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Değerli Gençler,
İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Üsküdar Üniversitesi olarak
geleceği inşa edecek olan sizlere güveniyor, fikirlerinizi değerli buluyor
ve çok önemsiyoruz.
Üsküdar Üniversitesi ve İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle
sekiz yıldır düzenlediğimiz festival ile sesinizi duyurmanıza, fikirlerinizi
ve projelerinizi sunmanıza imkân sağlamayı amaçladık. Bu yıl da
önceki yıllarda olduğu gibi festivalimizde daha çok fikri ve daha çok
genci kucaklamayı hedefliyoruz.
Siz değerli gençlerin Sosyal Bilimler, Fen ve Teknoloji ile Sağlık
Bilimleri alanlarında proje danışmanlarının gözetiminde yaratıcı
projeler geliştirmesini ve bilimsel çalışmalar yapmasını teşvik etmek;
çok yönlü düşünebilme ve girişimcilik özelliklerinin geliştirilmesine
katkıda bulunmak bizleri çok mutlu ediyor.
Geçtiğimiz yedi yılda düzenlediğimiz festivalde liseli arkadaşlarınız
sosyal, sağlık, fen bilimleri ve eğitim alanında karşılaşılan sorunların
yanı sıra sosyal hayatta yaşanan problemlere ilişkin çözümler getiren
projelerini eğlenceli bir ortamda sunarak fikirlerini yarıştırdı. Her yıl
daha da çok ilgi gören festivalde birbirinden ilginç fikirler yarışırken;
gençlerimiz üretmenin ve keşfetmenin mutluluğunu, eğlenceli, renkli
ve keyifli bir yarışma ortamında deneyimledi. Bu yıl sekizincisini
düzenleyeceğimiz Üsküdar Üniversitesi Bilim ve Fikir Festivali’nde
İstanbul’da eğitim gören siz değerli lise öğrencilerini Sosyal Bilimler,
Fen ve Teknoloji, Sağlık Bilimleri kategorilerinde projeler üretmeye
davet ediyoruz.

Prof. Dr. Nevzat TARHAN
Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü

Levent YAZICI
İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü
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ÜSKÜDAR ÜNIVERSITESI
8. BİLİM VE FİKİR FESTİVALİ

İstanbul genelinde lise düzeyinde, “Üsküdar Üniversitesi 8. Bilim ve
Fikir Festivali” başlığı altında “Sosyal Bilimler, Fen ve Teknoloji, Sağlık
Bilimleri” kategorilerinde bir proje yarışması düzenlenmektedir.
Bu festivalin amacı; öğrencilerin Sosyal Bilimler, Fen ve Teknoloji,
Sağlık Bilimleri alanlarında proje danışmanlarının gözetiminde yaratıcı
projeler geliştirmelerini ve bilimsel çalışma yapmalarını teşvik etmek;
çok yönlü düşünebilme ve girişimcilik özelliklerinin gelişmesine katkı
sağlamaktır.
Üsküdar Üniversitesi ile İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü Protokolü
çerçevesinde gerçekleştirilen “Üsküdar Üniversitesi 8. Bilim ve Fikir
Festivali” siz gençlerin önemli projelerini ülkemize kazandırmak amacını
taşımaktadır.

KATEGORİLER

Projeler; “Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri” olmak
üzere 3 kategoride kabul edilecek ve değerlendirmeye alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHLER

1. Protokol gereğince Festivale İstanbul İl Millî 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 aracılığıyla başvuru
yapabilirler. Bilim Merkezleri, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri
(BİLSEM) tarafından yapılan proje başvuruları kabul edilmez.
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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 11 Mart 2022 tarihi saat 24:00’e kadar doldurularak
proje başvuruları gerçekleştirilir. Web sitesi yazılımının, protokol
imzalanan İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne 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.
11. Başvuru yapan projelerin ön değerlendirme sonuçları 8 Nisan 2022
tarihinde ilan edilecektir.
12. 12-13 Mayıs 2022 tarihlerinde iki gün süreli olarak Üsküdar
Üniversitesi 8. Bilim ve Fikir Festivali gerçekleşecektir. Her iki günde
de başvuru sahiplerinin danışman öğretmenleri ile birlikte festivalin
düzenleneceği alanda olmaları gerekmektedir.

ÖN DEĞERLENDİRME

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 www.bilimvefikirfestivali.com
web sayfasında ilan edilir ve tüm yarışmacılara e-mail yoluyla
bilgilendirme yapılır.

5

ÖN DEĞERLENDİRMEYİ GEÇEN PROJELERİN TESLİMİ

1. Ön değerlendirme aşamasını geçen ve poster sunumu için çağrılan
projeler, poster çalışmalarını en geç 22 Nisan 2022 tarihine kadar
bilgi@bilimvefikirfestivali.com adresine PDF veya JPEG formatında, 50*70
ebadında göndermeleri gerekmektedir (Belirtilen 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.
50 cm
Proje Adı
Kurum Adı
Proje DanışmanıProje Öğrencileri

70 cm

Özet

Giriş

Bulgular
ve
Tartışma

Yöntem

Kaynaklar
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SON DEĞERLENDİRME
1.

Ön değerlendirmede başarılı olan projeler 12 Mayıs 2022 tarihinde Poster Sunum
veya Sözlü Sunum yapmak üzere Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkesine gelir.
Projenin sözlü sunum ile birebir sunulması veya poster sunumu olarak stant
başında anlatılması kararı seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonrasında
verilmektedir. Bu karar festival öncesinde başvuru sahiplerine mail 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 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

İlgili jüri tarafından değerlendirmeye alınan projelerin her kategoride ayrı ayrı
olmak üzere (Fen ve Teknoloji, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler) derecelendirme
işlemi
tamamlanıp
13
Mayıs
2022
tarihinde
Üsküdar
Üniversitesi
Çarşı
Yerleşkede düzenlenecek Ödül Töreni sırasında ilan edilerek takdim edilecektir.
Her kategoride;
• Birinci olan projeye 10.000 TL
• İkinci olan projeye 5.000 TL
• Üçüncü olan projeye 3.000 TL
• 4-6 arası dereceye giren projelere “Başarılı Proje Ödülü” olarak 1.000 TL
• Ön değerlendirmeyi geçen bir projeye BFF Özel Ödülü olarak 5.000 TL değerinde teknoloji
hediye çeki verilecektir.
• Dereceye giren öğrencilerin Danışman Öğretmenlerine, dereceye giren projenin ödülünün
yarısı değerinde ödül verilecektir.
• Tüm katılımcılara Katılım Belgesi, katılan tüm okullara Teşekkür Belgesi ve Plaket verilecektir,
• Katılım sağlayan tüm öğrencilere Üsküdar Üniversitesi Kütüphane Kartı verilecektir.
• En fazla proje gönderen ilçenin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Teşekkür Plaketi verilecektir.
• Her kategoride dereceye giren ilk 3 projeye Üsküdar Üniversitesi tarafından “Patentleme
Desteği” sağlanacaktır.
• Üsküdar Üniversitesi ve İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen Bilim ve
Fikir Festivalinde her bir kategoride ayrı ayrı olmak üzere ilk 3 dereceye giren öğrencilerden
Üsküdar Üniversitesi ücretli, %25 ve %50 indirimli programlarını ilk beş tercihine yazıp bu
tercihlerinden birine yerleşenlerin indirimleri %75’e tamamlanır.

İTİRAZ
İtiraz halinde ilgili panelin raporu Festival Düzenleme Kurulu tarafından ilgililere tebliğ edilecektir.
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FESTIVAL TAKVIMI
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SIRA
NO

YAPILACAK FAALİYET ADI

TARİHİ

1

Protokolün imzalanması

5 Ocak 2022

2

Protokolün İstanbul İl Millî Eğitim
Müdürlüğü’ne bağlı ortaöğretim
kurumlarında duyurulması

Ocak 2022

3

Projelerin son teslim tarihi

11 Mart 2022

4

Ön değerlendirme sonuçlarının ilanı

8 Nisan 2022
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Üsküdar Üniversitesi
8. Bilim ve Fikir Festivali

12-13 Mayıs 2022

FESTIVALIN DÜZENLENECEĞI YER
Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşke: Mimar Sinan Mah. Selman-ı Pak Cad.
PK:34664 Üsküdar/İSTANBUL

Festival Programı

2022 Mayıs ayında www.bilimvefikirfestivali.com
adresinden ilan edilecektir.

İLETİŞİM

Adres: Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke Altunizade Mah.
Üniversite Sok. No: 14 34662 Üsküdar/İSTANBUL
Telefon: 0 216 400 22 22
bilimvefikirfestivali.com
bilgi@bilimvefikirfestivali.com

Daha Önceki Yıllarda
Gerçekleşen Festivallere Ulaşmak İçin;
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ÖNCEKI FESTIVALLERDEN KARELER
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