
 
 

 
PROJE VE LABORATUVAR FORMLARI 

Yurt İçi Araştırma Değişiminde proje ve laboratuvar olmak üzere 2 çeşit 
değişim seçeneğimiz vardır. Proje değişimi 1 ay olup laboratuvar değişimi 2, 3, 4 
hafta olabilmektedir. Yurt İçi Araştırma Değişimi’ne katılan okullarımızın proje ve 
laboratuvar formları, kontenjan sayıları ve proje adları sizlere drive linkiyle 
paylaşılmıştır. Tercih koşullarını, projelerin ayrıntılı bilgilerini ve stajda öğrenciden 
beklenenleri proje formlarından bulabilirsiniz. 

TERCİH YAPMADAN ÖNCE PROJE KOŞULLARINA BAKMAYI 
UNUTMAYINIZ!!! 

 

TERCİH SİSTEM 
1. Tercih dönemimiz 4 Nisan-15 Nisan tarihleri arasında olacaktır. Tercih 
yaparken her torbadan 1 proje olmak üzere 3 tercih hakkı vardır. Her torbadan 
tercih yapmak zorunludur! Her torbadan tercih yapmayan başvurular 
değerlendirilmeyecektir. 
 
Birden fazla proje ya da lab formu olan yerellerde tercihlerin karışmaması için 
projenin adının yazılması önemlidir!! 

 

 



 

 

1. Tercih: Dosya adı (okul adı) - Konunun adı- Projeye gidilmek istenilen ay- Konaklama 
durum 

2. Tercih: Dosya adı (Okul adı)- Konunun adı-Projeye gidilmek istenilen ay- Konaklama 
durumu 

3. Tercih: Dosya adı (Okul adı)- Konunun adı-Projeye gidilmek istenilen ay- Konaklama 
durumu 

Ek: motivasyon mektupları 

 

 

Şeklinde belirttiğiniz tercihlerinize her tercihiniz için yazdığınız 
motivasyon mektubunu mailinize ekleyip yiad@turkmsic.net adresine 
göndererek başvurunuzu tamamlamış oluyorsunuz.  

 

 

 

ÜCRET KAPSAMI 
Konaklamalı tercihler için verilecek ücret değişim süresi (içine yerel katkı payı 

dahildir) boyunca konaklama ve 1 öğün yemeği kapsamaktadır. Tüm yerellerimiz 
için konaklama ücreti 500TL’dir. Ücret kabul mailinin ardından yerellerle iletişime 
geçilerek belirtilen süre içinde yatırılmalıdır. Resmi yazı tarafımızca verilir. 

Konaklamasız tercihlerdeyse ücret 100TL’dir. Kabul maili geldikten sonra 
yerellerimizle iletişime geçilerek belirtilen süre içinde yatırılmalıdır. 

 

 

 

İPTAL KOŞULLARI 
1.Tercih sonuçlarında ilk tercihine kabul edilen öğrencilerimiz, değişime 

gitmedikleri durumda hem tercih süreci uzayacağından hem de diğer tercih yapan 
öğrencilerin tercihlerinde etkileri bulanacağından 2. TERCİHLERE KATILAMAYIP, 
3. TERCİHLERE KATILABİLECEKLERDİR!!! 

 

1. Tercihlerde kabul edilen ve gidemeyen öğrencilerin önemli mazereti olması 



durumunda Yurtiçi Araştırma Değişimi takımının kanaatiyle 2. tercihlere katılma 
hakkı kazanabileceklerdir. 

Yurtiçi Araştırma Değişiminden vazgeçilmesi durumunda; 

 Değişime gitmeden 90-60 gün önce ödenek tamamen iade edilir, 

                                      59-30 gün önce ödeneğin %50’si kesilir, 

                                      son 29 gün içerisinde para iadesi olmaz. 

 

● Değişime %80 katılım sertifika alabilmek için zorunludur. 

 

 

 

 

 

 

 

Ayrıntılı bilgi için, 

yiad@turkmsic.net 

Yurtiçi Araştırma Değişimi Takımı, 

Kübra Aydın 05058561989 

İsmail Gürbüz 0534 231 83 33 

Nisa Yurdagül 0507 256 43 58 

Zehranaz Can 0537 783 23 14 

Beyza Güzelkara 0531 641 46 79 

Beliz Su Gündoğdu 0538 057 96 16 


