ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE FİKİR FESTİVALİ YÖNERGESİ

İL: İSTANBUL
İLÇE: ÜSKÜDAR
YARIŞMA ADI: Üsküdar Üniversitesi Bilim ve Fikir Festivali
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ: Bilim Kurullarınca karar verilir.
YERİ: Üsküdar Üniversitesi Yerleşkeleri
SON BAŞVURU TARİHİ: Bilim Kurullarınca karar verilir.
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
Madde 1: Bu yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığı’na ve/veya İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürlüğü’ne bağlı resmi ve özel tüm eğitim kurumlarındaki 9-10-11-12. sınıflar düzeyinde
“Üsküdar Üniversitesi Bilim ve Fikir Festivali” başlığı altında proje yarışması düzenleyerek
zihinsel sorgulama yapan, fikir üreten, proje kültürüne önem veren gençler yetiştirilmesine
katkı sağlamak, geleceğin sahibi olarak gençlerin yaşam farkındalığının üretken bir yapı içinde
ülke ve toplumun geleceğine fayda sağlayıcı niteliğe ulaşması, kaynak yönetiminde becerikli,
toplumun ilerleme dinamikleri olan birlikte düşünme, paylaşma ve ortak hedef oluşturma gibi
olgularla ilgili duyarlılıklarını artıracak çalışmalar yapmak amacıyla çıkarılmıştır.
Günümüzün hızla gelişen ve değişen modernitesi ile beraber özellikle genç nesilde teknolojiyle
birlikte düşünmeyi engelleyen, sorgulatmadan kabul etmeye dayanan bir yönelim ortaya
çıkmıştır. Bu projeyle gençleri yeniden zihinsel çaba ve isyana teşvik ederek, zihinsel
sorgulama yapan, fikir üreten, proje kültürüne önem veren gençler yetiştirmek
amaçlanmaktadır.
Dayanak
Madde 2: Bu yönerge 2547 sayılı YÖK Kanunu’nun 12. maddesinin a-c-e-f alt maddelerine
dayanarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3: Bu yönetmelikte geçen,
a) Üniversite; Üsküdar Üniversitesini
b) MEB; Milli Eğitim Bakanlığı’nı

c) İstanbul MEM; İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nü
d) Danışma Kurulu; Rektör başkanlığında Rektör Yardımcıları, Fakülte Dekanları, Yüksekokul
Müdürleri, Rektör Danışmanı ve protokol imzalanan Milli Eğitim Bakanı veya İl Milli Eğitim
Müdürü’nü,
e) Bilim Kurulu; Panelleri düzenleyip, yürütecek olan öğretim üyelerini;
f) Festival Yürütme Kurulu; Rektör Yardımcısı başkanlığında; festivalin uygulama sürecini
gerçekleştirecek ilgili idari birimlerin direktörlerini ve protokolü karşılayacak ekibi,
g) Panel; proje önerilerinin değerlendirilmesi amacıyla, proje konularında uzman kişilerden
oluşan kurulu,
h) Panelistler; Bilim Kurulu tarafından panelde görevlendirilecek grup çalışanını,
ı) Festival Sekreteryası; projelerin toplanmasından, kategorilere ayrılmasından vb. sorumlu
kişileri ifade eder.

KONU VE KURALLAR
Madde 4: Protokol İmzalanması
Milli Eğitim Bakanlığı ve/veya İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imza töreni,
sonrasında basın ve Milli Eğitim Bakanlığı ve/veya İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla
hedef kitleye duyurulur. Duyuru ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, okul yöneticilerine
bilgilendirme toplantıları düzenlenir.

Madde 5: Katılım, Başvuru, Teslim ve Kategoriler
a) Katılım Koşulları
1. Protokol gereğince Festivale Milli Eğitim Bakanlığı ve/veya İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürlüğü’ne bağlı resmi ve özel tüm eğitim kurumlarındaki 9-10-11-12. sınıf öğrencileri
katılabilirler. Bilim ve Fikir Festivali’ne katılan tüm projelerin daha sonra üçüncü bir kuruma
verilmesi, sunulması ya da aktarımı ancak öğrenci ve velisinin muvafakatı ile mümkün olabilir.
2. Konsept: Her yıl Danışma Kurulu tarafından belirlenerek www.bilimvefikirfestivali.com
adresinden ilan edilecektir.
3. Çalışma tamamen öğrenci veya öğrencilerin özgün fikirleri olmalıdır.
4. Teknik serbesttir, video,art,ses-görüntü enstalasyonları, model, karışık teknik vb. içerebilir.
5. Çalışmanın sergileneceği mekanlar Üsküdar Üniversitesi Yerleşkeleridir. Çalışmaların
yerleştirilmesi Festival Ekibi takibinde olacaktır.
6. Festival, öğrencilerin bireysel katılımına açık değildir.

b) Başvuru ve Tarihler:
1.Daha önce farklı yarışmalara başvurmayan özgün projeler başvuru yapabilir.
2. Proje Başvuru Formu www.bilimvefikirfestivali.com adresinden eksiksiz olarak 23 Şubat
2018 tarihi saat 24:00’e kadar doldurularak proje başvuruları gerçekleştirilir. Web sitesi
yazılımının, protokol imzalanan Milli Eğitim Bakanlığı ve/veya İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürlüğü harici başka illerden hiçbir kurumun başvurusuna imkân verilemeyecek şekilde
düzenlemesi yapılır.
3. Başvuru yapan projelerin ön değerlendirme sonuçları 19 Mart 2018 tarihinde ilan
edilecektir.
4. 11 Nisan 2018 tarihinde Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşke sergi alanlarında Festival Ekibi
tarafından projelerin posterlerinin yerleştirme çalışmaları tamamlanarak sunuma hazır hale
getirilecektir.
5. 19-20 Nisan 2018 tarihlerinde Üsküdar Üniversitesi 5. Bilim ve Fikir Festivali
gerçekleşecektir.
c) Teslim:
1.Proje afişlerinin asılma sürecinde özel çalışma gerektiren çok parçalı projeler için proje
sahiplerinin kuruluma yardımcı olması gerekmektedir. Birlikte karar verilen gün ve saatte sergi
işi için destek istenecektir.
2. Online başvurusu yapılan proje afişlerinin dışında projeye ait çalışmaların teslim edilirken
ürünler ile ilgili bilgiler (isim,iletişim,kaç parça olduğu vb.) sağlam ve görünebilecek şekilde
paket üzerinde yer almalıdır. Ayrıca her işin arkasında aynı bilgiler bulunmalıdır.
3. Sergi sonrasında işler, çalışmalar ve projeler ödül töreninden sonra proje sahibi tarafından
teslim alınmalıdır. Teslim alınmayan çalışmalar ile ilgili Festival Ekibi sorumluluk almayacaktır.

Poster Düzenleme Kuralları
Panel sonrasında yeterli puanı toplayan projeler Üsküdar Üniversitesi Festival Ekibi tarafından
poster haline getirilerek sergilenir. Poster düzenleme kuralları aşağıda belirtildiği gibidir;
Poster 50cm x 70cm boyutlarında (düşey:portraid) olur. Proje Adı’nın hemen altında okul adı
kalın yazı tipiyle sağdan ve soldan ortalanmış yazılır. Bir satır altta proje danışmanı ve projeyi
hazırlayan öğrencilerin adları yine sağdan ve soldan ortalanmış yazılır. Poster metni posterin
kısa bir özetiyle başlar. Poster metni içerisinde şekiller, grafikler ve resimler yer alır. Poster
içerisinde Arial yazı tipi ve açık zemin renkleri okuma kolaylığı açısından tercih edilir.
Posterler önceden belirlenen kriterlere uygun şekilde Üsküdar Üniversitesi tarafından
bastırılır.

Poster sahiplerinin, incelemek isteyenlere dağıtmak üzere, posterlerinin bir sayfalık A4 kağıdı
kopyalarını yanlarında getirmeleri önerilir. Festival sırasında 1 adet poster seansı olacaktır.
Poster seansları süresince en az bir kişinin posterin başında bulunması gerekir.

50 cm
PROJE ADI
KURUM ADI
PROJE DANIŞMANI-PROJE
ÖĞRENCİLERİ

70 cm

ÖZET Adı
Kurum

GİRİŞ

BULGULAR
ve
TARTIŞMA

YÖNTEM
KAYNAKLAR

Projenin Video Sunumu:
Online başvuru formuyla birlikte dileyen gruplar proje sunumlarını 3-4 dakikalık video sunumu
olarak www.bilimvefikirfestivali.com adresinden yükleyebilirler.
Proje Yayımlanma İzin Formu
www.bilimvefikirfestivali.com adresinde yer alan Öğrenci Proje Yayımlama İzin Formu
www.bilimvefikirfestivali.com adresinde yer alan Danışman Proje Yayımlama İzin Formu
d) Kategoriler
Projeler Sosyal Bilimler ile Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri olmak üzere 3
kategoride kabul edilecek ve değerlendirmeye alınacaktır.

DEĞERLENDİRME
Madde 6: Panellerin Oluşturulması:
Bilim Kurulu, projelerin konularına göre panelleri ve panelistleri belirler. Üsküdar
Üniversitesinin tüm öğretim üyelerinin yer alacağı her panel, en çok on proje önerisinin

bilimsel değerlendirmesini yapmak üzere yeterli sayıda panelistten oluşur. Panelistlerden bir
tanesi moderatör olarak görevlendirilir. Festival Sekreteryası ile projelerin değerlendirilmesi
sağlanır.
Madde 7: Panel Süreci ve Değerlendirme:
Projeler; Özgünlük, Yöntem ve Yapılabilirlik, Yaygın Etki kriterleri doğrultusunda, her bir kriter
için 10 puan verilerek değerlendirilir. Değerlendirme Kurulu ve panellerde Üsküdar
Üniversitesinin tüm öğretim üyeleri yer alır. Milli Eğitim Bakanlığı ve/veya İstanbul İl Milli
Eğitim Müdürlüğü’nden de en az 3 kişilik ekip Değerlendirme Kurulu’nda görevlendirilir.
a) Paneller neticesinde Bilim Kurulu tarafından belirlenen, eşik puan ve üstünü toplayan
projelerin sahiplerinin projelerini 10 dakikayı geçmeyecek şekilde sunmaları istenir.
b) Belirlenen eşik puanın altında kalan projelerde poster sunusu olarak, Bilim Kurulu
tarafından belirlenen yer ve saatte projelerini katılımcılara sergiler ve katılımcıların
sorularını cevaplamak üzere posterlerinin başında bulunurlar.
ÖDÜLLER VE TAKDİMİ
Madde 8: Değerlendirmeye alınan projelerin her bir kategoriye göre derecelendirme işlemi
ilgili jüri tarafından tamamlanır ve ödül töreni sırasında ilan edilip ödüller takdim edilir.
Ödüllerin niteliği ve niceliği festivalin düzenlendiği yıllar için birincilik, ikincilik, üçüncülük, 414 arası mansiyon ve en çok proje ile katılım gösteren okullara özel mansiyon başlıkları altında
Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından belirlenecektir. Ödüllerin miktarı
gerekli görülen tüm kitle iletişim araçları ile duyurulacaktır. Tüm katılımcılara katılım belgesi,
katılan tüm okullara plaket ve/veya teşekkür belgesi verilecektir. Ödül töreni sırasında ilk üçe
giren projenin 4 dakikalık tanıtım videosu izletilecektir.
İTİRAZ
Madde 9: İtiraz halinde ilgili panelin raporu Festival Düzenleme Kurulu tarafından ilgililere
tebliğ edilir.
İLETİŞİM
Madde 10:
Adres: Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke Haluk Türksoy Sok. No:14 34662
Üsküdar/İstanbul
Telefon: 0 216 400 22 22
http://www.bilimvefikirfestivali.com
1. Davranış Bilimleri Fikir Festivali: http://dbfestivali.com/gecmis-yillar/2014
2. Davranış Bilimleri Fikir Festivali: http://www.dbfestivali.com/gecmis-yillar/2015
3. Davranış Bilimleri Fikir Festivali: http://www.dbfestivali.com/gecmis-yillar/2016
FESTİVAL DÜZENLEME

Madde 11: Festival Takvimi
Sıra No

YAPILACAK FAALİYET ADI

TARİHİ

1

Protokolün imzalanması

Ağustos

2

Protokolün İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne
bağlı ortaöğretim kurumlarında duyurulması
Proje Tanıtım Toplantısı (Anadolu Yakası İlçe Milli
Eğitim Müdürlükleri, Ortaöğretim Müdür ve
Rehber Öğretmenleri)
Proje Tanıtım Toplantısı (Avrupa Yakası İlçe Milli
Eğitim Müdürlükleri, Ortaöğretim Müdür ve
Rehber Öğretmenleri)
Projelerin son teslim tarihi

Eylül

Ön değerlendirme sonuçları web sitesinde
projelerin aldıkları toplam puan ile ilan edilir.
Ayrıntılı sonuçlar, okullara ayrıca gönderilir.
Üsküdar Üniversitesi V. Bilim ve Fikir Festivali

19 Mart 2018

3

4

5
6

7

Ekim

Ekim

23 Şubat 2018

19 - 20 Nisan 2018

Madde 12: Festival Çalışmaları
Festival Şartnamesi doğrultusunda çalışmalar yürütülür.
Ek 1: Festival Katılım Şartnamesi

Madde 13: Festival Günü Programı
Üsküdar Üniversitesi Bilim ve Fikir Festivali açılış töreni, projelerin sergilenmesi ve
değerlendirilmesi, sözlü sunular (gerekli görüldüğü takdirde çalıştaylar düzenlenmesi) ve ödül
töreninden oluşmaktadır.
Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı ve Festival Danışma Kurulu kararı ile Festival
süresi 1 (bir) veya 2 (iki) gün olarak belirlenebilir.
YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME
Madde 14: Bu Yönerge Üsküdar Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Madde 15: Bu Yönerge hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.

