ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ÖDÜLLERİ 2021

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
YARIŞMANIN KATEGORİSİ
Proje:
En İyi Gönüllük/Sosyal Etki Fikri
YARIŞMANIN KONUSU
Şartname çerçevesinde kalmak koşuluyla konu sınırlaması bulunmamaktadır.
YARIŞMANIN AMACI
Genel Amaç: Ülkemizde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin belirtilen kategorilerde
çalışmalarını sunabilmesine olanak sağlamak.
Özel Amaç: Uluslararası öğrencler, yaşadıkları şehrin ya da mahallenin güncel sorunlarıyla
eğitimleri arasındaki gerçek yaşam bağlantılarını kurmak, deneyimle(ş)mek, yaparak öğrenmek
amacıyla toplumlar(ıy)la birlikte olmaya davet edilmektedir. Böylece öğrenciler, entelektüel
kapasite ve becerilerini toplumsal sorunları çözmek için doğrudan uygulama fırsatları yakalama
imkânı bulmaktadırlar. Toplumsal katkı, öğrencinin akademik disiplini ile ilişkili olarak
öğrenme amaçlarını ve fırsatlarını ortaya koyan etkinliklerle toplumsal sorunlara eğilmesine
dikkat çekmektedir.
Sosyal etki (topluma katkı), yapılan bir aktivite sonucu kişilerin hayatlarında meydana gelen
değişimler olarak tanımlanmaktadır. Bir faaliyetin birtakım insanlar üzerinde hemen ve
doğrudan bir etkisi olabileceği gibi aktiviteyle doğrudan ilişkisi olmamış insanlara, kuruluşlara
veya örgütlere kadar uzanan etkileri olabilir.
Sosyal etki odaklı tasarım; program, proje, kampanya, etkinlik… vb. topluma yönelik olan ya
da olmayan müdahalelerin sosyal etkisini gözeterek yapılan tasarımdır.
HEDEF KİTLE
Ülkemizde yükseköğrenim düzeyinde eğitim gören tüm uluslararası öğrencilerin katılımına
açıktır.

YARIŞMA TAKVİMİ
Başvuru tarihleri: 1 Haziran-31 Ağustos 2021
Ödül sahiplerinin açıklanması ve ödül töreniyle ilgili bilgilendirme www.turkiyeburslari.gov.tr
ve Türkiye Bursları sosyal medya hesaplarından yapılacaktır.
YARIŞMA ŞARTLARI
1. Yarışma için hazırlanacak çalışmalar Türkçe olmalıdır.
2. Metinler Word formatında kabul edilecektir.
3. Projeler, Times New Roman 12 punto, 1,5 satır aralığıyla yazılmış olmalıdır. A4
ebatında, üstten ve soldan 3 cm sağdan ve alttan 2,5 cm sayfa boşluğu kalacak şekilde
hazırlanmalıdır.
4. Referans gösterimi APA formatında (6. Edisyon) metin sonunda kaynakça yer
almalıdır.
5. Projelerin başında çalışmanın ana noktalarını yansıtacak şekilde hazırlanmış Türkçe ve
İngilizce özet bulunmalıdır. Özetler 300 kelimeyi geçmemelidir.
6. Türkçe ve İngilizce özetlerin altında en fazla 6 adet anahtar kelime verilmelidir.
7. Projeler şu bölümleri mutlaka ihtiva etmelidir:
8. Projeler şu bölümleri mutlaka ihtiva etmelidir:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Proje Ekibi
Proje Adı
Projenin Anahtar Kelimeleri (en fazla 6 kelime)
Uygulama Yerleri
Süresi
Projenin Özeti (Projenizi amaç-faaliyet-sonuç bağlamında azami 200 kelime
biçiminde özetleyiniz.)
Arka Plan/Gerekçe (sorun ve ihtiyaçların tanımlanması, hedef kitlenin tanımı,
projenin niteliksel ve niceliksel özellikleri, sorun ve ihtiyaçlara proje faaliyetleri
ile getirilecek çözümler.)
Projeye Katkı Sağlayabilecek Kurum/Kuruluşlar
Hedefler (genel hedef/özel hedef)
Hedef Gruplar
Nihai Faydalanıcılar
Beklenen Sonuçlar: (Proje sonunda elde edilmesi öngörülen ürünler/somut
çıktılar (azami 5 adet,400 kelime biçiminde belirtiniz)
✓ Projenin, daha önceki başka bir projenin devamı olması durumunda, bu
projenin öncekinin sonuçları üzerine nasıl inşa edileceğini belirtiniz. Varsa

•
•
•
•

daha önce yapılan değerlendirmelerin başlıca sonuçları ve önerilerini
yazınız.
✓ Projenin sonuçlarının nasıl izleneceğini ve iç/dış değerlendirmeye dair
prosedürlerini açıklayınız.
✓ Çeşitli aktörler ve paydaşların projedeki rollerini ve katılımlarını
tanımlayın (yerel ortak(lar), hedef gruplar, yerel yönetimler, vb.), ve bu
rollerin onlara veriliş̧ nedenlerini açıklayınız.
✓ Projenin uygulanması için önerilen yapı ve ekipleri (işlevlerine göre
(Kişilerin isimlerinin belirtilmesine gerek yoktur) açıklayınız.
✓ Projenin uygulanması için önerilen temel araçları (alınacak ya da
kiralanacak donanım, araçlar ve malzemeler)belirtiniz.
✓ Paydaşların genel olarak projeye ve özelde faaliyetlere karşı tutumlarını
açıklayınız.
Faaliyetler: Proje kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan her bir ana faaliyet ve
ana faaliyetlere ilişkin alt faaliyetlerin detaylı açıklamasını yapınız.
Bütçe: (Yaklaşık Maliyet)
Sürdürülebilirlik ve Çarpan Etki: (Projenin hedef kitle üzerinde oluşturacağı somut
etkiler ve devamlılık hakkında bilgi veriniz.)
Riskler

9. Yarışmaya ekip olarak katılmak mümkündür. Ekip katılımında, ekip temsilcisi olarak
bir katılımcının belirlenmesi gereklidir.
10. Her bir katılımcı/ekip, yarışmaya en fazla 2 çalışmayla katılım sağlayabilir.
11. Tüm başvurular Türkiye Bursları Bilgi Sistemi üzerinden kabul edilecektir.
12. Yarışma, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme olarak iki aşamalı olarak
gerçekleştirilecektir.
13. Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve belirtilen son gönderim tarihinden sonra
gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
14. Eserler özgün nitelikte olmalıdır. Yayımlanmış, herhangi bir yarışmaya katılmış, ödül
kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girememiş eserler bu yarışmaya katılamaz.
Tespiti hâlinde yarışmacı tüm haklarından feragat etmiş kabul edilecektir.
15. Bu şartnamede ayrıca belirtilmeyen konularda karar alma ve her türlü değişiklik yapma
yetkisi Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na aittir.
16. Yarışmaya katılan eserlerin sahipleri yarışmaya başvurarak, Yarışma Şartnamesi’nde
yer alan tüm bilgileri kabul ettiğini ve başvuruda beyan ettiği tüm bilgilerin doğru
olduğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
DEĞERLENDİRME

Değerlendirme kurulu tarafından belirlenecek baraj puanın üstünde olan eserler sırasıyla
ödüllendirilecektir. Ödüllendirmede, her derece için belirlenen baraj puanı farklı olacaktır.
Baraj puanı üzerinde hiçbir çalışma bulunmadığı takdirde ödül verilmeyecektir.
TELİF
•

Yarışma sonunda ödüle, mansiyona ve sergilenmeye değer görülen eserler bütün telif
haklarıyla Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından basit ruhsat
şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür.

•

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, mansiyon ya da sergilenmeye değer
bulunan eserlerin; Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı uzantılı internet
sayfalarında, televizyon yayınlarında, internet ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde
ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde;
işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla
umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dâhil
olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip
olacaktır.

•

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, söz konusu eserleri amaç ve
faaliyetlerini gerçekleştirmek için kaynak oluşturmak amacıyla kullanma hakkını saklı
tutar.

•

Katılımcı, bu hususlara herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara
başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt
eder.

ÖDÜLLER

İLETİŞİM BİLGİLERİ
yarisma@turkiyeburslari.gov.tr
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