
 

 

 

 

 

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. ve 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 

oluşturulmuştur. 

Günümüzün hızla gelişen ve değişen modernitesi ile beraber özellikle genç nesilde teknolojiyle 

birlikte düşünmeyi engelleyen, sorgulatmadan kabul etmeye dayanan bir yönelim ortaya 

çıkmıştır. “Üsküdar Üniversitesi Bilim ve Fikir Festivali” ile 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,  

i) 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 Müdürlüklerine, okul yöneticilerine 

bilgilendirme toplantıları düzenlenir. 

 

Madde 5: Başvuru Şartları ve Tarihler,  Teslim ve Kategoriler  

a) Başvuru Şartları ve Tarihler  

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. Çalışma tamamen öğrenci veya öğrencilerin özgün fikirleri olmalıdır. 

3. Farklı yarışmalara (TUBİTAK ve benzeri yarışmalar olmak üzere) katılım sağlayarak 

başarılı olmuş ve ödül almış projeler başvuru yapamaz, katılım sağladıkları takdirde 

başvuruları iptal edilir. 

a. Bilim ve Fikir Festivali kapsamında değerlendirme aşamasında,  tören sırasında 

veya ödüller verildikten sonra bile, o projenin başka bir yarışmada derece aldığı 

tespit edilirse başvuru sahibi diskalifiye edilir. Yerine bir sonraki derece almış 

proje ödüllendirilir.   

4. Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Bilim Merkezleri, Bilim ve 

Sanat Eğitim Merkezlerinde (BİLSEM) eğitim gören öğrenciler; kayıtlı bulundukları 



 

okullar aracılığı ile başvuru yapabilirler. Bilim Merkezleri ve Bilim ve Sanat Eğitim 

Merkezleri (BİLSEM) tarafından yapılan proje başvuruları kabul edilmez.  

5. Projelerin danışman öğretmenleri, kadrosunun bulunduğu veya tam zamanlı görevli 

olduğu okulda okuyan öğrenci ve/veya öğrencilerinin birden fazla projesine 

danışmanlık yapabilir fakat danışman öğretmen dereceye giren bir projesi adına ödül 

alabilir.  

6. Danışman öğretmen sadece kadrosunun bulunduğu okulun öğrencileri veya tam 

zamanlı görevli olduğu okulda okuyan öğrencilerin projelerine danışmanlık yapabilir.  

7. Öğrenciler yarışmaya birden fazla proje ile başvuru yapamaz. 

8. Festival, öğrencilerin bireysel katılımına açık değildir.  

9. Proje Başvuru Formu www.bilimvefikirfestivali.com adresinden eksiksiz olarak 29 

Şubat 2020 tarihi saat 24:00’e kadar doldurularak proje başvuruları gerçekleştirilir. 

Web sitesi yazılımının, protokol imzalanan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 

kurumlar harici başka illerden hiçbir kurumun başvurusuna imkân verilemeyecek 

şekilde düzenlemesi yapılır. 

10. Her başvuru yapan projeye sistem tarafından otomatik olarak üç haneli bir Proje Kod 

Numarası verilir. Projenin tüm takip çalışması bu kod üzerinden gerçekleşir. Proje 

sahiplerinin bu kodu öğrenmeleri mecburidir.  

11. Başvuru yapan projelerin ön değerlendirme sonuçları 16 Mart 2020 tarihinde ilan 

edilecektir. 

12. 16 - 17 Nisan 2020 tarihlerinde iki gün süreli olarak Üsküdar Üniversitesi 7. Bilim ve 

Fikir Festivali gerçekleşecektir. Her iki günde de başvuru sahiplerinin danışman 

öğretmenleri ile birlikte festivalin düzenleneceği alanda olmaları gerekmektedir.  
 

b) Teslim: 
 

1. Ön değerlendirme aşamasını geçen ve poster sunumu için çağrılan projelerin, poster 

çalışmalarını en geç 30 Mart 2019 tarihine kadar www.bilimvefikirfestivali.com 

adresine PDF veya JPEG formatında, 50*70 ebadında göndermeleri gerekmektedir 

(Belirtilenden programlardan farklı formatlarda gönderilen poster çalışmaları kabul 

edilmeyecektir). 

   

2. 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. 
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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 

c) Kategoriler 

Projeler 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 Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri olmak 

üzere 3 kategoride panelleri ve panelistleri belirler. Üsküdar Üniversitesinin tüm öğretim 

üyelerinin ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen öğretmenlerin yer 
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alacağı yeterli sayıda panelistten oluşur. Panelistlerden bir tanesi moderatör olarak 

görevlendirilir. Festival sekreteryası ile projelerin değerlendirilmesi sağlanır.  

Madde 7: Panel Süreci ve Değerlendirme: 

a) Ön Değerlendirme  

1. Projeler; Özgünlük, Yöntem ve Yapılabilirlik, Yaygın Etki kriterleri doğrultusunda, her 

bir kriter için 10 puan verilerek değerlendirilir.  

2. Değerlendirme sonrasında; eşik puan ve üstünü toplayan projeler ön değerlendirmede 

başarılı olurlar. 

3. Özgünlük yönünden belirlenen eşik puanı geçen projeler Sözlü sunum, diğerleri de 

Poster Sunuma çağrılırlar.  

4. Ön Değerlendirme sonuçları http://www.bilimvefikirfestivali.com web sayfasında 

ilan edilir ve tüm yarışmacılara e-mail yoluyla bilgilendirme yapılır.  

 

b) Son Değerlendirme  

1. Ön değerlendirmede başarılı olan projeler 16 Nisan 2020 tarihinde Poster Sunum veya 

Sözlü Sunum yapmak üzere Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkesine gelir. Sözlü sunum 

ile birebir sunulması veya projenin poster olarak stant başında anlatılması kararı seçici 

kurul tarafından verilmektedir. Bu karar festival öncesinde başvuru sahiplerine mail ve 

telefon yolu ile bildirilir.  

Sözlü Sunum: Ön değerlendirme sonrasında sözlü sunuma çağrılan projeler 5 dakikalık 

sunumları (Power Pointte hazırlanmış) ile birlikte belirtilen saat ve salonlarda hazır 

bulunarak, jüri üyelerine projelerini sözlü sunum olarak anlatırlar.  

Poster Sunum: Ön değerlendirme sonrasında Poster Sunuma çağrılan projeler 

belirlenen yer ve saatte, önceden hazırlanan posterlerinin başında bulunurlar. Jüri 

üyelerine posterlerinin başında projeleri ile ilgili bilgilendirme yaparak soruları 

cevaplarlar.  

2. Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri olmak üzere 3 kategoride 

değerlendirilen Sözlü Sunum ve Poster Sunumları, tek tek yeniden değerlendirilerek, 

ön değerlendirme ve son değerlendirmede aldıkları puanların ortalamalarına göre en 

yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır. Sıralama sonrasında 3 kategoride 

dereceye giren projeler belirlenir ve Ödül Töreni sırasında ilan edilir.  

ÖDÜLLER VE TAKDİMİ  

 Madde 8: Ödüllerin niteliği ve niceliği festivalin düzenlendiği yıllar için; her kategoride 

ayrı olmak üzere birincilik, ikincilik, üçüncülük ve 4 – 14 arası 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. Her 

kategoride dereceye giren ilk 3 projeye “Patentleme Desteği” sağlanacaktır.  

 Ödül töreni sırasında her kategoride ilk üçe giren projenin görselleri salondaki ekrana       

 yansıtılacaktır. Bununla birlikte dereceye girenlerin ve projelerin fotoğrafları ile birlikte    

 basın yayın mecralarında haber çalışması da yapılacaktır.  

http://www.bilimvefikirfestivali.com/


 

 

GİZLİLİK 

Taraflar yönerge kapsamında her türlü bilgiyi büyük bir gizlilik içinde korumak, herhangi 

üçüncü bir kişiye karşı diğer tarafında bilgisi dışında vermemek, yönerge çerçevesinde 

yapılacak iş ve işlemler konusunda üçüncü bir dernek, vakıf, kuruluş ile yapacağı işbirliğini 

paydaşına bildirmek zorundadır.  

Ayrıca etkinliğin tanıtımına yönelik olarak sosyal medya hesaplarından mesaj paylaşımı, web 

sitelerinde haber, basın açıklaması, tanıtım amacıyla hazırlanan broşür, afiş vb. doküman ve 

paylaşımlarda her iki kurum logosu ve ismi yer almakla beraber her iki kurumun kontrolü 

sonrası mutabık kalınan şekilde yayınlanır.  

 

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  

 

FESTİVAL DÜZENLEME  

Madde 11: Festival Takvimi 

Sıra No YAPILACAK FAALİYET ADI TARİHİ 

1 Protokolün imzalanması Ekim 2019 

2 
Protokolün İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 
ortaöğretim kurumlarında duyurulması 

Ekim 2019 

3 
Proje Tanıtım Toplantısı (Anadolu Yakası İlçe Milli Eğitim 
Müdürlükleri, Ortaöğretim Müdür ve Rehber 
Öğretmenleri) 

Aralık 2019 

http://www.bilimvefikirfestivali.com/


 

4 
Proje Tanıtım Toplantısı (Avrupa Yakası İlçe Milli Eğitim 
Müdürlükleri, Ortaöğretim Müdür ve Rehber 
Öğretmenleri) 

Aralık 2019 

5 Projelerin son teslim tarihi 29 Şubat 2020 

6 
Ön değerlendirme sonuçları web sitesinde projelerin 
aldıkları toplam puan ile ilan edilir.  

16 Mart 2020 

7 Üsküdar Üniversitesi VI. Bilim ve Fikir Festivali 
16-17 Nisan 2020 
 

 

Madde 12: Festival Çalışmaları 

Festival Şartnamesi doğrultusunda çalışmalar yürütülür.  

 

 

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. 


