YARIŞMA ŞARTNAMESİ
• Yarışmaya Dünya’nın tüm ülkelerinde öğrenim gören tüm lise ve üniversite öğrencileri
katılabilir.
• Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok iki öğrenci
tarafından hazırlanır.
• Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman istediği sayıda projeye
danışmanlık yapabilir. Projede danışman olması zorunlu değildir.
• Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje
yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan
projeler de, bu yarışmaya katılabilir.
• Yarışma ve sosyal etkinlikler sonucu ortaya çıkan katılımcı eserlerin telif hakkı eser
sahibine aittir. Eserlerin hiçbir şekilde sahibinden izin alınmadan basım, yayım ve
paylaşımı yapılmayacaktır.
• Yukarıda belirtilen koşullara uymayan projeler kesinlikle yarışmaya kabul edilmeyecektir.
BAŞVURU İŞLEMİ:
• Gerekli görülmesi halinde proje başvuru alanı jüri tarafından değiştirilebilir.
• Ön değerlendirme sonucunda sergilenmesi uygun görülen projeler 28-29-30 Haziran
tarihinde yapılacak sergiye davet edilecektir.
• Sergiye davet edilen projeleri hazırlayan öğrenciler sergi esnasında jüriler tarafından
mülakata alınacaktır.
• Final Yarışmasında projeler alanlarında uzman jürilerce yukarıda belirtilen kriterlere göre
tekrar değerlendirilecek ve her alanda derece alan öğrencilere para ödülü ve başarı belgesi
verilecektir.
• Takım halinde yarışmaya katılan öğrencilerin final sergilerine davet edilmeleri durumunda,
sergide ve sunumda her iki öğrencinin de bulunması zorunludur, aksi halde her iki
öğrencide yarışmadan elenecektir.
• Kendisine/lerine ait olmayan bir çalışmanın (devam etmekte ya da sonuçlandırılmış) proje
olarak sunulduğu ve/veya projede sahipleri dışındaki kişilerin düşünce, ifade veya
buluşlarını kaynak göstermeksizin kullanıldığı tespit edilen projeler hangi aşamada olursa
olsun yarışmadan elenecektir.
• Yarışma sonrasında da söz konusu kurallara uyulmadığının tespiti halinde yukarıda söz
edilen yaptırımlar uygulanacaktır.
• Yarışma süresince sisteme gireceğiniz e-posta adresinizi takip etmeniz gerekmektedir.
• Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce patent başvurusunda
bulunulması önerilir. Bunun için gerekli bilgi www.turkpatent.gov.tr adresinden
edinilebilir. Proje başvurularının bilimsel değerlendirmesi yukarıda belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde, jüri üyeleri tarafından objektif bir şekilde yapılmaktadır ve
değerlendirme sonucuna yargı yolu dışında itiraz kabul edilmeyecektir.

