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“Bilim ve Fikir Festivali” gençlerin, ilginç fikirlerini ortaya çıkarmak, değerlendirmek, 
girişimciliğe teşvik etmek ve belki de geleceğin büyük bilim insanlarını ülkemize kazandırmak 
amacını taşıyor. Gençlerin fikirleriyle “Bilim ve Fikir Festivali’ne” katılarak atacakları küçük 
adım, belki de bilim dünyasının gelecekteki büyük adımı olabilir.

Lise düzeyinde öğrenci ve öğretmenlerin katılımı ile orta öğretim ve yükseköğretim 
kurumlarının etkileşimi ve iş birliği adına ilk ve tek festival özelliğine sahip Bilim ve Fikir 
Festivali’nde ilk günden itibaren bizimle birlikte yürümekte olan ve hep bizlerin yanında olan 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teşekkürlerimi sunarım.
Prof. Dr. Nevzat TARHAN
Üsküdar Üniversitesi Rektörü
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Üsküdar Üniversitesi  
Bilim ve Fikir Festivali, 
Türkiye’de, orta öğretim ve 
yüksek öğretim kurumlarının 
etkileşimi ve iş birliği ile 
gerçekleştirilen  

ilk ve tek festival olma 
özelliğine sahiptir.  

Bilim ve Fikir Festivali 
Türkiye’de bir ilk



Türkiye’nin ilk “Bilim ve Fikir Festivali” 
Üsküdar Üniversitesi’nde

Bilim ve Fikir Festivali 
Türkiye’de bir ilk

Üsküdar Üniversitesi olarak 2012-2013 eğitim-öğretim 
yılından bu yana, Türkiye’nin davranış bilimleri ve sağlık 
alanında ilk tematik üniversitesi olarak, değerli eğitim 
kadromuzla birlikte öğrencilerimizi yetiştirmenin gururunu 
yaşıyoruz.
Davranış bilimleri ve sağlık alanında dünyaya bilgi 
ihraç etmeyi ve ülkesine layık değerli bilim adamları 
yetiştirmeyi hedefliyoruz. 

Türkiye’nin ilk Beyin Parkı Projesi çalışmalarını yürüten 
ve beyin hastalıkları konusunda hem eğitim hem tedavi 
imkanı sunan Üsküdar Üniversitesi, beyni anlama yolunda 
önemli çalışmalara imza atıyor. Beynin bilinmeyen 
sırlarının, Otizm, Şizofreni, Parkinson, Alzheimer gibi 
önemli hastalıkların araştırılıp tedavilerinin geliştirilmesi 
için 44. ABD Başkanı Barrack Obama’nın 2013 yılında 
başlattığı “Beyin Girişimi” projesine dahil oldu. 

Türkiye’de bu global projeyi temsil eden tek üniversiteyiz.  
Üsküdar Üniversitesi aynı zamanda tüm dünyanın odak 
noktası olan G20 Zirvesi’nde yer alarak bu kapsamda 
İstanbul’da bir sempozyum düzenleyerek sonuçlarını 
Antalya’da düzenlenen G20 Zirvesi’nde açıklamıştır.
Bu alanda sürdürdüğümüz çalışmaların gençlerimize 
önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. 

Üsküdar Üniversitesi 
Türkiye’nin beyin üssü 

olmayı hedefliyor...



Büyük buluşlar
küçük adımlarla başlar

Üsküdar Üniversitesi olarak 2014 yılından itibaren gençlerin fikirler-
ini, projelerini daha lise çağındayken duyurmaları için çok önemli bir 
platform sunuyoruz. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 
düzenlediğimiz “Bilim ve Fikir Festivali” fikir ve bilimi birleştiren, 
gençliğin üretken karakterini şimdiden üniversite kültürüne dahil 
etmeye fırsat tanıyan, eğlence ve bilim disiplinini bir arada bulun-
duran bir festivaldir. 

Bugün öğrencilerini bilime teşvik eden tüm öğretmenlerimiz 
bilmelidir ki yarının Nobel adayı bilim insanları belki de bu 
festivalimize katılan öğrencilerimizden biri, hatta bir kaçı olacaktır. 
İşte tam da bu inançla Bilim ve Fikir Festivali ile gençlerin 
fikirlerine, lise çağlarından itibaren sahip çıkmayı hedefledik. 

Gençlerin 
hayallerini 
dinliyoruz...

Çağımızın ortak dili,  
bilim dilidir



Büyük buluşlar
küçük adımlarla başlar

“Hayatı fark edin, 
dünya değişsin”

Güçlü ve sağlam bir toplum olmanın yolu, çocuklarımızın aldığı kaliteli 
ve bilimsel temelli eğitimden geçiyor. Gençlerimizin yetişmelerinde çok 
önemli bir basamak olan lise eğitimi, akademik anlamda onların geleceğe 
hazırlanmalarında ve yetenekleri doğrultusunda doğru meslek seçimi 
yapmalarında büyük önem taşıyor. Bilimin erken yaşlardan itibaren 
desteklenmesi gerektiğine yürekten inanıyoruz. Bu nedenle Üsküdar 
Üniversitesi olarak 5 yıldır sadece lise öğrencilerine yönelik “Bilim ve Fikir 
Festivali”ni düzenliyor; gençlerin fikirlerini bir platformda paylaşmaları için 
destek veriyoruz. 

Festivale ilgi her yıl giderek artıyor



Hayatı fark et, 
dünya değişsin!

İcat Çıkar,
Şimdi Sıra Sende!



Her yıl daha 
da çok ilgi gören 

festivalde birbirinden 
ilginç fikirler yarışırken; 

gençlerimiz üretmenin ve 
keşfetmenin mutluluğunu, 
eğlenceli, renkli ve keyifli 

bir yarışma ortamında 
deneyimliyor.

Amaç ve Hedefler
Üsküdar Üniversitesi Bilim ve Fikir Festivali ile lise düzeyinde (9- 10- 11- 12. sınıflar) eğitim 
ve öğrenim gören her öğrencinin yaratıcılık ve üretkenliği desteklenerek bilim kültürü ve bilim 
endüstrisine yön verecek üretici ve bilinçli takipçilerin, aktörlerin yetiştirilmesi amaçlanmıştır. 
Geleceğin sahibi gençlere bilim merakı, özgün üretkenliğin hazzını yaşama, toplumun ilerleme 
dinamikleri olan üretme, paylaşma ve ortak hedef oluşturma gibi alanlarda katılımcı olma fırsatını 
festival dokusunda yaşatma ve duyarlılık oluşturma yoluyla sorgulama ve proje kültürü becerilerini 
geliştirme hedeflenmiştir. Diğer yandan festival programında yer alan söyleşi, panel ve atölye 
çalışmaları ile yurt içi ve yurt dışından sanatçı, akademisyen, eğitim liderleri ile öğretmenleri 
buluşturularak mesleki becerinin artırılmasını sağlamak amaçlanmıştır.

Hayatı fark et, 
dünya değişsin!

İcat Çıkar,
Şimdi Sıra Sende!



2018 Bilim ve Fikir Festivali

Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkede düzenlenen 5. Bilim ve Fikir Festivali’ne İstanbul’daki 171 liseden 500’e yakın proje başvurdu. 
Öğrenciler “Sosyal Bilimler”, “Sağlık Bilimleri” ve “Fen ve Teknoloji” olmak üzere üç kategoride yarıştı. 
Ön değerlendirme sonucunda 190 proje elemeyi geçti.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen öğretmenler ve Üsküdar Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan jüri tarafından projeler 
değerlendirildi. Dereceye giren projelere düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Her kategoride;
• 1. olan projeye 6.000 TL,
• 2. olan projeye 4.000 TL,
• 3. olan projeye 2.000 TL,
• 4-14 arası dereceye giren projelere “Başarılı Proje Ödülü” 500 TL ,
• Dereceye giren projelerin Danışman Öğretmenlerine, dereceye giren projenin ödülünün yarısı değerinde ödül,
• Tüm katılımcılara Katılım Belgesi, katılan tüm okullara Teşekkür Belgesi ve Plaket, 
• Katılım sağlayan öğrencilere Üsküdar Üniversitesi kütüphane kartı verildi. 



2017 Bilim ve Fikir Festivali

Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkede düzenlenen 4. Bilim ve Fikir Festivali’ne İstanbul’daki 130 liseden 400’e yakın proje başvurdu. 
Öğrenciler “Sosyal Bilimler”, “Sağlık Bilimleri” ve “Fen Bilimleri” olmak üzere üç kategoride yarıştı. 
Ön değerlendirme sonucunda 199 proje elemeyi geçti.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen öğretmenler ve Üsküdar Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan jüri tarafından projeler 
değerlendirildi. Dereceye giren projelere düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Her kategoride;
• 1. olan projeye 6.000 TL,
• 2. olan projeye 4.000 TL,
• 3. olan projeye 2.000 TL,
• 4-14 arası dereceye giren projelere “Başarılı Proje Ödülü” 500 TL,
• Dereceye giren projelerin Danışman Öğretmenlerine, dereceye giren projenin ödülünün yarısı değerinde ödül,
• Tüm katılımcılara Katılım Belgesi, katılan tüm okullara Teşekkür Belgesi ve Plaket, 
• Katılım sağlayan öğrencilere Üsküdar Üniversitesi kütüphane kartı verildi. 



2016 Bilim ve Fikir Festivali

Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkede düzenlenen 3. Bilim ve Fikir Festivali’ne İstanbul’daki 86 liseden 220’ye yakın proje başvurdu. 
Öğrenciler “Sosyal Bilimler”, “Fen ve Sağlık Bilimleri” olmak üzere iki kategoride yarıştı. 
Festival jürisi tarafından projeler değerlendirildi. Dereceye giren projelere düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Her kategoride;
• 1. olan projeye 6.000 TL,
• 2. olan projeye 4.000 TL,
• 3. olan projeye 2.000 TL,
• 4-14 arası dereceye giren projelere “Başarılı Proje Ödülü” 500 TL ,
• Dereceye giren projelerin Danışman Öğretmenlerine, dereceye giren projenin ödülünün yarısı değerinde ödül,
• Tüm katılımcılara Katılım Belgesi, katılan tüm okullara Teşekkür Belgesi ve Plaket, 
• Katılım sağlayan öğrencilere Üsküdar Üniversitesi kütüphane kartı verildi. 



2015 Bilim ve Fikir Festivali

Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkede düzenlenen 2. Bilim ve Fikir Festivali’nde “Yapay zekâ alanındaki fikir ve projeleriyle yaşamdaki engelleri 
kaldır, hayatı kolaylaştır” mottosuyla İstanbul’daki 45 liseden 60 proje yarıştı.

Festival jürisi tarafından projeler değerlendirildi. Dereceye giren projelere düzenlenen törenle ödülleri verildi.

• 1. olan projeye Macbook Pro,
• 2. olan projeye Macbook Air,
• 3. olan projeye iPad Air,
• 4-8 arası dereceye giren projelere 1000 TL hediye çeki,
• 9-15 arası dereceye giren projelere mansiyon ödülü,
• Dereceye giren projelerin Danışman Öğretmenlerine, dereceye giren projenin ödülünün yarısı değerinde hediye çeki,
• Tüm katılımcılara Katılım Belgesi, katılan tüm okullara Teşekkür Belgesi ve Plaket verildi.



2014 Bilim ve Fikir Festivali

Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkede düzenlenen 1. Bilim ve Fikir Festivali’ne İstanbul’daki 58 liseden 80’e yakın proje başvurdu. 
Öğrenciler yapay zeka alanında yaşamı kolaylaştıracak projeleri ile yarıştı. 
Festival jürisi tarafından projeler değerlendirildi. Dereceye giren projelere düzenlenen törenle ödülleri verildi.

• 1. olan projeye 2.000 TL,
• 2. olan projeye 1.500 TL,
• 3. olan projeye 1.000 TL,
• 4-8 arası dereceye giren projelere “Özgün Fikir Ödülü” 500 TL ,
• Dereceye giren projelerin Danışman Öğretmenlerine, dereceye giren projenin ödülünün yarısı değerinde ödül,
• En çok proje katılımını sağlayan okullara Hisseden İnsan Heykeli ve okul kütüphanelerine kitap seti verildi.

FESTİVALLERDEN KARELER



FESTİVALLERDEN KARELER
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