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…………….. VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

Bilimi ve teknolojiyi halkla buluşturarak bilimsel anlayışı geniş toplum kitlelerine yayabilmek, 
katılımcılara yaparak yaşayarak öğrenme deneyimi yaşatabilmek, bilim-teknoloji-toplum arasındaki 
etkileşimin etkinlikler yoluyla aktarılmasını sağlamak amacıyla TÜBİTAK, Manisa Valiliği ve Manisa 
Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) öncülüğünde paydaş kurumların iş birliği ile 24-27 Kasım 2021 
tarihleri arasında bilim şenliği yapılması planlanmaktadır.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi yürütücülüğünde yapılması planlanan bu şenlikte yüzlerce 
etkinliğin arasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 
Ödüllü Ulusal STEAM Yarışması da yer almaktadır. Lise ve üniversite düzeylerinde gerçekleşmesi 
planlanan Ulusal STEAM Yarışması için başvurular başlamış olup 09 Kasım 2021 tarihine kadar devam 
edecektir. Yarışma kapsamında lise ve üniversite düzeyindeki öğrencilerimizin sorumluluk alarak 
topluma fayda sağlayacak projeler oluşturmaları, bilim ve teknoloji alanında multidisipliner yöntemlerle 
kalıcı çözümler üretmeleri beklenmektedir. 

Projelerin temel hedefi; öğrencilerin problem çözme becerilerine katkıda bulunmak, katılımcılara 
yaparak-yaşayarak öğrenme deneyimi sunmak, bilim ve teknolojiyi geniş kitlelere ulaştırmaktır. 
Mühendislik Tasarım / Robotik Kodlama ve Atık Malzemelerle İnovasyon / Küresel Sorunlara Çözüm 
kategorilerinde gerçekleşecek yarışmada dereceye giren öğrencilere bilgisayar, tablet ve akıllı saat gibi 
ödüller yer almaktadır. Yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgi https://bilimsenligi.mcbu.edu.tr/ web adresinde 
yayınlanmış olup başvurular aynı web adresi üzerinden yapılacaktır. Ulusal STEAM Yarışması’nın Milli 
Eğitim Bakanlığına bağlı devlet/özel tüm liselerde ve YÖK’e bağlı devlet/vakıf tüm üniversitelerde 
öğrencilere duyurulması hususunda;
            Gereğini arz ederim.
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