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• Bilim festivali nedir?

• Neden bilim festivali düzenleriz?

• Örnek etkinlikler nelerdir?

• Festivallere kimler katılır?

• Avrupa Araştırmacılar Gecesi (Researchers’ Night) 

Örneği ve Başvuru Koşulları

• ESOF (Euroscience Open Forum) Örneği

• Manchester Bilim Festivali Örneği

• Ulusal Festival Örnekleri



TÜBİTAK ve Bilim Muhabirliği 
ile Tanışma



TÜBİTAK ve Bilim Muhabirliği 
ile Tanışma



Bilim Festivali Kavramı

• Bilim festivalleri, birkaç 
günden birkaç haftaya kadar 
pek çok farklı etkinliği 
kapsayan, halk ile bütünleşen 
bilim ve teknoloji 
kutlamalarıdır. 

Kaynak: https://www.pnas.org/content/110/8/2681



Bilim Festivalleri Hakkında

• Bilim ve halk arasındaki etkileşimi arttırmak

• Gençleri bilimsel çalışma ve kariyer yapmaya teşvik etmek

• İletişim odaklı etkileşim yaratmak

• Halkı güncel bilimsel araştırma, inovasyon ve teknolojik gelişmelerle tanıştırmak

• Bilimsel olarak daha az bilgiye sahip halkı eğitmek ve/veya ilham vermek

• Halkı bilim insanlarının bilimsel bakış açıları hakkında daha fazla şey öğrenmeye davet 
etmek

• Bilim insanlarının ve bilim profesyonellerinin, halkın bakış açıları hakkında daha fazla bilgi 
edinmesini sağlamak

• Bilim ve teknolojinin gelişmesi için halkın sosyal ihtiyaçlarının tespitinde köprü görevi 
üstlenmek

Kaynak: https://www.researchgate.net/profile/Eric_Jensen4/publication/245029523_Why_people_attend_science_festivals_Interests_motivations_and_self-
reported_benefits_of_public_engagement_with_research/links/543965910cf204cab1d96498/Why-people-attend-science-festivals-Interests-motivations-and-self-reported-benefits-of-public-engagement-with-research.pdf



Bilim Festivalleri Hakkında

Avrupa Bilim Etkinlikleri Birliği (EUSCEA) araştırmasında, bilim 
festivallerinin en yaygın olarak paylaşılan hedefi: 

‘Halkın bilim ve teknoloji konusundaki farkındalığının 
arttırılması’

Kaynak: https://www.researchgate.net/profile/Eric_Jensen4/publication/245029523_Why_people_attend_science_festivals_Interests_motivations_and_self-
reported_benefits_of_public_engagement_with_research/links/543965910cf204cab1d96498/Why-people-attend-science-festivals-Interests-motivations-and-self-reported-benefits-of-public-engagement-with-research.pdf



Araştırmacı Gecesi Etkinliği (European Researchers’ Night-NIGHT)
Nedir?

NIGHT, 2005 yılından itibaren,
Avrupa Birliği ve asosiye ülkelerin
tamamında her yıl eylül ayının son
cuma günü araştırmacılarla
toplumdaki diğer bireyleri bir araya
getiren ve gençleri bilime teşvik
etmeyi amaçlayan tek gecelik bir
etkinliktir.

Etkinliğin hedefleri;

• Gençlerin araştırmacılık 
mesleğine  özendirilmesi, 

• Toplumda araştırmacılara karşı 
var olan ön yargının kırılması 

• Araştırmacıların “içimizden biri” 
olarak tanıtılması

Kaynak: https://ufuk2020.org.tr/tr/h2020/marie-curie/night,
https://ec.europa.eu/info/news/night-receives-highest-number-proposals-ever-2018-feb-19_en

https://ufuk2020.org.tr/tr/h2020/marie-curie/night
https://ec.europa.eu/info/news/night-receives-highest-number-proposals-ever-2018-feb-19_en


Araştırmacı Gecesi Etkinliği (European Researchers’ Night-NIGHT)
Başvurusu

Başvuru Şartları

• Kurumsal başvuru (tek ortak ya da
konsorsiyum)

• Her yıl Eylül ayının genellikle son
Cuma günü başlayan etkinliğin bir
sonraki günün sabahına kadar
sürebilecek şekilde proje önerileri
sunulması beklenir.

Destek Kapsamı

• Organizasyon giderlerinin tamamı 

Güncel Çağrı Bilgisi

• 8 Ekim 2019'da açılacak 8 Ocak 
2020'de kapanacaktır.

Kaynak: https://ufuk2020.org.tr/tr/h2020/marie-curie/night
https://ec.europa.eu/info/news/night-receives-highest-number-proposals-ever-2018-feb-19_en
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/sites/mariecurie2/files/list-of-european-researchers-night-projects-to-be-funded.pdf

2018-2019 yılı çağrısı rekor 
başvuru: 128

(Türkiye’den 5 başvuru, 2 kabul)

Önemli Not: Proje önerisi 
hazırlığında olan kurumların 

mutlaka MSCA alanı Ulusal İrtibat 
Noktaları ile irtibata geçmeleri 

önerilir.

https://ufuk2020.org.tr/tr/h2020/marie-curie/night
https://ec.europa.eu/info/news/night-receives-highest-number-proposals-ever-2018-feb-19_en
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/sites/mariecurie2/files/list-of-european-researchers-night-projects-to-be-funded.pdf




ESOF Nedir?
Euroscience Open Forum, Avrupa’da bilimsel
araştırma, teknoloji ve inovasyonun tanıtımını ve
yükselmesini kendisine amaç olarak edinmiş
Euroscience grubu tarafından, 2004 yılından
itibaren, iki yılda bir düzenlenen bir etkinliktir.

Etkinliğin amacı;

• Dünyanın önde gelen bilim insanlarını ve genç
araştırmacıları,

• İş insanlarını, girişimcileri, mucitleri,

• Politika yapıcıları, bilimle uğraşan gazetecileri,
bilim iletişimcilerini ve halkı bir araya getirmek;

• Yeni buluşların tartışıldığı, temel bilimlerin,
beşeri ve sosyal bilimlerin gelecekte ele alacağı
konuların konuşulduğu bir ortam yaratmaktır.

Kaynak: https://amazonie2018.sciencesconf.org/data/pages/Poster_A3_ESOF_2018_INFOS.pdf
https://www.esof.eu/en/about/esof-in-trieste.html

ESOF kapsamında matematikten müziğe, coğrafyadan genetik 
bilimlerine kadar değişen alanlarda gerçekleşmiş yenilikler 
birbirinden farklı pek çok yöntem kullanılarak katılımcılara anlatılır.

https://amazonie2018.sciencesconf.org/data/pages/Poster_A3_ESOF_2018_INFOS.pdf
https://www.esof.eu/en/about/esof-in-trieste.html


Euroscience Kimdir?

• ESOF’un yaratıcısı Euroscience, merkezi Strazburg’da bulunan, 1997’de 
kurulmuş 40 ülkeden 2330 üyesi olan bir organizasyondur.

• Euroscience araştırmacılara, politikacılara, öğretmenlere, mühendislere 
kısacası bilim ve teknoloji ile ilgilenen herkese açık bir organdır.

• Euroscience üyeleri insan ve toplum bilimleri, devlet ve özel sektör, 
üniversiteler ve araştırma enstitüleri gibi çok sayıda alanda çalışmalarda 
bulunmaktadır. Organizasyonun, Avrupa’da bilim ve teknoloji alanındaki 
gelişmeleri açık oturumlarla tartışmak,

• Bilim ve toplum arasında bir köprü oluşturmak,

• Avrupa’da bilim ve teknoloji alanında bütünleşmesi için bir alan yaratmak,

• Uluslararası bilim ve teknoloji politikalarına yön vermek gibi amaçları 
bulunuyor.



ESOF
Katılımcılar

80+ ülke 

4000+ katılımcı

400+ bilim gazetecisi ve

İletişimcisi

150+ konferans, atölye ve

bilimsel oturum

200+ halka açık etkinlik 

40 000 den fazla katılımcı 

Önemli Tarihler

5-9 Temmuz 2020, Trieste
ESOF Ana Etkinlik

27 Haziran - 11 Temmuz 2020
The Science in the City Festival 

Program

Kaynak: https://amazonie2018.sciencesconf.org/data/pages/Poster_A3_ESOF_2018_INFOS.pdf
file:///C:/Users/Ziyaret%C3%A7i/Downloads/ESOF2020%20GENERAL%20FACT%20SHEET%20-%20ENG.pdf

ESOF 2022
Hollanda, Leiden

https://amazonie2018.sciencesconf.org/data/pages/Poster_A3_ESOF_2018_INFOS.pdf


Örnek Etkinlikler
ESOF kapsamında düzenlenen yaklaşık 40 etkinlikten ilginç birkaç örnek:

• Profesör ile Buluşma/Pizza: Alanında uzman bir akademisyen ile öğle yemeğinde buluşma etkinliği

• Şehir Merkezi ve Meydanlarında açılan stantlar ve bilim insanı-halk buluşmaları kapsamında, 
bulutlardan kansere, protonlardan parazitlere, nöropsikolojiden nanobilime kadar çeşitli 
konularda çalışan 12 kadın bilim insanı, araştırmalarını göstermek ve tartışmak için Manchester 
şehir merkezi Piccadilly'de bilimsel araştırmanın günlük hayatı nasıl etkilediğini anlattılar. 

• Bilim Şiir ile Buluşuyor: Bu bilim ve şiir kutlamasında, Manchester'ın genç şairlerinden bazıları 
ESOF programındaki araştırmacılarla buluştular. Biyoloji, kimya, fizik ile sahne sanatları arasındaki 
yaratıcı benzerliklerin kutlandığı etkinlik sosyal bilimler ve fen bilimleri arasındaki perdeleri 
kaldırmayı amaçlıyor.





Anahtar mesaj



Anahtar mesaj



• Manchester Bilim Festivali, MOSI tarafından, 2007'den beri, her yaştan insanın bilim merakını ateşleyebileceği, yenilikçi, 
şaşırtıcı ve anlamlı deneyimler yaratıyor.

• 2014 yılından beri büyük bir teknoloji firması sponsorluğu ile gerçekleştiriliyor.

• Şehirde yer alan tüm paydaşları bir araya getirmeleri (Üniversiteler, Belediyeler, 
müzeler, vb. yerel organlar) etkinliğin başarısını arttırıyor.

• Bir Bilim Merkezi tarafından 12 yıldır düzenli olarak gerçekleştirilmesi sayesinde 
sadece Manchester şehrinde değil tüm İngiltere’den ilgi görüyor.

Bir sonraki festival 2020 yılında!



27-28 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul Harbiye Askeri Müze’de beşincisini 
düzenlenecek ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı ve Üniversite Sanayi İşbirliği İşbirliği

Kongresi

Tema, “Üniversite Sanayi İş Birliğinde Toplumsal Fayda İçin Arayüzlerin Yeri”

• ÜSİMP, ekosistemde politika ve stratejilerin belirlenmesi anlamında 
Üniversite, İş Dünyası ve STK temsilcilerini şemsiyesi altında 
barındıran bir çatı kuruluştur.

• TÜBİTAK ÜSAM Programı kapsamında üniversite-sanayi arayüz
yapıları olarak faaliyete başlayan ve TÜBİTAK Bilim Kurulu kararı ile 
2006 yılı sonunda ÜSAM Programının kapatılmasının ardından dernek 
veya şirket olarak faaliyetlerini aynı anlayışla sürdüren Merkezler 
tarafından 2007 yılında kurulmuştur.

2015 2016 2017 2018

Katılan TTO’lar 17 19 21 21

Katılan AR-GE Merkezleri -- -- 1 3

Sergilenen Patentler 126 124 147 146

Toplam Katılımcılar 350 400 515 846

Sanayi Kuruluşlarından Katılımcılar 30 76 102 174

B2B İkili Görüşmeler 5 32 75 87

Sponsorlar 11 15 6 4



TÜBİTAK GÖKYÜZÜ GÖZLEM ŞENLİĞİ

Ülkemizde, 7’den 77’ye tüm gökbilim 
meraklılarına açık olan TÜBİTAK Ulusal 
Gökyüzü Gözlem Şenliği her yaz TÜBİTAK 
Ulusal Gözlemevi (TUG) Bakırlıtepe
Yerleşkesi’ne komşu olan 2000 m. 
yükseklikteki Saklıkent’te (ANTALYA) 
düzenleniyor.



Kaynak: http://www.loc.gov/static/collections/finding-our-place-in-the-cosmos-with-carl-sagan/articles-and-essays/carl-sagan-and-the-tradition-of-science/carl-sagan-researcher-educator-communicator-
advocate-and-activist.html 

«Bilim ve teknolojinin hakim 
olduğu bir zamanda yaşıyoruz, 
ancak henüz hiç kimse bilim ve 
teknoloji hakkında çok fazla şey 
anlamadı.»

Dr.  Carl Sagan



Teşekkürler…

Kaynak: Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Kulübü Bilim Şenliği 
Afişi, 2003
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