
Kıymetli Öğrencilerimiz; 
2022-2023 Eğitim Öğretim döneminde, Bilimsel Araştırma Projeleri 
çalışmalarında sizlere başarılar dileriz. Bu yıl kurulacak proje takımı için 
başvurular alınmaya başladı. 

Başvuruda bulunmak isteyen Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin 
aşağıda paylaşılan formu eksiksiz bir şekilde 25.09.2022 tarihi saat 17.00'a kadar 
doldurması gerekmektedir.   

Başvuru formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm kişisel bilgilerin yer aldığı 
bölümdür. İkinci bölüm ise proje takımında yer almak isteyen öğrencilerin puan 
esasına göre değerlendirmeye tabi tutulacağı proje bilgileri formudur. Proje 
takımında yer almak isteyen herbir öğrencinin bir proje önerisi sunması veya 
araştırdığı bir konu ile ilgili proje raporu hazırlayarak sistemde yer alan formu 
doldurması beklenmektedir. 

Proje bilgilerinin girileceği form için sizlerin 
çalışmalarını kolaylaştıracak açıklamaları aşağıda 
paylaşıyoruz. 

1- Proje başvuru formu 6 başlıktan oluşmaktadır. Bu başlıklarda giriş yapacağınız 
bilgiler için gerekli açıklamara formun içeriğinde yer verilmiştir.  

2- Bu formun hazırlanma amacı sizlerin hangi konulara ilgi duyduğunu tespit etmek, 
yapılmış çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlamak ve araştırma 
kabiliyetlerinizin gelişmesine katkı sağlamaktır. 

3- Proje Fikri formuna; çalışmak istediğiniz kendinize ait bir fikirle ilgili bilgileri 
girebileceğiniz gibi daha önce gerçekleştirilmiş çalışmalardan esinlenerek 
temelledireceğiniz bir fikri detaylandırarak paylaşabilirsiniz.  

4- Bu çalışmanın amacı; özgün fikirlere sahip bireyleri tespit etmekten öte, verilecek 
eğitimle özgün fikirler geliştirerek disiplinli bir çalışma sürecine adapte olabilecek 
öğrencilerin seçilmesini sağlamaktır. 

5- Başvurular neticesinde gönderilen proje fikirleri değerlendirlecek ve 100 
üzerinden 70  ve üzerinde puan alanlar takımına seçilmiş olacaktır. 2022 yılı Ekim 
ayında yüz yüze ve online platformlarda eğitimlere başlanacak ve eğitimler 
2022-2023 eğitim öğretim süresince devam edilecektir. 

➡ Proje Takımı Başvuru Formuna Buradan 
Ulaşabilirsiniz!
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Proje Takımı Başvuru Formu 
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi  

2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi Proje Takımı Başvuruları

KARTAL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ PROJE KOORDİNATÖRLÜĞÜ 19 EYLÜL 2022

Son Başvuru Tarihi 
 25 Eylül 2022  

Saat 17:00 

Sonuçların 
Açıklanması 

30 Eylül 2022 
tarihinde,  

Kartal Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
web sayfasında 
ilan edilecektir. 

İlk Ders  
08 Ekim 2022  

Saat 16.00 
Kartla Bilim Üssü 

Mahfel

https://forms.gle/MpDxEhAPN64LWGQz8
https://forms.gle/MpDxEhAPN64LWGQz8
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KARTAL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ PROJE KOORDİNATÖRLÜĞÜ 19 EYLÜL 2022 PAZARTESİ

ÇALIŞMADA YARARLANABİLECEĞİNİZ KAYNAKLAR 

‣ Proje örnekleri ve Rapor yazma klavuzu için TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması 
Proje Rehberini inceleyebilirsiniz. 

 https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2750/lise_rehberi_2019__0.pdf 

‣ Araştırmalarınız için Ulusal Tez Merkezininden istifade edebilirsiniz 

 https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ 

‣ Proje fikirleri için aşağıdaki linkleri inceleyebilirsiniz 

 https://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/arastirma-projeleri-yarismalari/icerik-proje-kitapcigi 

 https://www.kickstarter.com/ 

PROJE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

• Araştırma konusunun açıkça tanımlanması, bu konuya nasıl ulaşıldığının belirtilmesi ve ilgili bilim 
alanına uygunluğu (10 p) 

• Proje özetinin anlaşılır biçimde yazılması ve özet içerisinde projenin amacı, kullanılan yöntem ve 
işlemler, bulguların başlıcaları, sonuçların başlıcaları ile önerilerin başlıcalarından bahsedilmiş olması 
(10 p) 

• Projenin giriş bölümünün uygunluğu (yapılmış benzer ve alternatif çalışmaların özetlenmiş olması ve 
projenin bu çalışmalardan farkının belirtilmiş olması) (10 p) 

• Yöntemin ilgili bilim alanına uygun olarak ayrıntılı ve açıklayıcı bir şekilde yazılmış olması(10 p) 

• Projenin sonuç ve tartışma bölümünün tatmin edici olması ve önerilere yer verilmesi (10 p) 

• Projenin ilgili bilim alanındaki literatüre/topluma/ekonomiye katkı sağlaması (10 p) 

• Projenin başka projeler/çalışmalar doğurma ihtimali (bu projenin devamı niteliğinde, ya da 
önerilerde bulunan yeni fikirler ile, ya da benzer yöntemlerin farklı fikirlerde kullanılabilmesi) (15 p) 

• Projenin genel olarak öğrencilerin bilimsel çalışma kültürü konusunda deneyimlerini arttırma 
potansiyeli (15 p) 

• Proje konusunun özgünlük ve orijinallik derecesi (10 p) 

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2750/lise_rehberi_2019__0.pdf
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
https://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/arastirma-projeleri-yarismalari/icerik-proje-kitapcigi
https://www.kickstarter.com/
https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2750/lise_rehberi_2019__0.pdf
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
https://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/arastirma-projeleri-yarismalari/icerik-proje-kitapcigi
https://www.kickstarter.com/

