
I. YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI

FICS (“Finding Innovative and Creative Solutions for Society”) “Toplum için 

Yenilikçi ve Yaratıcı Çözümler Bulma Yarışması”, Pakistan’ın çok sayıda uluslararası 

başarıya sahip, önde gelen üniversitelerinden biri olan Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 

(NUST) ve diğer ulusal ve uluslararası üniversitelerden öğrencilerin teknik bilgilerini 

uygulayarak çevrelerine hizmet edebilecekleri bir platformdur. İlgili öğrencileri, sosyal 

problemleri tanımlamaya ve teknolojiye dayalı çözümler tasarlamak için yenilikçi düşünmeye 

teşvik etmek için tasarlanmıştır. Bu girişim, öğrenciler arasında bir sosyal girişimcilik ruhu 

aşılamayı, onları yaratıcı fikirlerini katma değerli çözümlere dönüştürmeye ve böylece 

kendilerine ve topluma fayda sağlamaya teşvik etmeyi amaçlamaktadır. FICS, öğrencileri 

yalnızca toplumu geliştirme projelerine katılmaya teşvik etmeyi değil, aynı zamanda gençliğe 

yenilik ve girişimcilik ruhunu aşılamayı amaçlayan bir girişim olarak tasarlanmıştır.

Sosyal girişimciliği ve topluma fayda sağlayacak ürün ve hizmetlerin ortaya çıkmasını 

teşvik etmeye yönelik bir yarışma olan FICS; 9 yıl önce NUST Elektrik Mühendisliği ve 

Bilgisayar Bilimleri Bölümleri (SEECS) tarafından başlatılmış ve 2015 yılında kapsamı ve 

büyüklüğü NUST çapında olan bir yarışma haline gelmiştir. Sonraki yıllardan günümüze kadar 

ise her yıl düzenli olarak organize edilerek; çok sayıda ulusal ve uluslararası yarışmacıya ev 

sahipliği yapmıştır.

Bu yıl FICS, ortak sosyal sorunlara anlamlı çözümler getirme kararlılığını belirtmek 

için kendisini yeniden tanımlamaktadır ve tarihinde ilk kez yarışmanın bir ayağını farklı bir 

ülkede ve farklı bir üniversitede gerçekleştirmektedir. Gazi Üniversitesi, “Fikirler Yarışıyor” 

adıyla “FICS 2023”ün Türkiye sorumluluğunu üstlenmiş olup tüm ulusal üniversitelerin 

katılımına açık bir yarışma etkinliğine ev sahipliği yapacaktır. Bu, tüm katılımcılara kapsayıcı 

ve çoğulcu davranarak ortak toplumsal sorunlara hizmet etme vizyonuna yönelik bir adım 

olacaktır.
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II. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

Yarışma; Gazi Üniversitesi ile Pakistan Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 

arasında 2022 yılında imzalanmış olan Akademik İş Birliği Protokolüne dayanarak iki 

üniversitenin ortaklığında yürütülen; 2 aşamalı, uluslararası, öğrenci, fikir projesi 

yarışmasıdır. Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir. 

III. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Katılımcılar aşağıda yer alan kurallara uymalıdır:

• Yarışma uluslararasıdır. Değerlendirmeyi gerçekleştirecek jüri üyeleri uluslararası 

katılımlı olacağından; yarışmanın dili İngilizce olacaktır. Başvuru formu İngilizce 

doldurulacak ve ön değerlendirme sonrası yarışmaya hak kazanan takımlar, yarışma 

gününde fikirlerini jüri karşısında İngilizce sunacaklardır. 2022 yılında 

“TEKNOFEST”e katılıp finale kalmış olan, Türkiye ve KKTC üniversitelerinde eğitim 

gören, kayıtlı tüm lisans ve lisansüstü öğrencilere açıktır. 

• Katılımcılar yarışmaya 2022 “TEKNOFEST”e katıldıkları ekiple katılacaklardır.

• Yarışma jürisi, asil ve danışman üyeleri, yedek üyeleri, yarışmayı açan kurum 

yöneticileri, raportörler, yarışma düzenleme kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları 

yarışmaya katılamaz.

• Katılımcılar başvuru formunu başvuru tarihine kadar ilgili platforma yüklemelidir.

• Yarışmacılar kayıt işlemini tamamladıktan sonra ekip üyelerinde değişiklik yapamaz.

• Yarışmaya katılacak yarışmacıların (ekip olarak katılanların her birinin) yukarıdaki 

hususları yerine getirmesi şarttır.

• Bu şartlara uymayan yarışmacılar, yarışma raportörlüğüne kaydolup proje sunmuş 

olsalar dahi başvuruları geçersiz sayılır.

• Yukarıda bahsi geçen koşullara uymayanlar, fikir projelerini teslim etseler bile 

yarışmaya katılmamış sayılır.
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IV. YARIŞMA SÜRECİ / GEREKLİLİKLER

• Yarışma, fics.gazi.edu.tr adresli web sitesi üzerinden yürütülecektir.

• Yarışma başvuruları yarışmanın ilanıyla başlayacak ve son başvuru tarihiyle 

sonlanacaktır. Yarışmaya başvuru tarihleri dışında katılım kabul edilmeyecektir.

• Katılımcıların; yarışmaya katılım için son başvuru tarihi olan 15.03.2023 saat 23.59’a 

kadar, Başvuru Formunu fics.gazi.edu.tr adresine yüklemeleri gerekmektedir. Başvuru 

için kullanılacak olan dokümanlar yarışma web sitesinden indirilebilecektir.

• Katılımcılar başvuru formunu doldurup başvurularını yaptıktan sonra; web sitesinde 

kendilerine sunulan “MS PowerPoint” şablonuna göre sunularını hazırlayacaktır.

• Fikirlerini sunmaya hak kazanan yarışmacılar, gerçekleştirilen ön değerlenmenin 

ardından duyurulacak; yarışma gününde hazırlamış oldukları MS PowerPoint sunusu 

aracılığıyla fikirlerini Gazi Üniversitesi ve NUST öğretim üyelerinden oluşan jüri 

karşısında Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Salonu’nda sunacaklardır.

• Dereceye giren katılımcılar, Mayıs ayında Pakistan’da yapılacak Uluslararası Final 

Yarışmasında fikirlerini uluslararası jüri ve yatırımcıların olduğu platformda sunmaya 

hak kazanacaklardır. FICS’in Türkiye’de gerçekleştirilen ayağı “Fikirler Yarışıyor”da 

1. olan takımın Pakistan’a ulaşım / konaklama giderleri Pakistan Ulusal Bilim ve 

Teknoloji Üniversitesi tarafından karşılanacaktır. 

• Pakistan’da gerçekleştirilecek olan uluslararası finalde kazanan takım 5.000 $ ödülün 

sahibi olacaktır.

V. YARIŞMACILARIN UYMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI KURALLAR

Yarışmacıların uymakla yükümlü olduğu kurallar aşağıdaki gibidir:

• Yarışmaya katılacak tüm fikir projelerinin yarışmacı veya ekiplerinin başvuru 

formunda belirtilen günü geçmeyecek şekilde başvuru yapması, başvuru formunda 

belirtilen teslim gün ve saatini geçirmeyecek şekilde teslim etmesi zorunludur.
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• Belirtilen web adresine yüklenmesi istenen belgelerden birinde eksik olması 

durumunda jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla proje yarışmadan çıkarılır.

• Yarışmaya katılan projede 2022 yılında “TEKNOFEST”e katılmış olmak şartı aranır. 

Bunun aksi durumunun tespit ve bu tespitin jüri üyelerinin nitelikli çoğunluğu 

tarafından onaylanması durumunda, proje yarışmadan çıkartılır. Proje yarışmadan ödül 

kazandı ise ödülün tamamı yarışma organizasyonuna iade edilir.

• Yarışmadaki kurallar ve şartlar her katılımcı ve ekip üyesi için geçerlidir.

• Yukarıda belirtilen hususlara uymayan projeler, seçici kurul kararı ile tutanağa 

geçirilerek yarışma dışı bırakılacaktır.

VI. YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmaya Katılım İçin Son Aday Gösterme Tarihi 15.03.2023

Başvuruların Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı 27.03.2023

Ön Değerlendirmeyi Geçen Projelerin Yarışma Tarihi 13.04.2023

VII. JÜRİ ÜYELERİ VE YARIŞMA DÜZENLEME KURULU

“Fikirler Yarışıyor” etkinliğinin düzenlenmesi ve organizasyonundan Gazi 

Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü sorumlu olmakla birlikte; jüri 

üyeleri Gazi Üniversitesi ve Pakistan Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğretim 

elemanları başta olmak üzere sanayi, teknoloji gibi sektörlerin önde gelen temsilcilerinden 

oluşacaktır. Söz konusu jüri üyeleri takip eden günlerde ilan edilecektir.                                 

�%�X���E�H�O�J�H�����J�•�Y�H�Q�O�L���H�O�H�N�W�U�R�Q�L�N���L�P�]�D���L�O�H���L�P�]�D�O�D�Q�P�Õ�ú�W�Õ�U��
�(�Y�U�D�N���V�R�U�J�X�O�D�P�D�V�Õ���K�W�W�S�V�������W�X�U�N�L�\�H���J�R�Y���W�U���H�E�G�"�H�.� ���������	�H�'� �%�6�������-�7�7�����	�H�6� ���������������D�G�U�H�V�L�Q�G�H�Q���\�D�S�Õ�O�D�E�L�O�L�U��

�7�D�U�L�K���Y�H���6�D�\�Õ���������������������������(��������������



GAZİ UNIVERSITY & NUST JOINT EVENT 

“FİKİRLER YARIŞIYOR” 

(PITCHING EVENT FOR FICS “FINDING INNOVATIVE AND 

CREATIVE SOLUTIONS FOR SOCIETY) 

APPLICATION FORM

Team and Contact Details / First Student Details 

*First entry will be considered as Team Lead and Contact Person

Name:

Email:

Mobile No:

University:

Degree and Year of Study:

Inter School Idea? Yes          No

* Select Yes if the above-mentioned team is from different universities.

Do you need expertise from another area: Yes        No 

Idea Details

Idea Name: 

Slogan: 

Application

Domain: 
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Abstract (Max 200 Characters)

What is the unmet need in society that your idea will fulfill? (Max 300 Characters)

 * Quantify by giving statistics and show the significance of the need.

Who needs it? How many would benefit?

* Identify the benefactors and their potential numbers.
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How will the solution work (Max 500 Characters)

Who are your competitors? How is your solution different (Max 300 Characters)

Note: The form cannot be changed once submitted
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