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ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Genel Sekreterlik

Sayı   : E-39633678-051.99-22138  ………… 
Konu : Farabi VII. AR-GE ve İnovasyon Proje 

Pazarı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

Ülkemizdeki teknoloji ve inovasyon alanında paydaşlar arasındaki işbirliğini artıracak faaliyetlerin işlerlik 
kazanması için her geçen gün yeni projeler hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Bu bağlamda, ülkemizdeki proje 
fikirleri ile ilgili olacak şekilde; bölgede bilgi, fikir ve görüş alışverişini sağlamak, Ar-Ge projelerine ilişkin 
teknolojik ve finansal işbirliklerinin oluşmasına ortam hazırlamak, üniversite, araştırma ve özel sektör 
kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirmek, bölge insanımızı bilinçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğine 
farkındalığı artırmak, akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizde proje kültürü oluşturmak ve ülkemizde bilimsel ve 
teknolojik gelişmenin dinamiğini oluşturacak bilim insanlarını sanayide aktif hale getirmek amacıyla 24 Mayıs 
2021 tarihinde Üniversitemizde Koronavirüs (COVID-19) salgınının seyrine göre "Farabi VII. AR-GE ve 
İnovasyon Proje Pazarı" etkinliği yüz yüze ya da online olarak düzenlenecektir. 

Proje pazarında proje özetlerinin son gönderim tarihi 04 Nisan 2021 olarak belirlenmiş olup, ayrıca 
dereceye giren projelere nakit ödüllerin yanı sıra Zonguldak Teknopark'ta yer alan Ön Kuluçka Merkezinde yer 
alma fırsatı sunulacaktır. 

Geçen altı yılda çok sayıda katılımcının proje fikrinin poster ve prototip olarak sergilendiği, 
ödüllendirildiği proje pazarının bu yıl yedincisi düzenlenecek olup "FARABİ VII. AR-GE ve İnovasyon Proje 
Pazarı" etkinliğimize "projesi olan" herkesi davet ediyoruz. Nitelikli projelere çeşitli ödüllerin verileceği 
etkinliğimizde sizleri de aramızda görmek bizleri mutlu edecektir. 

Bilgilerinize ve etkinliğimize ait broşür ve afişin kurumunuz ilgili birimlerinde duyurulması hususunda 
müsaadelerinizi arz ederim. 

Prof. Dr. Mustafa ÇUFALI
Rektör
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KATILIM ESASLARI

 Proje pazarına katılım ücretsizdir.

 Üniversite ve araştırma kuruluşlarından il dışı katılımcılar için ulaşım ve konaklama 
giderleri, imkanlarımız ölçüsünde karşılanacaktır. (Ulaşım için karşılanacak tutar, 
katılım sağlanan il ile Zonguldak ili arasındaki şehirlerarası otobüs bilet ücreti 
üzerinden belirlenecektir.)

 Ön elemeyi geçen proje önerileri Proje Pazarı web sayfasında ilan edilecektir.

 Finale kalan katılımcı, projesinin posterini hazırlayarak 10 Mayıs 2021 tarihine kadar 
web sayfası üzerinden yükleyecektir. Prototip sergilemek isteyen katılımcılar etkinlik 
günü beraberinde getirmesi gerekmektedir.

 Katılımcılara etkinlik sonunda katılım belgesi ve dijital ortamda özet kitapçığı 
verilecektir.

 Proje sahiplerinden en az birinin projenin başında değerlendirme sırasında hazır 
bulunması gerekmektedir.

 Posterler 70 cm (genişlik) x 110 cm (yükseklik) boyutlarında hazırlanacaktır.

 Prototip hazırlamada malzeme ve ölçek sınırlaması yoktur.

 Proje önerileri Türkçe veya İngilizce yapılabilir.

 İsteyen katılımcıların posterleri ücretsiz basılabilecektir.

 Üniversitemiz dışındaki diğer yarışmalardan daha önce ödül almış projeler beyan 
etmek sartıyla Proje Pazarı etkinliğine katılabilir; fakat bu projeler herhangi bir 
kategoride ödül alamayacaktır. Aksi durumda sorumluluk katılımcıya aittir.

 Katılımcılar, etkinliğe başvurarak projenin kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan 
etmiş sayılır.

 Ödüller, projenin özet kaydını yapan kişiye verilecektir. 

 Düzenleme Kurulu, etkinlikle ilgili konulara ilişkin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

 Düzenleme Kurulu, etkinliğin iptaline, ertelenmesine ya da online yapılmasına karar 
verebilir.


