posta adresi
Eğitim Bilgileri: Kayıtlı olduğu okul bilgisi, sınıf bilgisi
3- Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz, Özel Ege Lisesi tarafından yapılacak olan yarışmaya katılabilmeniz ve yarışmada elde edebileceğiniz
başarılarınızın ödüllendirilebilmesi, hizmet ve faaliyetlerimizle ilgili öneri, şikâyet ve taleplerinize geri dönüş sağlayabilme, yasal
düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı hukuki yükümlülükleri yerine getirme, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmî
mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgileri temin etme, sizlere sunduğumuz hizmetlerin iyileştirilmesi amaçlarıyla;
6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
4- Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, 19. Fen Araştırma Projeleri Yarışması katılım formunu doldurmanız hâlinde ve bu vasıtayla otomatik veya otomatik
olmayan yollarla hukuka uygun şekilde toplanmaktadır. Bu yollar ile toplanan kişisel verileriniz,
•
•
•
•

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin
işlenmesinin gerekli olması,
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin
zorunlu olması, hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

5- Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak;
-

-

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin
kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin
ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel
verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya
çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarınız bulunmaktadır.

Bu haklarınızın etkili bir şekilde kullanılması için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve talep olunan diğer bilgiler ile KVKK 11.
maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; hazırlamış olduğunuz
bir dilekçeniz ile Özel Ege Lisesi, 119/1. Sok. No: 3, 35050, Bornova/İzmir adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden
iletebilir, iadeli taahhütlü posta ile iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’de belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. Talebin
niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti
gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
19. Fen Araştırma Projeleri Yarışması https://egelisesi.k12.tr/fen-arastirma-projeleri-yarismasi başvuranlar tarafından onaylanmalıdır.

Ek 1:

VELİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI
19. Fen Araştırma Projeleri Yarışması’na katılım kapsamında velisi olduğum

………………………………

ait ve şahsıma ait kişisel verileri İzmir Özel Ege Lisesi ile

paylaşmış bulunmaktayım. Kişisel Verilerimizin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
çerçevesinde ve 19. Fen Araştırma Projeleri Yarışması’nın düzenlenmesi ve yönetilmesi için
gerektiği ölçüde ve kanunlarda belirtilen suretlerle işlenmesine yasalar gereği azami süre
aşılmamak

yarışma

üzere

süresince

kaydedilip

saklanmasına,

kullanılmasına,

güncellenmesine, sınıflandırmasına, velisi bulunduğum öğrencinin ve tarafımın düzenlenecek
yarışma kapsamında yapılan etkinliklerde yer almasına, bu etkinliklerin, fotoğraf, resim, video
vb. şekilde kayıt altına alınıp eğitim öğretime destek sağlamak koşuluyla gerekli görülen sosyal
paylaşım ortamlarında yayınlanmasına, yukarıda belirtilen hususlar başta olmak üzere Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu kapsamında İzmir Özel Ege Lisesi tarafından gerek buradaki
açıklamalar gerek “Yarışma Şartnamesi”, gerekse 19. Fen Araştırma Projeleri Yarışması web
sitesinde bulunan “Aydınlatma Metni” ile bilgilenmiş/bilgilendirilmiş olarak açık rızam olduğunu
kabul ve beyan ederim.
Ayrıca 19. Fen Araştırma Projeleri Yarışması ile paylaşmış olduğum Kişisel Verilerin
doğru ve güncel olduğunu, bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri İzmir Özel Ege
Lisesi’ne bildireceğimi kabul ve beyan ederim.
☐ Kabul ediyorum.
☐ Kabul etmiyorum.
Veri Sahibi/Ergin olmayan kişilerde yasal temsilci/ebeveyn/veli
Adı Soyadı

:

Tarih

:

İmza

:

Ek 2:
Veli İzin/Onay Formu
Öğrencinin
Adı Soyadı

Baba Adı

Doğum Yeri ve Tarihi

Anne Adı

Telefon No

Okul Adı

e-posta adresi

Veli (Vasi/Yasal Temsilci)
Adı Soyadı

Yakınlık Derecesi

İrtibat Telefonu

Velisi (Vasisi/Yasal Temsilcisi) olarak yukarıda açık kimliği yazılı öğrencinin:
1. Velayetim altında bulunduğunu ve reşit olana kadar adına her türlü işlem yapma
haklarının tarafıma ait olduğunu,
2. 19. Fen Araştırma Projeleri Yarışması’na katılmasına izin verdiğimi,
3. Öğrencinin yapmış olduğu çalışmanın 19. Fen Araştırma Projeleri Yarışması tarafından
elektronik ortamda paylaşılmasına/web sitesinde yayınlanmasına ve kullanılmasına
herhangi bir karşılık beklemeksizin izin verdiğimi,
4. www.egelisesi.k12.tr web adresli yarışma sayfasında bulunan “19. Fen Araştırma
Projeleri Yarışması Şartnamesini” okuduğumu ve kabul ettiğimi beyan ve taahhüt
ederim.
Velinin
Adı Soyadı

:

Tarih

:

İmza

:

Açıklamalar:
1. Bu izin belgesi, yukarıda belirtilen etkinliğe katılacak olan öğrencinin yasal
temsilci/ebeveyni/velisi tarafından doldurulup imzalanacaktır ve yarışma başvurusunu
yapacak öğretmene verilecektir. Öğretmen izin belgesizinin orijinalini muhafaza
etmekle, talep edilmesi durumunda 19. Fen Araştırma Projeleri Yarışması’na teslim
etmekle yükümlüdür.
2. İzin Belgesi olmayan veya usulüne uygun doldurulmayan öğrenci ilgili etkinliğe
alınmayacaktır.
3. Gerçek dışı beyan ve imzanın sorumluluğu, belgeyi dolduranlara, imzalayana aittir.

Ek-3:

Ek-4:
Etkinlik Bütçesi
Etkinlik bütçesi Özel Ege Lisesi’nin kendi öz kaynaklarından karşılanacaktır.
ÖZEL EGE LİSESİ 19. FEN ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ETKİNLİK BÜTÇESİ
NO

Başlık

Tutar

1

Proje Ödülleri

₺ 24.000

2

Toplam

₺ 24.000

Ek-5:

Ek-5:

Ek-5:

