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Mümin Yıldırım,
 BAU TIP Fakültesi Genel Koordinatörü,
Hatice Yıldırım, 
BAU TIP Fakültesi Tanıtım Sorumlusu

Dünyada bilime yönelik değerin artması 
sonucu, kendi ülkelerine bilim insanı ye-
tiştirmek için Çin’de ilk olarak 1978 yılın-

da China Adolescents Science and Technology 
Innovation Contest (CASTIC), Avrupa’da ise 
European Union Contest for Young Scientists 
(EUCYS) 1968’de Ortaöğretim Öğrencileri adına bilimsel 
yarışmalar düzenlenmişti. Ülkemizde ise TÜBİTAK Ortaöğ-
retim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması 1969 yılın-
dan beri düzenlenmekte olup yarışmaya katılan proje sayı-
sı yıl geçtikçe artıyor. 2007 yılında katılan proje sayısı 1.608 
iken 2018’de bu sayı 16.181 oldu.

Son zamanlarda öğrencilerin dikkatini çeken bir başka 
yarışma ise Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bilim İn-
sanı Seçme Programı (BİSEP) çerçevesinde yapmış oldu-
ğumuz “BİSEP Ortaöğretim Öğrencileri Arası Bilim Projesi 
Yarışması”. BİSEP Ortaöğretim Öğrencileri Arası Bilim Pro-
jesi Yarışması’ndan önce BİSEP’ten ve tarihçesinden bah-
setmek daha doğru olur. 

BİSEP nasıl kuruldu? Bilim İnsanı Seçebilmek! Ol-
dukça iddialı. “Bilim İnsanı Seçme Programı”nı tasarlama-
ya başladığımızda kafamızdaki ünlem bu idi. Ama Dekanı-
mız Prof. Dr. Türker Kılıç ve tıp fakültesi ekibimizle konuyu 
tartışıp programın artılarını ortaya koydukça bu ünlem işa-
reti küçüldü.

BİSEP ile herhangi bir sınav-sonuç açıklaması sorul-
madan öğrencilerin mülakata alınması bu duruma alışık ol-
mayan öğrencileri şaşırtmış, ama bir o kadar da kendilerine 
olan güvenlerini arttırmıştı. Özellikle dekan hocamız ile gir-
dikleri mülakattan sertifi ka ile çıkanların sevinçleri ve bilim 
insanı olma yolundaki istedikleri okulda okuyacak olmanın 
haklı heyecanı görülmeye değerdi.

BİSEP nedir? Bilim İnsanı Seçme Programı (BİSEP) 
BAU TIP için; yaratıcı, araştırmacı, yetenekli, vizyoner, lider 
ruhlu, aydın, yeni fi kirleriyle bilime katkısı olacak, tıp ala-
nında ülkemize Nobel’i kazandırabileceğine inanan birey-
lerin seçiminde kullandığımız bir burs programıdır. BİSEP 
bursları birçok farklı alanda verilebilmektedir. Eğitim bursu, 
yurtdışı hazırlık okulu bursu, bilimsel projelerin desteklen-
mesi bursu bunlara örnektir.

BİSEP kimlere yönelik? BİSEP bursundan yararla-
nabilmek üzere, aday olabilecek öğrenciler, öğretim üyesi 
seçme titizliğiyle, istenilen kriterlerin yerine getirilmesi kay-
dıyla seçilecektir. 9, 10, 11 ve 12. sınıf aday öğrenciler Bİ-
SEP’e başvurabilirler ve BİSEP sadece YKS sınavına katı-
labilen adaylar için geçerlidir.

Yarışma fi kri nasıl ortaya çıktı? BİSEP’ten kabul alan 
öğrenciler arasında yapmaya tasarladığımız bilim proje-
si yarışmasına katılım oldukça fazla oldu. Bu nedenle, genç 
bilim insanlarının başarılarının taçlandırılması adına  ulusal 
anlamda bir yarışma yapmaya karar verdik ve bu yıl ikin-
cisini yaptığımız yarışmamızda, fi nalde sunum yapmaya 
hak kazanan 12 projenin 11’i İstanbul dışından oldu. 

Geçen sene yapılan yarışmada kaç proje vardı, kim-
ler ödül aldı? Geçen yıl ilkini düzenlediğimiz, ‘BİSEP Or-

taöğretim Öğrencileri Arası Bilim Projesi Yarışması ’25-26 
Ocak 2019 tarihlerinde BAU Beşiktaş Güney Kampüs’te 
yapıldı. 14 il, 36 farklı okuldan 64 projenin değerlendirme-
ye alındığı yarışmamızda öğrenciler 14 farklı proje ile su-
num yapmaya hak kazandı. 1.BİSEP Ortaöğretim Öğrenci-
leri Arası Bilim Projesi Yarışması’nda dereceye giren öğren-
ciler ve okulları;
İzmir Fen Lisesi, Kamil Kapan ve Şiir Öcal
Nazilli Fen Lisesi, Berke Can Erel
Özel Aden Fen Lisesi, Ayşenaz Uzun
İzmir Saint Joseph Lisesi, Fulya Boybeyi ve Aslı Gülener 

Bu sene kaç proje başvurdu, kaçı fi nale kaldı? Bu 
sene ikincisini düzenlediğimiz yarışmaya 94 proje başvuru-
su oldu. Öğrenciler, alanlarında uzman bilim insanlarından 
oluşan jüri tarafından değerlendirildiler ve 94 projeden se-
çilen 12  projeyi, jüriye ve bilim şölenine katılan bilim sever-
lere sundular.

1.2.3. kimler, ödülleri? Derece giren öğrencilerimiz, 
okulları ve proje başlıkları;

Birincilik Bahçeşehir Koleji Nakkaştepe 50. Yıl Kampü-
sü Fen ve Teknoloji Lisesi Dalya ADLIĞ ve Nursu MER-
CAN, “Biyoplastik İçeriğindeki Nar Kabuğunun Ve Çilek 
Sirkesinin Tavuk Eti Raf Ömrü Üzerine Etkileri”

İkincilik BTSO Kamil Tolan Bilim ve Sanat Merkezi’nden 
Ezgi Boz, ‘‘Atık Balık Derisi ile Oluşturulan Yeni Bir Biyop-
lastik Ürünün Kullanım Alanlarının Araştırılması”

Üçüncülüğü bu yıl iki proje paylaşıyor:İzmir Fen Lise-
si’nden Furkan Akif Duran, ‘Jelleştirilmiş İpek Serisini İle 
Sinir Hücreleri Arasında Köprü Kurarak Felç Tedavisi’. Af-
yonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi’nden Di-
lara DİLER, “Yeşil Kimya İle Gümüş Nanopartikül (AgNP) 
Biyosentezi” 

İlk üçe giren öğrencilerin ödülleri;
1’lik ödüllerimiz:
Bilim İnsanı Seçme Programı (BİSEP) dahilinde Bahçe-

şehir Üniversitesi Tıp Fakültesi %100 Eğitim Bursu,
İngilizce hazırlık programı dahilinde BAU International 

bünyesinde Amerika Birleşik Devletleri’nin  başkenti  Was-
hington  DC’de  yer  alan  Mentora  Dil Okulları’nda %100 
eğitim ve konaklama bursu,

Öğrenim  süresince  bir   yaz  dönemi   Bahçeşehir  
Üniversitesi  Tıp Fakültesi ile anlaşması bulunan laboratu-
varlardan veya hastanelerden birinde yurtdışı staj imkânı 
(Eğitim giderleri karşılanacaktır),

 2’lik ödüllerimiz:
Bilim İnsanı Seçme Programı (BİSEP) dahilinde Bahçe-

şehir Üniversitesi Tıp Fakültesi %100 Eğitim Bursu,
Öğrenim süresince bir yaz dönemi Bahçeşehir Üniver-

sitesi Tıp Fakültesi ile anlaşması bulunan laboratuvarlardan 
veya hastanelerden birinde yurtdışı staj imkânı (Eğitim gi-
derleri karşılanacaktır),

3’lük ödüllerimiz:
Bilim İnsanı Seçme Programı (BİSEP) dahilinde Bahçe-

şehir Üniversitesi Tıp Fakültesi %100 Eğitim Bursu,
İlk 3’e giren projeler Bahçeşehir Üniversite bünyesin-

de detaylandırılarak bilimsel çalışmalara devam edecektir. 
Ek olarak: 12 projenin de Bahçeşehir Üniversitesi Kuluç-
ka Merkezi’nde projelerini destekleyeceğiz. 94 proje sahibi 
aydınlık gençlerimizi tebrik ediyoruz.

İki gün süren bilim şöleninde, sunum yapan öğrencile-
rimizle birlikte bilim dünyasından önemli isimlerini de ağır-
ladık.

1. Gün konuşmacılarımız: Sağlıkta inovasyon konusu-
nun önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Melih Bulut ‘Bilimsel 
Çalışmaların Temeli: Merak’ konulu konuşmasıyla, Tıp Fa-
kültesi öğrencilerin manevi hocası Prof. Dr. Erbuğ Keskin 
‘İyi Hekim Olmak’ konulu konuşmasıyla, psikiyatriye mul-
tidisiplener yaklaşımlarıyla tanınan Prof. Dr. Kemal Kuşçu 
‘İlkokul Sıralarından Tıp Fakültesine Öğrenme’ konulu ko-
nuşmasıyla, hem kadın doğum uzmanı hem gönüllü hekim 
Op. Dr. Banu Çiftçi ‘Gönüllü Hekimlik ve Hikayeleri’ konulu 
konuşmasıyla bizlerleydi.

2. Gün konuşmacılarımız: Elif Güngör Reis ‘Gıda Ko-
ruyucuları ve Sağlık’ konulu konuşmasıyla, bilim ve bilim 
kurgu yazarı Dr. Tevfi k Uyar ‘Bilim ve Sözdebilim Ayrımı Işı-
ğında Sahte Tıp Uygulamaları’ konulu konuşmasıyla, sağ-
lık teknolojileri konusunda ufuk açan Dr. Yusuf Yeşil ‘Tıpta 
Yapay Zekâ Uygulamaları ve Geleceğin Tıbbı’’ konulu ko-
nuşmasıyla bizlerle birlikteydi.

Günün son konuşmacısı ise geçen yıl BİSEP Proje Ya-
rışması’nda dereceye girerek bu yıl fakültemiz öğrencisi 
olarak aramızda bulunan Fulya Boybeyi oldu. Fulya ‘Be-
nim Işığım Bilim’ konuşmasıyla katılımcılara kendi hikâyesi 
üzerinden ilham kaynağı oldu.

Son olarak, öğrencilerin sunumlarını izlerken bilim ışığı-
nın gözlerine yansıdığını gördük. Yaşamlarının sonraki dö-
nemlerinde bilim ışığının bizzat kendileri olacağını düşün-
düğümüz bu öğrencilerin doğru zamanda doğru yerde ol-
malarını sağlayan BİSEP’in ne kadar isabetli bir program 
olduğunu bir kez daha görmüş olduk. 

Yarışmaya proje gönderen tüm öğrencilerimizi tekrar 
tebrik ediyor, başarılarla dolu bir yaşam diliyoruz. Dekanı-
mız Prof. Dr. Türker Kılıç’a,  BAU TIP Fakültesi Tanıtım So-
rumlusu Hatice Yıldırım’a,  BAU TIP Fakültesi öğrencileri-
mize ve ekibimize çok teşekkür ederim.

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/fi les/2750/proje_yarismala-
ri_sunum_son.pdf
http://castic.cyscc.org.cn/
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union_Contest_for_Young_
Scientists
https://www.bayer.com.tr/tr/surdurulebilirlik/kurumsal-sosyal-sorumlu-
luk/bayer-liseler-arasi-bilim-yarismasi/

Genç bilim insanları BİSEP Proje 
yarışmasıyla bilim dünyasına adım atıyor


