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009 yılında kurulan İstanbul Kalkınma Ajansı
(İSTKA), küresel kent İstanbul için çalışan, insan
odaklı ve çevreye duyarlı, etkili ve yön veren bir çözüm merkezi olmak vizyonuyla, kurulduğu günden
bugüne, İstanbul’un ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel ve mekânsal boyutları ile bütüncül bir şekilde
kalkınmasına katkı sağlamak için faaliyetlerini sürdürmektedir.
Ajans, faaliyetlerini katılımcılığı benimseyerek ortak
aklı temsil etmek; işbirliği ağlarının merkezinde yer
alarak kaynakları İstanbul için ortak değere dönüştürmek misyonuyla sürdürürken, temel aldığı değer
ve çalışma ilkelerini; katılımcılık, yenilikçilik, tarafsızlık, şeffaflık, güvenilirlik, çözüm odaklılık, verimlilik, sürdürülebilirlik, bilimsellik, çevreye ve kültürel
değerlere duyarlılık, toplumsal sorumluluk, etkinlik,
erişilebilirlik, hesap verebilirlik, bütüncül yaklaşım
olarak belirlemiştir.

Ajansımız söz konusu vizyonu hayata geçirmek üzere elindeki kaynakların etkin kullanımını gerçekleştirmek amacıyla çeşitli destek mekanizmaları sağlamaktadır. Bu destek mekanizmalarından biri de proje
destekleme esasına dayalı mali destek programlarıdır.
Ajansımız bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliği sağlamak ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla 23 Kasım 2013 tarihinde yedi
farklı mali destek programı açıklamış, bu mali destek programları için 100 milyon TL’lik kaynak tahsis
etmiştir. Başvuru ve değerlendirme aşamalarından
geçtikten sonra Ajansımızca desteklenmesine karar
verilen bu projeler; proje uygulama süreleri içerisinde
tamamlanmıştır.
Ajansımızın 2014 yılında desteklediği projeleri sizlere
tanıtan bu eserin bölgenin kalkınmasında rol oynayacak ve toplumsal fayda sağlayacak yeni projelerin
hazırlanması için motive edici olmasını temenni eder,
mali destek programları sürecinde emeği geçen Yönetim Kurulumuza, Ajans personelimize ve yararlanıcı
kurum ve kuruluş temsilcilerimize teşekkür ederim.

Vasip ŞAHİN
İstanbul Valisi
İstanbul Kalkınma Ajansı
Yönetim Kurulu Başkanı

İ

stanbul Kalkınma Ajansı, ulusal kalkınma plânı ve
programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgedeki kamu kesimi, özel kesim ve sivil
toplum kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanan 20142023 İstanbul Bölge Planı gelişme eksenleri ve stratejik amaçları doğrultusunda bölge planının hayata
geçirilmesine yönelik, 5 temada 7 farklı program tasarlayarak, 2013 Kasım ayında dördüncü proje teklif
çağrısına çıkmıştır.
İSTKA, yaşam ve mekân kalitesi yüksek güvenli İstanbul yaratmak üzere; afet yönetim sisteminin etkinleştirilerek uygulama kapasitesinin artırılması ve
afet risklerinin azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla Afet Hazırlık Mali Destek Programını, enerji
tasarrufu, enerji verimliliği ve temiz enerji uygulamalarının yaygınlaştırılması ile İstanbul’un enerji
yoğunluğunun ve sera gazı salınımının azaltılmasına katkıda bulunmak maksadıyla, İşletmelere ve Kar
Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programını, çocuklar ve gençlerin maruz kaldıkları risklerden korunmaları; mutlu,
üretken, yaratıcı bireyler olarak var olabilmeleri için
bilişsel, fiziksel, psikolojik, sosyal gelişimlerinin desteklenmesine katkı sağlamak hedefiyle Çocuklar ve

Gençler Mali Destek Programını, katma değeri, teknoloji ve bilgi yoğunluğu yüksek ürün ve hizmetler ile
İstanbul’un küresel ekonomide söz sahibi olabilmesi
için yenilik ve yaratıcılık odaklı ekonomik yapının benimsenmesi ve bu doğrultuda İstanbulluların yenilik
üretme ve yaratıcılık kapasitelerinin geliştirilmesine
katkıda bulunmak amacıyla Yenilikçi İstanbul Mali
Destek Programını, turizm sektörünün geliştirilerek
İstanbul’un küresel turizm merkezleri ile rekabet düzeyi yüksek bir cazibe merkezi haline getirilmesine
katkıda bulunmak amacıyla ise, İşletmelere ve Kar
Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Küresel İstanbul Mali Destek Programını hazırlamıştır.
Söz konusu 7 program kapsamında 591 proje başvurusu alınmış ve başarılı bulunan 139 proje sahibi ile
sözleşme imzalanarak projeler yürütülmüştür.
2014 Yılı Mali Destek Programları kapsamında yürütülen projelerin bölgemize hayırlı olmasını diler, proje
sahibi tüm kurumlara ve Ajans ekibimize teşekkürlerimi sunar, başarılarını önümüzdeki dönemlerde de
sürdürmelerini dilerim.

Özgül ÖZKAN YAVUZ
İstanbul Kalkınma Ajansı
Genel Sekreteri
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Kalkınma ajansları, 8 Şubat 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, 5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında
Kanun” kapsamında hayata geçirilmiştir. Kalkınma
ajanslarının kuruluşunda amaç, “Kamu kesimi, özel
kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımı- nı sağlamak ve yerel potansiyeli harekete
geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik
farklarını azaltmak” olarak belirlenmiştir. 5449 sayılı
kanun kapsamında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)
koordinasyonunda 26 bölgede Kalkınma Ajansları
kurulmuştur.
İlgili kanunun 4. maddesi gereğince DPT, Ajansların ulusal düzeyde koordinasyonundan sorumludur.
Kalkınma ajanslarının sağlayacağı proje ve faaliyet
destekleri ile ilgili iş ve işlemlerin usul ve esaslarını,
bunlardan yararlanma ilke ve kurallarını düzenleyen
Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği, 08.11.2008 tarih ve 27048 Sayılı Resmî
Gazete’de ve aynı yönetmelik gereğince Destek Yönetim Kılavuzu ise 09.12.2009 tarihinde DPT tarafından yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Ajanslar tarafından bu Yönetmelik ve Kılavuz çerçevesinde sağlanacak desteklere ilişkin ilke ve kurallar;
ulusal plan ve stratejiler, bölge plan ve programları ile
Ajansın yıllık çalışma programında belirtilen öncelikler doğrultusunda oluşturulmuştur.
Avrupa Birliği’nin bölgesel düzeyde uyguladığı müktesebata uyum çerçevesinde; bölgesel istatistiklerin
toplanması, geliştirilmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik
analizlerinin yapılması, bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi amacıyla 28.08.2002 tarih ve
2002/4720 sayılı Kararname ile Düzey 1 olarak 12,
Düzey 2 olarak 26 ve Düzey 3 olarak da 81 (il) İstatistiki Bölge Birimi tanımlanmıştır. İstatistiki Bölge
Birimleri Sınıflandırması’na göre İstanbul, TR1 İstanbul, TR10 İstanbul ve TR100 İstanbul olmak üzere
her üç düzeyde de bölge olarak tanımlanmıştır.

İstanbul Kalkınma Ajansı
İstanbul Kalkınma Ajansı İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), 5449 sayılı Kanuna dayanarak Bakanlar
Kurulu’nun 22 Kasım 2008 tarihli Resmi Gazetede
yayımlanan 10.11.2008 tarih ve 2008/14306 Sayılı
“Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar”ı ile kurulmuştur. Ağustos 2009’da Genel Sekreteri atanan İSTKA, Aralık
2009’da uzman ve destek personeli istihdamı ile birlikte aktif olarak faaliyete geçmiştir.
Yaklaşık dokuz yıldır aktif bir şekilde çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı yürüttüğü önemli çalışmalarla
kısa sürede İstanbul’un yerel kalkınmasına yön veren, öncü bir kurum haline gelmiştir. Bunu aslında
Ajans’ın benimsediği “Küresel kent İstanbul için çalışan, insan odaklı ve çevreye duyarlı, etkili ve yön
veren bir çözüm merkezi olmak” vizyonunun doğal
bir sonucu olarak görmek gerekir.
Ajans tarafından yürütülen planlama çalışmaları İstanbul için üst ölçekli ve bütün kesimler tarafından
paylaşılan kalkınma vizyonu ve hedeflerinin belirlenmesi açısından bu alanda uzun bir süredir eksikliği hissedilen önemli bir ihtiyacı gidermiştir. Ajans
2010-2013 ve 2014-2023 dönemlerine ait olmak
üzere hazırladığı iki ayrı Bölge Planı ile İstanbul’un
kalkınma potansiyelini doğru bir şekilde tespit etmek
ve harekete geçirmek için bütün paydaşları ile yakın
bir şekilde çalışmış ve sosyal medya kampanyaları ile
başta gençler olmak üzere halkın da katılımını sağlamıştır. 2014 yılında ise Ajans, İstanbul Bölge Planı’nda ortaya konan öncelikli alanların ikisinde daha
detaylı araştırma ve strateji geliştirme çalışmaları
başlatmıştır.
Ajans, sadece İstanbul’un kalkınmasına ilişkin vizyon
ve stratejilerin belirlenmesine ilişkin değil bunların
hayata geçirilmesine ilişkin de çalışmalar yürütmektedir. Bunlar arasında İstanbul Bölge Planı öncelikleri
doğrultusunda belirlenen Mali Destek Programları ile
2010 yılından itibaren kamu ve özel sektör, kurum
kuruluş ve işletmelerin başarılı projelerine destek verilmektedir.

2014 YILI MALİ DESTEK
PROGRAMLARI İSTATİSTİKLER
İstanbul Kalkınma Ajansı, 25 Kasım 2013 tarihinde
kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara ve işletmelere yönelik toplam bütçesi 100 Milyon TL olan ve

EVK
AFK
EVI

Afetlere Hazırlık
Mali Destek Programı
10.000.000 TL

Verimli ve Temiz Enerji
Mali Destek Programı
(İşletmeler) 10.000.000 TL

GEN
TMI

5 temadan oluşan 7 adet Proje Teklif Çağrısı yayınlamıştır. Bu bütçe, programlar arasında aşağıdaki şekilde dağıtılmıştır:

Verimli ve Temiz Enerji
Mali Destek Programı
10.000.000 TL

TMK

Küresel Turizm Merkezi
İstanbul Mali Destek Programı
10.000.000 TL

YEN

Yenilikçi İstanbul
Mali Destek Programı
25.000.000 TL

Çocuklar ve Gençler
Mali Destek Programı
25.000.000 TL

Küresel Turizm Merkezi
İstanbul Mali Destek Programı
(İşletmeler) 10.000.000 TL

BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
25 Kasım 2013 tarihinde İstanbul Kalkınma Ajansı’nın resmi internet adresinde ve sosyal medya hesaplarında ilanı ile birlikte 2014 yılı Mali Destek
Programları kamuoyuna tanıtılmış ve Aralık ayı itibariyle de başvurular alınmaya başlanmıştır.
Mali Destek Programlarına başvuracak potansiyel
başvuru sahiplerinin program öncelikleri ve başvuru
süreci ile ilgili olarak bilgilendirilmeleri ve istenilen
format ve kalitede proje hazırlamalarının
sağlanmasına yönelik olarak İstanbul’un farklı noktalarındaki merkezlerde toplamda 5 adet bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. 2014 yılı Mali Destek
Programlarının içeriklerinin tanıtılması ve programların ortak yönleri ve dikkat edilmesi gereken hususların aktarılmasının ardından katılımcıların sorularıyla devam eden toplantılar Aralık ayı boyunca
sürmüş, bilgilendirme toplantılarına toplamda 317
kişi katılmıştır.
5033 adet rehber ve 719 adet broşür posta yoluyla
çeşitli kurum ve kuruluşlara gönderilmiştir. Bilgilendirme toplantılarında dağıtılanlarla birlikte toplamda
rehberlerden 8000, broşürlerden ise 3500 adet dağıtılmıştır. Ayrıca yaklaşık 6000 kişiye bilgilendirme
amacıyla e-posta gönderilmiştir.
Bilgilendirme toplantıları paralelinde bölgedeki potansiyel başvuru sahiplerinin uygun formatta ve
yüksek kalitede proje hazırlamalarını sağlamak ama-

Toplantı Yeri

Katılan Kişi Sayısı

Ali Emir Kültür Merkezi

115

Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi

44

Beylikdüzü Kültür Merkezi

55

Bağlarbaşı Kültür Merkezi

43

Marmara Belediyeler Birliği

60

cıyla Ajans hizmet binasında eğitim programları düzenlenmiştir. Bu eğitimler başta AB olmak üzere pek
çok uluslararası kuruluşun destekleme faaliyetlerinde esas aldığı Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) yaklaşımına dayalı olarak düzenlenmiş olup bu faaliyet
döneminde uzman PCM eğitmeni aracılığıyla sunulan
başlangıç düzeyi PCM eğitimi 3 günlük çalıştay şeklinde gerçekleştirilmiştir. 6 kez düzenlenen başlangıç
düzeyi eğitimine farklı kurum ve kuruluşlardan 138
kişi katılmıştır.

2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARINA YAPILAN BAŞVURULAR
2014 yılı Mali Destek Programları, ilan edilmesinden
yaklaşık bir ay sonra 23 Aralık 2014 tarihi itibariyle
başvurular kabul edilmeye başlamıştır. Başvurular,
Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden online platformda alınmış olup ilan edilen tüm

proje teklif çağrılarına ilişkin iş ve işlemler, KAYS üzerinden gerçekleştirilmiştir. Ajansımıza, 28.02.2014
tarihi itibariyle 591 başvuru ulaşmıştır. Başvuruların programlara göre dağılımına aşağıdaki tabloda
yer verilmiştir.

Afetlere Hazırlık Mali Destek Programı
Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı (İşletmeler)
Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı
Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı
Küresel Turizm Merkezi İstanbul Mali Destek Programı (İşletmeler)
Küresel Turizm Merkezi İstanbul Mali Destek Programı
Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı

2014 yılı programları başvuru sahipleri arasında valilik, kaymakamlıklar, kamu kurumlarının il ve bölge
müdürlükleri ve başkanlıkları, diğer kamu kurumlarının ilde bulunan en üst birimleri, yerel yönetimler
(İl Özel İdaresi, belediyeler ve tüzel kişiliği haiz bağlı
kuruluşları), İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları, üniversiteler ve üniversitelere bağlı uygulama ve araştırma

merkezleri, fakülteler, yüksekokullar, enstitüler, Sanayi Odası ve Ticaret Odası, Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşları, birlikler, odalar, meslek örgütleri,
işletmeler ve Sivil Toplum Kuruluşları yer almakta
olup hukuki statülerine göre dağılımın yüzdesi şu şekildedir.

HUKUKİ STATÜLERİNE GÖRE BAŞVURU SAHİPLERİ

Kamu Kurumları
Yerel Yönetimler
Ünivesiteler
İşletmeler
Sivil Toplum Kuruluşları
Birlikler / Meslek Örgütleri

2014 yılı programlarına yapılan 591 başvuru için Ajans’tan talep edilen destek tutarı ve projelerin toplam
bütçe tutarlarının program bazında dağılımı ise şu şekildedir:

Program Bütçesi (TL)

Talep Edilen
Destek Miktarı (TL)

Toplam Bütçe (TL)

Afetlere Hazırlık Mali Destek Programı

10.000.000

39.150.000

47.310.000

Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı (İşletmeler)

10.000.000

18.860.000

41.860.000

Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı

10.000.000

50.890.000

62.620.000

Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı

25.000.000

128.960.000

147.310.000

Küresel Turizm Merkezi İstanbul Mali Destek Programı (İşletmeler)

10.000.000

44.200.000

50.990.000

Küresel Turizm Merkezi İstanbul Mali Destek Programı

10.000.000

15.150.000

31.150.000

Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı

25.000.000

105.010.000

123.680.000

TOPLAM:

100.000.000

402.220.000

504.920.000

Programın Adı

DEĞERLENDİRME SÜRECİ
“Afetlere Hazırlık Mali Destek Programı “, “Verimli ve
Temiz Enerji Mali Destek Programı(İşletmeler)”, “Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı”, “Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı”, “Küresel Turizm
Merkezi İstanbul Mali Destek Programı (İşletmeler)”,
“Küresel Turizm Merkezi İstanbul Mali Destek Programı” ve “Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı”
mali destek programlarında yapılan başvurular öncelikle Ajans uzmanları tarafından ön incelemeye tabi
tutularak başvuru rehberinde yer alan idari uygunluk
kontrol listelerine göre incelenmiştir.

Ön incelemeler sonucu uygun olan projeler toplam 81
bağımsız değerlendirici tarafından teknik ve mali değerlendirmeye alınmıştır. Bağımsız değerlendiriciler
birinci, ikinci ve gerektiği durumlarda yapılan üçüncü
değerlendirmelerle beraber toplam 1352 adet değerlendirme formu doldurmuşlardır. Bunu takiben mali
ve teknik değerlendirmenin diğer aşaması olan değerlendirme komitesi aşamasına geçilmiştir. Her biri
için en az 5’er üyeye sahip olmak üzere oluşturulan
6 adet değerlendirme komitesi bağımsız değerlendiricilerin yaptıkları değerlendirmeler üzerinde gerekli
kontrolleri yapmış ve her program için ayrı değerlendirme raporu oluşturmuştur. Bu aşamalar sonucunda
teknik ve mali değerlendirme neticesinde başarılı bulunan projeler Yönetim Kurulu’na sunulmuştur. Sonuç olarak Ajans’a 2014 yılı Mali Destek Programları
çerçevesinde yapılan 591 başvurudan, 144 başvuru
başarılı bulunmuştur.

PROGRAMLARA GÖRE BAŞARILI VE BAŞARISIZ PROJELER
Başvuruların program bazında dağılımı ve değerlendirme süreci sonucunda programlara göre başarılı-başarısız projelerin dağılımına yandaki tabloda yer
verilmiştir:

Buna göre en yüksek başvuru ve başarılı proje sayısı
Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı’nda olmakla birlikte başvuru sayısına oranla en çok başarılı bulunan proje sayısına sahip program %44 ile Afetlere
Hazırlık Mali Destek Programı’dır. Başarısız olan 447
başvurunun başarısız oldukları aşamalar ise yandaki
şekilde gerçekleşmiştir:

Başarısız olan toplam 447 başvurudan AFK, EVI,
EVK, GEN, TMI, TMK ve YEN programlarında mali ve
teknik değerlendirme sonucu başarısız olan 411 baş-

vurunun başarısız olma nedenlerinin yüzdelere göre
dağılımını şu şekilde göstermek mümkün:

BAŞARISIZ OLMA NEDENLERİ
İlgililik
Mali Kapasite ve İşletme Kapasitesi
İlgililik, Mali Kapasite ve İşletme Kapasitesi
Toplam Puan
Toplam Puan ve İlgililik
Toplam Puan, Mali Kapasite ve İşletme Kapasitesi
Toplam Puan, İlgililik, Mali Kapasite ve İşletme Kapasitesi

Yukarıdaki şemada yüzdelikleri verilen başarısızlık nedenlerinin dağılımları ise şu şekildedir:

•7 proje program öncelikleri ile ilgililik kriterini sağlayamadığı gerekçesiyle,
•1 proje yalnız mali kapasite ve işletme kapasitesi
açısından yetersiz bulunması sebebiyle,
•1 proje hem mali kapasite ve işletme kapasitesi hem
de ilgililik kriterlerinden yeterli puanı alamaması sebebiyle,
•28 proje yalnızca toplam yeterli puanı alamaması
sebebiyle,
•201 proje hem proje konusunun başvurulan programın öncelikleriyle ilgili olmaması hem de projenin
başarılı sayılması için gerekli olan toplam puana ulaşamadığı için,
•30 proje mali ve teknik kapasite açısından yetersiz
bulunmuş ve toplam yeterli puanı alamamış olması
sebebiyle,

•143 proje program öncelikleriyle ilgililik, mali ve
teknik kapasite yeterliliği ve toplam puan eşiği kriterlerinin üçünü birden sağlamadığı için başarısız
bulunmuştur.
Başarısız bulunma nedenleri ile ilgili bilgilendirmeler
sözleşme aşamasının tamamlanmasının ardından ilgili başvuru sahiplerine yazılı olarak yapılmıştır.

SÖZLEŞMELER
Başarılı olan toplam 144 proje için başvuru sahipleri
sözleşme imzalamaya yazılı olarak davet edilmiştir.
Akabinde proje sahipleriyle sözleşmeler imzalanmaya başlanmıştır ancak 5 başvuru sahibi sözleşme imzalanması için kendilerine tanınan sürede sözleşme
imzalamaya gelmemiş veya sözleşme imzalamaktan vazgeçmiştir. Sözleşmeye bağlanan 139 projenin
program bazında toplam destek tutarları, projelerin
toplam bütçeleri ile Ajans tarafından verilen olan desteğin proje bütçelerine oranı aşağıda verilen tabloda
yer almaktadır.

Sözleşmeye
Bağlanan
Destek Tutarı
(TL)

Tahsis Edilen
Bütçenin
Sözleşmeye
Bağlama Oranı
(%)

Program
Bütçesi (TL)

Talep Edilen
Destek Miktarı
(TL)

Sözleşme
İmzalanan
Projelerin
Toplam Bütçe
(TL)

AFK

10.000.000

39.150.000

15.132.406,82

13.387.483,75

%134

EVI

10.000.000

18.860.000

6.008.524,56

2.879.914,75

%29

EVK

10.000.000

50.890.000

16.145.674,74

14.207.613,49

%142

GEN

25.000.000

128.960.000

29.473.365,11

26.115.117,70

%104

TMI

10.000.000

44.200.000

1.996.750,10

998.374,67

%10

TMK

10.000.000

15.150.000

8.263.052,84

7.411.417,23

%74

YEN

25.000.000

105.010.000

22.525.017,35

17.214.654,17

%69

TOPLAM:

100.000.000

402.220.000

99.544.791,52

82.214.575,76

%82

Tabloda görüldüğü üzere en düşük program bütçesinden yararlanma oranı İşletmelere Yönelik Küresel
İstanbul Mali Destek Programında gerçekleşmiş ve bu
program için tahsis edilen 10.000.000 TL’nin yaklaşık
%10’u destek olarak yararlanıcılara dağıtılmıştır.

- İşletmelere Yönelik Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı ile; enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve
temiz enerji uygulamalarının yaygınlaştırılması ile
İstanbul’un enerji yoğunluğunun ve sera gazı salınımının azaltılmasına katkı sağlamak hedeflenmiştir.

Bunun yanı sıra Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
Yönelik Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programında öngörülen program bütçesinin üzerinde bir
tutar destek miktarı olarak sözleşmeye bağlanmıştır. Böylelikle en yüksek sözleşmeye bağlanma oranı
%142 olarak gerçekleşmiştir.

- Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı; enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve temiz enerji uygulamalarının yaygınlaştırılması ile İstanbul’un enerji
yoğunluğunun ve sera gazı salınımının azaltılmasına
katkı sağlamak hedeflenmiştir.

Toplam bütçesi 100.000.000 TL olan 2014 yılı Mali
Destek Programları kapsamında 82.214.575,76 TL’lik
tutar, hibe desteği olarak yararlandırıcılara kullandırılmak üzere sözleşmeye bağlanmıştır. Toplam bütçenin sözleşmeye bağlanma oranı %82 olarak gerçekleşmiştir.

PROJELERİN BEKLENEN ETKİ ALANLARI
Her bir destek programı ile belirlenen hedeflere hangi
ölçüde ulaşılabildiğinin değerlendirilebilmesi amacıyla program düzeyinde performans göstergeleri belirlenmiş ve bunlar başvuru rehberlerinde yer almıştır.
Projelerde belirtilmiş olan performans göstergeleri
kullanılarak yapılan analiz sonucu sözleşme imzalanan projelerin uygulanmasıyla beraber hangi alanlarda ne gibi etki oluşturacaklarına hedefler aşağıda
belirtilmiştir;
- Afet Hazırlık Mali Destek Programı; Yaşam ve mekân
kalitesi yüksek güvenli İstanbul yaratmak üzere; afet
yönetim sisteminin etkinleştirilerek uygulama kapasitesinin artırılması ve afet risklerinin azaltılmasına
katkı sağlamak hedeflenmiştir.

- Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı; çocuklar
ve gençlerin maruz kaldıkları risklerden korunmaları;
mutlu, üretken, yaratıcı bireyler olarak var olabilmeleri için bilişsel, fiziksel, psikolojik, sosyal gelişimlerinin desteklenmesine katkı sağlamak hedeflenmiştir.
- İşletmelere Yönelik Küresel İstanbul Mali Destek
Programı; turizm sektörünün geliştirilerek İstanbul’un diğer küresel turizm merkezleri ile rekabet düzeyi yüksek bir cazibe merkezi haline getirilmesine
katkıda bulunmak hedeflenmiştir.
- Küresel İstanbul Mali Destek Programı; turizm sektörünün geliştirilerek İstanbul’un diğer küresel turizm merkezleri ile rekabet düzeyi yüksek bir cazibe
merkezi haline getirilmesine katkıda bulunmak hedeflenmiştir.
- Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı; Katma değeri, teknoloji ve bilgi yoğunluğu yüksek ürün ve hizmetler ile İstanbul’un küresel ekonomide söz sahibi
olabilmesi için yenilik ve yaratıcılık odaklı ekonomik
yapının benimsenmesi ve bu doğrultuda İstanbulluların yenilik üretme ve yaratıcılık kapasitelerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak hedeflenmiştir.

Programın Genel Hedefi
“Yaşam ve mekân kalitesi yüksek güvenli İstanbul
yaratmak üzere; afet yönetim sisteminin etkinleştirilerek uygulama kapasitesinin artırılması ve
afet risklerinin azaltılmasıdır.”

AFETLERE
HAZIR L I K
MALİ DESTEK PROGRAMI

İstanbul Bölge Planı gelişme eksenlerinden Keyifle
Yaşanan, Sürdürülebilir ve Özgün Kentsel Mekânlar
kapsamında yer alan strateji ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde faydalanılan enstrümanlardan biri de
Mali Destek Programıdır. Bu kapsamda, 10. Kalkınma
Planı ve İstanbul Bölge Planı vizyonu, gelişme eksenleri, stratejileri ve hedefleri doğrultusunda, Afetlere
Hazırlık Mali Destek Programı ile afet yönetim sisteminin etkinleştirilerek uygulama kapasitesinin artırılması ve afet risklerinin azaltılması amaçlanmıştır.
Arka Plan
Fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplara neden olan,
normal yaşamı durdurarak veya kesintiye uğratarak toplumları etkileyen doğal, teknolojik veya insan
kaynaklı her türlü olaya afet denilmektedir. Afet risklerinin geçmişte kalkınma ve planlama çalışmalarıyla birlikte ele alınmaması başta büyük kentler olmak
üzere büyük yıkımlara neden olmuştur. Bu sebeple
afetler kalkınma politikalarında öncelikli olmuş ve
afet öncesi risk azaltmaya yönelik politikaları da
kapsayan bütüncül afet yönetimi önem kazanmıştır.
Afet yönetimi; gerek zarar azaltma ve hazırlıklı olma
gerekse de olaya müdahale ve iyileştirme aşamalarında yapılacak çalışmaların toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde planlanması, desteklenmesi,
koordine edilmesi için tüm imkân ve kaynaklarını
ortak amaçlar doğrultusunda yönetilmesi olarak tanımlanmaktadır. Afete hazırlıklı olma, risk azaltma,
müdahale ve iyileştirme faaliyetlerinde eşgüdümünün sağlanması, afet esnasında ve sonrasında ihtiyaç duyulacak toplanma alanları, sağlık ihtiyaçları,
yaşam alanlarının belirlenmesi, temel ihtiyaçlara erişilebilirliğin sağlanması, beşeri ve finansal kaynakların etkin kullanımının gerçekleştirilmesi ve mekân
planlamasının tümü bu kapsamın içerisine girmektedir. Afet yönetimi, birçok konuda ve birçok yönetim
kademesinde işbirliği ve koordinasyon gerektirmekte
olup afetler esnasında ve sonrasında yalnızca kurum
ve kuruluşlar arası koordinasyon değil, aynı zamanda kurum içerisinde de etkin bir koordinasyona ihtiyaç duyulmaktadır.
Ülkemizin kalbi niteliğinde olan ve başta deprem
olmak üzere birçok doğal afet riskini barındıran İstanbul’da, olası bir afette kayıpların en aza indirilmesi amacıyla etkin bir afet yönetimine ihtiyaç vardır. İstanbul’da afet hazırlıklarını yürütmekle görevli
tüm kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve
işbirliği İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü(AFAD) tarafından sağlanmaktadır.
1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planında
önlem alınmaz ise afete dönüşebilecek doğal olaylar
jeolojik, hidrolojik – hidrojeolojik ve sismo – tektonik/
depremsellik kökenli tehlikeler olmak üzere üç grup
altında toplanmıştır.

Jeolojik kökenli tehlike alanları içinde, başta heyelanlar ve kaya düşmeleri olmak üzere, her türdeki kütle hareketleri alanları, şişme - kabarma potansiyeli
yüksek olan alanlar ile erime – çözünme sonucunda
karbonatlı kayaçlarda yer altı boşluklarının (karst)
bulunma olasılığı yüksek olan alanlar bulunmaktadır.
Hidrolojik – Hidrojeolojik kökenli tehlike alanları
içinde, dere yatakları, taşkın ve sellenme alanları,
göller ve denizlerin etki alanı içindeki İSKİ tarafından
belirlenmiş olan koruma alanları, kıyı şeritleri ile yeraltı suyu düzeyinin yüzeye ulaştığı bataklık alanları
yer almaktadır.
Marmara Denizi ve dolayında varlığı bilinen aktif
fayların doğuracağı depremlerin taşıdığı tehlikeler İstanbul için önemli risk faktörlerinden biridir. İstanbul
1996 yılında Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından
birinci derece deprem bölgesi kapsamına alınmıştır.
1999 Gölcük Depremi sonrasında, İstanbul’da yapı
stoğu sorgulanmaya başlanmış ve kentsel dönüşüm-yenileme faaliyetleri ön plana çıkmıştır. Çarpık
yapılaşma ve sanayileşmenin önüne geçilmesi hedeflenmiş, bununla birlikte sağlıksız dokular tespit edilip, kentsel dönüşüm projeleri ile bu alan sağlıklılaştırılmaya çalışılmış olup, bu çalışmalar halen devam
etmektedir. Bunun yanı sıra İstanbul’da kısa orta ve
uzun vadede alınması gereken tedbir karar ve uygulamaları belirlemek amacıyla İstanbul Deprem Master Planı (2003) hazırlanmıştır.
2002 yılında Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı
(JICA) ile İBB’nin ortak yürüttüğü ve 4 farklı senaryo
depremi esas alınarak hazırlanan “İstanbul İli Sismik
Mikro-Bölgeleme Dâhil Afet Önleme/Azaltma Temel
Planı” çalışmasında depremden kaynaklanan can
kayıplarının doğrudan nedenlerinin; bina göçmeleri,
yangınlar, tsunami, kaya düşmesi, toprak kayması,
vb. olduğu belirtilmiştir. İstanbul’daki binaların niteliği dikkate alındığında, olası bir depremde bina
göçmelerinin can kaybının en önemli nedeni olması
beklenmektedir. Bu nedenle araştırmada dört deprem
senaryosu oluşturulmuş olup, iki model için mahalle bazında meydana gelecek hasar miktarları analiz
edilmiş, bina hasarı ile can kaybı arasındaki ilişki irdelenmiştir.Çalışmada 7,5 veya 7,7 büyüklüğünde bir
depremde muhtemel kayıp ve hasar durumu (750.000
bina, 3.040.000 hane ve 9.000.000 nüfus üzerinden yapılan analizlere göre) tahmin edilmiştir. Buna
göre 50.000 ila 60.000 ağır hasarlı bina, 500.000 ila
600.000 civarında evsiz aile, 70.000 ila 90.000 civarında ölü, 120.000 ila 130.000 ağır, 400.000 hafif
yaralı olacağı öngörülmüştür. Ayrıca çalışmalar kapsamında 2007 yılında Avrupa Yakası Güneyi, 2009
yılında da Anadolu Yakası Mikro bölgeleme projeleri
gerçekleştirilmiş ve haritaları hazırlanmıştır.
İstanbul doğal afetlerin yanı sıra yangın, salgın hastalık, endüstriyel kazalar, taşımacılık kazaları, terör
olayları gibi insan kaynaklı afet risklerini de barındır-

maktadır. Bu tür risklerin alt ölçeklerde yerel özellikler
dikkate alınarak afet yönetimi kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Onuncu Kalkınma Planında
makroekonomik, sektörel ve mekânsal planlama süreçlerinde afet risk ve zararlarının dikkate alınması;
afetlere karşı toplumsal direncin ve bilinç düzeyinin
artırılması; afetlere dayanıklı ve güvenli yerleşimler
oluşturulması temel amaç olarak yer almıştır. Bunun
yanı sıra “2023 Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi
ve Eylem Planı” ve “2023 Ulusal Deprem Strateji ve
Eylem Planı”nın ortak vurgu yaptığı konu afet riskini azaltmaya yönelik yapılacak çalışmalardır. Her iki
plan da bu amaca dönük, afet öncesi ve sonrasında
hazırlık ve müdahale yöntemlerine ilişkin stratejiler tanımlanmaktadır. Tehlike ve risk analizlerinin
yapılması, tahliye koridorları, toplanma alanlarının
oluşturulması, acil durum haberleşme altyapısının
güçlendirilmesi, bina envanterlerinin çıkarılması bu
stratejilerden bazılarıdır. Ortak olarak tanımladıkları diğer bir husus stratejilerin gerçekleştirilmesinde
Kalkınma Ajanslarının rolüne yaptıkları vurgudur.
Ulusal stratejilere paralel olarak 2014-2023 İstanbul Bölge Planı’nın “Keyifle Yaşanan, Sürdürülebilir
ve Özgün Mekânlar” gelişme ekseni altında “Etkin
Afet Yönetimi” önceliği belirlenmiştir. Bu öncelik
bağlamında “Yaşam ve mekân kalitesi yüksek güvenli İstanbul yaratmak üzere; afet yönetim sisteminin
etkinleştirilebilmesi” stratejisi tanımlanmıştır. Konunun önemi sebebiyle, afetlere hazırlık faaliyetleri
2012 yılı Mali Destek Programları kapsamında da
İSTKA tarafından desteklenmiştir.
Programın Hedef ve Öncelikleri
Programın Genel Hedefi: “Yaşam ve mekân kalitesi
yüksek güvenli İstanbul yaratmak üzere; afet yönetim
sisteminin etkinleştirilerek uygulama kapasitesinin
artırılması ve afet risklerinin azaltılmasıdır.”
Afetler, kentlerde can kaybı başta olmak üzere büyük ölçekli ekonomik, sosyal ve fiziki yıkıma neden
olduğundan kalkınma politikalarında önemli bir yer
tutmaktadır. Afet yönetimi ile afet öncesi, afet sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlerin bütüncül
bir yaklaşımla ele alınarak afetlerin önlenmesi, risklerin azaltılması ve olası kayıpların en aza indirilmesi amaçlanmıştır. Günümüzde afet sonrası müdahale
politikaları yerini bütüncül afet yönetimi politikalarına bırakmıştır. Barındırdığı yüksek nüfusla beraber
deprem, sel, yangın ve büyük kazalar gibi afet riski
altında bulunan İstanbul’da da bu doğrultuda çalışmalara hız verilmesi olası afetlerde kayıpları azaltacaktır. Plansız ve niteliksiz büyüyen İstanbul’da

sosyal risklerle beraber afet risklerini de barındıran
çöküntü alanlarında yaşam ve mekân kalitesinin
yükseltilmesi kayıpların azaltılmasında etkili olacaktır. Ayrıca tarihi alanların ve kültürel miras değerlerinin afet yönetimi kapsamında değerlendirilmesi
önem arz etmektedir.
Öncelikler
Öncelik 1. Afet Yönetimi faaliyetlerine yönelik kurumsal kapasitenin artırılması ve başta gönüllü örgütlenmelerle olmak üzere yerel kapasitenin oluşturulması
Afet Yönetimi kapsamında kurum ve kuruluşların
görevleri; risk haritalarının, acil durum eylem planlarının hazırlanması, fiziki yeniden yapılandırmanın
sağlanması, afet sonrasında zamanında ve yerinde
müdahalenin yapılabilmesi, halkın bilinçlendirilmesi,
denetim gibi konularda farklılaşmaktadır. Bu görevlerin yerinde ve zamanında eşgüdüm içinde gerçekleştirilebilmesi, uygulama ve teknik kapasitelerinin geliştirilmesini gerektirmektedir. Bu doğrultuda yenilik,
teknoloji tabanlı yenilikler, teknik eğitimler gibi araçlarla afet yönetimi konusunda ilgili kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi, eşgüdümün sağlanması ve
kurumlar arası hızlı, etkin, güvenli bir bilgi iletişim
ve koordinasyon sistemi kurulması amaçlanmıştır.
Bunun yanı sıra, farklı afet türlerine göre yerel özellikler göz önünde bulundurarak afet ve acil durum
eylem planlarının oluşturulması önem arz etmektedir. Afetler sonucun can kayıplarının azaltılması, ilk
müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla gönüllüğün esas alındığı yerel örgütlenmelerle çalışmaların yaygınlaştırılması ve genel olarak kamuoyunun
afetler konusunda bilinçlendirilmesi hedeflenmiştir.
Öncelik 2. Risk alanlarının tanımlanması, risk azaltmada alternatif yaklaşımların geliştirilmesi ve uygulama araçlarının/modellerinin çeşitlendirilmesi
Afet risklerinin azaltılması için risk faktörlerini/alanlarını doğru tanımlamak, bütüncül risk haritaları
oluşturmak, planlama çalışmalarıyla ilişkilendirmek
ve bu alanlarda doğru müdahale yöntemlerini geliştirebilmek gerekmektedir. Bu doğrultuda, bütünleştirilmiş bölge ölçeğinde risk haritalarının hazırlanması,
yüksek risk taşıyan yerleşmelerin yeniden yapılandırılmasına yönelik yaygınlaştırılabilir uygulama modellerinin geliştirilmesi ve risk azaltmada yenilikçi
yöntemlerin uygulanması hedeflenmiştir.
Bu program için 10.000.000 TL kaynak tahsis edilmiştir. Program kapsamında 24 proje toplam uygun
maliyetlerin %25’i ile %90’ı oranında desteklenmiştir.

AFK

Afet Durumlarında Güvenilir ve Yüksek
Performanslı Haberleşme Sistemlerinin
Tasarlanması

PROJENİN ADI
Afet Durumlarında Güvenilir ve
Yüksek Performanslı Haberleşme
Sistemlerinin Tasarlanması

YARARLANICININ ADI
İstanbul Medipol Üniversitesi
Hukuk Fakültesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
971.285,00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%89,38 / 868.151,92 TL

A

fet sırasında kullanılacak sağlam, dayanıklı,
kesintisiz ve güvenli bir haberleşme sisteminin
geliştirilmesi amacıyla proje kapsamında Afet Haberleşme Sistemleri Laboratuvarı kurulmuştur. Bu
laboratuvar ile, özellikle İstanbul gibi afet olasılığı
yüksek olan şehirlerde haberleşme sistemini ayakta
tutarak afet yönetim sürecini daha etkili hale getirmek hedeflenmiştir.
Bu laboratuvar bünyesinde, afet sonrası durumlarda
haberleşme kanal modelleri geliştirilmiş ve bu modellere göre etkili haberleşme sistemi dizayn edilmiştir.
Bunun yanı sıra, Afet Haberleşmesi için Akıllı (Bilişsel) ve Yazılım Tabanlı Radyo Yol Haritası, Afet Bölgelerinde Haberleşme için Uyumlanabilir Dalga Yol
Haritası çıkarılmış ve Prototip Alıcı ve Verici Test-Bed
(Test ortamı) Çalışmaları yürütülmüştür.
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Afet durumlarında ihtiyaç duyulan acil sağlık hizmetlerinin uzaktan sağlanması için gerekli olan haberleşme alt yapısının nasıl geliştirilmesi gerektiği araştırılmış ve Afet Durumunda Uzaktan Yönlendirmeli
Kablosuz Medikal Hizmetler Yol haritası çıkarılmıştır.
Yapılan çalışmaların önemini belirtmek ve afet haberleşmesi konusunda bilgi paylaşımı yapmak için
İstanbul’da uluslararası bir çalıştay düzenlenmiştir.
Afet haberleşme teknolojileri konusunda 2 konferans
makalesi, 1 adet uluslararası makale başvurusu ve 1
patent başvurusu yapılmıştır. Laboratuvar el kitabı
hazırlanmıştır.

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
İstanbul Medipol Üniversitesi, Türkiye Eğitim, Sağlık ve Araştırma (TESA)
Vakfı tarafından 7 Temmuz 2009 tarih ve 27281 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan 5913 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda
Değişiklik yapılmasına dair kanun ile 28 Mart 1983 tarih ve 2809 sayılı
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa eklenen Ek 112. madde
ile vakıf üniversitesi olarak kamu tüzel kişiliğini kazanmıştır. Güçlü
kurumsal kültürü, girişimcilik ruhu ve sürekli gelişime açık dinamizmi ile

bilime ve topluma yön veren öncü bir üniversite olmak vizyonuyla hareket
eden İstanbul Medipol Üniversitesi verdiği eğitim ve kattığı farklılıklarla,
kalıcı üstünlükler kazanmış, bilim ve teknoloji üretimine odaklı, toplumun
değişen ihtiyaçlarına cevap verebilen bireyler yetiştirmeyi ilke edinmekte,
topluma ve evrensel bilime katkıda bulunmayı görev kabul etmektedir.
Bugün İstanbul Medipol Üniversitesi 12 fakülte, 1 yüksekokul, 4 meslek
yüksekokulu ve 4 enstitüsü ile öğrencilerine hizmet vermektedir.
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AFK

Afetlere Hazırlık ve Önleme Çalışmaları,
Afetlere Müdahale Kapasitesinin Artırılması
ve Afet Gönüllü Sisteminin Geliştirilmesi

PROJENİN ADI
Afetlere Hazırlık ve Önleme
Çalışmaları, Afetlere
Müdahale Kapasitesinin
Artırılması ve Afet Gönüllü
Sisteminin Geliştirilmesi

YARARLANICININ ADI
Bahçelievler Belediyesi
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
Bahçelievler Kaymakamlığı (Ortak)

P
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
394.170,00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%81,49 / 321.192,66 TL

roje kapsamında Bahçelievler’de afetlerle alakalı
eğitim almış kişilerin az olması, afetlere karşı kurum ve kuruluşların yeterli bilgiye sahip olmamaları
nedeniyle afetlere müdahale edebilecek afet gönüllüsü yetiştirmek ve olası afetlerde kullanılmak üzere
makine ekipman almak amaçlanmıştır.

liştirilmiştir. Bu eğitim ilkyardım ve trafik gibi eğitimlerle de desteklenmiştir. Verilen eğitimlerle 130 afet
gönüllüsü yetiştirilmiştir.

Bu amaç doğrultusunda, Arama Kurtarma Eğitici
Eğitmenliği kursu alınmış sonrasında bu alanda eğitimler verilmiş ve ilçedeki kurumların kapasitesi ge-

Bunların yanı sıra 83.000 kişiye Birey ve Aileler için
afet bilinci eğitimi verilmiştir.

Ayrıca arama kurtarma ekipmanları alınmış ve çeşitli
tatbikatlar düzenlenmiştir.

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ
Bahçelievler İstanbul’un Avrupa yakasında bulunmakta olup; güneyden
Bakırköy’e, batıdan Küçükçekmece’ye, kuzeyden Bağcılar’a ve doğudan
Güngören’e komşudur. 1992 yılında Bakırköy’den ayrılarak ilçe olmuştur.
Yüzölçümü 16.7 kilometrekaredir. Bahçelievler ilçesi, Cumhuriyet, Çobançeşme, Fevziçakmak ve Hürriyet Mahallelerinin Yenibosna bölgeleri,
Kocasinan, Siyavuşpaşa, Soğanlı, Şirinevler, Yenibosna, Zafer ve Bahçelievler olmak üzere 11 mahalleden oluşmaktadır.
Kurulduğu günden bugüne dek Bahçelievler halkına hizmet eden Bahçelievler Belediyesinin görevleri arasında;
-Belediye sivil savunma planlarını yapmak,
-İlçe halkının herhangi bir doğal afet ya da savaş durumunda İlçe Sivil
Savunma Müdürlüğü ile birlikte kurtarılmasını, ikamet ettirilmesini, yardım
almasını, afetlere karşı eğitimini ve bilinçlendirilmesini sağlamak,
-Arama kurtarma birliği ya da birlikleri kurulmasını ve planlı şekilde eğitilmesini sağlamak, bu birliklerin teknik-mekanik malzemelerini teminini
etmek,

-Acil durum planları yapmak,
-Doğal afet ve savaş durumuna karşı Belediye içi hizmet ekipleri kurmak,
eğitim vermek, afet anında sevk ve koordinasyonlarını sağlamak,
-Afet durumlarında kullanılacak acil yollar belirlemek,
-Doğal afetlerle ilgili Kaymakamlık, İlçe İdare Kurulu, Muhtarlıklar ile işbirliği yapılmasını koordine etmek,
-Askeri sivil savunma ile koordinasyon sağlamak,
bulunmaktadır.
Bu kapsamda, Bahçelievler Belediyesi afet esnasında hizmet verecek 30
kişilik Arama Kurtarma ekibine sahiptir. Ekip, Uluslararası Arama Kurtarma Organizasyonu İnternational Rescue Corps (IRC) eğitimi almıştır. Arama Kurtarma ekibine Sualtı Arama Kurtarma ve Köpekli Arama Kurtarma
ekibi de dahil edilmiştir. Ayrıca 4,5 dönüm arazi üzerine kurulan Atsushi
Miyazaki Trafik Eğitim ve Sivil Savunma Parkında Binanın ikinci katında
sivil savunma ekipleri için tasarlanmış, olası bir afet durumunda kriz merkezi olarak kullanılacak her türlü donanıma sahip malzeme odaları, telsiz
odası, sivil savunma odaları ve yatakhaneler yer almaktadır.
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AFK

Bayrampaşa Arama Kurtarma
Eğitmenleri Projesi

PROJENİN ADI
Bayrampaşa
Arama Kurtarma
Eğitmenleri Projesi

YARARLANICININ ADI
Bayrampaşa Kaymakamlığı
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
Bayrampaşa Belediyesi (Ortak)
Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müd. (İştirakçi)
Şehit Büyükelçi İsmail Erez
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (İştirakçi)

P

rojede yaşam ve mekân kalitesi yüksek güvenli
İstanbul yaratmak üzere; afet yönetim sisteminin etkinleştirilerek uygulama kapasitesinin artırılması ve afet risklerinin azaltılması amaçlanmıştır.
Bu amaçla proje ekibi oluşturulmuş, arama kurtarma
eğitmen eğitimi için başvurular alınmış ve Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce eğitim alacak kursiyerler belirlenmiştir.
Kursiyerlere kurum, kuruluş ve üniversitelerde; Temel Arama Kurtarma Eğitimi, Yangın Güvenlik Eğitimi, Sertifikalı İlk Yardım Eğitimi, Tehlikeli Maddeler
Eğitimi, Arama Kurtarma Eğitmen Eğitimi ve Kentsel
Arama Kurtarma Eğitimi verilmiştir.
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
760.770,00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%90 / 684.693,00 TL

Kursiyerler arasından 11 Kişilik Bayrampaşa Arama
Kurtarma (BAYRAK) Ekibi ve 8 eğitici öğretmen belirlenerek kişisel donanımları temin edilmiştir.
Projede Arama Kurtarma Eğiticilerinin yanı sıra arama kurtarma gönüllülerinin de yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda internetten tanıtımlar yapılmış, çeşitli noktalarda standlar açılmıştır.
Tüm tanıtım ve faaliyetler sonucunda 700’den fazla
vatandaş gönüllü olmak için başvuru yapmıştır.
Ancak, internet üzerinden başvuru yapan vatandaşlardan birçoğunun yaşının 18’in altında olması veya
ilçe sınırları dışında bulunması nedeniyle başvuruları
kabul edilmemiştir.

Bayrampaşa Mahalle Arama Kurtarma gönüllüsü
olmak için başvurusu alınan Bayrampaşa ilçe sınırlarında oturan 18 yaş ve üzeri yaklaşık 130 kişiye
eğitim verilmiştir.

Bu temel faaliyetlerin yanı sıra, Bayrampaşa genelinde okullarda bilinçlendirme eğitimleri düzenlenmiş,
13 lise ve 13 ortaokulda toplam 1.953 öğrenciye Afetlerde Bilinçlendirme Eğitimi verilmiştir.

Bayrampaşa Arama Kurtarma Ekibi ve Bayrampaşa
Mahalle Arama Kurtarma gönüllüsü olmak için eğitim alan tüm vatandaşların katıldığı, aldıkları eğitimlerin ve kapasitelerinin denenmesi ayrıca olası
afetlere hazırlıklı olmaları amacıyla Arama ve Kurtarma Tatbikatı yapılmıştır. Tatbikata hafta içi olmasına
rağmen 43 kişi katılmıştır.

Eğitim verilen tüm okullarda personel idareci ve öğretmenlerden oluşan arama kurtarma ekipleri oluşturulmuştur. Ayrıca projede ilçeden 2.000 kişiye Afetlerde Bilinçlendirme Eğitimi verilmiştir.

BAYRAMPAŞA KAYMAKAMLIĞI
Kaymakamlığımız bünyesinde İlçe Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı Evrak Şefliği, İşlemler Şefliği, İlçe Hukuk İşleri Şefliği, İlçe Mahalli İdareler
Şefliği, İlçe Bilgi İşlem Şefliği kurulmuş ve kurulan bu şefliklerden teşkil
olunmuştur. Bu çerçevede BİMER başvuruları Bilgi Edinme başvuruları,
Basın Yayın Halk ve İlişkiler, Kaymakamlığımız adresine gelen mailler diğer kurumlara iletilen mailler ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde cevap verilmektedir. Valilik Makamınca Kaymakamlığımıza gönderilen
ve Kaymakamlığımıza vatandaşlarca verilen dilekçelerin ilgili kurumlara
gönderilmesi takibinin yapılması ve gelen cevabi yazıların sonucuna göre
gerek valilik makamına gerek dilekçe sahibine cevap verilmektedir.
İlçemizde;
• Okuma ve yazma bilmeyenlere İlişkin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce
düzenlenen formların takibi ve yazışmaları
• 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında Gürültü Kirliliğine yönelik
yapılan denetimler ve sonuçlarına ilişkin yazışmalar
• Dilencilerle ilgili İstatistiki verilen her ay düzenli olarak Valilik Makamına

gönderilmesi ve buna ilişkin yazışmalar
• Temel Hizmetlerde Kapasite Gelişmesi – Öncelikli Yaşam Kalitesi Göstergelerine İlişkin veriler ve yazışmalar
• 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Kanunu Kapsamında
kurulan İlçe Etik Komisyonunca yapılan toplantıya ilişkin tutanak, alınan
kararlara ilişkin takip ve yazışmalar
• 5442 Sayılı İl idaresi Kanunu kapsamında Kaymakamlık Makamınca
yapılan Daire Denetimlerine ilişkin düzenlenen Denetim Raporları ve yazışmalar
• İlçemizde bulunan resmi özel eğitim ve öğretim kurumlarında Kaymakamlık Makamınca yapılan denetimlere ilişkin düzenlenen Denetleme
Raporları ve yazışmalar
• 17 Kasım 2014 tarihli Bağımlılıkla Mücadele Hareketi Yönergesinin
6.maddesinin c fıkrası gereğince oluşturulan İlçe İcra Kurulunun sekretarya iş ve işlemleri
yürütülmektedir.
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AFK

Yüksek Güvenli Küçükçekmece Yerel
Uygulama Kapasitelerin Yenilikçi Mühendislik
Teknikleri-Alternatif Modellerle Artırılması

PROJENİN ADI
Yüksek Güvenli Küçükçekmece
Yerel Uygulama Kapasitelerin
Yenilikçi Mühendislik Teknikleri
Alternatif Modellerle Artırılması

YARARLANICININ ADI
Uluslararası Mavi Hilal İnsani
Yardım ve Kalkınma Vakfı

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
781.290,00 TL

PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
Küçükçekmece Belediyesi (İştirakçi)

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%90 / 703.161,00 TL

P
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rojede, Küçükçekmece ilçesinde yerel uygulayıcıların ve sivil toplum örgütlenmelerinin kurumsal
kapasitelerinin afet risklerinin azaltılması konusunda
artırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, Küçükçekmece Belediyesi, Yerel Yönetimleri ve Sivil Örgütlenmeler işbirliğinde ilçede “afet riski azaltma” başlığında
mesleğe bağlı ilgili yerel uygulayıcıların yenilikçi mühendislik teknikleri, uygulamaları ve eğitimleri yoluyla kapasiteleri artırılarak sivil toplum bazlı yeni
“risk ölçüm” modelleri yaratılmıştır.

(Çekici, Dorse ve 45 Feet Konteyner) temin edilmiş,
iç donanımı ile eğitim faaliyetlerine başlamıştır. Bu
yönde gezici afet eğitim tırı iş başı eğitimleri tamamlanmıştır. Eğitimlere rehabilitasyon merkezleri ve
yerel halk katılımları olmuş; geliştirilen gezici afet
eğitim tırı faaliyetleri kapsamında “Engelli Bireylerin
ve Çocukların Gözünden Afet Resim Algısı” çalışması
için engelli bireylere temel afet eğitimi verilmiştir. İlçe
çocuklarının ve rehabilitasyon merkezlerin katılımıyla resim algısı çalışması tamamlanmıştır.

Proje kapsamında “K70 Hızlı Yapı Ölçer” programı
geliştirilmiştir. Geliştirilen özel program ile ilçede
toplam 81 bina risk yönünden incelenmiş ve raporlanmıştır. Yazılımın yerel yönetimlerin de kullanımı
için ilgili birimlere kurulumu gerçekleşmiştir. K70
yazılımının kullanımıyla ilgili 12 üyeli mesleki odak
grubu oluşturulmuş bu yönde özel eğitimler yoluyla kapasite artırımı gerçekleştirilmiştir. K70 ile ilgili
kullanım kitapçıkları tasarlanmış ve yerel yönetimlerin kullanımına sunulmuştur. Gezici afet eğitim tırı

Proje kapsamında bütüncül afet yönetimi ilke ve prensipleri dikkate alınarak ilçede özel engelli vatandaşların ihtiyaçları göz önüne alınarak özgün bir sosyal
araştırma gerçekleştirilmiştir. Proje görsel ve yazılı
basında örnek uygulama olarak yer almıştır. Proje faaliyetlerinin duyurulması ve yaygınlaştırılması amacıyla görünürlük malzemeleri geliştirilmiştir. Söz konusu malzemeler düzenlenen farkmı toplantı, eğitim
ve farkındalık aktivitelerinde kullanılmıştır.

ULUSLARARASI MAVİ HİLAL İNSANİ YARDIM VE KALKINMA VAKFI
IBC 2000 yılından bu yana milliyet, etnik, din, inanış, dil, siyasi görüş,
cinsiyet, yaş, cinsel yönelim, genetik veya fiziksel özellik ayrımı gözetmeksizin dünyanın farklı bölgelerinde faaliyet göstermektedir. IBC merkezi
Cenevre’de bulunan ICVA-Uluslararası Gönüllü Kuruluşlar Birliğine üyedir
ve birliğin yönetim kuruluna seçilmiştir. Diğer sivil toplum kuruluşları ile
işbirliği içerisinde ECOSOC’un ve alt kuruluşlarının çalışmalarına katkıda
bulunmak amacıyla Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nde
Özel Danışmanlık Statüsü başvurusu sonrası, “Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi Özel Danışmanlık Statüsü” 2006 Temmuz ayında
onaylanmıştır.
IBC Faaliyet Alanları;
İnsani Yardım ve Rehabilitasyon, Doğal veya insan kaynaklı afet mağduru insanların, beslenme, barınma, su ve arındırma gibi acil ihtiyaçlarının
karşılanması, özellikle kadın ve çocukların yaşadığı travmaların etkilerinin
azaltılması,
Risk Azaltımı; doğal, teknolojik ve insan kaynaklı afetler ve afet yönetiminde kayıpların önüne geçilmesi, erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi
konusunda sosyal ve mühendislik programlarını geliştirilmesi,
Barınma ve Yeniden Yapılanma; afet görmüş bölgelerde olağanüstü dönemi sona erdikten sonra, geçiş ve kalıcı konut ihtiyacının karşılanması
eğitim, sağlık birimlerini içeren sosyal altyapı birimlerinin yeniden yapılandırılması,

Kırsal Kalkınma; kırsal kalkınma, kırsal alanların mevcut geçim kaynaklarının verimliliğini artırarak ekonomik gelişime katkıda bulunmak, gerek
fiziksel ve gerekse eğitim, sağlık gibi sosyal altyapı birimlerini geliştirmek
ve bu birimlerin etkinliğini yükseltmek sureti ile sosyal gelişimi destekleyen bütüncül bir kalkınma süreci oluşturulması,
Sivil Toplum ve Toplumsal Kalkınma; sivil toplum kuruluşlarının, yerel
organizasyonların ve toplumsal grupların; maddi ve teknik kapasitelerini
geliştirmelerine, mevcut aktivitelerinin etkinliği artırarak yeni aktiviteler
yaratmalarına, örgütlenerek ve ağlar kurarak sürdürebilir büyümelerine
katkı sağlanması,
Eğitim; okul ve okul dışı eğitim sürecini destekleyen faaliyetler, eğitim
birimlerine gerekli araç gereçlerin sağlanması ile kapasitelerinin artırılması, resmi eğitim kurumlarının yürüttüğü eğitim sürecinin desteklenmesi;
mesleki, kültürel, beceri geliştirme gibi programlar düzenleyerek okul dışı
eğitimlerin desteklenmesi,
Sağlık; yenileme, ekipman ihtiyacının karşılanması, mevcut sağlık hizmet
birimlerinin kapasitesinin artırılması ve toplumun bu birimlerden yararlanma bilincinin geliştirilmesine ve hastalıklardan koruyucu önlemler
alınması, kişisel hijyenin geliştirilmesi gibi halk sağlığının iyileştirilmesi
konularında çalışır.
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AFK

Pendik Belediyesi Afet ve Acil
Durum Yönetim Planlaması

PROJENİN ADI
Pendik Belediyesi
Afet ve Acil Durum
Yönetim Planlaması

YARARLANICININ ADI
İstanbul Teknik Üniversitesi
Afet Yönetimi Uyg-Ar Merkezi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
332.000,00 TL

PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
Pendik Belediye Başkanlığı (Ortak)
T.C. Pendik Kaymakamlığı (Ortak)
Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği (Ortak)

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%90 / 298.800,00 TL

P

rojede afet yönetimi alanında Pendik Belediyesinin kurumsal kapasitesinin artırılması, PESİAD’ın
da katılımıyla başta gönüllü örgütlenmeler olmak
üzere yerel kapasitenin artırılması ve afetlere dirençli toplum oluşturulması, tehlike ve risk analizlerinin
yapılarak riskli alanlarının tanımlanması amaçlanmıştır.
Bu doğrultuda tehlike ve risk kaynaklarının tespiti ile
birlikte her tür ve ölçekteki planlama faaliyetlerine
girdi oluşturacak nitelikteki veriler toplanmış, planlara temel oluşturmak ve riskleri azaltmak amacıyla
zarar azaltma çalışmalarının hazırlanma esasları belirlenmiş, afet ve acil durum yönetimine temel oluşturmak amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetim Planları
hazırlanmıştır.
Belediye, Kaymakamlık ve PESİAD vasıtası ile toplum
temsilcilerine Temel Afet Bilinci Eğitimi verilmiş ve
Town-Watch Saha çalışması ile halkın bilinçlendirilmesi sağlanmıştır.
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Projenin sonucu olarak Pendik Belediyesinde mevcut
bulunan Acil Afet Eylem Planı güncellenmiştir. Afet
Planı kapsamında Pendik’in tehlike analizleri ve risk
analizleri oluşturulmuş, risk azaltma önerileri belirlenmiş ve zarar azaltma önerileri oluşturulmuştur.
Afet acil durum yönetimi plan formatı belirlenmiş,
olay komuta sistemi oluşturulmuş, kaynak yönetimi
yapılmış, standart operasyon prosedürleri ve kontrol
listeleri oluşturulmuştur.
Pendik Belediyesinden belirlenen 30 anahtar personele afet yönetimi planlaması eğitimi verilmiştir. Böylelikle Pendik Belediyesinin kurumsal kapasitesi arttırılmıştır. Pendik’in 20 mahallesinden toplamda 360
mahalle gönüllüsü seçilmiş ve Mahalle Afet Gönüllüleri Ekibi kurulmuştur. Gönüllülere afet yönetimi ile
ilgili teorik bilgileri kapsayan 10 adet eğitim verilmiştir ve 360 kişi İTÜ tarafından sertifikalandırılmıştır.
Town-watch yöntemi ile Pendik Belediyesi çalışanlarından 30 anahtar personel ile toplum liderlerinden
oluşan 360 kişi kendi mahallerinden saha çalışmaları
yaparak tehlikeleri belirlemiş ve haritalara işlemiştir.

Belirlenen tehlikeler doğrultusunda öneriler yerel
yönetime sunulmuştur.Bu doğrultuda her mahallede
toplanma alanları tespit edilmiştir.
Pendik Belediyesinde çalışan 30 anahtar yönetici ve
personele 8 saatlik 1 adet “Afet ve Acil Durum Yönetimi Planlama Takımı Eğitimi” adı altında eğiticin
eğitimi verilmiştir.Ayrıca, Pendik Belediyesinde çalışan tüm personele yönelik olarak 4’er saatlik 5 adet
da bilinçlendirme eğitimi verilmiştir. Pendik’teki okul
öğretmenlerine yönelik 1 adet eğiticinin eğitimi verilmiştir. Böylelikle sınıf içi ve sahada olmak üzere
toplamda 19 adet eğitim verilmiştir. Verilen tüm bu
eğitimlerdeki bilgilerin kalıcı olması amacıyla, temel
afet bilinci ve afet yönetim planlaması ile ilgili olmak
üzere 2 çeşit eğitim kitapçığı hazırlanmış ve dağıtımı
gerçekleştirilmiştir.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSITESI AFET
YÖNETİMİ UYG-AR MERKEZİ
İstanbul Teknik Üniversitesi, 250. yılına doğru geri sayıma geçen, dünyanın en eski teknik üniversitelerinden biridir. Ülkemizin ilk teknik üniversitesi olan İTÜ’nün adı, mühendislik ve mimarlık öğretimi ile özdeşleşmiştir
İTÜ’nün misyonu; bilim, teknoloji ve sanatta bilginin sınırlarını genişletmek
ve uygulamaları ile toplumun ihtiyaçlarına cevap vermektir. Vizyonu ise
bilim, teknoloji ve sanatta, uzmanlığı ile uluslararası lider bir üniversite
olmaktır. Bu temel zeminde akademik eğitimini şekillendirmektedir. “İnsan
odaklılık ve farklılıklara açıklık, özgürlükçülük ve eleştirellik, girişimcilik ve
rekabetçilik, özgünlük ve yenilikçilik” İTÜ’nün temel değerleridir. İTÜ adıyla
markalaşan köklü bölümlere de çağın gereklerine ve ihtiyaçlarına göre
şekillenen yeni alanlara da sahiptir.

İTÜ, akademik gelişim ve bilimi öncelik alan yapısıyla, dünyanın en seçkin
üniversiteleri arasında yer almakta, ülkemizi uluslararası alanda başarıyla
temsil etmektedir. Dünyadaki yaklaşık 20 bin üniversite içinde en iyi yüzde 1’lik dilim arasında bulunan İTÜ’nün akademik kalitesini, bağımsız ve
prestijli sıralama sonuçları da ortaya koymaktadır.
İstanbul Teknik Üniversitesi, T.C. Başbakanlık Kriz Yönetim Genel Müdürlüğü ve A.B.D. Ulusal Afet Yönetim Kurumu (FEMA) arasında imzalanan
anlaşma ile gerçekleştirilmiş olan ACHIEVE (A Cooperative Hazard Impact
reduction Effort Via Education) Afet Yönetimi Eğitim Projesi kapsamında
planlanan Afet Yönetim Merkezi İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde
2001 yılında kurulmuştur.
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AFK

Çatalca Afetlere Karşı Daha Bilinçli

PROJENİN ADI
Çatalca Afetlere Karşı
Daha Bilinçli

YARARLANICININ ADI
Çatalca Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakfı
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
Çatalca Kaymakamlığı, (Ortak)
Çatalca İlçe Milli Eğitim Müd. (İştirakçi)
Çatalca Halk Eğitim Merkezi Müd. (İştirakçi)
Çatalca Muhtarlar Derneği (İştirakçi)

Ç
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
604.625,00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%90 / 544.162,50 TL

atalca Afetlere Karşı Daha Bilinçli, projesi kapsamında afet ve acil durum eylem planının hazırlanması, kamusal binalarda güvenli yaşam alanlarının
artırılması ve özellikle halkın deprem, sel ve yangın
gibi konularda bilinçlendirilmesiyle doğal afetlere
karşı güvenli yasam alanları yaratılması hedeflenmiştir.

da Gökçeali Sevgi Altan Şanda İlköğretim Okuluna
yangın tahliye merdiveni yapılmıştır. Aynı zorunluluktan dolayı, depremlere hazırlık amacı ile Çatalca
ilçesindeki tek katlı sağlık ocağının fiziki tadilatı yapılmıştır. Deprem, sel ve yangın gibi afetlerde görev
yapmak üzere ilçe memurlarından 30 kişilik gönüllü
afet müdahale ekipleri oluşturulmuştur.

Projede, afetlerle ilgili kurum ve kuruluşlar arasında
koordinasyon ve işbirliğini temin etmek, yürütülen
hizmetleri takip ve kontrol etmek üzere ‘’Afet ve Acil
Durum Yönetim Merkezi’’ kurulmuştur. Çatalca ilçesinin afetlere halk olarak hazırlıklı olması için “Çatalca
İlçesi Afet ve Acil Durum Eylem Planı” hazırlanmıştır.

Ayrıca sel, yangın ve diğer afetlere yönelik olarak,
afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru
davranışların kazandırılması için farkındalık seminerleri düzenlenmiş, bu seminerlere proje süresince
kamu personeli, öğrenci ve Çatalca halkından oluşan
3.993 kişi katılmıştır.

Kanuni zorunluluktan dolayı yangın felaketine karşı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi raporu doğrultusun-

Projenin tanıtımı için 250 Afiş, 5000 Broşür, 5000
Dergi, 5000 CD bastırılmıştır.

ÇATALCA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
Anayasamızda belirtilen Sosyal Devlet ilkesinden hareketle, 1986 yılında
3294 sayılı Kanunla;
Yoksul vatandaşlarımızın desteklenmesi, Toplumsal dayanışma bilincinin
güçlendirilmesi, Sosyal barışın korunması amacıyla Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışmayı Teşvik Fonu (SYDTF) ve Türkiye genelinde illerde vali, ilçelerde ise kaymakam başkanlığında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıfları (SYDV) kurulmuştur. Buna paralel olarak da 1986 yılında ilçemiz
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kurulmuştur.

Kurumumuzdan Vatandaşların Yararlanacağı hizmetler;
Nakdi yardımlar, gıda yardımları, yakacak yardımları, giyecek yardımları,
barınma ihtiyacı için yapılan yardımlar(ev yapım-ev onarım-ev eşyası),afet
yardımları(deprem-sel-yangın), eğitim yardımları, sağlık yardımları, engellilere yardımlar, ortopedik yardımlar (Protez-Özürlü Araç-Gereçleri), gelir
getirici ve sosyal içerikli proje yardımları. Ayrıca 2022 yaşlılık ve engelli
maaşı yardımları, muhtaç asker aylığı yardımları, Eşi vefat etmiş kadınlara
yönelik dul maaşı yardımları, Genel sağlık sigortası hizmetleri, Evde bakım
maaşı bağlanması için hane ziyaretleri ve raporlama işlemlerinin yapılması gibi faaliyet alanlarımız bulunmaktadır.

31

AFK

Sayısal Telsiz İle Afetlerde Kesintisiz
Haberleşme, Ekip Yönetimi ve
Şiddet Haritası Üretimi

PROJENİN ADI
Sayısal Telsiz İle Afetlerde
Kesintisiz Haberleşme,
Ekip Yönetimi ve Şiddet
Haritası Üretimi

YARARLANICININ ADI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
İtfaiye Daire Başkanlığı

P

rojede afet durumlarında kesintisiz kullanılabilecek bir sistem ve teknoloji olan sayısal telsiz teknolojisinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Bu doğrultuda, Araç Haberleşme Cihazı (AHC) ve Afet
Haberleşme Ekip Yönetimi (AHEY) tasarımı yapılarak yürür hale getirilmiştir. Sayısal Radyo Modem
ile AHC’nin haberleşmesinin sağlayacak en uygun
model tespit edilmiş ve AHC’deki yazılımın tasarımı
yapılmıştır. Telsiz modemler ile GSM’in aynı sistem
içinde kullanılabilirliği test edilmiştir. Telsiz modem
ile AKOM arasında haberleşmeyi sağlayan AHC’nin
standartları belirlenmiş, AHEY’in tasarımı yapılarak
geliştirilmiştir. Aynı zamanda, ELER Sisteminden afet
uyarısı ile etkilediği bölge bilgisinin AHC’ye aktarılması tamamlanmış, ELER ile hesaplanan hasara bağlı
kapalı yolların AHEY’e aktarılması ve analizi sağlan-
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
986.524,00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%87,69 / 865.123,06 TL

mıştır. Hali hazırda afet ve acil durumlarda kullanılan AKOM Komuta Sistemi AHEY’e entegre edilmiş ve
son olarak, sistemin kurulmasıyla birlikte mevcut telsiz kuleleri üzerinden testlerinin yapılmıştır.
Kurulan sistemle, afet anında, ekipler müdahale noktalarına en hızlı ve etkin şekilde sevk edilecek, ekiplerden gelen durum raporlarıyla şiddet haritaları oluşturulabilecektir. Hızlı ve doğru müdahale sonucunda
can ve mal kayıpları azalacak, sahadan alınan geri
dönüşlerle ulaşım altyapısının hasar durumu haritalanacak ve afet ve acil durum planı yapan sistemlere
destek sağlanacaktır.Bu projeyle; lojistik kabiliyet,
sayısal ortamda sorgulanabilir ve kolay yönetilir hale
gelmiştir. Haberleşme anlamında kablolu sistemler ve
GSM sistemlerine bağımlılık ortadan kalkmıştır.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE
BAŞKANLIĞI AFET KOORDİNASYON MERKEZİ
AKOM, 17 Ağustos 1999 depreminin ardından; afet öncesi, afet anı ve
afet etkilerinin sona ermesine kadar geçen sürede afetin en az zararla
atlatılmasını sağlamak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı
kurumlar arasında iş bölümü, koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanından gelen emirler doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin üzerine düşen görevleri koordine etmek
amacıyla, 7269 sayılı Afet Kanunu, 586 sayılı Kararname, 5393 sayılı
Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 12.12.2000
tarih ve 686 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile 12
Aralık 2000 tarihinde kurulmuştur.
Müdürlüğün görevleri ;
•Afet ve acil durumlara yönelik tedbirlerin alınması ve uygulanması konusunda Başkanı temsilen; Afet Koordinasyon Merkezi Başkanı başkanlığında çalışmaları gerçekleştirmek,
• “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Müdahale Planı”nı
hazırlamak ve plan dâhilindeki “Hizmet Grupları Operasyon Planları”nın
hazırlanması için bu gruplarda görevli birimler arasında koordinasyonu
sağlamak,
• Doğal veya insan kaynaklı afetlerin meydana gelmesi halinde veya kent
yaşamını olumsuz yönde etkileyen acil durumlarda “İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Afet ve Acil Durum Müdahale Planı”nı devreye sokmak,
• İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından hazırlanan “İstanbul

Afet Müdahale Planı”nda görevli hizmet gruplarında yer alan Büyükşehir
Belediyesi birimlerinin koordinasyonunu sağlamak,
• Afet ve acil durumlara yönelik tedbirlerin alınması ve uygulanması için,
Büyükşehir Belediyesine bağlı kurum ve kuruluşlar ile kamu kurumları,
özel şirketler, üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
•Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan hava durumu tahmin ve uyarıları doğrultusunda yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı ilgili Büyükşehir Belediyesi birimlerini uyarmak ve gerekli tedbirlerin alınmasını
sağlamak,
•Türkiye’de ve dünyada meydana gelen afetler sonrasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından afet bölgelerine yapılacak yardım faaliyetlerini organize etmek,
•Büyükşehir Belediyesinin arama kurtarma ekiplerinin kurulmasını, eğitimlerinin yaptırılmasını ve göreve hazır halde tutulmasını sağlamak,
•Afete hazırlık konusunda mali kaynak arayışını gündemde tutmak,
• Başbakanlık ve Bakanlıklardaki afet ve acil durumlarla ilgili mevzuat
hazırlıkları için yapılan çalışmalara, ilgili ihtiyaçlara uygun teklif gönderilmesini sağlamak,
•Müdürlük, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Bakanlıklar Kriz Merkezleri,
İldeki Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer birimler ile telefon, faks, internet ve görüntülü muhaberenin sağlanması yönünde gerekli hazırlıkları
yapmaktır.
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AFK

Deprem Afetlerine Karşı Önleyici,
Zarar Azaltıcı ve Yenilikçi Kompozit
Taşıyıcı Elemanların Üretimi

PROJENİN ADI
Deprem Afetlerine
Karşı Önleyici, Zarar Azaltıcı ve
Yenilikçi Kompozit Taşıyıcı
Elemanların Üretimi

YARARLANICININ ADI
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
İTÜ Deprem Mühendisliği ve
Afet Yönetimi Enstitüsü (Ortak)
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (İştirakçi)
İSTON İstanbul Beton Elemanları ve Hazır
Beton Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş (İştirakçi)

P

rojede, yeni yapılacak yapılarda tekstil donatılı çimento esaslı kompozit malzemeden üretilen kalıcı
kalıp sistemlerinin taşıyıcı sistemlere uygulanması
yoluyla depreme karşı güvenlik artışı araştırılmıştır. Mevcut yapılarda ise kompozit plakalar ile bölme
duvarların güçlendirmesi yoluyla yapıların depreme
karşı güvenlik artışı araştırılmıştır.
Faaliyetler sırasında, kalıcı kalıp sistemlerinin çimento esaslı kompozitlerle üretilerek sargı etkisinin yüksek olduğu sünek kolonların daha hızlı ve daha az
maliyetli olarak inşa edilebildiği görülmüştür. Ayrıca,
proje kapsamında üretilen kompozit plakların da böl-
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
681.291,30 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%90 / 613.162,09 TL

me duvarların güçlendirilmesinde etkili olduğu tespit
edilmiştir. Böylece, depreme karşı yeterli güvenliğe
sahip olmayan betonarme binaların daha hızlı, ekonomik ve binada oturan insanların tahliyesine gerek
kalmadan güçlendirme işlemlerinin yapılmasının
mümkün olduğu anlaşılmıştır.
Projede yeni bir teknoloji olarak üretilen kompozit
taşıyıcı elemanların, depremin risk ve zararlarını
azaltmakla beraber, inşaat hızını artırarak ve imalat
maliyetlerini düşürerek ekonomik açıdan inşaat sektörüne önemli katkılar sağlanması öngörülmektedir.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İNŞAAT FAKÜLTESİ
İstanbul Teknik Üniversitesi, 250. yılına doğru geri sayıma geçen, dünyanın en eski teknik üniversitelerinden biridir. Ülkemizin ilk teknik üniversitesi olan İTÜ’nün adı, mühendislik ve mimarlık öğretimi ile özdeşleşmiştir
İTÜ’nün misyonu; bilim, teknoloji ve sanatta bilginin sınırlarını genişletmek ve uygulamaları ile toplumun ihtiyaçlarına cevap vermektir. Vizyonu
ise bilim, teknoloji ve sanatta, uzmanlığı ile uluslararası lider bir üniversite
olmaktır. Bu temel zeminde akademik eğitimini şekillendirmektedir. “İnsan
odaklılık ve farklılıklara açıklık, özgürlükçülük ve eleştirellik, girişimcilik ve
rekabetçilik, özgünlük ve yenilikçilik” İTÜ’nün temel değerleridir. İTÜ, 13
fakülte 39 lisans programına sahiptir. İTÜ adıyla markalaşan köklü bölümlere de çağın gereklerine ve ihtiyaçlarına göre şekillenen yeni alanlara da
sahiptir. İTÜ’de Türkçe ve İngilizce eğitim verilmektedir. Yüzde 100 İngilizce ve yüzde 30 İngilizce eğitim veren bölümler bulunmaktadır. Lisansüstü

eğitime ise özellikle önem verilmekte, 6 ayrı enstitüde yüksek lisans ve
doktora programları yürütülmektedir.
İTÜ, akademik gelişim ve bilimi öncelik alan yapısıyla, dünyanın en seçkin
üniversiteleri arasında yer almakta, ülkemizi uluslararası alanda başarıyla
temsil etmektedir. Dünyadaki yaklaşık 20 bin üniversite içinde en iyi yüzde 1’lik dilim arasında bulunan İTÜ’nün akademik kalitesini, bağımsız ve
prestijli sıralama sonuçları da ortaya koymaktadır.
Projenin uygulandığı İnşaat Fakültesi bünyesinde bulunan Yapı Malzemesi, Yapı-Deprem Mühendisliği Laboratuvarları ve Kompozit Yapı Elemanları
Laboratuvarı ile mevcut veya yeni üretilen yapı malzemelerinin deneylerini
ve araştırmalarını yapmak ayrıca üretilen malzemelerin deprem etkilerine
karşı performansının incelenmesi çalışmaları yürütülmektedir.

35

AFK

Arama Kurtarma Sivil Örgütlerinde
Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

PROJENİN ADI
Arama Kurtarma
Sivil Örgütlerinde
Kurumsal Kapasitenin
Geliştirilmesi

YARARLANICININ ADI
AKUT Arama Kurtarma Derneği
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
AKUT Vakfı (Ortak)

P

roje kapsamında, arama Kurtarma gönüllü örgütlenmelerinin operasyonel ve yönetsel kapasitelerini güçlendirmek, arama kurtarma operasyonlarında
görev alan gönüllülerin bu alandaki uzmanlıklarını
artırmak,olası bir afet anında daha fazla can kurtarmak, yerel örgütlerde INSARAG (International Search
And Rescue Advisory Group) standartlarına uygun
çalışma prensibini yaygınlaştırmak ve Türkiye’de
arama-kurtarma gönüllü örgütlenmelerinde kurumsal kapasitenin güçlendirilmesini sağlamak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 3 temel faaliyet gerçekleştirilmiştir.
İstanbul’da arama kurtarma alanında çalışan 5 farklı
sivil toplum kuruluşundan 8’er kişi olmak üzere toplam 40 kişiye Afet Organizasyonu, Enkaza Yaklaşma
ve Enkaza İlk Müdahale, Teknik Kurtarma Malzemeleri ve Acil Durum Lojistiği ve Tahkimat Eğitimleri verilmiştir. Bununla birlikte belirlenen her bir sivil örgü-
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
550.150,00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%90 / 495.135,00 TL

te, 2 uzman tarafından ziyaretler gerçekleştirilmiştir.
Ziyaretler sırasında ekibin örgütlenme ve organizasyonel yapısı, arama-kurtarma faaliyetlerine yönelik
operasyonel ve teknik yapısı, arama-kurtarma faaliyetlerinde aktif çalışan gönüllülerin almış oldukları
eğitimler vb. gibi konular içeren “Mentörlük Kontrol
Listesi” üzerinden incelemeler yapılmıştır. Hazırlanan bu kontrol listesi üzerinden kurumların eksikleri
ve iyileştirme olanakları değerlendirilmiş, yapılması
gerekenlere yönelik bilgilendirmeler yapılmıştır. Mentörlük desteği, ziyaret edilen kurumun operasyonel
ve yönetsel faaliyetlerinde aktif görev alan kişilerin
katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
INSARAG (International Search And Rescue Advisory
Group) standartları Türkçe’ye tercüme edimiştir. Arama Kurtarma sivil örgütlerine yönelik kurumsal ve
operasyonel yapılanma el kitabı düzenlenmiş ve dağıtılmıştır. Ayrıca, Türkiye’de daha önce benzeri ya-

pılmamış, arama-kurtarma gönüllü örgütlenmelerin
kurumsal ve teknik kapasitelerinin iyileştirilmesine
yönelik çalışmaların ve INSARAG standartlarının paralel etkinliklerle ele alındığı kongre organizasyonu
yapılmıştır. Kongre süresince Afet Yönetimi ve Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesine yönelik çalışmalar farklı konular üzerinden ele alınmıştır. Arama Kurtarma Derneklerinde Kurumsal Yapılanma ve
Tıbbi Lojistiğin Önemi, Arama Kurtarma ve Eğitim,
Arama Kurtarma ve İletişim, Ortak Operasyonlarda

Yönetim, Arama Kurtarma Lojistiğinin Fonksiyonları
ve Önemi, INSARAG Sınıflandırma Süreçleri, Arama
Kurtarma ve Teknoloji konularda oturumlar gerçekleştirilmiştir.
Projeminin Türkiye’de Arama-Kurtarma sivil örgütleri
arasında bilgi ve deneyim paylaşımı üzerine, şimdiye
kadar Türkiye’de ilk uygulama olmasının olumlu sonuçları olmuştur.

AKUT ARAMA KURTARMA DERNEĞİ
1994 senesinde Bolkar Dağlarında kaybolan 2 üniversite öğrencisinin 14
gün arandığı ve sonuçsuz kalan arama çalışmalarının akabinde, dağları
iyi bilen fakat arama kurtarma konusunda bilgileri sınırlı olan bir grup
dağcı bir araya gelerek 1995 senesinde AKUT’u kurmuştur. Bu grup, aynı
yıl AKUT ismi altında, Uludağ’da ilk kurtarma faaliyetini gerçekleştirmiştir.
Dernek 14 Mart 1996 yılında “AKUT Arama Kurtarma Derneği” adı altında
resmî kuruluşunu tamamlamıştır. AKUT, Arama kurtarma operasyonlarına ve kendi içerisindeki yapılanmasını sürdürmeye devam ederken, 17
Ağustos 1999 tarihinde Marmara Depremi meydana gelmiştir. Bu süreçte
AKUT 150 gönüllüsü ile çalışarak 200’ün üzerinde insanın hayatını kurtarmıştır. 17 Ağustos 1999 öncesinde ülkemizde arama kurtarma konusuna odaklanmış tek gönüllü dernek olan AKUT, birçok sivil toplum örgütü
ile kamu ve özel sektör kuruluşlarının arama kurtarmaya bakış açılarını,
yaklaşımlarını değiştirerek yeni atılımların da öncüsü olmuştur.
AKUT yalnızca Türkiye’de değil yurt dışında da bilgi ve birikimini faydaya
dönüştürmek ve insan hayatı kurtarmak için faaliyetlerde bulunmuştur.
Marmara Depreminin hemen ardından gelen Yunanistan-Atina depreminde, arama kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev almıştır. Atina
depreminin ardından yine 1999 yılında Tayvan, 2001 yılında Hindistan,

2003 yılında İran, 2005 yılında Pakistan, 2010 yılında Haiti, 2015 Nepal
depremlerinde arama kurtarma; 2000 yılındaki Mozambik selinde ise tıbbi destek çalışmaları gerçekleştiren AKUT, uluslararası alanda konumunu
günbegün geliştirmiştir.
1999 yılından beri Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında bulunan Arama
Kurtarma Danışmanlık Grubu INSARAG’ın üyesi olan AKUT, tüm dünyada
uluslararası standartlara uygun, arama kurtarma ekipleri içinde deprem
konusunda en deneyimli ve bilgili ekiplerden biri haline gelmiştir. INSARAG standartlarına göre “Ağır Arama Kurtarma Ekibi” (Heavy) ve “Orta
Ölçekli Arama-Kurtarma Ekibi” (Medium) olmak üzere gerçekleşen sınıflandırma içerisinde AKUT, “Sınıflandırılmış Orta Seviye Ekip” grubunda
Türkiye’de bu sertifikayı alarak ilk olmuştur.
Türkiye’nin en güvendiği kurumlardan biri olan AKUT, sosyal sorumluluk
anlayışıyla toplumumuzu bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlerine de aralıksız devam etmektedir. Seminer birimimiz bu kapsamda yılda ortalama
2.000 oturumla, 100.000 kişiye ulaşarak “Temel Afet Bilinçlendirme” ve
“Deprem Bilinçlendirme” seminerleri vermektedir.
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AFK

Afet Yeri Adli Tıbbi Müdahale Ekibi
(AYATME)

YARARLANICININ ADI
Adli Tıp Kurumu

PROJENİN ADI
Afet Yeri Adli Tıbbi
Müdahale Ekibi (AYATME)

PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
Yıldız Teknik Üniversitesi (Ortak)
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü (İştirakçi)

P

roje kapsamında, afet anında ve sonrasında nitelikli adli tıp hizmeti sunmak ve Adli Tıp Kurumu’nun operasyonel kabiliyetini arttırmak amacıyla bölgeye en kısa zamanda ulaşabilecek kabiliyete
sahip, güncel ihtiyaçları karşılayabilecek imkânlarla
donatılmış, bünyesinde gerekli saha eğitimlerini almış tecrübeli uzman personeli barındıran, alarm bölgesindeki insanları her türlü kontaminasyondan koruyacak şekilde tasarlanmış ekipmanlara sahip, adli
materyal hakkında gerekli hukuki bilgilere ulaşımı
kolaylaştıracak olan bir afet yeri adli tıbbi müdahale
ekibi kurulmuştur.
Projede teknik kapasiteyi arttırmak amaçlı çift açılır
otopsi ünitesi, hava basınçlı dekontaminasyon ünitesi, komuta kontrol ünitesi, kişisel koruyucu ekipman
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temini gibi birçok faaliyet yerine getirilmiştir. Proje
süresince yapılan AR-Ge çalışmaları neticesinde ise
katlanır otopsi masası, soğutmalı ceset torbası, otopsi şiltesi ve başlı başına AYATME konsepti olmak üzere 4 farklı yenilik ülkemiz ve dünya adli tıp camiasına
kazandırılmıştır.
Ayrıca AYATME konsepti için patent alma çalışmaları
başlatılmış bu kapsamda AYATME yıldızlı patentler
yarışmasına katılım gerçekleştirilmiş, söz konusu organizasyonda sunum yapılmış ve basılan organizasyon kitabında AYATME’ye yer verilmiştir. Bunun yanı
sıra projenin Amerika Birleşik Devletleri, Isparta ve
İstanbul’da düzenlenen seçkin bilimsel organizasyonlarda sözlü, yazılı ve görsel tanıtımları gerçekleştirilmiştir.

AYATME, UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi), tarafından stratejik ortak olarak belirlenmiş, sonrasında proje kapsamında AFAD, UMKE ve AYATME arasında gerçekleştirilen stratejik işbirliği çerçevesinde
İstanbul çapında organize edilen olası deprem tatbikatına katılım sağlanmıştır.

Sonuç olarak, düzenlenen 23 adet eğitim, katılım gerçekleştirilen 5 bilimsel organizasyon, basın yayın organlarında yayınlanan 2 basın bildirisi ve haberlerle
afetlere karşı farkındalık meydana getirilmiş nitelikli
eğitimli personel kadrosu mevcut ekibe dahil edilmiştir.

ADLİ TIP KURUMU
19.02.2003 tarih, 4810 Sayılı Kanun’la değişik, 14.04.1982 tarih ve
2659 sayılı Kanun’la ilgili olarak adalet islerinde bilirkişilik görevi yapmak, adli tıp uzmanlığı ve yan dal uzmanlığı programları ile görev alanına
giren konularda diğer adli bilimler alanlarında sempozyum, konferans

ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bunlara iliskin eğitim programları
uygulamak üzere Adalet Bakanlığına bağlı olarak kurulmuştur. Alanında
ülkemizin en yetkili kurumudur.
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AFK

Maltepe İlçesi Afetlere Gönüllü
Örgütlenmeyle Hazırlanıyor

YARARLANICININ ADI
Maltepe Kaymakamlığı

PROJENİN ADI
Maltepe İlçesi Afetlere Gönüllü
Örgütlenmeyle Hazırlanıyor

PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (Ortak)
Maltepe Belediyesi (Ortak)
Maltepe Mahalle Afet Gönüllüleri Dern. (Ortak)

P

rojede, gönüllü örgütlenme desteğiyle halka ulaşacak ve sürekli eğitim verecek bir Afet Eğitim
Merkezi kurulması hedeflenmiştir. Böylelikle yerel
kapasiteyi güçlendirmek, farklı yaş ve eğitim seviyesinde bulunan insanlara eğitim ve bilgilendirme desteği sağlamak amaçlanmıştır.
Öncelikle, afet eğitim merkezi ve eğitim salonu tadilatı tamamlanmış ve merkez tefriş edilmiştir. Proje
kapsamında kullanılacak teknik malzemeler tedarik
edilmiş ve MAG ekipmanları tamamlanmıştır. Sonrasında, hazırlanan merkezde afet gönüllüleri örgüt-
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%90 / 456.736,50 TL

leme faaliyetleri, afet gönüllü eğitimleri ve öğrenci
bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetler neticesinde 433 mahalle afet gönüllüsüne
arama kurtarma eğitimi, 1825 kişiye ise Güvenli Yaşam Eğitimi verilmiştir.
Görünürlük materyalleri (broşür, formlar, afiş, pankart vb.) ile ilçe bazında farkındalık ve bilinçlendirme
çalışmaları yapılmış olup; ilköğretim bilinçlendirme
çalışmalarına 6053 öğrenci katılmıştır. Basında da
yankı bulan proje dahilinde 1 adet Afet Eğitim Filmi
hazırlanmış ve 2500 adet çoğaltılarak dağıtılmıştır.

MALTEPE KAYMAKAMLIĞI
1908 meşrutiyetin ilanında Üsküdar Mütasarrufluğuna bağlı sancak
olarak Kartal`ın bir beldesi olan Maltepe, bu tarihten sonra da İstanbul
İline bağlı ilçe olan Kartal`ın bağlısı olarak kalmış 3 Haziran 1992 tarih ve
21247 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3806 sayılı kanunla da bağlısı
olduğu Kartal`dan ayrılarak İstanbul iline bağlı müstakil ilçe olmuştur. Bugün ilçeye bağlı 18 mahalle bulunmakla birlikte ilçe nüfusu 2017 verilere
göre 490.151 kişidir.

Maltepe Kaymakamlığı, ilçe genelindeki en üst mülki idari amirliktir. İlçedeki çeşitli kamu kurumlarının çalışmaları arasında eşgüdümü sağlar,
halkın şikâyetlerini dinler, ihtiyaçlarını saptar ve giderilmesi için gerekli
önlemleri alır. Kaymakamımız törenlere başkanlık eder, resmi ziyaretleri
kabul eder. Bu faaliyetler dışında ilçe halkına faydalı olmak için çeşitli
projeler üretmektedir.
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AFK

Sultanbeyli’de Afetlere Hazırlık ve
Farkındalık Projesi

YARARLANICININ ADI
Sultanbeyli Belediyesi

PROJENİN ADI
Sultanbeyli’de Afetlere
Hazırlık ve Farkındalık Projesi

PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
Sultanbeyli Kaymakamlığı (Ortak)
İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil
Durum Müdürlüğü (Ortak)

P

roje kapsamında birinci derece deprem kuşağında
yer alan Sultanbeyli ilçesinde afetlere yönelik hazırlık ve müdahale yöntemlerine ilişkin stratejilerin
oluşturulması hedeflenmiştir. Afetlerin oluşturabileceği yıkıcı etkilerin azaltılması, afetlere karşı toplumsal direncin ve bilinç düzeyinin artırılmasına yönelik
afet öncesi, afet sırasında ve afet sonrasında yapılması gerekenlerin bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak afet risklerinin azaltılması ve olası kayıpların en
aza indirilmesi amaçlanmıştır.
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Projede afet sonrası can kayıplarının azaltılması ve
ilk müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla gönüllülüğün esas alındığı yerel örgütlenme çalışmaları
gerçekleştirilmiştir. Halkın deprem konusunda bilinçlendirilmesi için seminerler ve konferanslar düzenlenmiştir. Bu etkinliklerle yaklaşık 1000 kişiye deprem
öncesinde, deprem sırasında ve sonrasında yapılması
gerekenler aktarılmıştır.

10 faklı ortaöğretim kurumunda yaklaşık 4000 öğrenciye, deprem simülasyonu ile deprem öncesinde,
deprem sırasında ve sonrasında nasıl hareket etmeleri gerektiği ile ilgili bütüncül afet yönetim politikalarına uygun eğitimler verilmiştir. Böylece toplumsal
farkındalık geliştirilmiştir.
Afet sonrası arama kurtarma faaliyetlerini yürütecek
Sultanbeyli Belediyesi personellerinden oluşan 23
kişilik Sertifikalı Sultanbeyli Arama Kurtarma Timi
(SAKUT) oluşturulmuştur. Bu ekiplere ve belediyenin
teknik personeline afet yönetimi kentsel risk yönetimi
gibi konularda kapsamlı eğitimler verilmiştir.

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
1957 yılında Sultanbeyli köyü olarak ilk basamak yerel yönetim alanı ilan
edilen ilçemiz daha sonra köy merkezinde rıza-i taksimle düzenli yerleşim
merkezi haline getirilmiştir. TEM Otoyolu’nun köyün içinden geçmesi ve
köyü cazip hale getirmesi ile 1985-1987 yılları arasında hızlı yapılaşma
faaliyetinin neticesinde Sultanbeyli bugünkü haline ulaşmış ve 31 Aralık
1987 tarihinde Sultanbeyli köyünde belediye kurulması kararı alınmıştır.
1992 yılında ilçe olan Sultanbeyli hızlı bir gelişim ile bugün 315.000 kişilik nüfusu ve 15 mahallesi ile İstanbul’un hızla gelişen ilçeleri arasındaki
yerini almaktadır. Sultanbeyli Belediyesi de bu gelişime liderlik edecek
normlarda yürüttüğü hizmetlerin tanımlanması için “Kendini ve Kentini
Geliştiren Belediye” vizyonunu tesis etmiştir.

Bu kapsamda 12 hizmet alanında 19 müdürlük ve yaklaşık 800 uzman
personelle hizmet veren Sultanbeyli Belediyesi kentin fiziki görünümü kadar sosyo ekonomik gelişimi için de etkin faaliyetler yürütmektedir. Ulusal
ve uluslararası proje hazırlama ve yönetim kapasitesi yüksek olan Sultanbeyli Belediyesi iç göçten bilgi teknolojilerinde, öğrencilerden ve kadınlara
yönelik hizmetlerin geliştirilmesinden bağımlılıkla mücadele konularına
kadar alanında model olabilecek toplumsal çalışmalara yüksek derecede
önem vermektedir.
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AFK

İnfografik Yöntemiyle Deprem
Bilinçlendirme Projesi

PROJENİN ADI
İnfografik Yöntemiyle Deprem
Bilinçlendirme Projesi

YARARLANICININ ADI
İstanbul Arel Üniversitesi
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
Arama Kurtma Araştırma Derneği (Ortak)

P

rojede, etkin afet yönetimi ile afet öncesi, afet esnası ve afet sonrasında yapılması gerekenlerin
bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak afetlerin önlenmesine, risklerin azaltılmasına ve olası kayıpların en
aza indirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır.
Bu amacın gerçekleştirilmesi için, birinci derece deprem kuşağında bulunan İstanbul’da yaşayan yerel
halkın afet yönetimi kapasitelerinin, afet yönetimi
bilincinin ve temel güvenli yaşam ilkelerinin etkin bir
şekilde kullanımının iyileştirilmesi gerekmektedir.
Bu doğrultuda afet yönetim bilincinin iyileştirilmesi
adına projede, veri araştırması yapılmış, elde edilen veriler analiz edilerek “Depreme HAZIRLIKLI OL”,
“Depremden KORUNMAYI ÖĞREN” ve “Deprem Sonrası HAREKETE GEÇ” başlıklarına sahip bilinçlendirme
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içerikleri oluşturulmuş ve ortaöğretim öğrencilerine
yönelik infografik bilinçlendirme kiti hazırlanmıştır.
Sonrasında, hazırlanan kitler 100.000 ortaöğretim
öğrencisine ulaştırılmış ve yine il düzeyinde hedef
gruplarda farkındalık yaratan, görünürlük faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
Bilinçlendirme kitinde kullanılan içeriğin hedef gruplara ve hedef gruplar dışında kalan tüm bireylere internet aracılığıyla ulaşması için internet sitesi hazırlanmış ve sosyal medya kampanyası kurgulanmıştır.
Sosyal medya kampanyası ile erişilecek kişi sayısı
20.000 olarak belirlenmesine rağmen hedeflenen sayının üzerine çıkılmış ve 30.000 kişiye ulaşılmıştır.
Projenin internet sitesi aracılığı ile de hedeflenen ziyaretçi sayısı %125 oranında gerçekleşmiştir.

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Arel Üniversitesi, 18 Mayıs 2007 yılında 5656 sayılı yasanın ek
76 maddesi ile Kemal Gözükara Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kurulmuştur. Üniversitemiz Fen - Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Güzel Sanatlar, Mühendislik - Mimarlık ve İletişim Fakültesi olmak üzere 5 fakülte,
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve Yabancı
Diller Yüksekokulu olmak üzere 3 yüksekokul, 1 meslek yüksekokulu ile
Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü olmak üzere 2 enstitü’den oluşmaktadır.

İstanbul Arel Üniversitesi ilk mezunlarını 2008 - 2009 akademik eğitim
yılında vermiştir ve 2013 - 2014 akademik yılında da toplam 12.600
öğrenci eğitim almıştır. Üniversitemiz iki yerleşkeye sahiptir.
Tepekent Yerleşkesi, Büyükçekmece Gölü’nün batısında, Tepekent Uydukenti içerisinde yer almaktadır. Tepekent Yerleşkesi, toplam 65.000 m²
kapalı alandan oluşmaktadır.
Tepekent Yerleşkesi’nde 4 yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokullar bulunmaktadır.
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AFK

Deprem Öncü İşaretleri İzleme ve
Değerlendirme Merkezi Kurulumu

PROJENİN ADI
Deprem Öncü İşaretleri
İzleme ve Değerlendirme
Merkezi Kurulumu

YARARLANICININ ADI
Doğa Hareketleri Araştırma Derneği
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
İstanbul Kültür Üniversitesi (Ortak)
Yıldız Teknik Üniversitesi (Ortak)
Silivri Belediyesi (İştirakçi)
Büyükçekmece Belediyesi (İştirakçi)

G
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elişmiş ülkelerde depremleri önceden kestirme çalışmaları disiplinler arası jeofizik çalışmaları ile
sürdürülmektedir. Japonya, İtalya, Amerika’da mevcut, değişik parametrelerle deprem öncü işaretlerini
izleyen ve depremi önceden tahmin etmeye yönelik ağ
ve merkezlerin bir benzerinin Türkiye’de bulunmaması projenin temel çıkış nedenidir.

olmayan 11 adet yazılım geliştirilmiştir. 6 adet 5m², 4
adet 10 m² 1 adet 20 m² deprem öncü işaretleri izleme istasyonu kurulmuş ve açılışları gerçekleştirilmiştir. 4 adet tiltmetre ve GNSS istasyonu kurulmuştur.
Veri zaman serileri oluşturulmuş, grafiklendirilmiş ve
oluşabilen risk haritalarda görsel olarak gösterilmiştir.

Proje kapsamda öncelikle, deprem öncü işaretleri izleme istasyonlarından toplanan parametrik verilerin
değerlendirileceği bir merkez kurulmuştur. Deprem
zararlarının en aza indirgenmesi için ise, toplanan
veriler üzerinde çeşitli algoritmalar kullanan, deprem
tahmin sitemine yönelik çok disiplinli yeni ve benzeri

Edinilen bilgiler ise 1 adet bilgilendirme toplantısı ile
kamuoyuna duyurulmuş, bireylerin ve yardım kuruluşlarının afet anında nasıl hareket edeceği konusunda otomatik davranış bilincinin geliştirilmesi sağlanmıştır.

DOĞA HAREKETLERİ ARAŞTIRMA DERNEĞİ
Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) 07/01/2002 tarihinde kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.
Amacı, doğayı ve doğa hareketlerini gözlemlemek, izlemek, incelemek,
doğadaki değişimlerin canlılar üzerindeki etkilerini araştırmak, doğal afetlere karşı korunmak amacıyla projeler oluşturmak, var olan projeleri geliştirmek amacıyla desteklemek, doğal afet durumlarında arama, kurtarma,
dayanışma ve yardımlaşmaya katkıda bulunmaktır.

DOHAD kuruluşundan bu yana doğal afetler, özellikle deprem, konusunda
üniversiteler ve belediyelerle sıkı bir ilişki içinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Gerek dernek üyesi ve yönetim kurulunda gerekse projelerde birlikte
çalıştığı konusunda uzman bilim adamları, yönetici, değişik meslek gruplarından insanların oluşturduğu geniş bir yelpazede çalışmalarını birlikte
yürütme yeteneğindedir.
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AFK

Kağıthane’de Kadınlar Liderliğinde Afete
Hazırlık ve Risk Azaltma Çalışmaları

PROJENİN ADI
Kağıthane’de Kadınlar
Liderliğinde Afete Hazırlık ve
Risk Azaltma Çalışmaları

YARARLANICININ ADI
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
Kağıthane Belediyesi (İştirakçi)
İstanbul Teknik Üniversitesi (İştirakçi)
İlk Adım Kadın Kooperatifi (İştirakçi)

P

rojede, afet risklerinin kadınlar liderliğinde tanımlanması ve azaltılması yoluyla İstanbul’da yaşam
ve mekân kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlamak
amaçlanmıştır. Öncelikle afet, afet riskleri, afet süreçlerinde kadınların rolleri konularında toplumsal
farkındalık oluşturmak üzere Kâğıthane’nin 19 mahallesinde, 2061 kadının katılımıyla bilgilendirme
toplantıları yapılmış, broşür ve posterler hazırlanarak
dağıtılmıştır.
Mahallelerde yapılan bilgilendirme toplantıları sonunda, 14 mahallede Afet Kadın Komiteleri oluşturulmuş, Mahalle komiteleri ve Kadın Meclisinden temsilcilerin de katılımıyla ilçe düzeyinde 65 kadından
oluşan Kâğıthane Kadın Afet Komitesi kurulmuştur.
Mahalle Komiteleri için, mahallenin afet süreçlerine
aktif katılımlarını teşvik etmek amacıyla ‘Güvenli Yaşam, Güvenli Şehir” eğitimi yapılmıştır. KEDV ve İTÜ
uzmanlarının yaptığı eğitime 16 mahalleden toplam
52 kadın katılım sağlamış, Kadın Afet Komitesine yönelik toplumsal cinsiyet, liderlik, iletişim eğitimleri
de verilmiştir. Bunların yanı sıra mahalle afet komi-
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
222.775,00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%89,97 / 200.419,87 TL

teleriyle, İTÜ’nün desteğiyle 19 mahallede afet odaklı
risk ve kapasite haritalama çalışması yapılmıştır.
Haritalama çalışması çıktılarını değerlendirmek, risk
altındaki grupların ihtiyaçlarına ve mahallelerdeki
mevcut riskleri azaltmaya yönelik çözüm önerileri ve
politikalar geliştirmek amacıyla, mahallelerde atölye
çalışmaları düzenlenmiştir.
Ayrıca, Kâğıthane Belediyesi tarafından yapılan kültür gezileri kapsamında, Kadın Meclisinin desteğiyle,
yaklaşık 6000 kadına çalışmalar hakkında bilgi verilmiş, tespit edilen ihtiyaçlar ve alınabilecek önlemler paylaşılmıştır.
İlçe Afet Raporu hazırlanmıştır. Sonuçlarını ilgili kurumlarla paylaşmak ve afet gibi önemli bir meselede
nasıl işbirlikleri oluşturabileceğini değerlendirmek,
yetkililerin görüş ve önerilerini almak amacıyla, 140
kişinin katılımıyla toplantı yapılmıştır. Kağıthane
Kaymakamının katılımıyla gerçekleşen toplantıya;
Belediye, İTÜ, Kalkınma Ajansı, İlçe Milli Eğitim ve
Sağlık Şube Müdürlüğü, Kent Meclisi, Kadın mecli-

si, AKOM temsilcileri ile mahalle muhtarları katılım
sağlamıştır. Proje sonucunda elde edilen deneyimleri
paylaşmak için kılavuz ve video film hazırlanmıştır.
Sonuç olarak, afet risklerinin tanımlanması ve azaltılması, bunların izlenmesine yönelik alternatif bir
örgütlenme modeli geliştirilerek, pilot uygulaması
yapılmış olup; ilçenin risk alanları kadınların liderliğinde tanımlanmış ve bu risklere yönelik alternatif

çözümler geliştirilmiştir. Bu sayede afetle ilgili süreçlerde çeşitli paydaşların birlikte karar alacağı, uygulama yapacağı, yerel ve ulusal politikalara baskı
oluşturabileceği bir işbirliği platformu oluşturulmuştur. İlçe genelinde yerel afet riskleri, kadınların afet
öncesi ve sonrası süreçlere katılımının desteklenmesi
konularında farkındalık yaratılmıştır.

KADIN EMEĞİNİ DEĞERLENDİRME VAKFI
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), 1986 yılında kadınların ekonomik durumlarını ve yaşam kalitelerini iyileştirmek amacıyla kurulmuştur. Kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü olan KEDV, dar gelirli
bölgelerde kadınlara ve çocuklara yönelik çalışmalar yapar. Kadınların
bireysel ve toplumsal yaşamlarını iyileştirme çabalarını desteklemek, temel ihtiyaçları etrafında organize olarak kapasitelerini geliştirebilecekleri
platformlar yaratmak ve çocukların erken çocuk eğitimi olanaklarından
yararlanabilmelerini sağlamak üzere faaliyetlerini yürütür. Yerel kadın
gruplarına yönelik bireysel ve kolektif kapasite geliştirme ve ekonomik
güçlendirme programları uygular, bu gruplara Kadın ve Çocuk Merkezleri kurarak erken çocukluk eğitim hizmetleri sunmaları için destek verir.
KEDV, bu faaliyetleriyle her yıl yaklaşık 3000 çocuk ve kadına eğitim ve
diğer kapasite geliştirme olanakları sunmaktadır.
KEDV, 1999 yılından beri afet konusunda da çalışmaktadır. KEDV, 17
Ağustos 1999 Marmara Depremi sonrası, kalkınma ve katılım odaklı bir
yaklaşımla sekiz ayrı Kadın ve Çocuk Merkezi kurmuş, bu merkezlerde bir
araya gelen kadınlar acil yardım, rehabilitasyon ve yeniden yapılanma sü-

recindeki rollerini ve liderliklerini görünür kılma fırsatı bulmuşlardır. Depreme kadar evlerinden hiç çıkmamış kadınların beceri ve kapasitelerini
geliştirerek örgütlenmelerini 3–6 yaş çocuklar için yuva hizmetleri vermelerini, ekonomik girişimler başlatmalarını ve diğer sektörlerle ortaklıklar
geliştirmelerini sağlamıştır. KEDV, 2011 Van depremi sonrası Van’da da
valilik ve diğer yerel kurumlarla işbirliği içinde bir Kadın ve Çocuk Merkezi
açmış olup hem çocuklara ve hem de kadınlara hizmet vermektedir.
2010 yılından beri, “Afet Sonrası Kalkınma Programı” kapsamında, kadın
ve mahalle merkezli bir afete hazırlık programı için pilot çalışmalar yürütmektedir. Bu amaçla, ilk olarak 2010 yılında, Nurtepe Mahallesinde,
İlk Adım Kooperatifi, ITÜ, New York’daki Pratt Institute örgencileri ile bir
çalışma yapmıştır. Bu çalışma deneyiminin ışığında, 2013 yılında, Kağıthanenin 5 mahallesinde pilot uygulama yapmak amacıyla proje geliştirmiş, afet riskinin tanımlanması, azaltılması ve izlenmesi için alternatif bir
model geliştirilmiş ve uygulamıştır. Eylül 2014- Ağustos 2015 tarihleri
arasında ise İSTKA desteğiyle Kağıthane’nin tüm mahallelerinde model
yaygınlaştırılmıştır.
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AFK

Kimya Sektörü Afetlere Hazırlık
Sistemi Projesi (KİM-AHS)

PROJENİN ADI
Kimya Sektörü Afetlere
Hazırlık Sistemi Projesi
(KİM-AHS)

YARARLANICININ ADI
Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve
Plastik Sanayi İşverenleri Sendikası

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
341.000,00 TL

PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
Türkiye Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Derneği (İştirakçi)

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%75,81 / 258.506,43 TL

P

roje kapsamında İstanbul’da kimya sektörü için
afet yönetim sisteminin etkinleştirilmesi, uygulama kapasitesinin artırılması ve afet risklerinin azaltılması amaçlanmıştır. Projede bu genel amaca bağlı
olarak, afet yönetimi planlaması için bir yazılım geliştirmek ve acil durum eylem planları oluşturmak hedeflenmiştir. Afetlere yönelik farkındalık için düzenli
bilgilendirme ve yönlendirme yapacak bir afetlere hazırlık koordinasyon biriminin kurulması da projenin
diğer hedeflerindendir.
Proje uygulama süresinde, afet yazılımı faaliyetleri başlığı altında; afetlere hazırlık yazılımının hazırlanması ve afetlere hazırlık yazılım eğitimlerinin
verilmesi işlerini gerçekleştirecek alt yükleniciler
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belirlenmiş, benzer afetlere hazırlık yazılımları ve
Türkiye kimya sektörüne ne şekilde uyarlanabileceği
incelenmiş, yazılım içeriği için sektör temsilcileriyle
üç günlük bir içerik kampı çalışması ve bir günlük
değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Afetlere hazırlık
yazılımı için ön çalışma niteliğindeki bu faaliyetler
sonucu yazılım hazırlanmış ve Mayıs 2015’te 5 firmada yazılımın pilot uygulamaları yapılmıştır.
Yazılım tanıtım ve uygulama faaliyetleri başlığı altında; afetlere hazırlık yazılımının eğitim içeriği ve
portal tanıtım kitapçığı oluşturulmuştur. Eğitmen
ekibi ve saha ekibi belirlenmiş, afet farkındalık Semineri gerçekleştirilmiştir. Bu seminere 25 kişi katılmıştır. Haziran-Ağustos 2015 aylarında firmalara ve

iş sağlığı güvenliği uzmanlarına yönelik 8 adet afet
yazılımı eğitimi düzenlenmiş ve bu eğitimlere 55 kişi
katılmıştır. Bunu yanı sıra 50 firmaya afet yazılımının saha uygulaması yapılmıştır. KİPLAS bünyesinde
bir afetlere hazırlık koordinasyon birimi kurulmuştur.

Görünürlük faaliyetleri başlığı altında ise proje logosu belirlenmiş ve tanıtım dosyası, broşür, poster vb.
görünürlük materyalleri hazırlanmış, proje web sitesi
oluşturulmuş ve yayına girmiş, 2 dakika 58 saniye
süreli bir yazılım tanıtım filmi hazırlanmış ve proje
uygulama süresinin sonunda 18 kişilik katılımla gerçekleşen kapanış toplantısı ve sertifika töreni düzenlenmiştir.

TÜRKİYE KİMYA, PETROL, LASTİK VE PLASTİK
SANAYİ İŞVERENLERİ SENDİKASI
KİPLAS, kimya sektöründeki önemli bir organizasyon olarak işletme ve
işveren problemlerini çok geniş bir açılımda ele alarak, iş kolu, bölgesel,
ulusal ve uluslararası seviyede “network”ler ile üyelerinin en iyi şekilde
bilgilenmesi, temsil edilmesi, ekonomik ve sosyal rekabet koşullarına her
an hazır olmasını sağlayacak bir hizmeti sunma gayreti içindedir.

ve çevre sağlığına karşı gösterilen ilgi ve hassasiyet gerek uluslararası
gerek ulusal düzeyde artmıştır. İşletmeler, faaliyetlerinin ürün atıkları ve
hizmetlerinin çevre üzerindeki etkilerine dikkat etmekte, işyeri sağlığı,
emniyet ve çevre korunması konularını önemsemekte ve kontrol altına
almaya çabalamaktadır.

Bu bağlamda, bir taraftan geleneksel misyonu olan toplu iş sözleşmesi,
dava takibi, çalışma hayatı ve endüstri ilişkileri konularını içeren ve firmaların bireysel çalışma ilişkilerini yönlendiren İnsan Kaynakları Yönetim
açılımını da kapsayan “Hukuk ve Sosyal İlişkiler Müdürlüğü” servisi yeniden yapılandırılarak, rekabet hukuku, marka-patent, ticari davalar vb.
genişletilmiş hizmet yelpazesi içinde hizmet vermeye devam etmektedir.
Diğer taraftan, bilindiği üzere 21.yüzyılın üretim dünyasının yeniden inşa
edilmesinde düşük maliyetli, kaliteli üretim, insan odaklı ve “çevre bilinçli”
politikalar işletme stratejisi olarak ön plana çıkmaya başlamıştır. İnsan

Ayrıca çevre, güvenlik, sağlık ve endüstriyel riskler konusu uluslararası rekabet, haksız rekabet ve çevre dostu imajı boyutuyla da ilgi odağı olmaya
başlamıştır. Bu nedenle KİPLAS, yeni vizyonuna paralel olarak geliştirdiği
hizmet çeşitlenmesi yaklaşımıyla işyeri güvenliği, çevre, kimyasal maddelerin sınıflandırılması, etiketlenmesi ve taşınması ile ilgili uluslararası ve
ulusal mevzuat ve endüstriyel riskler (teknik emniyet, yangın güvenliği)
konularına yönelik “Teknik İşler ve Eğitim Müdürlüğü” adı altında oluşturduğu danışma merkeziyle danışmanlık hizmetleri ve işbaşı eğitimleri
vermektedir.
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AFK

İstanbul Emniyeti KBRN Afet Çevre Güvenliği
Projesi (KBRN Eğitim ve Teçhizat Projesi)

PROJENİN ADI
İstanbul Emniyeti KBRN
Afet Çevre Güvenliği Projesi
(KBRN Eğitim ve Teçhizat Projesi)

P

YARARLANICININ ADI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (Ortak)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İştirakçi)

roje kapsamında, İstanbul il sınırları içerisinde
veya dışında her türlü KBRN (Kimyasal, Biyolojik,
Radyolojik ve Nükleer) eylem/olaylarıyla ilgili tehdit
ve tehlikelere karşı İstanbul Emniyet Müdürlüğü personelinin can güvenliğinin sağlanması, halk sağlığının korunması, can ve mal kaybının en aza indirilmesi diğer kurumlar ile (AFAD, (Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı), UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri), TAEK(Türkiye Atom Enerjisi Kurumu),
İTFAİYE) işbirliği ve koordinasyon içerisinde; tehlike
öncesi, esnası ve sonrasına ilişkin tedbirlerin herhangi bir aksaklığa mahal verilmeden yerine getirilmesi
amaçlanmıştır.
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
951.380,03 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK OANI VE TUTARI:
%89,93 / 855.567,89 TL

Bu amaç doğrultusunda, KBRN Temel Eğitimi, KBRN
Farkındalık Eğitimi, Radyasyon Acillerine Müdahale
Eğitimi, KBRN Tatbikatları, KBRN Teçhizatları Alımı,
KBRN Aracı Alımı faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Bu
eğitimlerden, KBRN Temel Eğitimine 960 kişi, farkındalık eğitime 8652 kişi katılmıştır. TAEK Nükleer Radyoloji Eğitimini ise 12 kişi almıştır. Bu alım
ve eğitim faaliyetleri sonucunda, İstanbul Emniyet
Müdürlüğü personeli herhangi bir KBRN eylem veya
olayında olaya müdahale edebilecek teknik bilgiye ve
uygun teçhizatlara sahip bir şekilde görev yapacak
duruma gelmiştir.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaklaşık 39.000 personeli ile İstanbul halkının can ve mal güvenliğini korumak için günün tüm saatlerinde düzen,
barış, huzur ve güvenliği bozmak isteyenleri caydıran, bozanları gerekli

tüm delillerle hızlı yakalayan, kamu güvenlik politikalarının oluşturulmasına katkı sağlayan, mutlu personeli ve insan merkezli kalite hizmetleriyle
güven veren örnek bir teşkilat olma vizyonuyla görev yapmaktadır.
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AFK

Afet Sonrası İlk Müdahale Kapasitesinin
Artırılması (ASİMKA) Projesi

PROJENİN ADI
Afet Sonrası İlk Müdahale
Kapasitesinin Artırılması
(ASİMKA) Projesi

YARARLANICININ ADI
Kağıthane Belediyesi
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı (Ortak)

P

roje kapsamında Kağıthane’de ikamet eden kişilerde afet bilinci oluşturmak, afet sonrasında gönüllü olarak görev yapacak Mahalle Afet Gönüllüleri
(MAG) ekiplerini kurmak, olası bir afet durumunda
afet yönetiminin yerinde gerçekleştirilebilmesi için
mahalle afet koordinasyon alanları(MAKA) oluşturmak amaçlanmıştır.
Bu doğrultuda, 5141 kişiye Temel Bilinçlendirme Eğitimi verilmiştir. Kağıthane ilçesindeki 4 mahallede
(Seyrantepe, Şirintepe, Mehmet Akif Ersoy, Çağlayan
Mahallesi) 18-65 yaş arası kişilerden oluşan ve her
mahallede 30 kişi olmak üzere toplamda 120 kişilik
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
871.999,49 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%83,34 / 726.704,16 TL

Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) ekipleri kurulmuştur.
MAG ekiplerinin oluşturulduğu 4 mahalledeki uygun
parklarda(Seyrantepe Mahallesi Anadolu Parkı, Şirintepe Mahallesi Hilal Parkı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İmrahor Parkı, Çağlayan Mahallesi Seçkinler
Parkı) Mahalle Afet Koordinasyon Alanları (MAKA)
oluşturulmuştur. Buralarda yapılan yeraltı depolarına afet esnasında gerekecek acil müdahale ekipmanları stoklanmıştır. Ayrıca her MAKA’ya bir adet çok
fonksiyonlu direk kurularak afet anında enerji gereksiniminin temiz enerjiden sağlanması, direk üzerinde
yer alan bilgilendirme panosu ile de görsel iletişimin
sağlanması mümkün kılınmıştır.

Verilen eğitimler sonucunda afetlere hazırlık konusunda genel bir bilinç oluşturulmuş, kurulan ekipler
ve düzenlenen alanlar sayesinde olası bir afet durumunda bölgede ikamet eden vatadandaşların tüm

KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Kağıthane Belediyesi olarak evrensel değerlere ve halkın değerlerine
saygılı, adil, gelişime açık bir yönetim anlayışı ile Kağıthane halkının yaşam kalitesini artırmak için “Zamanı Hizmete Dönüştüren Belediye” olma
vizyonumuzla yerel hizmetler sunmaktayız. Çağdaş, katılımcı, adil, şeffaf,
sosyal belediyecilik, tarihi ve doğal mirasa sahip çıkmak, halkın değerle-

imkan ve kaynaklara doğru şekilde ve zamanında
ulaşabilmesi için kaynakların yönetiminin ve ilgili
kurumlarla koordinasyonun sağlanması mümkün kılınmıştır.

MAHALLE
AFET
GÖNÜLLÜLERİ
VAKFI

rine saygılı, vatandaş odaklı, kaynakların etkin ve verimli kullanımı, hizmette kalite ve süreklilik, yenilikçi, ilkeli ve kararlı, teknolojiden optimum
yararlanmak, hizmette güleryüz ilkelerimizle verdiğimiz hizmet kalitemiz
diğer yerel yönetimler içerisinde Belediyemizi öne çıkarmaktadır.
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AFK

Afetler Sonrasında Uzman Doktorların
En Hızlı Şekilde İhtiyaç Duyulan
Hastaneye Çevrim İçi Yönlendirilmeleri

PROJENİN ADI
Afetler Sonrasında Uzman
Doktorların En Hızlı Şekilde
İhtiyaç Duyulan Hastaneye
Çevrim İçi Yönlendirilmeleri

YARARLANICININ ADI
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
İBB Afet Koordinasyon Merkezi (Ortak)
Anadolu Kuzey Kamu Hastaneler Birliği (Ortak)
İMÜ Göztepe Eğt. Araşt. Hast. (İştirakçi)

P

rojede, afet sonrasında meydana gelebilecek karışıklıkların önüne geçmek ve sistemli bir afet
yönetimi sağlayabilmek amacıyla, İstanbul Anadolu
yakasında görev yapan doktorları afet esnasında çevrimiçi olarak ihtiyaç duyulan hastanelere yönlendirmek amaçlanmıştır.
Öncelikle, GPS üzerinden sisteme kayıtlı bütün doktorların konum bilgilerini sisteme aktaran ve doktorların afet esnasında Anadolu yakasında bulunan
devlet hastanelerine ihtiyaca ve uzmanlık alanına
göre yönlendirilmesini sağlayan bir yazılımın geliştirilmiştir. Anadolu yakasındaki uzman doktorlara
Doktor Yönlendirme Sisteminin tanıtımı yapılmıştır.
Projenin işleyişinin test edilmesi amacı ile; afet tatbikatı yapılmış ve tatbikat sonrasında %80 oranında
doktorların kendilerine bildirilen hastanelere yönlendirilmeleri gerçekleştirilmiştir.
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
312.000,00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%85,89 / 267.977,23 TL

Tatbikat esnasında; dinamik sisteme yol yoğunluğu bilgilerinin aktarılması, sisteme hastanelerdeki
doktor ihtiyaçlarının dinamik olarak yüklenmesi ve
doktorların en yakın hastanelere yönlendirilmesi sağlanmıştır. Aynı zamanda doktorların ihtiyaç duyulan
hastanede hazır olma süresi tahmini olarak hastanelere bildirilmiş, afet oluşumundan yarım saat sonra
doktorların yer tespiti tekrar yapılmış ve belirlenen
hastanelere ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilmiştir.
Ayrıca, her yarım saatte doktorların konum bilgileri tekrar sisteme yüklenmiş ve doktorların yeniden
yönlendirilmesi yapılmıştır. Bütün döngü başarı ile
tamamlanarak tatbikat sonlandırılmıştır.

Anadolu Kuzey Kamu Hastaneler Birliği’ne bağlı 7
hastanede eğitim ve tanıtımlar gerçekleştirilmiştir.
Üsküdar ve Kadıköy Belediyelerinin yanı sıra Afyon
Afet Bilinci Derneği, SİTAP (Sivil Toplum Afet Platformu), Acil ve Afet Derneği, Kalkınma ve İnovasyon
Derneği ile de yaygın şekilde diyalog, bilgilendirme
ve işbirliği yapılmıştır.

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
İstanbul’un en genç devlet üniversitesidir. Misyonu, Medeniyet odaklı,
ürettiği bilim, teknoloji ve sanata evrensel değerleri katan özgün bir üniversite olmaktır. Vizyonu ise, Medeniyetimizi çağdaş dünyaya sunan, dünya barışına katkıda bulunan insani değerleri özümseyen, bilimsel kalitesi
ile ön plana çıkmış, yenilikçi ve girişimci bir dünya üniversitesi olmaktır.
İstanbul Medeniyet Üniversitesinin genç ve dinamik araştırmacı, yönetici
kadrosu ile projenin başarıya ulaşması konusunda yürütücü olarak görev
yapmıştır.

İMÜ, genç, dinamik, yenilikçi olan bir devlet üniversitesi olarak, Proje
Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar
Mühendisliği Bölümü, Tıp Fakültesi ve Hastanesi ile projenin gerçekleştirilmesi konusunda emek sarf etmiştir. İstanbul’un merkezinde konumlanmış ve ağları, irtibat kurduğu kurumlar ve kuruluşlar ile İMÜ, gönüllü ağı
ve çalışmasıyla da projeye katkıda bulunmuş ve projenin yaygınlaşmasını
sağlamıştır. Afet çalışmaları, sosyal projeler, engellilerin desteklenmesi,
istihdam ve sürdürülebilir kalkınma, enerji ve enerji korunması ve verimliliği gibi konularda projelerde yer almış, ortak ve iştirakçi olarak destek
olmuştur.
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AFK

İstanbul’daki Tarihi Yapılarda Afet Riskinin
Azaltılmasına Yönelik İzleme, Değerlendirme
ve Güçlendirme İçin Pilot Çalışmalar

PROJENİN ADI
İstanbul’daki Tarihi Yapılarda
Afet Riskinin Azaltılmasına
Yönelik İzleme, Değerlendirme ve
Güçlendirme İçin Pilot Çalışmalar

P

YARARLANICININ ADI
İstanbul Teknik Üniversitesi, Deprem
Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
621.497,00 TL

PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü
İstanbul (1. Bölge) Müdürlüğü (İştirakçi)

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%90 / 559.347,30 TL

roje, afet riski altındaki tarihi yapıların korunması ve geleceğe güvenle devredilmesi konularında,
İstanbul’da pilot bir alanda proje uygulamak sureti
ile hem somut yöntem ve kurallar manzumesi geliştirmeyi hem de pratikte çalışacak ve kullanılacak teknik bir altyapı kurmayı hedeflemiştir. Bu çalışmaların
sonucunda, İstanbul halkının en büyük değerlerinden
ve İstanbul’un bir nev’i imzası sayılabilecek tarihi
yapılarını, yine İstanbul’u bekleyen en büyük tehlike olan depreme karşı koruma noktasında önemli bir
aşama kaydedilmiştir.
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Ayrıca projede yer alan iştirakçi ve uluslararası danışmanlar sayesinde, tarihi yapıların deprem hareketlerine karşı korunması noktasında önemli bir bilgi transferi sağlanmıştır. Son olarak, çalışmanın içerisindeki
tüm veri ve sonuçları kullanarak, “İstanbul’daki Tarihi Yapılarda Deprem Riskinin Azaltılması Master Planı” hazırlanmıştır. Bu planda, öncelikle mevcut deprem riskinin tarihi yapılar açısından yeniden tarifi,
yapısal koruma için gerekli adım ve kriterler, Ar-Ge ve
mevzuat bazında atılması gerekli adımlar gibi önemli
başlıklar bulunmaktadır.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, DEPREM
MÜHENDİSLİĞİ VE AFET YÖNETİMİ ENSTİTÜSÜ
Deprem, sel, yangın ve tsunami gibi dünyamızın mevcut dengesi içerisinde devam etmekte olan olayları tamamen ortadan kaldırmak mümkün
olmamakla birlikte, bu olayların afete dönüşme risklerini azaltmak için
tedbirler almak mümkündür. Bu amaca yönelik çalışmalar esas itibariyle
disiplinlerarası karakterde olup, deprem mühendisliği ve afet yönetimi bilim dallarının ortak çalışma konularını oluşturmaktadır. Söz konusu bilim
dallarının disiplinlerarası karakteri ve ilgi alanlarının genişliği, bu alanlarda
verilecek olan eğitimin tüm dünyada olduğu gibi lisansüstü eğitim sevi-

	
  

yesinde olmasını zorunlu kılmaktadır. Ülkemiz ve bölgemizin sürekli afet
riski altında olduğu da dikkate alındığında, Deprem Mühendisliği ve Afet
Yönetimi için bağımsız bir anabilim dalı yapılanması zorunlu olmuştur. Bu
amaçla “Deprem Mühendisliği” ile “Afet ve Acil Durum Yönetimi” Anabilim
Dallarını içeren Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü kurulmuş
ve ilgili yönetmelik T.C. Resmi Gazete’nin 06.10.2010 tarihindeki 27721
sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

59

AFK

İtfaiye E-akademi

PROJENİN ADI
İtfaiye E-akademi

YARARLANICININ ADI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye Daire Başkanlığı

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.143.550,00 TL

PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
İstanbul Valiliği İl Afet ve
Acil Durum Müdürlüğü (İştirakçi)

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%85,73 / 980.401,40 TL

P

roje kapsamında, afet ve acil olaylara müdahalede
yerel ölçekte önemli bir role ve yüke sahip olan
İ.B.B İtfaiye Daire Başkanlığının idari ve teknik yönden kapasitesinin artırılması, bu şekilde İstanbul’un
afetlere ve yangınlara karşı daha güvende olması
amaçlanmıştır.
Projede kurum kapasitesinin artırılması için eğitim
verilmesi ön görülmüş, zaman ve mekan kısıtını ortadan kaldıran e-öğrenme metodu benimsenmiştir. Eğitim faaliyetlerinde teknoloji tabanlı e-öğrenme sisteminin kullanılmasıyla verilen eğitimlerin niteliğinin
artırılması ve bilgi teknolojilerinin daha etkin kullanılması yoluyla kaynaklardan tasarruf sağlanması
hedeflenmiştir. Bu doğrultuda “İtfaiye E-öğrenme
Sistemi ” kurulmuştur. Bu sisteme, çeşitli başlıklarda
22 eğitim modülü yüklenmiştir. Bu eğitim modüllerinin yanı sıra kişisel gelişime yönelik 5 eğitim de sistemde yerini almıştır. Proje kapsamında e-öğrenme
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sistemi üzerinden eğitim alan İtfaiye Daire Başkanlığı
çalışanı ve gönüllü itfaiyeci sayısı 630 olarak gerçekleşmiştir. E-öğrenme sistemi üzerinden farkındalık
çalışmaları yapılmış, bu alanda eğitim alan öğrenci
sayısı 1.000, halktan kişi sayısı ise 4000 olmuştur.
Yapılan anket çalışmaları neticesinde ise sistem kullanıcı memnuniyetinde %88,5’luk bir oran yakalanmıştır. Bu geri bildirim sistemin güncellenmesinde ve
ilerlemesinde önemli rol oynamıştır.
Ayrıca hazırlanan içeriklerden birkaçı @ibbitfaiye
twitter adresine yüklenmiş, yüklenen görseller için,
7.032 görüntülenme, 118 etkileşim, 40 bağlantı tıklaması, 22 retweet, 20 fotoğraf veya video tıklaması,
15 ayrıntı tıklaması ve 13 favorilere ekleme gerçekleşmiştir. Yine ibbitfaiye isimli youtube hesabında da
yayınlanan video için eğitim yurt içi ve yurt dışından
648 görüntüleme yapılmıştır.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI
İ.B.B İtfaiye Daire Başkanlığı 3 asırı aşan tarihiyle dünyanın en köklü, en
tecrübeli ve önde gelen itfaiye teşkilatlarındandır. Tulumbacılarla başlayan
teşkilatlanma çalışmalarının temelleri 1714’lü yıllara kadar dayanmaktadır. Zaman içinde çeşitli yapılanma evreleri geçiren İstanbul Büyükşehir
Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı; 26 Eylül 1874 askeri yapıda bir itfaiye yapısına dönüştürüldükten 49 yıl sonra Askeri İtfaiye vazifesi 25 Eylül
1923 tarihinde fiilen Belediyelere devredilmiştir. Belediye İtfaiyeleri, 74 yıl
müdürlük olarak görev yapmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin
19.7.1996 tarih ve 677 nolu kararıyla İtfaiye Daire Başkanlığına dönüştürülerek bugünkü halini almıştır.
İtfaiye Daire Başkanlığımınız başlıca faaliyet alanları;
-Yangınla Mücadele ve İtfai Olaylara Müdahale
-Afetlerde; İ.B.B birimleri arasında koordinasyon ve Arama ve Kurtarma
-Eğitim ve Bilinçlendirme Faaliyetleri
-Acil Ambülans Hizmeti olarak sıralanabilir.
Yine Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin İkinci Bölüm Kuruluş, Görev ve Çalışma Düzeni başlığı altında Madde 6’da belirtildiği üzere İtfaiye teşkilatının
görevleri şu şekildedir;
a) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,
b) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda
teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve
kurtarma çalışmalarını yapmak,
c) Su baskınlarına müdahale etmek,
ç) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,
d) 12/6/2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yü-

rürlüğe konulan, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile
verilen görevleri yapmak,
e) 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi
mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile
kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak,
f) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar
yapmak,
g) Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç
ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu
birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle
işbirliği yapmak,
ğ) Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek,
h) Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı
önlemler yönünden denetlemek,
ı) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına
katılmak,
i) İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek,
j) İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve
ruhsatları vermek,
k) Belediye başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.
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AFK

Ekolojik Denge Ve Sürdürülebilir Orman Varlığı
İçin Bilişim Temelli Orman Yangın Yönetimi

PROJENİN ADI
Ekolojik Denge Ve Sürdürülebilir
Orman Varlığı İçin Bilişim Temelli
Orman Yangın Yönetimi

YARARLANICININ ADI
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
Marmara Ormancılık Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü (Ortak)
Orman Genel Müdürlüğü (İştirakçi)

İ
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
914.056,00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%90 / 822.608,37 TL

stanbul ili sınırları içinde her yıl ortalama 132 adet
orman yangını çıkmakta ve yine ortalama olarak
45 hektar ormanlık alan yanmaktadır. Orman yangınlarıyla mücadelede en önemli unsur yangın öncesi
alınacak önlemler ve yangına kısa sürede müdahale
etmektir. Yangın öncesi alınacak tedbirler kapsamında bir yerin yangın riskinin tespit edilmesi alınacak
önlemler ve mücadele şeklini belirlemede önem arz
etmektedir. Bu riskin tespitinde kullanılan kriterler
ve göstergeler ülkeden ülkeye ve bölgelere göre değişiklik arz etse de yaklaşık 13-15 adet ana kriter vardır.

Bu amaçla, orman yangın risklerinin doğru tahmin
edilebilmesi için, yangına neden olan bitki örtüsü,
topografya, yola ve yerleşmelere olan mesafe gibi
coğrafi faktörlerin, CBS ortamında kurulan model
yardımıyla bir arada değerlendirilmesi ile yangın risk
haritaları oluşturulmuştur. Yangınları başlangıç aşamasında tespit etmek üzere kurulmuş olan yangın
gözetleme kuleleri tarafından görülebilen ve görülemeyen orman alanlarının belirlenmesini sağlayan
görünürlük haritaları ve özellikle yangına hassas orman alanlarını görecek şekilde gözlem noktalarının
yerleşim planlamaları yapılmıştır.

Proje kapsamında, orman varlığını tehdit eden ve
ekolojik dengenin zarar görmesine neden olan orman
yangın risklerinin azaltılması, orman yangınlarıyla
mücadelede önleyici tesis ve tedbirleri artıracak gözetleme ve haberleşme faaliyetlerine katkıda bulunulması ve orman yangınlarıyla mücadele kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

Orman alanlarının yangın riskine karşı korunması
için yangınları önlemede ve yangınlara müdahalede
etkin, kesintisiz ve sağlıklı sayısal telsiz haberleşme
sistemi oluşturularak gerekli elektronik araçlar kurulmuştur. Ayrıca orman yangınları risklerinin azaltılmasında etkili olacak risk faktörlerinin/alanlarının
tanımlanmasına, gözetleme kuleleri ve telsiz istas-

yonları yerleşim planlama çalışmalarına katkıda bulunacak, karar verme sürecini bilimsel, teknik normlara dayandıracak yenilikçi yöntem ve metotlar tespit
edilebilir bir altyapı oluşturulması sağlanmıştır.

İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul, Adapazarı, İzmit, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerini kapsayacak şekilde 07.02.1951 tarihinde kurulmuştur.
Ormanların geniş anlamda korunması, gözetilmesi, ekonomik, sosyal ve
teknik ihtiyaca göre yönetilmesi ve işletilmesi, yeniden ormanlar kurmak
suretiyle mevcut orman alanlarının genişletilmesi, orman içinde ve bitişiğinde yaşayan köylülerin kalkındırılması, ülke endüstrisinin ve yörenin
orman ürünlerine olan ihtiyaçlarının sürekli olarak karşılanması Orman
Bölge Müdürlüğünün temel amaçları arasında yer almaktadır.
İstanbul, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ İllerinin tamamını kapsayan Bölge
Müdürlüğünün;
•MERKEZ KURULUŞUNDA:
-1 Bölge Müdürü,
-3 Bölge Müdür Yardımcısı,
-16 Şube Müdürü,
-8 Adet Orman Kadastro Başmühendislikleri,
-4 Adet Orman Amenajman Başmühendislikleri,
-1 Adet Odun Dışı Ürünler Başmühendislikleri,

-1 Adet Etüt-Proje Başmühendislikleri,
-1 Adet İstanbul Eğitim Merkezi Şefliği,
•TAŞRA KURULUŞUNDA İSE:
-11 Adet Orman İşletme Müdürlüğü,
-2 Adet Fidanlık Müdürlüğü
-62 Adet Orman İşletme Şefliği,
-7 Adet Kadastro Mülkiyet Şefliği,
-4 Adet Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği
-6 Adet Fidanlık Şefliği,
-1 Adet Arboretum Şefliği,
-1 Adet Depo Şefliği
-2 Adet Eğitim Şefliği
bulunmaktadır.
Bölge Müdürlüğünde Genel Merkeze bağlı, İstanbul’da konuşlanmış 12
Adet Müfettiş ve Orman İdaresi Daire Başkanlığına bağlı 6 Adet Amenajman Rehberlik ve Denetim Başmühendisliği ve Orman Yangınları ile
Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Elektronik-Haberleşme Atölye Şefliği
bulunmaktadır.
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AFK

Şile Afet Hazırlık Altyapısının Geliştirilmesi

YARARLANICININ ADI
Şile Kaymakamlığı

PROJENİN ADI
Şile Afet Hazırlık
Altyapısının Geliştirilmesi

PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
Şile Belediyesi (Ortak)

P

roje kapsamında, afetlere hazırlık çalışmalarının
yapılması, olası bir afet durumunda oluşabilecek
zararların azaltması, olaya müdahale aşamasında
yapılacak çalışmaların toplumun tüm kesimlerini
kapsayacak şekilde planlanması, desteklenmesi ve
koordine edilmesi amaçlanmıştır.
Bu amaçla, ilçede prefabrik AFAD merkezi binası yapılmıştır. Temel afet bilgilerinin ve bir afet durumunda bireyin nasıl davranacağının öğretildiği eğitimler
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
405.426,00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%90 / 364.883,40 TL

yoğun katılımla gerçekleştirilmiştir. İlçe halkında
deprem konusunda farkındalık oluşturan temel afet
eğitimi verilmesinin yanı sıra 50 kişilik arama kurtarma ekibi kurularak tam donanımlı hale getirilmiştir.
Gönüllü arama kurtarma personeli seçilmesi ilçe bazında tüm kesimlerde yoğun ilgi uyandırmış ve gelen
taleplere ek olarak 10 kişiye daha eğitim verilmesini
sağlamıştır. Bu kapsamdaki eğitim faaliyetlerine katılan 60 kişi; afet öncesi ve sonrasındaki durumla-

ra karşı teorik ve pratik olmak üzere temel eğitimleri
alarak, tam donanımlı giysileri ve bir afet durumunda kullanılacak kurtarma malzemelerini tanıma fırsatı bulmuşlardır. Eğitimleri almış olan bu kişiler ilerle-

yen dönemlerde saha eğitimleri vererek farkındalık ve
bilgi aktarma konusunda projenin sürdürülebilirliğini
sağlayacaklardır.

ŞİLE KAYMAKAMLIĞI
Şile Kaymakamlığı, 1926 yılında ve 5442 sayılı il İdaresi Kanunu’na göre
kurulmuş olup İstanbul İli Şile ilçesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Amacı; kamu hizmetlerinin görülmesidir. İlçenin genel idaresinden kaymakam
sorumludur. Bakanlıkların kuruluş kanunlarına göre, ilçede lüzumu kadar

teşkilatı bulunmaktadır. Bu nedenle, ilçenin en büyük mülki amiri olan
kaymakam; memurların sunduğu kamu hizmetinin daha etkin ve verimli
yürütülmesi, vatandaşların kamu hizmetlerine ulaşımının sağlanması ve
kamu binalarının güvenliğinin sağlanmasından sorumludur.
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AFK

Thbb Bünyesinde Istanbul’da Olası Bir
Afet Durumunda Ilk Müdahaleyi Yapacak
Kurumsal Kapasitenin Oluşturulması

PROJENİN ADI
Thbb Bünyesinde İstanbul’da
Olası Bir Afet Durumunda İlk
Müdahaleyi Yapacak Kurumsal
Kapasitenin Oluşturulması

D

YARARLANICININ ADI
Türkiye Hazır Beton
Üreticileri Birliği Derneği

eprem başta olmak üzere afet yönetimi konusunun İstanbul için önemli bir risk faktörü olduğunu gören Türkiye Hazır Beton Üreticileri Birliği Derneği, üyelerinin sahip olduğu teknik makine – ekipman
ve altyapı kaynaklarını deprem anında yapılacak ilk
müdahalelerde kullanarak bu potansiyeli somut bir
faydaya dönüştürecek bu projeyi hayata geçirmek istemiştir.
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
319.750,00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%90 / 287.775,00 TL

Proje başlangıcında proje ekibi ve THBB bünyesinde
“Acil Durum Ofisi” oluşturulmuş ve başlangıç faaliyetleri tamamlanmıştır. Eğitimlerin gerçekleştirilmesi için eğitim müfredatı tamamlanmış ve eğiticilerin
koordinasyonu sağlanarak, başvuruların değerlendirilmesi sonucu katılımcılar seçilmiş ve eğitim programına yerleştirilmiştir. Eğitimler esnasında projenin
tanıtımı gerçekleştirilmiş ve görünürlük faaliyetleri

sürdürülmüş aynı zamanda koordinasyon toplantıları yapılmıştır. Eğitimlerin gerçekleştirilmesini müteakip ise, değerlendirme ve raporlama faaliyetleri
sonuçlandırılmıştır.

Proje bitiminde; afet yönetimi konusunda 7 teknik
eğitim başlığı altında toplam 150 kişi eğitim almıştır.
1 afet yönetimi tatbikatı gerçekleştirilmiştir.Sonuçların duyurulması için düzenlenen toplantıya 38 kişi
katılmıştır.

TÜRKİYE HAZIR BETON ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ
Türkiye Hazır Beton Üreticileri Birliği Derneği, İstanbul merkezli kurulmuş
olan, sektörde hazır beton üretimi yapmakta olan, üreticileri temsil etmektedir. Bu kapsamda kurumsal ve daha küçük ölçekli firmalar dahil
olmak üzere hazır beton sektöründe faaliyet gösteren firmaların tamamına yakını derneğimizin üyesidir. Derneğimiz, üyelerimize iş standartları,
faaliyet alanlarında teknik bilgiler, mevzuatsal ve hukuki sorunlar dâhil
olmak üzere pek çok alanda destek olmaktadır. Sosyal sorumluluk projeleri ve gönüllülük esaslı faaliyetler de derneğimizin üyelerine sağladığı
rehberlik hizmetlerinde yer almaktadır. Dernek olarak faaliyetlerimiz aşağıdaki gibidir:
Eğitim: THBB, her yıl belirlenen eğitim programı çerçevesinde, resmi
kurumların da işbirliğiyle sektör mensuplarına yönelik hizmet içi eğitim
kursları vermektedir, ayrıca, ilgili pek çok kesime yönelik paneller, sempozyumlar düzenlemektedir.
Denetim ve Belgelendirme: THBB, başta hazır beton olmak üzere agrega, kimyasal ve mineral katkı gibi betonu oluşturan ürünlerde denetim ve
belgelendirme hizmeti veren 1995 yılında kurmuş olduğu Kalite Güvence
Sistemi (KGS)’ni desteklemekte ve faaliyetlerini yürütmektedir.
Yapı Malzemeleri Laboratuvarı: Laboratuvarda tüm beton, çimento, agrega, su, uçucu kül ve kimyasal katkı deneyleri yapılmakta, kalibrasyon

hizmetleri verilmekte ve bir okul gibi sektöre kalifiye eleman yetiştirmek
amacıyla laboratuvar teknisyeni yetiştirme kursları düzenlenmektedir. Yapı
Malzemeleri Laboratuvarı başta THBB üyeleri olmak üzere, tüm sektöre ve
inşaatçılara hizmet vermektedir.
Teknik Araştırmalar: Türkiye’de kullanılan betonların kalite ve dayanım
sınıflarının yükseltilmesine ilişkin teknik araştırmalar yürütülmekte ve
desteklenmektedir.
Uluslararası Çalışmalar: Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO)’nin çalışma
organlarında yer alınarak sektörel gelişmeler izlenip Türkiye’ye aktarılmaktadır.
Kongre, Fuar ve Yarışmalar: 1995 yılında İstanbul’da düzenlenen 11.
Avrupa Hazır Beton Kongresi’ne ev sahipliği yapan THBB, 2004, 2008,
2011, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında Beton Kongresi ve Beton, Agrega
ve İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı’nı İstanbul’da başarıyla düzenlemiştir. THBB, 2015 yılında yine İstanbul’da düzenlenen XVII. ERMCO
Kongresi’ne ev sahipliği yaparak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmiştir.
THBB, 2004, 2008 ve 2012 yılında Türkiye’de uygulanan nitelikli yapıların
ve bu yapıları tasarlayan mimarların öne çıkarılması ve iyi uygulamaların
mimarlık ortamına örnek gösterilmesi amacıyla THBB Mimarlık Ödülleri
vermiştir.
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Programın Genel Hedefi
“Çocuklar ve gençlerin maruz kaldıkları risklerden
korunmaları; mutlu, üretken, yaratıcı bireyler olarak var olabilmeleri için bilişsel, fiziksel, psikolojik, sosyal gelişimlerinin desteklenmesidir.”

ÇOCUKLAR
ve

GENÇLER
MALİ DESTEK PROGRAMI

İstanbul Bölge Planı gelişme eksenlerinden Adil Paylaşan, Kapsayıcı ve Öğrenen Toplum kapsamında yer
alan sosyal bütünleşme önceliğinin stratejileri ve
hedeflerinin gerçekleştirilmesinde faydalanılan enstrümanlardan biri de Mali Destek Programlarıdır. Bu
kapsamda, Onuncu Kalkınma Planı ve İstanbul Bölge
Planı vizyonu, gelişme eksenleri ve stratejik amaçları
doğrultusunda, Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı ile çocuklar ve gençlerin hayatlarının bu dönemi için geçerli olan risklerden korunmaları; şimdinin
ve geleceğin mutlu, üretken, yaratıcı bireyleri olarak
var olabilmeleri için bilişsel, fiziksel, psikolojik, sosyal gelişimleri desteklenerek nesnel şartlar ve öznel
deneyimleri üzerinden iyi olma hallerinin artırılması
amaçlanmıştır.
Arka Plan
Çocukların ve gençlerin sürdürülebilir kalkınmadaki rolü birçok uluslararası ve ulusal belgede kabul
edilmekte; onların toplumsal refahın artmasında
önemli unsurlar olduğu belirtilmektedir. Çocukların
korunması, sağlıklı gelişimlerinin sağlanması ve potansiyellerinin ortaya çıkarılması kalkınmanın sürdürülebilirliği için temel teşkil etmektedir. Dinamik
ve nitelikli genç nüfus ise ülkelerin sosyoekonomik
gelişmesine önemli ölçüde kaynaklık eden beşeri sermayenin özünü oluşturmaktadır.
Dolayısıyla, ulusal kalkınma hedeflerine ulaşılabilmesi için ülkenin geleceğinin güvencesi olan genç
nüfusun etkin bir şekilde değerlendirilmesi önem
taşımaktadır. Yasalara göre 0-18 yaş arası olan kişiler çocuk olarak kabul edilmektedir. Bu kritere göre
Türkiye’nin %30’u çocuk olup, İstanbul Bölgesi’nde
çocuk oranı ise %27,9’dur. Çocuklar ve Gençler Mali
Destek Programı’nın temel hedef gruplarından biri
olan çocuklar sürdürülebilir kalkınma için taşıdıkları
potansiyellerle birlikte kırılganlıkları en yüksek olan
dezavantajlı gruplardan birini oluşturmaktadırlar.
Yoksulluk, eğitime erişimde yaşanan problemler, istismar, suça sürüklenme, çocuk işçiliği çocukların
dezavantajlılık nedenleri arasındadır. Çocukların dezavantajlılık sebeplerinden olan yoksulluk oranlarına bakıldığında; 2009 TÜİK Yoksulluk Araştırmasına
göre kentlerde 15 yaşından küçük fertlerin %13,7’si
yoksuldur. “Türkiye’de Her Dört Çocuktan Biri Yoksul” çalışmasına göre ise İstanbul’un yoksul çocuk
sayısının 736 bin ve çocuklar arasında yoksul çocukların oranının ise %24,5 olduğu görülmektedir
(BETAM, 2013). Yoksul çocuklar sağlık sorunlarıyla
daha fazla karşı karşıya kalmakta, ebeveynlerin yoksulluğu ve sosyal dışlanmışlığı çocukların bilişsel
gelişimleri ve eğitim başarıları üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Yoksulluk, çocukların ve ergenlerin psiko-sosyal sağlığını tehdit etmekte, hayatlarının ilerleyen dönemlerinde suça yönelmelerine,
okulu bırakmalarına neden olabilmektedir. Çocuklar
sadece mutlak yoksulluktan etkilenmemektedir, yetişkinlerin kendileri açısından zorunlu ihtiyaç olarak
görmedikleri mal ve hizmetler çocukların yoksunluk
hissetmesine neden olabilmekte başkalarının sahip

oldukları yaşam tarzlarının ve fırsatların kendilerine
uzak olduğunu düşünebilmektedirler (UNICEF,2005).
Çocuklar yaşadıkları sosyal dışlanmayla beraber ekonomik, sosyal ve kültürel kaynaklara ulaşamadıkları için potansiyellerini tam olarak gerçekleştirmekte zorlanmaktadır. İstanbul’da toplam çocuk sayısı
3.859.066 olup, 0-18 yaş arası eğitime kayıtlı öğrenci
sayısı 2.997.547’dır. Eğitim çocuklar için fırsat eşitliği sağlaması ve yoksulluğun sonraki nesillere aktarılmasını önleyerek, yoksulluğun kronik hale gelmesini engelleme noktasında önem arz etmektedir.
Programın hedef gruplarından olan gençler, çocuklarla beraber bir diğer kırılgan grubu oluşturmaktadır.
Gençlerin belli başlı problemleri eğitimsizlik, yoksulluk, işsizlik, kayıt dışı çalışma, sosyal dışlanma, toplumsal karar alma süreçlerinde bulunamama olduğu
gibi okul veya iş dışı zamanlarını değerlendirebilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri, sosyalleşebilecekleri alanların çok kısıtlı olması, madde bağımlılığı
ve suça sürüklenme de yaşamlarının bu döneminde
daha yoğun olarak karşılaştıkları problemlerin arasında yer almaktadır. Engelli çocuk ve gençlerin ise
sosyal içerme bağlamında özellikle önceliklendirilmesi gerekmektedir. TÜİK’in kayıtlı olan engelliler
arasında yaptığı Özürlülerin Sorun ve Beklentisi
Araştırmasına (2011) göre engellilerin %41,6’sı okur
yazar değildir ve engelliler arasında lise ve lise üstü
eğitim oranı %7,7’dir.Yine aynı çalışmaya göre kota1
sistemine rağmen engellilerde çalışma oranı %14,3
gibi oldukça düşük bir seviyededir. Bu oranlar engelli
olmayan nüfusun oldukça gerisinde yer almaktadır.
Türkiye sahip olduğu genç ve dinamik nüfusu ile
önümüzdeki dönem için demografik fırsat penceresi
yakalamış bulunmaktadır. Genç nüfusun toplam nüfus içindeki payının yüksek olması İstanbul’a ekonomik ve sosyal kalkınma bakımından önemli fırsatlar
sunmakla birlikte, İstanbul bu avantajını yeterince
değerlendirememektedir. Gençlerin istihdama katılım
oranlarının düşük olmasının yanı sıra, hem eğitim
hem de istihdam dışında yer alan genç sayısı oldukça yüksektir. TÜİK verilerine göre 2012 yılı itibarıyla
çalışma çağı nüfusunda işsizlik oranı %11,3 iken, 1519 yaş grubunda işsizlik oranı %19,1, 20-24 yaş arası
nüfusta ise %20,4’tür. Bu göstergeler Türkiye’de genç
işsizlik oranının yüksek seyrettiğini ortaya koymanın
yanı sıra gençler için fırsatların ne kadar az olduğunu da yansıtmaktadır. 2012/2013 öğrenim yılı için
ortaöğretim net okullaşma oranı %71,4 olup, okula
devam etmeyen %28,6 oranındaki gencin sosyal içerilmeleriyle ilgili çalışma yapılması gerekmektedir
10. Kalkınma Planı’nda da “Nitelikli İnsan, Güçlü
Toplum” ana başlığı altında çocuk ve gençlerin karşı
karşıya kaldıkları riskler belirtilmiş, çocuk ve gençlerin iyi olma hallerinin desteklenmesi, potansiyellerini geliştirmeye ve gerçekleştirmeye yönelik fırsat
ve imkanların artırılmasına yönelik hedefler belirlenmiştir. 10. Kalkınma Planı’yla uyumlu olarak 20142023 İstanbul Bölge Planının Adil Paylaşan, Kapsayıcı ve Öğrenen Toplum ekseninin Sosyal Bütünleşme

önceliği altındaki Çocuk ve Gençlerin Bilişsel, Fiziksel, Psikolojik, Sosyal Gelişimleri Desteklenerek İyi
Olma Hallerinin Artırılması stratejisi başta olmak
üzere Engellilerin Ekonomik ve Sosyal Hayata Katılımının Önündeki Engellerin Kaldırılması ve Hayata
Tam Katılımlarının Sağlanması stratejisi, Her Yaş İçin
Yüksek Standartlarda ve Yaratıcı Eğitim ve Dönüşen
İşgücü, Gelişen ve Artan İstihdam öncelikleri Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programının dayandığı ana
strateji ve önceliklerdendir.
Programın Hedef ve Öncelikleri
Programın Genel Hedefi: “Çocuklar ve gençlerin maruz kaldıkları risklerden korunmaları; mutlu, üretken,
yaratıcı bireyler olarak var olabilmeleri için bilişsel,
fiziksel, psikolojik, sosyal gelişimlerinin desteklenmesidir.”
Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı ile İstanbul’daki çocuklar ve gençlerin bilgi, beceri, yapabilirlik ve farkındalıklarını artırarak toplumsal hayata aktif katılım sağlayan bireyler olmalarının sağlanması;
yoksulluk, engellilik, suça sürüklenme vb. nedenlerle
ortaya çıkan dezavantajlılığın azaltılması hedeflenmiştir. Bu Program 2012 yılında İSTKA tarafından yayınlanan Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik Beceri
ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek Programı’nda da ortaya konan hedefle devamlılık arz ederek, çocuk ve genç nüfusun sağladığı fırsat penceresini kullanan ve barındırdığı riskleri azaltan sağlıklı toplum
hedefine katkı sağlamaktadır.
Öncelikler
Öncelik 1. Dezavantajlı, özel ihtiyaç sahibi, risk grubunda bulunan çocuk ve gençlerin eğitim, sağlık,
adalet, sosyal hizmet vb. hizmetlere erişiminin artırılması, sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının
sağlanması.
Çocuk ve gençlerin; eğitimsizlik, engellilik, yaşam koşullarının zorluğu ve yoksulluk, toplumsal cinsiyet
eşitsizliği, korunmaya muhtaçlık, şiddet ve istismar,
çocuk işçiliği, bağımlılık gibi nedenlerle ortaya çıkan
dezavantajlılığının azaltılması hedeflenmiştir. Bu şekilde dezavantajlı çocuk ve gençlerin sosyal hizmetler
ve kent hizmetlerine erişimlerinin artırılması, sosyal
hizmet sunan kurumlar arasında işbirliğinin tesisi,
dezavantajlı çocuk ve gençlere hizmet sunan personelin çocuk ve gençlerin ihtiyaçlarına doğru bir şekilde
cevap verebilmesi için gerekli bilgi ve becerilere sahip olmasının temini, dezavantajlı çocuk ve gençlere
ve ailelerine sosyal, hukuki, psikolojik danışmanlık,
rehberlik ve rehabilitasyon hizmetleri sunularak çocuklar ve gençlerin toplumsal yaşamın tüm alanlarına katılımlarının sağlanması, özellikle risk altındaki
çocuk ve gençlerin suçtan ve zararlı alışkanlıklardan
korunmaları için sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere yönlendirilerek sağlıklı gelişimlerinin sağlanması
hedeflenmiştir. Risk altındaki çocukların okulu terk
etmelerinin engellenmesi, serbest zamanlarını gelişti-

rici faaliyetlerle geçirmelerinin sağlanması, çocuk istismarının ve şiddetin engellenmesi, çocuk işçiliğinin
azaltılması, ailelerin farkındalığının ve duyarlılığının
artırılması, sokaktaki çocukların sokaktan alınıp aile
yanına ya da ilgili sosyal hizmet kurumlarına yönlendirilmesi, rehabilitasyonlarının sağlanarak okula
geri dönüşlerin temin edilmesi için bütüncül hizmet
modellerinin geliştirilmesi, mevcut işbirliklerinin
güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede çocukların sokakta yaşamalarına ve/veya çalışmalarına neden olan sebeplerin ortadan kaldırılmasına katkıda
bulunan tedbir ve çalışmalar önemli görülmektedir.
İstanbul’da diğer ilçelere göre daha dezavantajlı olan
Esenler, Gaziosmanpaşa, Sultanbeyli ve Bağcılar ilçeleri program kapsamında önceliklidir.
Öncelik 2. Gençlerin bilgi, yetenek ve becerilerine uygun eğitim ve iş alanlarına yönlendirilerek istihdam
edilebilirliklerinin artırılması.
Çocuk ve gençlerin ilgili eğitim kademelerinde bilgi
ve yeteneklerine uygun branşlara ve mesleki eğitimlere yönlendirilmelerini sağlayacak tanıtım ve rehberlik hizmetinin sunulması, ailelerin çocuklarının
eğitim hayatının planlanmasında ve çocuklarına destek olmalarında etkili olacak danışmanlık ve hizmet
mekanizmalarının kurulmasının sağlanması hedeflenmiştir. Gençlerin işgücü piyasasına girerken karşılaştıkları zorlukların azaltılması ve okuldan işe geçiş
sürelerinin iyileştirilmesi sürecinde mesleki rehberlik
ve yönlendirme faaliyetleri ile bilgiye daha doğru ve
kolay ulaşımı sağlanması, gençlerin bilgi, beceri ve
talepleri ile doğru orantılı iş kollarında yer almaları
amaçlanmıştır.
Öncelik 3. Çocuk ve gençlerin yaratıcılık, yenilikçilik
ve girişimcilik kapasitelerinin artırılması.
İş dünyasında ve çeşitli eğitim kurumları arasında
gençlerin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitelerini
artırmayı özel olarak hedefleyen yapıların ve işbirliklerinin sayısının artırılması ve mevcut yapıların
geliştirilmesi hedeflenmiştir. İstanbul’un, çocuk ve
gençlerin yeni teknolojilere hızlı ve sağlıklı biçimde
adapte olabilmelerini, yenilikçi/yaratıcı fikirlere sahip
gençlerin fikirlerini olgunlaştırabilmelerini, işbirliği
kurabilecekleri niteliklere sahip kişi veya kurumlarla
bir araya gelebilmelerini ve finansmana erişebilmelerini sağlayan, çocuk ve gençler için fırsatlar sunan bir
kent olması önemlidir. Çocuk ve gençlerin yenilikçilik ve girişimcilik potansiyelini arttıracak çalışmalar
Bölgemizin ar-ge ve yenilik odaklı çıktılarında çarpan
etkisi yaratacaktır. Bu bakımdan çocuk ve gençlerin
potansiyellerinin; eğitim, çeşitli desteklere erişim ve
farklı disiplinlerden öğrencilerin ortak çalışma imkanı bulabilmesi gibi alanlarda yine yenilikçi açılımlarla desteklenmesi değerlendirilmiştir.
Bu program için 25.000.000 TL kaynak tahsis edilmiştir. Program kapsamında 46 proje toplam uygun
maliyetlerin %25’i ile %90’ı oranında desteklenmiştir.

GEN

Yıldız Gençler Projesi

PROJENİN ADI
Yıldız Gençler Projesi

YARARLANICININ ADI
Bağcılar Belediyesi
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
Bağcılar Kaymakamlığı (Ortak)
Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
(İştirakçi)

D

ezavantajlı, özel ihtiyaç sahibi ve risk grubunda
bulunan çocuk ve gençlerin eğitim, sağlık, adalet,
sosyal hizmet ve benzeri hizmetlere erişim imkânlarının kısıtlı oluşu, söz konusu çocuk ve gençlerin
sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının istenen düzeyde olmaması bu projenin ortaya çıkış nedenlerini
oluşturmuştur.

Projede çocuk ve gençlerin yaratıcılık, yenilikçilik ve
girişimcilik kapasitelerinin artırılması ve gençlerin
bilgi, yetenek ve becerilerine uygun eğitim ve iş alanlarına yönlendirilerek istihdam edilebilirliklerinin artırılması amaçlanmıştır.
Bu amaçlara dönük olarak gençlik destek birimi oluşturulmuş, atölye ve kulüp çalışmaları ile akıl fikir
pazarı faaliyeti gerçekleştirilmiştir.
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.035.582,79 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%90 / 932.024,51 TL

Projenin sonu itibariyle tüm çalışmalar tamamlanmış
ve faaliyetler başarı ile sonlandırılmıştır. Tüm atölyelerde somut çıktılara ulaşılmıştır. Örneğin; Resim
Atölyesi’nde sergiler hazırlanmış, Bilim Atölyesi’nde
bilim şenliklerine katılarak yapılan deneyleri gösterilmiş, Edebiyat Atölyesi’nde sanat geceleri hazırlanmış, Robot Atölyesi’nde 3D yazıcı yapımı gibi gelişmiş
teknolojiye sahip ürünlerin yapımı gerçekleştirilmiştir. Spor faaliyetleri ile gençliğin her yönüyle sağlıklı
bireyler olarak yetiştirilmesine katkıda bulunulmuş
ve dil çalışmaları ile de konuşmaya yönelik olarak
eğitimler verilerek gençlerin eğitimine katkıda bulunulmuştur. Proje kapsamında açılan 16 atölyeden
1379 kişi faydalanmıştır.

BAĞCILAR BELEDİYESİ
1920’li yıllarda 40 çeşidin üzerinde üzüm türünün yetiştiği meşhur bağları
nedeniyle bölge Bağcılar ismiyle anılmaya başlamıştır. Bağcılar, 1992’de
3806 sayılı yasa ile bağlı bulunduğu Bakırköy Belediyesinden ayrılmış; Kirazlı, Güneşli ve Mahmutbey semtlerinin birleştirilmesi sonucu ‘Bağcılar’
adı ile müstakil bir belediye haline gelmiştir.

Bağcılar Belediyesi, Önce insan” anlayışıyla halkıyla bütünleşen, hizmet
üretiminde öncü, hayatı kolaylaştıran bir belediye olmayı kendine misyon
edinmiştir. Şehir bilinci yüksek, çağın hayat standartlarına sahip örnek bir
kent oluşturmak vizyonu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde
çalışmalarına devam etmektedir.
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GEN

Engelleri Kaldıralım İş Hayatına Atılalım

PROJENİN ADI
Engelleri Kaldıralım
İş Hayatına Atılalım

P

YARARLANICININ ADI
Çatalca Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
Çatalca Kaymakamlığı (Ortak)
Trakya Serbest Bölge Müdürlüğü (İştirakçi)
Çatalca Halk Eğitimi Merkezi (İştirakçi)
Çatalca Sanayici ve İş Adamları Derneği
(İştirakçi) Çatalca Mesleki Eğitim Merkezi
(İştirakçi)

roje kapsamında 15-25 yaş aralığında bulunan Çatalca’da yaşayan engelli gençlere mesleki beceriler
kazandırmak, bu gençlerin istihdam edilebilirliklerini
artırmak ve istihdam yoluyla toplumda maruz kaldıkları risklerden korunmalarını, mutlu üretken bireyler
olarak toplumun diğer bireyleriyle eşit koşullarda yaşamalarını sağlamak amaçlanmıştır.
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
534.999,00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%90 / 481.499,10 TL

Bu amaç doğrultusunda projede toplumsal işgücüne
katılabilecek özelliklere sahip engellilerin rehberlik
ve psikolojik destek alabilecekleri, evlerinden araçla
alınıp evlerine araçlarla bırakılacakları, öğle yemeklerinin verileceği, iş piyasasının da beklentileri göz
önünde tutularak engellilere uygun mesleki eğitim
alabilecekleri bir Engelli İstihdamı Rehberlik ve Mes-

leki Eğitim Hizmetleri Merkezi kurulmuştur. Proje
süresince merkezde 35 engelliye toplumsal alanda
çalışma konusunda psikolojik destek ve rehberlik
hizmeti verilmiştir. 35 engellinin tamamı açılan mesleki eğitim kurslarından faydalanmıştır. Engelliler
konusunda ilçe halkında farkındalık yaratmak, halkı
bu projenin içine çekmek ve işverenleri engelli istih-

damı konusunda bilinçlendirmek için Çatalca’daki 40
işverenle bilinçlendirme seminerleri düzenlenmiştir.
Proje süresince kurulan merkez bünyesinde engelliler ve işverenlerle yapılan faaliyetler sonucunda 35
engellinin %20’ sinin istihdam edilmesi sağlanmıştır.

ÇATALCA SOSYAL YARDIMLAŞMA
VE DAYANIŞMA VAKFI
Anayasamızda belirtilen sosyal devlet ilkesinden hareketle, 1986 yılında
3294 sayılı kanunla; yoksul vatandaşlarımızın desteklenmesi, toplumsal
dayanışma bilincinin güçlendirilmesi, sosyal barışın korunması amacıyla
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu (SYDTF) ve Türkiye genelinde illerde vali, ilçelerde ise Kaymakam başkanlığında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) kurulmuştur. Buna paralel olarak da
1986 yılında ilçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kurulmuştur.

Kurumumuzdan vatandaşların yararlanacağı hizmetler arasında nakdi
yardımlar, gıda yardımları, yakacak yardımları, giyecek yardımları, barınma ihtiyacı için yapılan yardımlar(ev yapım-ev onarım-ev eşyası),afet
yardımları (deprem-sel-yangın), eğitim yardımları, sağlık yardımları, engellilere yardımlar, ortopedik yardımlar (Protez-Özürlü Araç-Gereçleri),
gelir getirici ve sosyal içerikli proje yardımları, yaşlılık ve engelli maaşı
yardımları, muhtaç asker aylığı yardımları, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik dul maaşı yardımları, genel sağlık sigortası hizmetleri, evde bakım
maaşı bağlanması için hane ziyaretleri ve raporlama işlemlerinin yapılması bulunmaktadır.
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GEN

Yaratıcı İkizler Sanat Ve Tasarım Atölyeleri

PROJENİN ADI
Yaratıcı İkizler Sanat Ve
Tasarım Atölyeleri

YARARLANICININ ADI
Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
Gaziosmanpaşa Belediyes (İştirakçi)

E

ngelli bireylerin toplumda kendilerine çok fazla
yer bulamamaları, kendilerini ifade edebilecekleri
ve sosyalleşebilecekleri alanların azlığı, akranları ile
iletişime geçme imkânlarının kısıtlı olması projenin
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Projede 15-25 yaş
arasındaki engelli ve normal gelişim gösteren gençlerin ortak yaratıcı ve sosyal faaliyetlerle sosyalleşmelerini ve engelli gençlerin toplumla kaynaşmasını
sağlamak hedeflenmiştir.

Proje süresince fotoğrafçılık atölye çalışmaları, tiyatro/drama atölye çalışmaları, takı tasarım, seramik,
sabun ve keçe yapımını içeren el sanatları faaliyetleri
gerçekleştirilmiştir. 60 engelli genç ve 330 normal gelişen genç 1. yarıyılda, diğer 60 engelli genç ve 330
normal gelişen genç 2. yarıyılda çalışmalara katıl-
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
457.585,00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%90 / 411.826,50 TL

mıştır. Engelli öğrenciler 4 ay boyunca eğitim görmüş
olup, birebir çalışma yapacağı normal gelişen öğrenci
1 ay boyunca çalışmalara katılmıştır. Normal gelişen
öğrenciler aylık olarak değiştirilmiştir.
Atölye çalışmalarının yanında öğrencilerle ilçe ve il
düzeyinde geziler (müze, sergi, fuar v.s.), piknikler,
okullara ziyaretler gerçekleştirilmiş, 2.dönem atölye
çalışmaları sonunda sergiler düzenlenmiştir.
Proje ile bir sosyal merkez oluşturulmuştur. Bu merkezde toplamda 120 engelli genç ve 660 normal gelişen genç sanatsal faaliyetlerle bir araya getirilmiştir.
Proje hakkında 1500 veli bilgilendirilmiş, oluşturulan
sosyal medya hesabı ile etkinlikler herkesle paylaşılmıştır. 5 sayılık öğrenci dergisinden 2500 adet basılıp

dağıtımı yapılmıştır. 2 tane el sanatları ve fotoğraf
sergisi düzenlenmiş ve tüm ilçe halkına ulaşabilmesi
için halka açık alan seçilmiştir. 100 afiş ve 1000 broşür basılmış, dağıtılmış ve projenin tanıtımına katkı
sağlanmıştır.
Proje kapsamında genç engelliler ve normal gelişen
bireyler birlikte sosyalleşme imkânı bulmuşlardır.
Projede tanışan gençlerin kendi aralarında gruplar
oluşturdukları, atölyeler haricinde de görüştükleri
gözlenmiştir. Buna ek olarak engelli bireylerin kendi-

ni ifade etme, kendini savunma, başkalarıyla eğlenme, kendine hedef koyma gibi becerileri akran desteği
ile daha fazla gelişmiştir.
Proje, toplumda bir tabuya dönüşmüş olan engelli birey kavramını ve bu kavram için oluşturulmuş toplumsal normları engelli ve normal gelişen gençlerle
birlikte değiştirmeyi amaçlamıştır. Proje bu bireylerin
birlikte yapabilecekleri işler açısından güzel bir örnek
teşkil etmektedir.

GAZİOSMANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İlçenin merkezini oluşturan “Taşlıtarla” 1950 yıllarına kadar 15-20 hanelik küçük bir yerleşim birimi iken zor şartlarda yaşayan aileleri yerleştirmek amacıyla 500 adet konut yapılmış, aynı yıllarda Bulgaristan’dan
gelen göçmen aileler için konut yapımıma devam edilmiş, konut sayısı,
2000 adet göçmen konutu daha yapılarak ailelere dağıtılmasıyla Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya, Romanya da dâhil olmak üzere dış göç
yapanlarla birlikte yurdun çeşitli bölgelerinden yapılan göçlerle genişlemiş, yapılaşma da hızla artınca bölge ilçe konumuna gelmiştir. 1958 yılına kadar Eyüp ilçesi Rami bucağına bağlı “Göktepe” adını taşırken, aşırı
göç ve yapılaşma sonucu genişlemesiyle 27.08.1963 yılında 308 sayılı
kanunla Eyüp ilçesinden ayrılmış, “Gaziosmanpaşa” adıyla ilçe olmuş ve
Kaymakamlığımız teşekkül etmiştir.

Kaymakamlığımız Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP)
kapsamında başarılı projelere imza atmıştır. Projelerimiz; ‘ Biliyorum Biliyorsun’, ‘Gezegenimizi Kurtaralım… Okullarımızdan Başlayarak’, ‘Farklılıklar ve Çeşitliliklerle Birlikte Daha Anlayışlı Bir Avrupa Öğrenmesine Doğru’, ‘Avrupa Birliği ve Ben’ olarak hayata geçirilmiş ve tamamlanmıştır.
Kaymakamlığımız İstanbul Kalkınma Ajansından sağladığı kaynak aktarımı ile de çevreye dost enerji kazanımı konulu eğitimleri de ihtiva eden
“Enerji Okul Projesi” ile normal gelişen ve engelli gençleri sanatsal faaliyetlerle kaynaştırarak çift taraflı kazanımları temin amaçlı “Yaratıcı İkizler
Projesi”ni hayata geçirmiştir.

Kaymakamlığımıza bağlı İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü, İlçe Tapu Müdürlüğü, İlçe
Malmüdürlüğü, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü Gaziosmanpaşa ilçesinde ikamet eden vatandaşların tüm yaşamsal ihtiyaçlarını
yasalar çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına en etkin şekilde
temin edilmesini sağlamaktır.
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GEN

Çocuk Kaşifler Sanal Dünyada

PROJENİN ADI
Çocuk Kaşifler Sanal Dünyada

YARARLANICININ ADI
Kanserli Çocuklara Umut Vakfı

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
411.500,00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%89,20 / 367.058,00 TL

Ç

ocuk Kaşifler Sanal Dünyada, Kanserli Çocuklara
Umut Vakfı tarafından, çocukların ve gençlerin,
farklı ilgi alanlarına yönelik bilgilere ve etkileşimli
aktivitelere ulaşarak, eğlenceli ve nitelikli zaman geçirebilmeleri için özel olarak tasarlanan bir e-öğrenme portalıdır. Projenin amacı, İstanbul’da kanser tedavisi görmekte olan çocukların bilişsel gelişimlerini
ve psiko-sosyal uyumlarını desteklemek amacıyla bir
web tabanlı eğitim portalı kurmak ve çocukların bu
portal aracılığıyla zihinsel gelişimlerini destekleyecek
ve stres seviyelerini azaltacak informal oyunlara ve
uygulamalara katılmalarına imkan sağlamaktır.
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www.cocukkasifler.org isimli web tabanlı e-öğrenme
portalında, çocuklar ve gençlere yönelik, sanat, internet ve bilgisayar, doğa ve çevre, yaşam, düşünüyorum, sayılarla oyun, sağlık ve bilim temalarında
uygulamalar bulunmaktadır. Üye girişlerinin ardından kullanıcılar portalda yer alan toplam 111 içeriğe
erişebilmektedir. Bunların 15’i oyun, 85’i interaktif
okuma metni ve 11’i videodan oluşmaktadır.
Portala üye olan kullanıcılar, kendi avatarını seçerek,
profil sayfalarını oluşturabilmektedir. Ayrıca portaldaki etkinlikleri tamamladıkça, katılımcılar çeşitli

puanlar, rozetler ve kupalar kazanmaktadırlar. Kullanıcılar “Benim Sayfam” bölümünden kazandıkları
puanları, bölümlere göre aldıkları puanları ve tüm
kullanıcılar arasındaki puan sıralamalarını kolaylıkla görebilmektedir.
Proje sonunda 21 eğitmenin desteğiyle eğitimlere
katılan 100 KAÇUV gönüllüsüyle 504 çocuğa ulaşılmıştır. 504 üyenin %24’ü genç; %76’sı çocuk olarak
sayfaya üye olmuşlardır. Temaların kullanım yüzdeleri en çok tercih edilenden en az tercih edilene doğru
bilim, internet ve bilgisayar, sayılarla oyun, doğa ve
çevre, sağlık, yaşam, sanat ve düşünüyorum şeklinde
sıralanmıştır. Çocuk ve gençlerin, portalda yer alan
temaların çoğunun %30’unu tamamlayarak bilgi ve
becerilerinde gelişim sağladıkları görülmüştür. Sadece genç kullanıcıların sağlık, internet ve bilgisayar ve
doğa ve çevre başlıklarının %30’dan daha azını tamamlamadıkları görülmüştür.

KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI
Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), 2000 yılında, maddi durumları
sebebiyle tedavileri aksama riski taşıyan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki
çocukların tedavilerinin devamlılığını sağlamak için kurulmuştur. Kuruluşundan beri hem tedavi ortamlarının iyileştirilmesi, hem de çocukların psikolojik ve sosyal açıdan desteklenmesi adına, İstanbul’da bulunan kamu
ve üniversite hastanelerinin Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Servisleri
ile birlikte işbirlikleri geliştirmektedir. 2012 yılında hayata geçirdiği Aile

Evi ile, tedavi için şehir dışından İstanbul’a gelen ailelere ve çocuklarına
tedavi süresince ücretsiz konaklama imkanı sağlamaktadır. Ayrıca kanser tedavisi gören çocuklar ve aileler için bilgilendirici broşür ve yayınlar
hazırlamakta ve toplum genelinde çocukluk çağı kanseri farkındalığının
yaratılması için tanıtımlar düzenlemektedir.
www.kacuv.org
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GEN

Düş Gezgini Projesi

PROJENİN ADI
Düş Gezgini Projesi

YARARLANICININ ADI
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü (İştirakçi)

P

roje kapsamında, İstanbul’un Gaziosmanpaşa,
Bağcılar ve Esenler ilçelerindeki ilköğretim 1-8. sınıf düzeyindeki 2.500 çocuğun temel sanat kavramları ile tanışmalarını sağlamak, sanatsal becerilerini
artırmak, sanata yönelik olumlu tutum kazanmalarına katkıda bulunmak, sanatsal etkinlikler yoluyla
iletişim ve takım çalışması gibi becerilerini geliştirmek hedeflenmiştir.
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
224.275,000 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%90 / 201.847,50 TL

Bu hedef doğrultusunda, Türkiye Eğitim Gönüllüleri
Vakfı’na ait bir tır dorsesi sanat atölyesine dönüştürülmüştür. Çocuklar için akrilik boya ile portre çalışması, heykel – strafor, sanatçı tanıma, mono baskı,
eva ile mozaik, etık malzeme çalışmalarını içeren 6
saatlik Düş Gezgini İçeriği hazırlanmıştır. Gönüllüler
için ise 8 saatlik Düş Gezgini İçeriği hazırlanmış ve 4
tane gönüllü eğitimi yapılmıştır. Düş Gezgini sayesinde 4 okulda 2500 çocuk ve 42 gönüllü sanat eğitimi
almış olup; her eğitim sonunda 4 okulda 4 farklı sergi
açılmıştır. Tüm etkinlikler tamamlandıktan sonra seçilen ürünlerden bir İstanbul Sergisi yapılmıştır.

Ayrıca çocukların 285’i ile anket çalışması, 20’si ile
yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Çocuklara, yapılan
çalışmaların sanatla ilgili düşüncelerini etkileyip etkilemediği sorulduğunda çocukların %70’i programa
katılmanın sanata ilişkin görüşlerini olumlu yönde
etkilediğini ifade etmiştir. Çocukların sanat farkındalığının yanı sıra, veliler öğretmenler ve okul idarecileri de sanat eğitimi konusunda önemli ölçüde farkındalık kazanmıştır.

TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI
TEGV’in amacı; 6-16 yas arası çocuklarımızın Cumhuriyetimizin temel
ilke ve değerlerine bağlı, akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan, kendi yaratıcılığını harekete geçirebilen, barışçı, farklı düşünce
ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmaktır. Oluşturduğu özgün
eğitim programlarını ülke sathında bulunan etkinlik noktalarında gönüllülerinin desteğiyle hayata geçirir.
Proje Deneyimleri:
- Düşünmeyi Öğreniyorum Çocuklar için Eğitim Projesi / ISTKA ve TEGV
- İstanbul Projesi / Avrupa Kültür Başkenti ve TEGV

- Gönüllüler için Destek Atölyesi / Avrupa Birliği-Merkezi Finans ve İhale
Birimi
- Gönül Köyü Projesi / Sodes, Şanlıurfa Valiliği, Kalkınma Bakanlığı
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı 37 farklı şehirde 10 Eğitim Parkı, 37
Öğrenim birimi ve Düş Gezgininin de dahil olduğu 24 Ateşböceği Gezici Öğrenim Birimi ile tüm Türkiye’de etkinliklerini yürütmektedir. Vakfımız
danışmanlarla birlikte çalışarak özgün içerikler üreterek çocukla buluşturmaktadır. Kendi mekanlarında çocuk dostu ortamlar yaratarak farklı bir
bakış açısı sunmakta, çocukları sanat, spor ve yaşamının dışında bir çok
farklı etkinlikle tanıştırmaktadır.
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GEN

Yarının Sineması

PROJENİN ADI
Yarının Sineması

P

YARARLANICININ ADI
Sinema ve Televizyon Eseri
Sahipleri Meslek Birliği

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
279.550,00 TL

PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
Aile ve Sosyal Politikalar
İl Müdürlüğü (İştirakçi)

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%90 / 251.595,00 TL

roje kapsamında, yetiştirme yurtlarında devlet
bakımı ve koruması altında bulunan gençlerin
sinema ve televizyon alanında belirlenen (ara) mesleklere yönelik eğitilmesi yoluyla bilgi ve becerilerinin arttırılması ve istihdamlarına katkı sağlanması
amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, proje yönlendirme kurulu ve proje ekibi kurulmuştur. Gerekli mal alımları
gerçekleştirilmiş, SETEM AKADEMİ’nin tadilatı yapılmıştır. Proje ile ilgili bir tanıtım toplantısı ve çalıştay
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düzenlenmiştir. Meslek analizleri ve rehberlik portalı
oluşturulmuştur. Proje kapsamında 3 eğitim programı için eğitim içeriği hazırlanmıştır. 5 eğitim programı kapsamında, yetiştirme yurtlarından toplam 50
gence eğitim verilmiştir. Ayrıca sinema ve televizyon
bölümlerinden mezun 30 genç eğitime tabi tutulmuştur. Saha set ziyaretleri yapılmış, örnek uygulamalar
gösterilmiştir. Proje kapanış toplantısı düzenlenmiş
ve kapanış kitapçığı yayınlanmıştır.

SİNEMA VE TELEVİZYON ESERİ
SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ
SETEM (Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği), 16 Nisan
2003’te T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının “faaliyet iznini” onaylamasıyla
resmen kurulmuştur.

Meslek Birliğimiz SETEM, uluslararası alanda meslek birlikleri federasyonu CISAC üyesidir. SETEM Akademi kapsamında eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir.

Üyeleri arasında Metin Erksan, Ö. Lütfi Akad, Halit Refiğ gibi geçmiş
dönemin efsane isimlerinin yanı sıra, yakın dönem sinemamızın Semih
Kaplanoğlu, Nuri Bilge Ceylan, gibi yıldız yönetmenleri bulunan SETEM,
sinemamızda asıl eser sahibi Meslek Birliği olarak güçlü bir temsiliyete
sahiptir.

Uluslararası alanda Türk Sinemasını tanıtmaya yönelik film haftaları düzenlenmektedir.
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GEN

Kendimi Gördüm, Hayata Döndüm

PROJENİN ADI
Kendimi Gördüm,
Hayata Döndüm

YARARLANICININ ADI
Beylikdüzü Kaymakamlığı

PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü (Ortak)
Gönüllü Anneler Derneği (Ortak)
Beylikdüzü Kaymakamlığı SYDV (Ortak)
Beylikdüzü Belediyesi (İştirakçi)
Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (İştirakçi)

K

endimi Gördüm, Hayata Döndüm projesinde İstanbul ilinde yer alan iki bakım ve sosyal rehabilitasyon merkezinde devlet koruması altında bulunan 13-18 yaş arası istismarın çeşitli tiplerine maruz
kalmış, madde kullanım deneyimi bulunan, töre, can
güvenliği riski vb. nedenlerle bakım ve koruma altına alınan, çeşitli ruhsal/davranışsal sorunlara sahip
olan kız çocuklarının eğitimsizlik, korunmaya muhtaçlık, şiddet ve istismar vb. nedenlerle ortaya çıkan
dezavantajlılığının kurum dışı psiko-sosyal rehabilitasyon hizmetlerinin sunularak azaltılması, kurumlar arası işbirliğinin tesisi, ayrıca bu kızlara mesleki
beceri kazandırarak toplumsal yaşama katılımlarının
sağlanması hedeflenmiştir. Proje sonunda hedef grubun %70’inin sosyal hayata entegrasyonlarının tamamlanması amaçlanmıştır.
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
265.496,00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%90 / 238.946,40 TL

Bu doğrultuda, psikolojik/psikiyatrik tedavi programı
oluşturulmuş ve uygulanmıştır. Hedef grubun ruhsal/
davranışsal sorunlarının ve yaşadıkları travmaların
olumsuz etkilerinin iyileştirilmesine ve terapötik sürece katkı sağlanmıştır. Verilen psiko-eğitimler, yapılan
psiko-drama çalışmaları ile bağımsız yaşam işlevleri kazandırılmış ve uyum becerileri artırılmıştır. Düzenlenen meslek edindirme programları ile ekonomik
yoksunlukları giderilmiştir. Kuruluş bünyesinde edindikleri becerilere katma değer oluşturan programlar
geliştirilmiştir. Cinsel yaşam eğitimi ile sağlıklı cinsel
yaşam bilincinin kazandırılması sağlanmıştır.

Aynı zamanda proje çok paydaşlı yapısı ile sorunun
tüm taraflarını bir araya getiren bütüncül bir yaklaşım ile tasarlandığından, her biri dezavantajlı grupta
yer alan çocukların sorunlarının farklı alanları ile ilgilenen ortak kuruluşlar proje faaliyetleri süresince,
kurumlarda konu ile ilgili farklı bakış açılarını yakından izleyen uzmanların etkisiyle ortak çalışmalar
geliştirilmiştir. İlçe Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim
Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Müftülük,
Belediye, Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve iş adamları
arası iletişim, işbirliği ve koordinasyon sağlanmasıyla toplumsal sorunların çözümünde başarılı sonuçlar
alınmıştır. Bu yönüyle proje, bölgede önemli bir değer
yaratmıştır.
Proje kapsamında hedef grubunda bulunan 65 kız çocuğu ile psikolojik/psikiyatrik görüşmeler yapılmış ve
bu görüşmeler sonunda %78,5 oranında başarı sağlanmıştır. 51 kız çocuğuna psiko-eğitimler verilmiş,
bu çocuklarla psiko-drama çalışmaları yapılmıştır.
Proje sonunda çocukların bağımsız yaşam işlevleri
ve uyum becerileri sağlanarak sosyal hayata entegrasyonları sağlanmıştır. Yani kendilerini fark ederek
hayata dönmeleri gerçekleştirilmiştir.

BEYLİKDÜZÜ KAYMAKAMLIĞI
Beylikdüzü Kaymakamlığı kamusal alanda hizmet faaliyet göstermektedir.
2008 yılında Beylikdüzü ilçe statüsü kazanmış ve Kaymakamlık kurulmuştur. Coğrafi konumu itibari ile Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan
E-5 karayolu üzerinde olması nedeniyle önemli bir stratejik konuma sahiptir. Ayrıca güneyde önemli bir ticaret denizi olan Marmara Deniz’ine

kıyısı olması ve Ambarlı ticaret limanının da bu ilçe içinde oluşu, ilçenin
stratejik önemini daha da arttırmaktadır. Hızla gelişen inşaat sektörü ilçeyi
cazibe merkezi haline getirmiş ve sürekli göç almaya başlamıştır. Bu durum nüfus artışı yaşatmaktadır. İlçede okuma oranının yüksek oluşu da
olumlu yönde etki sağlamaktadır.
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GEN

Çocuklar Sporla Geleceğine Koşuyor

PROJENİN ADI
Çocuklar Sporla
Geleceğine Koşuyor

P

YARARLANICININ ADI
İstanbul Gençlik Hizmetleri ve
Spor İl Müdürlüğü

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
352.150,00 TL

PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Ortak)

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%90 / 316.934,61 TL

roje kapsamında İstanbul Bölgesinde yaşayan çocukların sosyal, ekonomik, çevresel, kültürel dezavantajlılık durumu ile baş edebilmesi noktasında
sosyal hayata adaptasyonlarının spor yoluyla arttırılarak kişisel gelişimlerine ve spor eğitiminin kalitesinin arttırılmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda, öncelikle spor eğitiminde
oyunların önemi ve çocukların motorik özellikleri
üzerindeki etkisi faaliyet araştırması kapsamında
testler uygulanmıştır.Araştırma içeriğinde; İstanbul
bölgesinde ilçelerin birbirinden farklı sosyal, ekonomik ve çevresel faktörleri göz önünde bulundurularak
farklı dezavantajlılık durumları içerisinde çocukların
spor yapma alışkanlığını etkileyen etkenlerin neler
olduğu, okullarda proje ile uygulanan Çocuklar Sporla Geleceğine Koşuyor eğitim modülünün uygulaması
süreci ile belirli ölçütler üzerinden çocukların oyun
ile sporu sevme yönelimi, spor yapan ve yapmayan
çocukların belirli ölçütler üzerinden gelişimlerine yönelik ve sporun motorik özellikler üzerindeki katkısı
karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Motorik özelliklerin ölçümü ve içerik kapsamında çocuklarda pençe kuvveti (sağ- sol), esneklik, dikey sıçrama, denge,
20 metre sürat koşusu ölçümleri yapılmıştır.
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Sonrasında, 10 yaş grubu çocukların fiziksel etkinlikler ders saati başta olmak üzere beden eğitimi ve
spor dersinde kullanılacak alternatif, yenilikçi eğitim
yaklaşımları içerisinde bulunarak bir eğitim modülü
hazırlatılmıştır. Bu noktada uzman bir ekip ile çalışılmıştır.
Proje kapsamında Oyunlar ve Spor Eğitim Modülünü
öğretmenlere tanıtmak amacıyla 1 günlük, sınıf içi
ortamda farklı dezavantajlı çocukların dahil edilme
yöntemlerine ilişkin 1 günlük seminerler düzenlenmiştir. Bu seminerlere 975 öğretmen katılmıştır. Bu
modül, 9 pilot ilçedeki (Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye,
Eyüp, Esenler, Başakşehir, Güngören, Bakırköy ve
Beyoğlu) bütün 4. Sınıf seviyesindeki çocuklara, diğer 30 ilçeden belirlenen öğretmenlerin şubesi olmak
üzere 39 ilçe genelinde 2014-2015 Eğitim-Öğretim II.
Yarıyılı döneminde 12 saat olarak uygulanmıştır. Toplamda bu eğitimlere 24.570 öğrenci katılmıştır.
Proje kapsamında organize edilen eğitimlerin takibi
ve öğretmenler, çocuklar ile ilgili kayıtların alınmasına ilişkin “Çocuklar için Spor Eğitimi Takip E-Yazılımı” geliştirilmiştir. E-takip yazılımı; proje süresin-

ce çok geniş katılımlı hedef kitle grubu ile iletişimin
sağlanması, kayıtların alınması ve modüle ilişkin birçok kaynak, duyurunun paylaşılması amacıyla önemli katma değer sağlayan, yenilikçi bir araç olmuştur.
Proje sonunda eğitim modülü sayesinde İstanbul genelinde ulaşılan öğrenciler oyunlar ile spor yapma ve
aktivite içinde faal olarak yer alma imkânına erişmişlerdir. Ayrıca proje kapsamında sınıf öğretmenlerine
eğitim modülünü nasıl uygulayacakları, dezavantajlı

çocukları aktivitelere nasıl dahil edecekleri ile ilgili
eğitimler verilmiştir. Yapılan motorik özellikler testleri ile çocukların fiziksel durumları spor yapmaya yatkınlık durumları ortaya konulmuştur. Ayrıca kurumlar arasında iletişim daha da kuvvetlenmiş, ileriye
yönelik ortak çalışmalar için yapılacak yeni çalışmalarda işbirliği sağlanmıştır. Projede sınıf öğretmenlerinin kullandığı E-takip yazılımı ile öğrencileri kayıt
etme, bilgilerinin takibini sağlama gibi yararlar sağlanmıştır.

İSTANBUL GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, 39 İlçe Müdürlüğü, 9
Şube Müdürlüğü, 4 gençlik merkezi ( Anadolu Yakasında 2, Avrupa Yakasında 2 olmak üzere toplam 4 adet ), 1 kamp eğitim merkezi, 118
faal tesis, 56 faal spor branşı, 2015 itibari ile İstanbul GHSİM’ ye bağlı
372.103 lisanslı sporcu, 1709 spor kulübü, 11.557 gençlik merkezi üyesine hizmet vermektedir. Bu sayı her daim artarak çok geniş bir alanda
faaliyetlerini yürütmektedir. Her yıl ortalama 232 ulusal, 38 uluslararası
ve 122 özel faaliyeti yürütmektedir. İl Müdürlüğünün görevleri ;

6. Antrenör, monitör ve hakem müesseselerinin faal ve verimli çalışmaları
ve eğitimleri için gerekli tedbirleri almak,

1. İl içinde genel müdürü temsil etmek,
2. Müdürlüğü ilgilendiren spor, tesisler ve idari işlerde gerekli kararları
almak,

10. Sportif ve hizmet içi eğitim çalışmalarıyla ilgili her türlü araç ve gereçlerin temini için gerekli işlemleri yapmak ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

3. Geçici olarak görevi başından ayrıldığı zaman kendisini temsil edecek
vekili seçmek,

11. Serbest zamanlarını işi veya okulu dışında geçiren gençliğin spor
alanlarına ve faaliyetlerine yönelmesini sağlamak,

4. İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan personelin yetki ve görevlerinde, yapılması gerekli değişiklikleri tespit etmek ve bu yoldaki teklifleri genel
müdürlüğe sunmak,

12. Yetenekli, başarılı ve gelecek için umut vadeden sporcuların tespiti ve
seçilmesi için çalışmalar yapmak,

5. Müdürlük personelinin tayin, terfi, nakil, ödüllendirme, izin ve işten
çıkarılma işlemlerinin ilgili mevzuat uyarınca yürütülmesini sağlamak,

7. Şube Müdürlüğüne ilgili mevzuat gereğince yapılacak atamalarda genel müdürlüğün onayını almak,
8. Personelin eğitimini sağlamak,
9. Kendisine ulaştırılan görevleri yazılı veya sözlü olarak personele ulaştırmak,

13. Okul spor faaliyetleri ile ilgili olarak Milli Eğitim Müdürlükleri ve okullarla koordinasyon sağlamaktır.
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GEN

Hayatı Seviyorum

PROJENİN ADI
Hayatı Seviyorum

YARARLANICININ ADI
Sultanbeyli Belediyesi
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
Boğaziçi Vakfı (Ortak)
Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmet Vakfı (Ortak)
Sultanbeyli Kaymakamlığı (Ortak)

O

kuldan kopma, eğitimini yarıda bırakma ve düşük
okul başarısı Sultanbeyli’de yaygın bir problem
olarak çözüm beklemektedir. Bu sorunun çözümüne
katkı sağlamak amacıyla Hayatı Seviyorum projesi
ortaya çıkmıştır.
Projenin genel amacı Sultanbeyli ilçesinde ikamet
eden sosyo-ekonomik parametreler açısından dezavantajlı konumdaki gençleri desteklemektir.
Hedef grup olarak; okuldan kopma sürecinde, aile ve
okul tarafından ihmal edilmiş, kişisel ve toplumsal
açıdan potansiyel tehlikelerin eşiğinde bulunan 200
öğrenci belirlenmiştir.
Öncelikle, gençlerin serbest zamanlarını verimli bir
şekilde değerlendirebilecekleri Adil Mahallesi Gençlik
Merkezi kurulmuştur. Merkezde 3 tane akıllı tahtalı
sınıf, 2 tane 3D sınıfı, 16 bilgisayarlı teknoloji sınıfı,
çok amaçlı oda, psikolojik danışman odası, yönetici
ve öğretmen odaları, yemekhane ve dinlenme salonu
bulunmaktadır. Ayrıca iki farklı gençlik merkezine
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
915.485,30 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%85,45 / 782.290,02 TL

proje kapsamında 3D sınıfları kurulmuş, farklı okulların ve gençlik merkezlerinin öğrencilerine 3D ile nitelikli eğitim desteği sağlanmıştır.
Sonrasında, okul ve aile ziyaretlerinde elde edilen verilerle tespit edilen öğrencilere eğitim desteği verilmiş,
bu çocuklarla psiko-sosyal ve kültürel boyutlarda donanım kazandırıcı faaliyetler gerçekleştirilmiştir.
Psikolojik danışman ve danışman öğretmen tarafından birebir ilgi ve takibe alınan öğrencilerin psiko-sosyal gelişimleri desteklenmiştir. Çeşitli müzeler
ve mekânlara geziler gerçekleştirilmiş, sosyo-kültürel
kapasitelerini artırmalarına imkân sağlanmıştır. Ahlaki ve toplumsal yaşantımızdaki kurucu değerlerin
eğitimleri verilmiş, karakter gelişimleri desteklenmiştir.
Bilgi teknolojileri eğitimi, spor ve sanat faaliyetleri
derslerle eş zamanlı yürütülmüş, öğrencinin projeye
devam etmesinde pekiştirici olarak derslerden daha
fazla ilgi görmüştür. Bu faaliyetler öğrencilere dona-

I

TA
SU L

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ

Sonuç olarak, proje ile okul motivasyonu düşük devamsızlık sınırındaki öğrencilerin okuldan kopmalarının önü alınmış, devamsızlık oranları %45 azalmıştır. 3D eğitimle tanışan öğrencilerin okul derslerine
karşı ilgileri artmış, sıra dışı yöntemlerle interaktif ve
katılımcı ders işleme teknikleri kullanılarak öğrencilerin ilgileri canlı tutulmuştur. Okula devamlılıklarında görülen artış ders başarılarına da olumlu bir şekilde yansımıştır.

NB

1989 yılında belediyecilik faaliyetlerini başlatmış olan Sultanbeyli Belediyesi
insan odaklı yönetim anlayışıyla ilçe halkına hizmet etmektedir. İnsanların ortak ihtiyaçlarını karşılayarak kentin yaşam kalitesini yükseltmeyi misyon edinmiştir. Alt yapı çalışmalarını güçlendirmenin yanı sıra her geçen gün önem

LI Ğ

Öğrenciler proje kapsamındaki dersler dâhil tüm etkinliklere katılmadan önce ailelerin telefon ve mesaj
yoluyla bilgilendirilmesi ve proje öğrencilerinin servis
araçları ile ulaşımlarının sağlanması öğrencilerin devamlılığında kilit bir rol oynamıştır. Velilerle yapılan
görüşmelerde yaygın olarak velilerin öğrencileri denetimsiz ve kendi başlarına bıraktıkları, böyle çocukların okul devamsızlıklarının veli bilgisi dışında gerçekleştiği görülmüştür. Denetimsiz kalan öğrenciler
proje başlangıcında da proje faaliyetlerine gelmeme
ve kaçma davranışı göstermiş, bu nedenle veliler bir
gün önceden aranmış, öğrencinin katılacağı etkinlik
hakkında bilgi verilmiştir. Bu iletişim velinin güveni-

ni kazanma ve çocuklarının ne yaptığını denetleme
bilinci geliştirmelerine katkı sağladığı gibi öğrencinin
de projeye devam etmesinde önemli bir husus olmuştur.

EY L

AM

nımlarını artırma, kendilerini keşfetme ve özgüvenlerini güçlendirme imkânı sağlamıştır.

İ K AY M

AK

kazanan sosyal belediyecilik kavramını özümseyerek hizmet üretmeye devam
etmektedir. Son dönemde ağırlıklı olarak imar, eğitim, kültür ve tarih çalışmalarına imza atmıştır. Hızla kozmopolitize olan toplumsal yapısının ihtiyaçları ve
beklentileri doğrultusunda faaliyetlerini yürütmektedir.
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GEN

Esenler Bilim Parkı Projesi

PROJENİN ADI
Esenler Bilim Parkı Projesi

YARARLANICININ ADI
EBSAD (Eğitim Bilimleri ve
Sosyal Araştırmalar Derneği)

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
539.600,00 TL

PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
Esenler Belediyesi (Ortak)

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%90 / 485.640,00 TL

P

roje kapsamında Esenlerli ilköğretim öğrencilerinin bilimsel gelişiminin desteklenmesi, eğitim
imkânlarının geliştirilmesi ve nitelikli bilim insanı
sayısının artmasını sağlamak için fikir üreten, yenilikçi ve yaratıcı düşünmeyi öğrenmiş bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Bilimi sevdirecek ve kalıcı
öğrenmeyi sağlayacak yaparak ve deneyerek öğrenme
ortamının oluşturulması amaçlanmıştır.
Bu amaçla, Esenler Bilim Parkı bilime karşı ilgi, merak ve hayret uyandıracak, özellikle ilköğretim çağındaki çocukların ilgisini çekecek görsel olarak zengin
materyallerle donatılmıştır. Bilim parkı içerisindeki
oyuncaklar bilimsel prensipleri tatbik edecek şekilde
tasarlanmıştır.
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Ayrıca, eğitim müfredatı oluşturulmuş, tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmiş, kapasite ve ilgi alanlarına
göre Bilim Parkı öğrencileri seçilmiş ve eğitim öğretim
faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Merkezden 620 çocuk
faydalanmıştır. Bunun yanı sıra, bilim festivalleri ve
yarışmaları düzenlenmiş, bilim kulüpleri kurulmuş
ve çeşitli geziler düzenlenmiştir.
Yapılan tüm bu faaliyetler neticesinde çocuklarda
olumlu değişiklikler gözlemlenmiştir. Bu kapsamda
gençlerin bilime olan ilgisi, bilgisi ve merakı artmış;
bilim temalı aktivitelerle daha çok vakit geçirilmiş
ve bu sayede bilim günlük yaşamlarının önemli bir
parçası haline gelmiştir. Yapılan uygulamalı öğrenme
yöntemiyle öğrenilen bilgilerin daha kalıcı olması,
kolay unutulmaması sağlanmıştır. Öğrencilerin bilimsel konuları kavrayışları hızlanmış, fen derslerin-

deki başarı düzeyinde gözle görülür gelişme olmuştur. Öğrencilerin teknoloji ile iletişimleri arttırılmış,
ayrıca bilimsel üretkenliklerinin artması ve bilimsel
projeler geliştirmeleri sağlanmıştır. Proje yarışmaları
ile de öğrencilerin el becerilerinin geliştirilmesi sağlanmıştır. Halka açık faaliyetlerde öğrenciler yaptıkları sunumlarla kendi kendilerini ifade edebilme becerilerinin arttığı gözlemlenmiştir. Proje faaliyetleri
sayesinde Esenler bölgesinde yasayan ilköğretim öğrencilerinin serbest zamanlarını nitelikli bir şekilde
geçirmeleri sağlanmıştır.

EBSAD (EĞİTİM BİLİMLERİ VE
SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ)
2008 yılından beri İstanbul’daki merkezinde hizmet üreten Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği, milletçe mesud olmanın imkanlarını
oluşturmak için eğitim sahasına odaklanmış bulunmaktadır. Faaliyet alanı
olarak kendisine topluma katkısı yüksek, etki gücü daha fazla olan alanları
tercih etmiştir.
EBSAD, Türkiye de gelecek kuşakları eğitecek ve onlara yön verecek olan
kişilere ve kurumlara rehberlik etmenin önemine vurgu yapmaktadır.
Bu bağlamda:
• Öğretmenlerin Eğitimi,
• Eğitim Yöneticilerinin Eğitimi,
• Öğretmen Adaylarının Eğitimi,
• Üniversite Öğrencilerine Kariyer Rehberliği,

EBSAD’ın temel faaliyet alanları içerisinde bulunmaktadır.
Bugüne kadar yaptığımız çeşitli program ve projelerle hizmet ve katkı
üretmeye devam etmiştir. Bu kapsamda “Geleceğin Öğretmenleri İçin
Öğretmenlik Vizyon Programı” çerçevesinde 49 ilde gerçekleştirilen
programlar ile 15.000 öğrenciye farkındalık eğitimi verilmiş, “Bilgi Evleri” projesi ile 8.000 öğrenciye eğitim desteği sağlanmıştır. “Üniversite
Öğrencilerine Kişisel Gelişim ve Kariyer Rehberliği” programı kapsamında
dokuz ayrı ilde 2011’den itibaren 1.000 öğrenciye kişisel gelişim ve kariyer rehberliği alanında belirlenmiş müfredatı olan program uygulanmıştır
ve halen program kapsamında 600 öğrenciye destek verilmektedir.
“Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasitesinin Geliştirilmesi Eğitimi” programı
ile STK’ların kapasitelerini geliştirmek, bulundukları yerde etkili ve verimli
bir çalışma ortaya koyabilmelerine katkı sağlamak amaçlanmış ve program 25 ilde 2500 STK’nın katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

• Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasitelerinin Geliştirilmesi Eğitimi,
• Bilgi Evleri: Okul Öncesi ve İlköğretim 1.ve 2. Kademe Öğrencilerine
Eğitim Desteği Sağlanması,
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GEN

Gençler İçin Gençlerle

PROJENİN ADI
Gençler İçin Gençlerle

YARARLANICININ ADI
Sultanbeyli Kaymakamlığı
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
Maltepe Üniversitesi (Ortak)
Sultanbeyli Belediyesi (İştirakçi)
Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (İştirakçi)
Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü (İştirakçi)
Sultanbeyli İlçe Sağlık Müdürlüğü (İştirakçi)

G

ençler için Gençlerle Projesi Sultanbeyli sınırları
içerisinde yer alan ve çeşitli nedenlerle liseye devam edemeyen (en az ortaokul mezunu ve eğitimden
hayatından kopmuş) gençlere ve ailelerine yönelik
bir proje olarak tasarlanmış ve uygulanmıştır. Hedef
grupta yer alan ve risk altında bulunan 170 gence ilgi
ve yetenekleri doğrultusunda Güzellik ve Saç Bakım
Hizmetleri Modülü, Ahşap Teknolojisi Modülü, Motorlu Araçlar Teknolojisi Modülü, Makine Teknolojisi
Modülü, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Modülü,
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Modülü, Yiyecek
İçecek Hizmetleri Modülü eğitimleri verilmiş ve işe
yerleştirilmiştir.
Ayrıca Sultanbeyli Mesleki Eğitim Merkezi’ne kayıtları yapılarak çalıştıkları meslekler ile ilgili kalfalık,
ustalık ve usta öğreticilik belgelerine sahip olabilmeleri için gerekli eğitimi almaları sağlanmıştır. Diğer
yandan açık lise kayıtları yapılarak liseye devam etmelerine yardımcı olunmuştur. Meslek edindirme ile
gençlerin sokağın tehlikelerinden uzaklaştırılması ve
iş sahibi olmanın sorumluluğu ile hayata yaklaşmaları hedeflenmiştir.
Gençlere Maltepe Üniversitesi SOYAÇ Birimi tarafından Akran Temelli Terapötik Yaklaşım Modeli uygulanmıştır. Gençlere atölye eğitimleri verilerek kendilerini ifade edebilecekleri, kişisel gelişimlerine katkı
sağlayabilecekleri ortamlar oluşturulmuştur. Gerekli
görülen durumlarda üniversite öğrencileri tarafından
gençlere akran desteği sunulmuş ve proje psikoloğuna yönlendirilmişlerdir. İstatistiksel bulgular gençlerin proje sayesinde insanlara ve kendilerine güvenlerinin arttığını, ilişkiler kurarken daha az kaygı ve
kaçınma yaşadıklarını ve depresyon düzeylerinin
azaldığını göstermiştir. Akran Destekli Terapötik Yak-
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
551.137,79 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%89,83 / 495.085,74 TL

laşım Modeli çerçevesinde dezavantajlı gençlere 85
kişiden oluşan Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Öğrencisi akran danışmanlığı hizmeti vermiştir.
Sultanbeyli genelinde dezavantajlı gençlerin topluma
kazandırılmaları ve istihdamı hususunda proje açılış
toplantısı ve proje kapanış toplantısında ailelere, kurum müdürlerine, muhtarlara, Sultanbeyli’de okullarda çalışan okul müdürlerine, okul müdür yardımcılarına, rehberlik ve psikolojik danışma öğretmenlerine
bilgi verilerek farkındalıkları arttırılmıştır.
Proje ile hedef grubunda bulunan gençlerin annelerine yönelik Şiş Örücülüğü kursu açılmıştır. Bu şekilde
kadınlar evlerinden çıkarak başkaları ile tanışma fırsatı bulmuşlardır. Örgünün terapi etkisinin kadınları
rahatlattığı görülmüştür. Kadınlara proje psikologu
tarafından eğitimler verilerek aile ilişkileri ile ilgili
farkındalık kazanmaları sağlanmıştır. Aynı zamanda
annelerin Maltepe Üniversitesine giderek düşünme
atölyesine katılmaları sağlanmıştır. Aile çalışmaları
gerçekleştirilmiş gençlerin aileleri ile görüşmeler yapılarak sorunların çözümü sağlanmıştır.
Kurum çalışanları ile yapılan düzenli toplantılar sayesinde proje ekibi ile Sultanbeyli Mesleki Eğitim
Merkezi eğitmenleri karşılıklı bilgi paylaşımlarında
bulunmuş ortak rehberlik anlayışı sağlanmıştır. Aynı
zamanda proje sürdürülebilirliliği içinde önemli ve
örnek bir çalışma olmuştur.
Proje kapsamında geliştirilen tüm eğitimlerden toplamda 272 genç faydalanmıştır. Bu gençlerin 170’i
istihdam edilerek projeye kazandırılan gençler iken,
102 genç de Sultanbeyli ilçesinde ikamet eden hali
hazırda Sultanbeyli Mesleki Eğitim Merkezi’ne kayıtlı
olan dezavantajlı gençlerdir. Riske maruz kalan genç

sayısında %54,4 ölçülebilir azalma olmuştur. Risk
altındaki gençlerin toplumsal faaliyetlere katılımında % 49,63 ölçülebilen artış olmuştur. Risk altındaki
çocuk-gençlerin istihdamında yüzde %340 artış sağlanmıştır.
Gençlerin mesleki yeterlilik belgelerine hak kazanmaları için verilecek olan mesleki teorik eğitim saati 320
saattir. Bunun için Sultanbeyli Mesleki Eğitim Merkezi’ne kayıt olan gençler işe yerleştirildikleri mesleki
eğitim modülleri ile ilgili mesleki teorik eğitimini tamamlamışlardır.

Maltepe Üniversitesi SOYAÇ Uygulama ve Araştırma
Merkezi tarafından Duygu Düzenleme, İletişim, İngilizce, Moda ve Konfeksiyon, Keman, Kişisel Gelişim,
Erkeklik, Tiyatro, Düşünme, Perküsyon, Gitar, Sağlık,
Sosyal Medyanın Etkin Kullanımı, Girişimcilik, Müzik, Anne-Çocuk, Radyo atölyeleri ile gençlerimizin
eğitimleri desteklenmiştir.
Projede gerçekleştirilen faaliyetler ile dezavantajlı
gençlerin sportif ve sanatsal alanlara katılım ve başarılarında yüzde %544 artış olmuştur.

SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI
Sultanbeyli Kaymakamlığı; Yazı İşleri Müdürlüğü, İşlemler Şefliği, Hukuk
İşleri Şefliği, Mahalli İdareler Şefliği, Bilgi İşlem Şefliği, Özel Kalem Bürosu, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi alt birimlerinden
oluşmaktadır. Kaymakamlığımız ilçemizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamaktadır. Proje hazırlama ve uygulama bağlamında günümüze dek Kaymakamlığımızca;

2013-2014 “Arts Sit Down At A Table With Sciences” (Comenius);

2008 - 2010 “The School Menagement And The Improvement Of Service
In Schools The Intercultural Context” (Comenius);

2014-2015 “Hayatı Seviyorum” “Ortak” (İstanbul Kakınma Ajansi);

2009-2011 “A Strong Response To Racism Xne Phobia- Project Waap”
(Comenius);
2009-2011 “The Magic Room” (Comenius);

2013-2014 “Town Twinning” (Istanbul Ab’ye Hazırlanıyor) (Litvanya-Elektrenai);
2013-2014 “İstanbulensis Gençlik Merkezi” “Ortak” (İstanbul Kalkınma
Ajansi);
2014-2015 “Afetlere Hazirlik ve Farkındalık” “Ortak” (İstanbul Kalkınma
Ajansı”;
2014-2015 “Gençler İçin Gençerle” (Istanbul Kalkınma Ajansı);
projeleri gerçekleştirilmiştir.

2011-2012 “Development Of School Cirricula : Teacher Training For Sustainable Development” (Comenius);
2012-2013 “Kadın Korunma Evi “Ortak” (İstanbul Kalkınma Ajansı)
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GEN

Barış İçin Müzik – Edirnekapı’da Yaşayan
Dezavantajlı Çocuk ve Gençler için
Ücretsiz Müzik ve Orkestra Eğitimi

PROJENİN ADI
Barış İçin Müzik – Edirnekapı’da
Yaşayan Dezavantajlı Çocuk ve
Gençler için Ücretsiz
Müzik ve Orkestra Eğitimi

YARARLANICININ ADI
Mehmet Selim Baki
Barış İçin Müzik Vakfı

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
809.096,00 TL

PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İştirakçi)

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%90 / 728.186,03 TL

P

roje kapsamında çocuklar ve gençlerin maruz kaldıkları risklerden korunmaları ve mutlu, üretken,
yaratıcı bireyler olarak var olabilmeleri için bilişsel,
fiziksel, psikolojik, sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanmıştır.
Projenin hedefleri belirlenirken Türkiye’nin de taraf
olduğu BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin maddelerinden biri olan “Sanatsal ve Kültürel Yaşama Katılma
Hakkı” esas alınmıştır. Bu maddede, sosyal, kültürel
ve ekonomik imkansızlıklar, bu hakkın önündeki en
önemli engeller olarak belirtilmiştir. Bu proje ile orkestra kurulması ve kurulan orkestra ile kazanılacak
başarının daha fazla çocuğa imkan vermesi ve kamuoyunda bu konuda duyarlılık yaratması hedeflenmiştir.
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Bu hedef doğrultusunda, çocuklara enstrüman ve orkestra eğitimleri verilmiştir. Verilen eğitimler neticesinde 25 Haziran tarihinde İstanbul Müzik Festivali
kapsamında bir konser verilmiştir. Verilen eğitimler
ve proje süresince gerçekleştirilen etkinlikler fotoğraflanmış ve çekilen fotoğraflardan bir seçki yapılarak
haziran ayının ikinci yarısında Metro City Alışveriş
Merkezi’nin fuayesinde 2 hafta süreyle sergilenmiştir. 26 Haziran tarihinde gerçekleştirilen uluslararası
panelde ise Barış İçin Müzik Vakfı’nın da örnek aldığı
El Sistema Modeli farklı perspektiflerden yorumlanmıştır.

Proje sonucunda Edirnekapı bölgesinde Vakıf’ta verilen eğitimlerden faydalanan öğrenci sayısı, 200’den
400’e yükselmiştir. Bu rakamın bölgedeki okullarda
projeyle ilgili tanıtımlar nedeniyle uzun vadede artırılmasına yönelik tohumlar atılmıştır. Gerek gerçekleştirilen sergi ve konser, gerekse proje süresince elde
edilen 144 adet basılı medya ve 405 adet dijital medya yansıması aracılığıyla projenin tanıtımı yapılmış
ve dezavantajlı çocuk ve gençlere yönelik sosyal sorumluluk çalışmaları ile ilgili toplumsal farkındalık
artırılmıştır.
Sanatı tabana yayma ve müzik yoluyla sosyal değişim kavramları, bütün dünyayı saran ve kültürel
hayatın geleceği olarak görülen bir konudur. Projenin başarısı, Türkiye’nin Avrupa’da bu konuda örnek
olma konumunu güçlendirmiştir.

MEHMET SELİM BAKİ BARIŞ İÇİN MÜZİK VAKFI
Barış için Müzik, Mimar Mehmet Selim Baki tarafından 2005 yılında kurulmuştur. Baki’nin gençlik hayali olan bu girişim, eşi Dr. Yeliz Baki ile
sürdürdükleri çalışma sonucunda 2011 yılında Barış için Müzik Vakfı’na
dönüştürülmüştür. Bugün Barış için Müzik Vakfı çatısı altında, Barış için
Müzik Orkestraları, Barış için Müzik Korosu, Barış için Müzik Bakır Üflemeliler Topluluğu, Barış için Müzik Yaylı Dörtlüsü, Barış için Müzik Yaylı
Orkestrası ve Barış için Müzik Big Band olmak üzere altı topluluk faaliyet
göstermektedir.

Temel amacı, mümkün olduğu kadar fazla çocuğa karşılıksız müzik eğitimi olanağı sağlamak ve barışın sesini müzikle duyurmak olan Barış için
Müzik Vakfı, Edirnekapı’da, bugüne kadar imkânları sınırlı binlerce çocuğa
ortak sosyal ve kültürel yaşam alanları oluşturarak, sanata katılım hakkı
önündeki engelleri kaldırmayı hedeflemiştir. Barış için Müzik, kurulduğu
semtin sosyal dokusuyla bütünleşmiş, çocukların ve ailelerin aktif katılımıyla bir dayanışma ve paylaşım merkezi olmuştur. Kapılarını hiçbir ayrım
gözetmeden, müzikle buluşmak isteyen tüm çocuklara açmıştır.
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GEN

Esenlerde Eğlenerek Öğreniyorum Projesi

PROJENİN ADI
Esenlerde Eğlenerek
Öğreniyorum Projesi

YARARLANICININ ADI
Esenler Kaymakamlığı
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
(İştirakçi)

P

rojede Esenler ilçesinde yoksul ve muhtaç durumda olan gençlerin eğitim gördüğü 16 okula
3 boyutlu eğitim sınıfının kurulması yoluyla başarı
oranlarının yükseltilmesi, teknolojiyi yakından takip
ederek yaratıcılıklarının artırılması ve yoksulluk nedeni ile ortaya çıkan dezavantajlarının ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
561.500,00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%90 / 505.350,00 TL

Bu doğrultuda, 3 boyutlu eğitim sistemleri ilçedeki
16 okula kurulmuş olup, 3 ay örnek eğitimler yapılmıştır. Bu eğitimlerden 7910 öğrenci faydalanmıştır.
3 boyutlu eğitim sisteminin eğitimde başarı oranları
üzerindeki etkileri konulu bir seminer programı düzenlenmiştir. Seminerler 2502 kişi katılmıştır. Okullarda ölçme değerlendirme çalışmaları yapılmıştır.

Bu sistemler ile ilçedeki öğrenciler teknolojinin getirdiği imkanlardan faydalanmışlardır. Görsel hafızaya
hitabı yüksek olan 3 boyutlu eğitim sistemleri, derslerin akılda kalıcılığını artırarak dersleri daha iyi anlama ve öğrenmeyi sağlamıştır. Derslerin daha eğlenceli bir hale gelmesi ile öğrencilerin öğrenme isteği
artmıştır.

ESENLER KAYMAKAMLIĞI
Kaymakamlığımıza bağlı İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü, İlçe Tapu Müdürlüğü, İlçe
Malmüdürlüğü, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü Esenler
İlçesinde ikamet eden vatandaşların tüm yaşamsal ihtiyaçlarını yasalar
çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına en etkin şekilde temin
etmektedir.
Esenler Kaymakamlığı Avrupa Birliği Projeler Bürosu olarak Esenler ilçesindeki çocuk, genç, engelli, yaşlı vb. dezavantajlı gruplara yönelik başarılı
projelere imza atmıştır.

Dezavantajlı yoksul durumda olan çocuk ve gençlere yönelik uygulanan
projeler ile onların boş zamanlarını verimli kullanabilecekleri faaliyet alanlarının yaratılması, eğitim ve öğretimdeki eksikliklerin giderilmesine katkı
sağlayarak eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, bağımlılık ile mücadele
edilerek çocuk ve gençlerin bağımlılık konusunda bilinçlendirilmesi için
çalışmalar yürütülmüştür.
Kaymakamlığımız İstanbul Kalkınma Ajansından hibe alarak 2012 yılı
Esenler Kişisel Gelişim ve Yaşam Merkezi Projesi, 2014 yılı Esenlerde
Eğlenerek Öğreniyorum Projesi, 2015 yılı Esenlerde Dikenler Güle Dönüşüyor Projesi olmak üzere özellikle gençlere ve çocuklara yönelik birçok
proje uygulamış ve uygulamaya devam etmektedir.
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GEN

Beş Sekiz; Okulum Tehlikesiz Projesi

PROJENİN ADI
Beş Sekiz;
Okulum Tehlikesiz Projesi

YARARLANICININ ADI
Bağcılar Kaymakamlığı
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
Bağcılar Belediyesi (Ortak)
İstanbul Kemerburgaz Üni. (İştirakçi)
Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müd. (İştirakçi)
Bağcılar SYDV (İştirakçi)
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü (İştirakçi)

P

roje kapsamında Bağcılar ilçesindeki çocukların
okula devam etmemelerinin arkasındaki nedenlerin tespit edilmesi ile çocuk ve gençlerin okulu terk
etmelerinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda da okula devam etmeyen ortaokul öğrencileri
hedef grubu olarak seçilmiştir.
Öncelikle, proje etkinliklerinin gerçekleştirilmesi
amacıyla proje uygulama merkezi oluşturulmuştur. Bu merkezde yapılacak çalışmalarda görev alacak alanında deneyimli kişilerden oluşan proje ekibi kurulmuştur. Yapılacak faaliyetlerin hedef kitleye
duyurulması için afiş, broşür, kartvizit, web sitesi
hazırlanmıştır. Ayrıca açılış ve tanıtım toplantıları yapılmıştır. Proje personelinin projeyi sahiplenmesi ve
proje süresince en yüksek faydanın sağlanması için 5
günlük personel eğitimi yapılmıştır.
Sonrasında, Bağcılar’da bulunan ortaokul kurumlarında görevli rehber öğretmenlerin uygulaması amacıyla; Kendini Tanıma, İletişim-Empati, Bedenini
Tanıma, Problem Analizi ve Çözme Becerilerini Geliştirme, Övgü ve Eleştirilerle Bas Edebilme, Hayır Diyebilme Becerilerini Geliştirme, Geleceğini Planlama,
Motivasyon, Bos Zamanı Planlama, Değerler Eğitimi,
Verimli Ders Çalışma, Bağımlılık başlıklarından oluşan 10+6 oturumluk modül programı oluşturulmuştur. 40 rehber öğretmene 5 günlük modül eğitimi verilerek, bu modülü okullarındaki proje öğrencileriyle
uygulamaları sağlanmıştır.
Rehber öğretmeler ve müdür yardımcılarıyla toplantılar yapılarak okula devam etmeyen öğrencilerin
bilgileri alınmıştır. Bu bilgiler doğrultusunda adres
tespiti yapılarak 2 rehber öğretmen, 1 psikolog ve 1
polis memurundan oluşan 4 kişilik iki ekip oluşturulmuştur. Bu ekipler toplamda 1031 ev ziyareti yapmış-
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tır. Ziyaretlerde öğrenci ve öğrenci ailelerini tanımak
amaçlı bilgi formları doldurulmuştur. Bilgi formlarında görüşmeyi yapan uzmanın da görüşlerine yer verilerek, öğrenciyle ilgili nasıl bir yol izlenmesi gerektiği
konusunda bilgi sağlanıp, proje tanıtımı yapılmıştır.
Ziyaretler sonucunda 74 öğrencinin okula devam etmesi sağlanmıştır.
Bağcılar’da bulunan ortaokul kurumlarında görevli
100 öğretmene, okula devam etmeyen öğrencilere yönelik çalışmalarında yardımcı olacak ve yol göstericilik yapacak eğitimler verilmiştir.
Proje uygulama merkezinde öğrencilere, hafta içi 5
gün belirli bir program dahilinde, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, İngilizce, Matematik dersleri verilmiştir. Böylece öğrencilerin müfredat eksiklikleri giderilmiştir. Sınıf öğretmeni, okuma-yazma ve temel
matematik eksikliği olan öğrencilerle özel dersler
yapmıştır. Bilgisayar, Drama, Zeka Oyunları, Görsel
Sanatlar-Tasarım ve Spor Atölyeleriyle öğrencilerin
yaratıcılık, üretkenlik ve girişkenlik becerileri geliştirilmiştir.
Projede görevli iki psikolog tarafından öğrenci ve ailelerine bireysel terapiler yapılmıştır. Gerektiği durumlarda ise grup terapileri yapılarak psiko-sosyal destek
verilmiştir.
Ayrıca, öğrenci ailelerine yönelik, çocuk ve gençlerin
gelişim dönemi özellikleri, ebeveyn yaklaşımları, aile
içi iletişim konulu 2 günlük eğitim verilmiştir. Proje
uygulama merkezine devam eden öğrencilere Devamsızlık Nedenleri Anketi, Problem Tarama Envanteri ve
Beier Cümle Tamamlama Testi uygulanmıştır. Öğrenci ailelerine devamsızlık nedeni anket uygulanmıştır. Öğrenciler, yaşam öykülerini anlattıkları Yaşam

Öyküsü formu doldurmuşlardır. Yapılan anketler
Kemerburgaz Üniversitesi tarafından yorumlanarak
sonuçlar paylaşılmıştır. Ev ziyaretlerinde yapılan ön
görüşmelerde 1031 aileden alınan bilgi formları analiz edilerek raporlandırılmıştır.
Sonuçları proje sonuç kitapçığında yazılı hale getirilmiştir. Kitapçıkta psikolog görüşlerine yer verilerek,
öğrencilere yaklaşımlar, ev ziyaretlerinde ailelere
yaklaşımlar, proje süresinde okula devam etmeyen
öğrencilerin genel devamsızlık sebepleri gibi bilgiler
paylaşılmıştır.

BAĞCILAR KAYMAKAMLIĞI
Bağcılar Kaymakamlığı, ilçe genelindeki en üst mülki idari amirliktir. İlçedeki çeşitli kamu kurumlarının çalışmaları arasında eşgüdümü sağlar,
halkın şikâyetlerini dinler, ihtiyaçlarını saptar ve giderilmesi için gerekli
önlemleri alır, törenlere başkanlık eder, resmi ziyaretleri kabul eder.
Belirtilen bu faaliyetler dışında, proje çağrıları takip edilerek bu çağrılara
uygun projeler üretmektedir. Bu amaçla, 2008 yılında Bağcılar Euroba
(AB Projeleri Merkezi) kurulmuştur. Amacı, tüm genel ve yerel kuruluşlara,
sivil toplum kuruluşlarına, KOBİ’lere ve AB projesi yapmak isteyen diğer
kamu kurum ve kuruluşlarına teknik danışmanlık, idari danışmanlık ve ortak bulma faaliyetlerinde yardımcı olmaktadır. Euroba yaklaşık 300 proje
üretmiştir. Yapılan projelerde yerel halkın ihtiyaçları, projenin bu ihtiyaçları
karşılaması, proje sürdürülebilirliğinin sağlanması, kurumlar arası işbirliğinin arttırılması gibi konulara önem verilmektedir. Euroba ofisi kuruldu-

ğundan bu yana Bağcılar ilçesinin gelişmesi, bir projeler ilçesi olarak anılması, yerel halkın yapılan faaliyetlerde aktif olarak rol alması sağlanmıştır.
Bağcılar Kaymakamlığı birçok proje yürütmüştür ve birçok projeye de ortaklık etmiştir. Kaymakamlık bünyesinde yürütülen ve ortak olunan projelerden bazıları şunlardır:
Mesleğimi Seçiyorum Projesi, Benimle Benim İçin Oku Anne Projesi,
Koruyucu Yetim Destek Projesi (VEFA-YET), Yıldız Gençler Projesi, Bağcılar’da Güvenli İnternet Projesi, Öğrenmek İçin Asla Geç Değil Projesi,
Engelliler Akademisi Projesi, Boru Kaynakçılığı Meslek Kursları Projesi,
Soğutma Ve Klima Servis Elemanı Meslek Kursları Projesi, Kadına Yönelik
Şiddete Karşı Kelebek Etkisi Projesi.
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Renkli Eller - Engelli Bireyleri Sanat,
Spor ve Eğitim Yoluyla Sosyal
Dahil Etme Modeli Uygulaması

PROJENİN ADI
Renkli Eller- Engelli Bireyleri
Sanat, Spor ve Eğitim
Yoluyla Sosyal Dahil Etme
Modeli Uygulaması

YARARLANICININ ADI
Yıldız Teknik Üniversitesi
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
Yeditepe Üniversitesi (Ortak)
Dünya Engelliler Vakfı (Ortak)

O

tizm, temel olarak bireylerin daha çok iletişim
alanında sorunlar yaşadığı, takıntı ve tekrarlayıcı hareketler içeren bir sosyal gelişim problemi olarak
ifade edilebilir. OSB (otizm spektrum bozukluğu) gösteren bireyin okul çağı ile birlikte yaşamaya başladığı en büyük problem, kendisi ve ailesinin toplumdan
gördüğü olumsuz tutumlardan kaynaklanan tepkilerdir. Bu tür olumsuz tepkilerin sebebi, toplumdaki bu
konuyla ilgili düşük farkındalık düzeyi ve ön yargılar
olarak ifade edilebilir. Maalesef düşük farkındalık düzeyi ve ön yargılı davranışlar, otizm spektrum bozukluğu olan bireye sınıfında kaynaştırma eğitimi vermekten çekinen öğretmenler ve OSB gösteren bireyle
aynı sınıfta çocuklarının eğitim almasından rahatsız
olan veliler için de söz konusudur.
OSB konusunda yeterli bilgiye sahip olmama durumundan kaynaklanan olumsuz tutumlar, OSB gösteren bireylere yönelik davranışlara yansımakta;
korkma, acıma, kaçınma gibi tepkilere neden olabil-
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
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DESTEK TUTARI:
%89,98 / 267.213,33 TL

mektedir. OSB gösteren bireylere ilişkin tutumların
olumsuz olması durumunda bireylerin topluma entegrasyonu ciddi olarak yara almakta, OSB gösteren
bireylerin ve ailelerinin birçoğunun toplumdan soyutlanmasına ve sosyal haklarından yoksun kalmalarına neden olmakta, kişisel, ailevi ve sosyal sorunlar
ortaya çıkabilmektedir. OSB gösteren çocukların ve
gençlerin eğitim ortamları; devlet bünyesinde yalnızca OSB gösteren bireylerin eğitim aldığı özel eğitim
uygulama merkezleri, genel eğitim okulu kapsamında
açılan özel sınıfları ve tam zamanlı kaynaştırma şeklinde gerçekleştirilen genel eğitim sınıflarıdır. Bunun
yanında özel rehabilitasyon merkezlerinden ayda
sekiz saat destek alabilmektedirler. Dolayısıyla OSB
gösteren çocuklar ve gençler okulda aldıkları eğitimin
yanında sosyal hayata dâhil olabilmeleri, üretken ve
mutlu bireyler olarak yaşamlarını sürdürebilmeleri
için yoğun desteğe ihtiyaç duymaktadırlar.
Proje kapsamında 6 ile 14 yaş arasında OSB gösteren

çocukların ihtiyaç duydukları yoğun eğitim desteğini
alabileceği bir altyapının oluşturulması hedeflenmiştir. Bu hedefle, engelli bireyler hakkında, özellikle de
OSB gösteren çocuklar hakkında toplum genelinde
farkındalık yaratılması ve OSB gösteren çocukların
toplum hayatının tüm unsurlarına eşit erişimlerinin
sağlanabilmesi için gerekli temel yaşam ve sosyal
becerileri kazanmalarına katkı sağlanması amaçlanmıştır.

lık kazandırılmıştır. Ayrıca projede görev alan ve özel
eğitimde eğitim veren 56 öğretmene hem tablet uygulamalarını nasıl kullanacakları hem de OSB gösteren
çocuklara yönelik etkili bir eğitimi nasıl yapacaklarına dair eğitimler verilmiştir. Proje Ağustos 2015’te
tamamlanmış olmasına rağmen geliştirilen modüller,
uygulama okulu olan İTO Özel Eğitim Uygulama Okulunda yeni eğitim öğretim yılında kullanılmaya devam etmektedir.

İlk olarak, projede, OSB gösteren çocuklara mobil teknoloji destekli özel eğitim modülleri geliştirilmiştir.
Dört ana modüldeki (spor, sanat, iletişim ve meslek
edinmeye yönelik) yazılımlar ile 110 OSB gösteren
6-14 yaş arası öğrenciye temel hayat beceri kazandırılmaya çalışılmıştır. Proje kapsamında geliştirilen
yazılımlar bu alanda yapılmış Türkçe yazılımlar olarak ilk olma özelliği taşımaktadır. Yazılımların tablet
uygulamalarına yönelik olması, hem kullanım, hem
de maliyet açısından bu alanda eğitim gören çocuklara, eğitimcilere ve anne babalara destek sağlamıştır.

Toplumun tüm engelli bireylere özellikle de OSB
gösteren bireylere karşı olan önyargılarını silmek
ve farkındalıklarını arttırabilmek için proje ilk ayından itibaren Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesindeki
ağ kullanılarak web sayfası hazırlanmış ve http://
renklieller.yildiz.edu.tr/ adı altında aktif olarak kullanılmıştır. Sosyal paylaşım ve farkındalığı artırmak
amacıyla sosyal medyada en çok kullanılan uygulamalar olan Facebook ve Twitter’da renklieller adına
hesaplar açılmış olup kullanılmaya devam edilmiştir.
Sosyal medya paylaşımlarıyla sosyal farkındalık artırılmaya çalışılmıştır.

Proje kapsamında toplam 13 adet bilgilendirme ve
farkındalık toplantısı düzenlenmiş olup bu kapsamda
toplam 719 kişiye ulaşılmış ve bu kişilere farkında-

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Türkiye’nin en eski üniversitelerinden biri
olan, güçlü bir eğitim kurumudur. YTÜ 1704 kadrolu akademisyen, 179
kısmı zamanlı akademisyenle eğitim öğretim faaliyetine devam etmektedir. Yıldız Teknik Üniversitesi 10 fakülte, 3 yüksekokul ve 2 enstitü ile
evrensel değerlerle donanmış, kendisini sürekli yenileyen, yaşam boyu
öğrenmeyi hedef edinmiş, analiz ve sentez yapabilen, yaratıcı, girişimci,

sorgulayıcı, etik değerleri özümsemiş, takım çalışmasına yatkın bireyler
yetiştiren; ulusal ve uluslararası işbirliği ve dayanışma anlayışıyla toplumun kalkınmasına ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik eğitim,
bilimsel araştırma, teknoloji geliştirme ve sanat çalışmalarına öncülük
eden bir üniversitedir.

101

GEN

Sosyal Girişimci Gençler

PROJENİN ADI
Sosyal Girişimci Gençler

YARARLANICININ ADI
Anadolu Eğitim ve
Sosyal Yardım Vakfı

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
412.520,00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%89,98 / 371.191,47 TL

P

rojede, 18-29 yaş aralığındaki gençlerin sosyal
girişimcilik alanında bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, kariyer gelişimlerine olumlu katkıda bulunulması ve sosyal girişimcilik yaklaşımının yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.
Öncelikle, “Sosyal İnovasyon Noktası”, sosyal girişimcilik konusundaki etkinlik planlamaları, bilgi
kaynakları hizmetleri, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin verileceği bir merkez haline getirilmiştir.
Aynı zamanda, sosyal girişimcilik yarışmasının başvurularının alındığı, sosyal girişimcilik alanından haberlerin ve bilgi kaynaklarının paylaşıldığı bir portal
olarak “Sosyal İnovasyon Noktası Web Portalı” tüm
bu yapılanları da içinde bulunduran bir yapıya sahip
olacak şekilde tasarlanmıştır.
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Sosyal girişimcilik ruhuna sahip ve bu konuda eğitim
de verebilecek 10 gence, eğitmenlik ve koçluk becerileri kazanmaları ve bu kişilerin sosyal girişimciliği
eğitimler aracılığıyla yaygınlaştırmaları için ileri düzey eğitim verilmiştir. Eğitimin sonucunda katılımcının, sosyal girişimcilik eğitim seminerlerine yardımcı
eğitmen olarak katılması öngörülmüş ve bu yönde
eğitim programı hazırlama, uygulama ve değerlendirme, süreçlerinde görev almaları sağlanmıştır.
Proje kapsamında, içinde bulundukları toplum için
sosyal değer yaratarak, değişimin liderliğini üstlenen
gençlerin bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik,
ileri düzey eğitimler içeren ve kamp çalışmaları ile
güçlendirilen bir yarışma düzenlenmiştir. Yarışma,
18-29 yaş aralığındaki bir sosyal girişime sahip tüm

gençlere açık olarak tasarlanmıştır. Sosyal Girişimcilik Yarışması sonucu finale kalanları sosyal girişim
ağları, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir
araya getirerek, finalistlerin projelerini sunabilecekleri ve yatırım olanakları geliştirebilecekleri bir kariyer günü organize edilmiştir.
18-29 yaş aralığındaki farklı genç gruplara yönelik
teorik düzeyde bilgilerin paylaşıldığı ve ardından örnek bir sosyal girişimcinin kendisi tarafından aktaracağı başarı hikayesinin de paylaşıldığı 10 adet eğitim
semineri düzenlenmiştir. Bu kapsamda, dezavantajlı

bireyler de dahil olmak üzere yaklaşık 1500 gencin
sosyal girişimcilik alanındaki farkındalığının artırılması sağlanmıştır.
Projemizin sonunda ise, “İstanbul Sosyal Girişimcilik
Kenti Olma Yolunda” temalı, tüm gün sürecek olan
konferansa sosyal girişim ağları temsilcileri, iş dünyası temsilcileri, İstanbul Valiliği, yerel yönetim yetkilileri, İSTKA yetkilileri, üniversiteler ve sivil toplum
kuruluşlarının davet edildiği bir konferans düzenlenmiştir.

ANADOLU EĞİTİM VE SOSYAL YARDIM VAKFI
Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı; Cumhuriyet Tarihinin en önemli
girişimcilik hikayelerinin sahibi, Anadolu Grubu’nun onursal başkanları
Kamil Yazıcı ve İzzet Özilhan tarafından 1979 yılında kurulmuştur.

Kuruluşunun 36. Yılını yaşayan Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, 4’ü
hastane, fakülte, okul, yurt, spor ve sosyal tesisler olmak üzere 50’den
fazla eseri Türkiye’ye kazandırmıştır.

Vakfımız; eğitim, sağlık ve sosyal yardım alanlarında çalışmalar yapmakta
olup, insana yatırımı ilke edinen, ortak aklı benimseyen, sosyal etkisi güçlü, kullandığı kaynağı sosyal girişimci yaklaşımıyla yönetebilen, toplumun
desteklediği bir sosyal değer olabilme ve bağışçılık alanında vizyon oluşturmayı hedeflemiştir. Bunun yanı sıra son yıllarda hazırladığı ulusal projeler ile sosyal girişimcilik, kadın girişimciliği konularında da çalışmalara
başlayarak, bu yönde etkin bir vakıf olmayı hedeflemektedir.

Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, finansal kaynağını Anadolu Grubu
şirketlerinin her yıl kazançlarının belli bir kısmının bağışlanması ile elde
etmektedir. Kuruluş amacına uygun olarak bu gelirleri, Türkiye’ye yeni
eserler ve eğitimli genç bir nesil kazandırmak üzere değerlendirmekte,
gelecek planlarında Türkiye’yi eğitim, kültür, sanat, spor alanlarında geliştirmek hedefiyle çalışmalarını sürdürmektedir.

Bugüne kadar eğitim alanında yaklaşık 22.000 öğrenciye burs verirken,
sağlık alanında ise bünyesinde yer alan sağlık kuruluşları ile ortaklaşa
çalışmalar yaparak, ihtiyaç sahibi on binlerce hastaya yardım elini uzatmaktadır. Yalnızca burs vermeyip, aynı zamanda bursiyerlerinin kişisel ve
mesleki gelişimi, kariyer planlamaları konusunda mentorluk programı da
yürütmekte olup, bu program doğrultusunda, gençlere yol göstermektedir.

“İdeallerine yürürken ulaştığı başarının rakamlar değil insanlar olduğunu
unutmadan ilerleyen” Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, faaliyetlerini
bu ülkeye adamanın mutluluğu, yapılacak daha nice işin sorumluluğu ile
çalışmalarını sürdürmektedir.
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Geleceğim Güvende

PROJENİN ADI
Geleceğim Güvende

YARARLANICININ ADI
T.C. Zeytinburnu Kaymakamlığı

PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
Zeytinburnu Belediyesi (Ortak)
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü (İştirakçi)
Bağcılar Belediyesi (İştirakçi)
Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü Derneği (İştirakçi)
Koçluk İnovasyon ve Farkındalık Derneği (İştirakçi)
Birey İnsan ve Ruh Sağlığında İZ Derneği (İştirakçi)

P
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rojede Zeytinburnu ve Bağcılar ilçelerinde oturan
ve risk eğilimi içinde bulunan, okula devamsızlığı
yüksek 10-14 yaş arası 90 çocuk ve ailesinin psikolojik ve sosyal destek hizmetleriyle sosyal hayata katılımlarını artırmak amaçlanmıştır.

Ayrıca 336 branş ve sınıf öğretmeninin, 91 okul idarecisinin katıldığı bilgilendirme seminerleri düzenlenmiştir. Bu seminerlerde risk altındaki çocukları
tanıma, risk altındaki çocuklara yaklaşım konuları
işlenmiştir.

Bu amaç doğrultusunda öncelikle, Zeytinburnu ve
Bağcılar ilçesindeki ortaokullarda ve RAM’larda görev yapan 109 psikolojik danışman ve rehberlik öğretmeni ile 68 emniyet görevlisine risk altındaki
çocuklara zamanında ve doğru şekilde müdahalede
bulunabilmeleri için çeşitli eğitimler verilmiştir, kapasiteleri artırılmıştır.

Aile tarama ve ev ziyaretleri ile okula devamsızlığı
fazla olan öğrenci ve velisinin risk faktörleri ile ilgili bilgi ve farkındalıkları arttırılarak, aile içi iletişim,
risk altındaki çocuğa yaklaşım gibi konular işlenerek
öğrenci ve ailesi arasında daha sağlıklı bir ilişkinin
kurulması temin edilmiştir.

92 risk altındaki öğrenciye psikolojik ve sosyal destek
verilmiştir. Bu çalışma ile çocukların risk faktörlerinden uzaklaşması, sanatsal ve sportif faaliyetlerle
sosyalleşmesi, kendilerini ifade etme ve geliştirmesi
sağlanmıştır.
Bunların yanı sıra, veli günleri ile 407 velinin konu
hakkında bilgi ve duyarlılığı artırılmıştır. Baba mektupları ile, ortaokulda öğrencisi olan 1000 babanın,
çocukların sorunları ve beklentileri ile ilgili duyarlılıkları artmıştır. Web sitesi, proje tanıtım malzemeleri
ve bilgilendirme kitapçıkları ile kamusal farkındalık
arttırılmıştır.

T.C. ZEYTİNBURNU KAYMAKAMLIĞI
Zeytinburnu Kaymakamlığı, ilçe genelindeki en üst mülki idari amirliktir.
İlçedeki çeşitli kamu kurumlarının çalışmaları arasında eşgüdümü sağlar,
halkın şikâyetlerini dinler, ihtiyaçlarını saptar ve giderilmesi için gerekli
önlemleri alır, törenlere başkanlık eder, resmi ziyaretleri kabul eder.
Belirtilen bu faaliyetler dışında, proje çağrıları takip edilerek bu çağrılara
uygun projeler üretmektedir. Yerel halkın ihtiyaçları kapsamında geliştirilen bu projelerden bazıları şunlardır:
OÇEM’de Hayat Var Projesi: Otistik çocuklar eğitim merkezinin ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tadil edilerek otistik çocukların daha iyi eğitim
koşullarına ulaşması amaçlanmıştır. Proje sonunda otistik çocuklar eğitim
merkezinin tadilatı gerçekleştirilmiş, modern eğitim imkanlarına kavuşturulmuştur.

Zeytinburnu Gençlik Akademisi Projesi: Zeytinburnu’nda gençlerin ilgi
alanlarına göre farklı alanlarda eğitim görebilecekleri, kapasitelerini artırabilecekleri kurumsal bir yapı oluşturmak amaçlanmıştır. Proje sonunda
Zeytinburnu Gençlik Akademisi kurulmuş, gençler burada ilgi ve ihtiyaçlarına göre farklı eğitimler alarak kapasitelerini geliştirmişlerdir.
Ayrıca Zeytinburnu Kaymakamlığı, Zeytinburnu’nda yapılan pek çok çalışmada Zeytinburnu Belediyesi ile iş birliği yapmıştır. Eğitim ve sosyal
hizmetler alanında yapılan projelerde Zeytinburnu Belediyesi ile birlikte
hareket edilmiştir. Zeytinburnu’nda “Geri Dönüşüm Projesi” , “Okullara
Yönelik Centilmenlik Ödülleri Yarışması” ve “Proje Geliştirme ve Uygulama
Yarışmaları”, Zeytinburnu Belediyesi ile işbirliği halinde gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte “Mesleğimi Seçiyorum Projesi” uygulanmıştır.
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GEN

Daha Çok Dahi Çocuk

PROJENİN ADI
Daha Çok Dahi Çocuk

YARARLANICININ ADI
Ümraniye Belediyesi
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
Türkiye Üstün Yetenekli ve
Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı (Ortak)
İstanbul Üniversitesi (Ortak)
Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müd. (İştirakçi)

P

rojede Ümraniye ilçesinde yaşayan ve okula devam eden, RAM tarafından üstün yetenekli tanısı
konulmuş ilkokul öğrencilerinin eğitim yoluyla desteklenmesi amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda, 2014-2015 eğitim öğretim
döneminde ilkokul 2.sınıfa devam eden 60 öğrenci,
öğrencilerin aileleri ve öğretmenleri hedef grup olarak
belirlenmiştir. Sonrasında, 45 saatlik bir eğitici eğitimi programı, 120 saatlik bir öğrenci destek programı,
16 saatlik bir aile destek programı ve 3 saatlik öğrenci destek seminer programı geliştirilmiştir.
İlçede görev yapan 25 öğretmen, gönüllülük esasına göre eğitici eğitimine alınmış, üstün yetenekli
çocuklarla çalışmak ve 120 saatlik programın uygulanmasına yönelik olarak desteklenmiştir. Daha
sonra Şubat-Mayıs 2015 tarihleri arasında öğrenciler ve onların ailelerine eğitimler uygulanmış, Haziran 2015’de ise ilçedeki 1500 öğretmene seminerlerle
ulaşılmıştır. Çocuklara yönelik eğitimlerden 60 öğ-

106

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
550.050,00 TL.
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%89,76 / 493.700,50 TL

renci faydalanmıştır. Tüm eğitim süreçleri için içeriğine uygun ölçme araçları geliştirilmiş, uygulanmış
ve değerlendirme raporları hazırlanmıştır. Eğitimlerin
hafta sonu gerçekleştirilmesine rağmen devam oranı
%86,92 olarak belirlenmiş, tüm hedef grupların bilgi
ve farkındalık düzeylerinde anlamlı farklılıklar gözlemlenmiştir.
Projenin tanıtım ve görünürlük çalışmaları yapılmış
bu sayede ilçede konuyla ilgili kamuoyu farkındalığı
arttırılmıştır.
Proje süresince uygulanan eğitimler için Necip Fazıl
Eğitim ve Kültür Merkezi tahsis edilmiş ve proje sonunda ilkokul 2. sınıfa yeni başlayan ve Ümraniye
RAM tarafından tanılanmış 40 öğrenci daha merkeze
kabul edilmiştir. Böylelikle her yıl 2.sınıfa geçen öğrencileri 4. sınıfa dek destekleyecek bir sistem kurulmuştur.

ÜMRANİYE BELEDİYESİ
Ümraniye Belediyesi, 1963 yılında kurulmuş ancak Ümraniye ve çevresinde yeni yerleşim alanlarının oluşması 1970 yılı sonrası başlamıştır.
1980’de Üsküdar ilçesine bağlı köy statüsünde bir yerleşim merkezi olan
Ümraniye, Boğaziçi Köprüsü ve çevre yolu aracılığıyla kentin her yerine
bağlantılı bir lokasyon haline gelmiştir. Gelişimin hızlanması nedeniyle yönetsel açıdan bazı sıkıntılar oluşmuş ve Ümraniye merkez olmak üzere bu
çevredeki bazı yerleşim alanları ve köyler yeni bir ilçe olmuştur.
Bugün ise Ümraniye, İstanbul’un nüfus bakımından en kalabalık üçüncü,
Anadolu Yakası’nın ise en kalabalık ilçesidir. Diğer yandan ekonomik çeşitlilik açısından çok zengin bir yöredir. Küçük imalat sanayinden konfek-

siyona, yedek parça ve ağaç ürünleri üretimine kadar çeşitlilik gösteren
pek çok iş kolu ve son yıllarda finans merkezi olarak adlandırılan bölge
ilçe sınırları içinde bulunmaktadır.
Kültür merkezleri, bilgi evleri, sosyal ve yardım hizmetleri, kadın, çocuk,
engelliler için başta olmak üzere tüm ihtiyaç sahiplerine dönük uygulanan projeleri, süreli yayınları gibi pek çok başlık altındaki hizmeti yaklaşık
900 bin kişiden oluşan Ümraniyeliye, yine ilçede faaliyet gösteren kamu
kurumları, sivil toplum kuruluşları, iş çevreleri ile yürüttüğü işbirlikleri ile
sunmaktadır.
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GEN

YUGEM Yazılım ve Ürün
Geliştirme Eğitim Merkezi

PROJENİN ADI
YUGEM Yazılım ve
Ürün Geliştirme Eğitim Merkezi

YARARLANICININ ADI
YASAD Yazılım Sanayicileri Derneği
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
TET Elektrik Elektronik ve
Hizmet İhracatçıları Birliği (Ortak)

P

roje kapsamında, gençlerin bilgi, yetenek ve becerilerine uygun eğitim alanlarına yönlendirilerek
istihdam edilebilirliklerinin artırılması ve böylelikle
yazılım sektöründeki ara ve nitelikli eleman ihtiyacının giderilmesi amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda, öncelikle 1. Kategori Temel
Düzey Genç İş Gücü Profili, 2. Kategori Yeni Mezun
Genç İş Gücü Profili ve 3. Kategori Kıdemli Genç İş
Gücü Profili olarak 3 hedef grup tespit edilmiştir.
Sonrasında bu hedef gruplara yönelik düzenlenecek
eğitimler için başvurular alınmaya başlanmıştır. Toplamda 1500 başvurunun yapıldığı tespit edilmiştir.
Toplamda 4 adet Başlangıç, 1 adet Orta ve 1 adet İleri
seviye eğitim açılmıştır. Süreç içerisinde gelen başvurular, önce yazılı ortamda elenmiş, telefona ile bi-
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
586.850,00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%89,97 / 528.003,41 TL

rebir görüşülmüş, sonrasında toplu görüşme ile sayı
eksiltilmiştir. Adaylar, proje ekibi ve uzman rehber
kadro ile sözlü görüşmeye davet edilerek son karar,
bu görüşme sonrasında verilmiştir. Bunun sonucunda programa 120 asil 3 yedek olmak üzere 123 aday
seçilmiştir.
Başlangıç seviyesi katılımcılarına 160 saatlik temel
yazılım eğitimleri ve rehberlik hizmetleri verilmiştir.
Bu eğitimleri tamamlayanlardan en az %20’sinin sanayide çalışması hedeflenmiştir. Orta seviye katılımcılar için 160 saatlik eğitim ve 24 saatlik proje eğitimi
düzenlenmiştir.
İleri seviye eğitimler için ise katılımcılar; ürün geliştirmeye uygun yazılım çalışanları ile ürün fikri olan
yazılımcı gençler arasından seçilmiştir. Yazılım konu-

sunda 3 yıldan az deneyimi olan ürün geliştirme konusunda eğitim almak isteyen yazılımcılara verilen
eğitimler ve rehberlik sonrasında, sanayinin ihtiyaç
duyduğu nitelikli elemanlar yetiştirilmiştir.
Proje sonunda işsiz lise ve üniversite mezunu gençlere yazılım eğitimi verilerek, ilgi alanlarına uygun bir
iş becerisi kazandırılmıştır. Bu şekilde yazılım sanayinin gereksinimi olan ara ve nitelikli eleman istihdamına kaynak sağlanmıştır.

YASAD YAZILIM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
Yazılım Sanayicileri Derneği, 1992’de kurulmuş ve yazılım sektörünü
temsil eden ilk ve tek Türk derneğidir. Yazılım sektöründen yazılım üreten
firmalardan oluşan 360’dan fazla üyesi ile, sektörün toplam cirosunun
%50’sinden fazlasını, yazılım ihracatının %75’ini, Deloitte Fast50 içindeki
Türk firmalarının %50’sini kapsar.
YASAD Türk Yazılım ve Bilgi Teknolojileri sektörünü temsil eden bir dernek olarak, Türkiye yazılım pazarını büyütmek, yazılım ihracatını ve yazılım
sektöründeki istihdamı arttırmak amacındadır. Ülkemizin yazılım ve bilgi
teknolojileri alanındaki, ulusal hedef ve önceliklerimizin belirlenmesine ve
güncellenmesine öncülük eder.
Yazılım ve bilgi teknolojileri alanındaki ulusal hedeflerimizin gerçekleştirilebilmesi amacıyla, aktif, sonuç odaklı ve sürdürülebilir proje ve faaliyetler
yürütür ve teknoloji platformları oluşturur.Yenilikçilik, yaratıcılık ve rekabet
edebilirliği destekleyerek ulusal ekonomimizin küreselleşmesine hizmet
eder.
Kamu sektörümüzün daha etkin olmasını sağlarken, üretimden enerjiye
kadar tüm sektörlerimizin modernizasyonuna hizmet eder.

Devlet kurumlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız, STK’larımız, üniversitelerimiz, ticaret ve sanayi odalarımız, tüm sanayi sektörlerimiz ve sanayi
kuruluşlarımız ile yazılım sektörümüz arasında bir iletişim ve koordinasyon
merkezi olarak, bilgi teknolojileri temelli sektörel problemleri çözmek ve
bilgi teknolojilerinin kullanım oranını arttırarak sektörel verimlilikleri arttırmak amacıyla projeler geliştirir.
Derneğimizin ana misyonu, Türkiye’yi, yazılım ve yüksek teknoloji ürünleri
ihracatı yapan küresel oyuncular arasında olmasını ve bu pozisyonunu
sürekli iyileştirmesini sağlamaktır. Ayrıca, yazılım endüstrisinin, Türkiye’nin
öncü sektörleri arasında yer almasını sağlamak için de çalışmaktadır.
T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, T.C. Ekonomi Bakanlığı, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve T.C. Kalkınma Bakanlığı ile
doğrudan yazılım konusunda strateji geliştirmek için iletişim halindedir.
Ayrıca, Elektrik Elektronik ve Hizmet Sektörü İhracatçıları Birliği, İstanbul
Ticaret Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile de işbirlikleri içindedir.
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GEN

Engelli Çocuk ve Ailelerine
Destek Merkezi - EÇADEM

PROJENİN ADI
Engelli Çocuk ve Ailelerine
Destek Merkezi - EÇADEM

YARARLANICININ ADI
Koç Üniversitesi
Hemşirelik Fakültesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
864.141,96 TL

PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
Sarıyer Belediyesi (Ortak)
Boğaziçi Engelliler Derneği (Ortak)

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%90 / 777.727,76 TL

P

roje kapsamında Sarıyer’de bir merkez kurulmuş
ve bu merkezde 55 ağır zihinsel engeli bulunan
çocuk ve gence sosyal aktiviteler, eğitim etkinlikleri,
sanatsal etkinlikler, yoga, mutfak etkinlikleri, alışveriş deneyimi, özbakım becerilerinin geliştirilmesi,
beslenme, sağlık, güvenlik, bireysel psikolojik danışmanlık gibi çeşitli hizmetler sunulmuştur. Merkezin
diğer bir amacı ise engelli birey ebeveynlerini ve kardeşlerini de psikolojik olarak desteklemektir. Bu kapsamda, her aile en az bir kez psikolojik destek almış
olup; psikolog tarafından toplam 136 görüşme gerçekleştirilmiştir.
Bireysel görüşmelerin yanı sıra aileler ve kardeşler
için çeşitli eğitimler düzenlenmiştir. Kurum psikoloğu tarafından verilen, “Aile içi İletişim ve Ebeveyn
Tutumları” eğitime 22 kişi, “Stres Yönetimi” Eğitimine 14 kişi, “Engelli Bir Kardeşe Sahip Olmak, Engelli Kardeşle İletişim ve Stresle Baş Etme” eğitimine 1
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kişi katılmıştır. Proje süresince de 5 kardeş düzenli
olarak bireysel görüşmeye gitmiştir.
Proje kapsamında toplamda 381 kişinin katıldığı 3
bilimsel etkinlik düzenlenmiştir. Bu etkinlikler, Engelli Çocuğa Sahip Olmak konusunda bir çalıştay, Engelli Çocuk ve Ailesine Multidisipliner Yaklaşım adlı
bir sempozyum ve EÇADEM ile Engelleri Aşıyoruz:
“Erişilebilirlik ”semineridir.
Proje sonunda yapılan ölçme ve değerlendirme çalışmalarında anneler ile yapılan mülakatlar yapılmıştır.
Bu mülakatlarda anneler merkez sayesinde kendilerine zaman ayırabildiklerinden ve merkezdeki eğitimler
sayesinde çocukları ile daha iyi iletişim kurduklarından bahsetmişlerdir. Engelli bireylere merkezde verilen eğitimler neticesinde ise; engellilerde, sosyal becerilerin artığı, agresyonun ise azaldığı görülmüştür.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, dünyadaki en iyi beş okulun içinde
yer alan Johns Hopkins Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ile işbirliği sonucunda 1999 yılında Hemşirelik Yüksekokulu olarak kurulmuştur.
2016-2017 Akademik Yılından itibaren Fakülte olarak yoluna devam
edecek olan okulumuzda, kanıta dayalı bilgiyi kullanan, eleştirel düşünen,
sorgulayan, insan hak ve değerlerine saygılı, yaşam boyu öğrenebilme
yetisine sahip, bütüncül yaklaşım ile insan sağlığının geliştirilmesi, korunması, tedavi ve rehabilitasyonunda görev alabilecek, değişime açık, yasal
ve etik ilkeler doğrultusunda kendisini ifade edebilme yeteneğinde, araştırmacı ve sorgulayıcı lider hemşirelerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Okulumuzun uluslararası akreditasyon süreci, Amerika Birleşik Devletleri’nin hemşirelik alanında en saygın akreditasyon kuruluşları arasında yer
alan Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN) tarafından tamamlanmıştır. Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi böylece ACEN
tarafından akredite edilen Türkiye’deki ilk ve tek fakülte olmuştur.

Fakültemiz, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan güçlü akademik kadrosu ile Topkapı Sağlık Bilimleri Kampüsü’ndeki modern binasında ileri
teknolojik donanım, çağdaş hizmet anlayışı, görsel-işitsel teknik donanımlı derslikler, konferans salonları, uygulayarak öğrenme olanağı sağlayan tam donanımlı simülasyon laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarları,
kafeterya ve dinlenme alanları ile eğitimi çok daha etkin, rahat ve zevkli
bir hale getirmektedir. Topkapı Sağlık Bilimleri Kampüsü içerisinde yeralan
Sağlık Bilimleri Kütüphanesi, bünyesinde Türkiye’de hemşirelik alanına
ait en nitelikli, güncel ve zengin, basılı ve dijital kaynağı bulundurmaktadır.
Hemşirelik Fakültesi, öğrencilerine, Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşlarında
ve işbirliği yaptığı diğer kurumlarda, klinik eğitim ve saha eğitimi olanağı
sağlamaktadır. Öğrencilerin evrensel standartlarda bakım verme ve sağlık
sektöründe yenilikçi bir güç kaynağı olma sorumluluklarını almalarına da
özen gösterilmektedir.

111

GEN

Birlikte Yaşamak Başarmaktır (BİYABA)

PROJENİN ADI
Birlikte Yaşamak
Başarmaktır (BİYABA)

YARARLANICININ ADI
Sancaktepe Kaymakamlığı
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Ortak)
Birlikte Eğitimi Destekleme Derneği (Ortak)

P

rojede, dezavantajlı, özel gereksinimli ve davranış
bozukluğu gösteren öğrenci konumundaki çocuk
ve gençlerin maruz kaldıkları risklerden korunmaları; mutlu, üretken, yaratıcı bireyler olarak var olabilmeleri için bilişsel, psikolojik ve sosyal gelişimlerini
destekleyerek eğitim hizmetlerine erişimlerinin sağlanması amaçlanmıştır.
Bu kapsamda, 1988 öğretmene rehberlik ve psikolojik danışmanlık ile özel eğitim genel başlıkları altında
eğitimler verilmiştir. 40 ilkokul ve ortaokula bireysel
destek eğitim odası açılmıştır. Bunların yanı sıra bir
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
746.100,00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%84,75 / 632.286,89 TL

gözlem odası kurulmuştur. Bu gözlem odası dezavantajlı bir grup olan özel gereksinimli, davranış bozukluğu gösteren veya sınıfta uyum güçlüğü yaşayan
öğrencilerin çoğunlukta olduğu, proje süresince her
okuldan bir sınıfın deney sınıfı olarak ders işlediği
bir uygulama laboratuvarı olarak çalıştırılmıştır. İlgili
öğrencilerin normal sınıf ortamında gözlenip incelenerek ve tespit edilerek, uzman kişiler rehberliğinde
sınıf yönetimi metoduyla kaynaştırma öğrencilerinin
eğitimine destek olmaları sağlanmıştır.

Özel gereksinimli çocuk ailelerinin psikolojik ve sosyal yapıları, okullarda kaynaştırma uygulamasının
pratik karşılığı, engel grupları genel çerçeve ve türleri (hafif, orta ve ağır düzeyde zeka geriliği, dikkat
eksikliği ve hiperaktivite, otizm, özel öğrenme güçlüğü, görme, işitme ve ortopedik engelliler, konuşma
bozukluğu), kaynaştırma eğitiminde sık karşılaşılan
yanlış uygulamalar ve bunların uygun ve pedagojik
karşılıklarına dair konu başlıklarının ele alındığı uygulamalı eğitimler düzenlenmiştir. Bu eğitimlere 538
öğretmen katılmıştır.
Öğretmen eğitimlerinin yanı sıra söz konusu öğrencilerin velilerine yönelik seminerler düzenlenmiştir. Bu
seminerlere 1625 veli katılmıştır. Proje süresi boyunca ise, kurulan danışmanlık biriminde 1500 özel gereksinimli, davranış bozukluğu gösteren veya sınıfta
uyum güçlüğü çeken çocuk ve gence danışmanlık verilmiştir.

SANCAKTEPE KAYMAKAMLIĞI
İstanbul’un daha etkili ve verimli yönetilebilmesi için oluşturulan yeni ilçelerden biri de Sancaktepe’dir. Anadolu yakasında, Ümraniye ilçesine
bağlı Sarıgazi ve Yenidoğan Beldeleriyle, Kartal ilçesine bağlı Samandıra
Beldesinin birleştirilerek tüzel kişiliklerinin kaldırılması ile, 22 Mart 2008
tarih ve 26824 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5747
sayılı kanun ile kurulmuştur.

İlçemiz 1 Belediye ve 19 mahalleden meydana gelmiştir.
Sancaktepe Kaymakamlığı, 14 alt birim ile kamu hizmetlerini yürütmektedir. Sancaktepe Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü, 19 personel ve 1
Müdür ile hizmet vermektedir.
İlçemizdeki en üst yetkili amir olma özelliği ile Sancaktepe Kaymakamlığı,
ilçemiz bünyesinde yürütülen tüm projelerde rol almaktadır.
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Pendik Sağlıklı Yaşam Merkezi

PROJENİN ADI
Pendik Sağlıklı Yaşam Merkezi

YARARLANICININ ADI
Pendik Belediyesi
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü (Ortak)
Pendik Kaymakamlığı (Ortak)

D

ünya Sağlık Örgütü verilerine göre obezite sıklığı,
çocuklar ve gençlerde son 20 yılda ciddi boyutlarda artış göstermiştir. Gençlerde obezite yanlış beslenme alışkanlıklarının artmasıyla birlikte günümüzde
sık görülen bir problemdir ve gençlerin 3/2’sinde yetişkin yaşlarda da devam etmektedir. Sağlıklı yaşam
biçimi davranışlarının gençlik döneminde kazanılması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye
Obezite ile Mücadele ve Kontrol Programı hazırlanmış
ve ulusal ölçekte alınması gereken tedbirler ve hareket planı belirlenmiştir. Türkiye Beslenme ve Sağlık
Araştırması (TBSA) 2010 yılı Beden Kitle İndeksi değerlerine göre çocuk ve gençlerde obezite prevelansı
ile ilgili yapılan araştırmada, İstanbul %10,8 ile obezitenin en fazla görüldüğü bölgelerden birisi olarak
tespit edilmiştir. Pendik ilçesi nüfus yoğunluğu fazla
olan ilçelerden birisidir. İlçede bulunan genç nüfus
oranı da diğer ilçelere göre yüksektir. Günden güne
büyük bir problem olarak büyüyen obezite, sağlıksız
yaşam konularına müdahale etmenin gerekliliği nüfus yoğunluğu da göz önünde bulundurulduğunda
ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda Pendik’te bulunan
33 lisede konuyla alakalı çalışmaların yapılması uygun görülmüştür.
Yukarıda bahsi geçen sebepler nedeniyle İstanbul’da
gençlerin obezite, fazla kiloluluk ve sağlıksız yaşam
sebebiyle maruz kaldıkları risklerden korunmaları,
sağlık hizmetlerine kolayca erişim sağlayabilmeleri
ve toplumsal hayata katılımlarının artırılması için bilişsel, fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesine katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Bu
amaçlar doğrultusunda Pendik’te bir Sağlıklı Yaşam
Merkezi kurulmuştur. Bu merkezden 576 genç yararlanmıştır.
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
560.100,00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%79 / 442.479,00 TL

Aynı dönemde Pendik’teki 33 liseden 6020 öğrenciye
Beden Kitle İndeksi (BKİ) taraması yapılmıştır. Taraması yapılan gençlere BKİ değerleri isme düzenlenmiş mektuplar aracılığı ile bildirilmiş ve gençler ile
aileleri merkeze davet edilmiştir. Gençleri, aileleri ve
öğretmenleri obezite, sağlıklı yaşam, fizik aktivitenin
önemi, sağlıklı pişirme yöntemleri gibi konularda bilgilendirmek üzere Pendik’te bulunan 33 lisede okullarda farkındalık artırıcı seminerler düzenlenmiştir.
Bu seminerler ile de merkezde kayıtlı genç sayısında
artış gözlenmiştir.
Kurulan Pendik Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde gençlere
beslenme danışmanlığı, fizik aktivite danışmanlığı ve
psikolojik danışmanlık olmak üzere toplam 4162 saat
danışmanlık hizmeti verilmiştir. Bireysel görüşmeler
şeklinde gerçekleştirilen danışmanlık hizmetleri kapsamında kişiye özel beslenme ve egzersiz programları
hazırlanmış ve uzmanlar tarafından programların takipleri yapılmıştır. Fizik aktivite danışmanı ile gençler, haftada 7 gün fitness salonunda egzersiz yapmışlardır. Psikolojik danışmanlık hizmeti kapsamında
gençlerle grup görüşmeleri ve bireysel görüşmeler yapılmıştır. Bu yolla obezite, fazla kiloluluk veya aşırı
zayıflık gibi durumlardan kaynaklı toplumdan soyutlanma durumlarına müdahale edilmiştir.
Gençlere sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırılmaya
yönelik danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra iletişim,
kültür sanat ve spor eğitimleri ile de gençler hem topluma kazandırılmaya çalışılmış, hem de iş hayatına
girişte yaşamaları muhtemel sorunlar minimize edilmiştir. Bu bağlamda gençlere motivasyon, liderlik ve
takım ruhu, karar alma mekanizmaları ve topluma
katılım, özgüven, diksiyon, sosyal girişimcilik ve gönüllülük, sosyal hayatta iletişim, enstrüman (gitar ve

bağlama), halk oyunları, drama, ilk yardım, bisiklet
sürüş eğitimleri verilmiştir. Gençler ile 36. Avrasya
Maratonu’na katılım sağlanmış ve paintball etkinlikleri düzenlenmiştir. İletişim, kültür sanat ve spor
eğitimleri olmak üzere gençlere yönelik 976 saatlik
bir eğitim programı uygulanmıştır.
Ayrıca, Pendik Sağlıklı Yaşam Merkezi projesi, Pendik Belediyesinin üyesi olduğu Sağlıklı Kentler Birliği
tarafından düzenlenen “Sağlıklı Kentler En İyi Uygulamaları 2015” yarışmasında “Sağlıklı Yaşam” kategorisinde birincilik ödülü almıştır.

PENDİK BELEDİYESİ
Kurumumuz tüm vatandaşlara hizmet veren bir yerel yönetimdir ve hizmet
vermekle yetkili olduğu hususlar kanunlar ile belirlenmiştir. Kurumumuz
belediye kanununun ilgili maddeleri kapsamında hizmet sunabilmektedir.
Bu bağlamda, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda “Madde 13: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşerisidir. Hemşerilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır…” ve “Madde 14: Belediye,
mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla… kültür ve sanat, turizm ve
tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri
kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya
yaptırır.” denilmektedir.

rak belediyemiz tarafından hem kendi öz kaynakları ile hem de ulusal ve
uluslararası desteklerden yararlanarak çeşitli konularda projeler gerçekleştirilmiştir. İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan alınan hibe ile eğitim hayatına
çeşitli nedenlerle ara vermiş veya eğitimini yarıda bırakmış olan gençlerin
istihdamını kolaylaştırmak amacıyla tamamlanan Pendik Mesleki Gelişim
ve Yönlendirme Merkezi projesi, bahsi geçen faaliyetlere örnek niteliği
taşımaktadır. Gençlerin istihdamını artırmak, hayata farklı bakış açıları kazandırmak amacıyla Avrupa Birliği destekleri ile CoPro, Get Mobile, Pendik
Geleceğine Koşuyor, Gençler İçin Ekonomi Okuryazarlığı, 3 Diyardan 3
Kültür, Genç Gönüllüler Yerel Yönetimlerde projeleri de Pendik Belediyesi
tarafından yürütülerek tamamlanan projelerin bir kısmıdır.

Belediyemiz tarafından kanundan elde edilen yetkiler dâhilinde hazırlanan stratejik planda proje konusuyla alakalı olarak gençlerin sosyalleşmesi, eğitim seviyelerinin artırılması, dezavantajlılıklarının azaltılıp, sosyal
entegrasyonun ve karar alma mekanizmalarına katılımlarının ve sağlıklı
yaşam seviyelerinin artışının sağlanması faaliyetleri ilçe genelinde hedeflenmektedir. Belediye faaliyetleri ise bahsi geçen konularla alakalı olarak
planlanmakta ve uygulanmaktadır. Bu doğrultuda gençlere yönelik ola-

Pendik Belediyesi tarafından şehirde yaşayan bütün vatandaşlara yönelik
sosyal, kültürel, bilgi işlem altyapısı, altyapı ve şehircilikle alakalı her türlü
hizmet verilmektedir. Verilen hizmetlerin daha da iyileştirilmesi amacıyla
yurt dışında uygulanan örnekler incelenmekte ve farklı paydaşlarla çalışmalar yapılmaktadır. Bu anlamda farklı kurumlarla protokoller imzalanmakta, proje ortaklıkları geliştirilmektedir.
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Hedef Sensin Madde
Kullanımına Hayır Projesi

PROJENİN ADI
Hedef Sensin Madde
Kullanımına Hayır Projesi

YARARLANICININ ADI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü

PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
Zeytinburnu Belediyesi (İştirakçi)
Kâğıthane Belediyesi (İştirakçi)
Üsküdar Belediyesi (İştirakçi)
Halk Sağlığı Müdürlüğü (İştirakçi)
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (İştirakçi)

İ

stanbul yüzölçümü, nüfus yoğunluğu ve transit geçiş bakımından madde kullanım riskinin en yüksek
olduğu ildir. Madde kullanım yaş aralığı incelendiğinde ise en riskli yaş aralığının 15-24 yaş aralığı olduğu
görülmüştür. Erken yaşlarda madde kullanmaya başlayan bir bireyde, bağımlılığın ilerlemesi ve maddeyi
bırakamama riski daha da artmaktadır. Bu nedenle
çocuklar ve gençlerin maruz kaldıkları risklerden korunmaları, bilişsel, fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla proje kapsamında
risk grubunda bulunan çocuk ve gençlerin eğitim,
sağlık, adalet, sosyal hizmet vb. hizmetlere erişiminin artırılması hedeflenmiştir.
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.108.200,00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%89,81 / 995.258,61 TL

Bu doğrultuda, dört farklı faaliyet geliştirilmiştir. Öncelikle bilgilendirme çalışmaları yapmak ve farkındalık uyandırmak amacıyla Narkotik Eğitim Tırı yapılmıştır. Bu tır içerisinde 54 adet uygulama ve 15 adet
dokunmatik ekran yer almıştır Tırı 51.360 kişi ziyaret
etmiştir. Madde Bağımlılığı konusunda alanında ilk
defa 36 farklı konunun işlendiği animasyon destekli
tv programı oluşturulmuştur. 14 farklı konunun işlendiği ve 1 hafta süren Lider Aile Eğitim Programı
geliştirilmiştir. 507 aile eğitimden geçmiştir. Lise öğrencilerine yönelik öğretmen ve öğrenci kitapçığı olmak üzere Yaşam Becerileri Eğitim Kitapçığı geliştirilmiş ve 14 hafta uygulanarak 240 9.sınıf öğrencisi
eğitilmiştir.

Bu faaliyetler neticesinde, madde bağımlılığı konusunda bireylerin bilinç düzeyleri artırılmıştır. Genç
ve yetişkinlerin Narkotik Eğitim Tırında yapılan uygulamaları kullanmaları ve görevli uzmanlardan bilgi almaları sağlanmış, çıkışta dağıtılan kitapçıklarla
bilgilerin kalıcılığı pekiştirilmiştir. Bilgilendirme çalışmalarında sabit yer mantığından ziyade gezici yer
mantığı ile bilgi almak isteyen bireylerle meydanlarda bir araya gelinmiştir.
Bu proje diğer kurumların önleme tabanlı çalışmalarına temel oluşturmuştur.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
bünyesinde Madde Kullanımı ve İzleme Büro Amirliği olarak 2006 yılından
beri önleme çalışmaları yapmaktadır. Ayrıca Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlığını İzleme Merkezi olan TUBİM’in İstanbul il temas noktası
görevini yürütmektedir. Birçok kurumlarla ortak çalışmalar yapılmaktadır.
Toplamda gençlere ailelere eğitmen ve yöneticilere yönelik olan üzere 20

farklı faaliyet yürütülmektedir. 2014 yılında Yeşilay tarafından önleme çalışmalarında en başarılı kamu kurumu ödülüne layık görülmüştür. İstanbul
genelinde madde kullanım zararlarına yönelik birincil önleme çalışmaları
doğrultusunda kapsamlı, uzman ve sürekli bir şekilde aktif olarak faaliyet
yapan birimdir.
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3x Programı: Gençlerin, İş Gücüne Etkin Katılımı, Finansal OkurYazarlık Ve Girişimcilik Yeteneklerinin Arttırılması Projesi

PROJENİN ADI
3x Programı: Gençlerin, İş
Gücüne Etkin Katılımı, Finansal
OkurYazarlık Ve Girişimcilik
Yeteneklerinin Arttırılması Projesi

YARARLANICININ ADI
Genç Başarı Eğitim Vakfı
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Ortak)
GYİAD (Genç Yönetici ve
İş Adamları Derneği ) (Ortak)
Girişimcilik Derneği (İştirakçi)

P

roje kapsamında dezavantajlı bölgeler başta olmak üzere, İstanbul’da lise düzeyindeki öğrencilerin iş hayatına yönelik yaratıcılıklarının ve bakış
açılarının geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Bu hedefe yönelik olarak, projede lise öğrenimine devam eden öğrencilere kariyer planlarını yapmadan
önce deneyimsel öğrenme metodu ile iş hayatındaki
bazı görev ve pozisyonların sorumluluklarını tanıtılması, ögrencilerin fikir geliştirme ve uygulama aşamasında hata yapma ve yaptıkları hataları tecrübeye
dönüştürme konusunda desteklenmeleri ve 3X Programı ile kişisel gelişim, liderlik vasıfları, risk alma
becerilerinin ve özgüvenlerinin arttırılması amaçlanmıştır.
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
295.143,80 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%90 / 265.629,42 TL

Program, lise öğrenimine devam eden gençler ve
onlara rehberlik edecek öğretmenler için girişimcilik konusunda farkındalık yaratmakta ve özendirici
çalışmalarla girişimcilik ruhunu güçlendirmektedir.
Gençlerin, bilgi düzeyi, yetenek ve becerilerine uygun kariyer planlarını yapmalarını sağlamak, okul
içi uygulamalarla planlama, yönetim ve icra becerilerini geliştirmek, girişimcilik ekosisteminin okullarla
bütünleşmesi için orta öğretim, iş dünyası ve kamu
kurumları arasında yaygınlaştırılabilir bir işbirliği
modeli geliştirmek de yine programın amaçları arasındadır.

Proje süresince aksiyon kurulu toplantıları, paydaşlar
ve potansiyel sponsor kurumlarla görüşmeler yapılmış, proje tanıtım ve iletişim faaliyetleri yürütülmüştür. Okullara program hakkında bilgi yazısı gönderilmiş, 3X programı gönüllü eğitimi ve gönüllü havuzu
çalışmaları yapılmıştır. Öğretmen eğitimi gerçekleştirilmiş, 3X kapsamında program kitlerinin tedariki ve
okullara gönderilmesi sağlanmıştır. Programı kullanan öğrenciler ile toplantılar gerçekleştirilmiş, proje
sonunda mini bir fuar ve yarışma düzenlenmiştir.
Proje sonunda 19 adet çeşitli kurumla çocuk ve gençlere hizmet sunumunda işbirliği yapılmış, 1095 çocuk
ve genç proje kapsamında geliştirilen eğitimlerden

GENÇ BAŞARI EĞİTİM VAKFI

faydalanmış, 605 kişi gerçekleştirilen seminer vb. etkinliklere katılarak bilgilendirilmiş ve proje sonunda
bir adet takip sistemi ve hizmet modeli ortaya konulmuştur.
3X Programı gençlerin; iş yönetimi ve ekonomi kavramlarını anlamalarını ve yorumlamalarını, girişimciliğin önemini kavramalarını, günün ekonomik
koşullarına uyum gösterebilmelerini, ekonomiyi ve
küreselleşmeyi anlamanın kendi gelecekleri üzerindeki etkilerini fark edebilmelerini ve sonuç olarak meslek seçimlerini bilinçli yaparak, iş dünyası için hazır
insan kaynağı olarak yetişmelerini ve eğitilmelerini
sağlamıştır.

Girişimcilik
Finansal okuryazarlık
İş gücüne etkin katılım

Genç Başarı Eğitim Vakfı, “özgüveni” ve “yapabilme duygusu” yüksek, birey olarak yetkinlikleri gelişmiş, istihdam edilebilen/istihdam yaratacak
yeni nesiller kazandırmak için çalışan bir sivil toplum kuruluşudur.

rası ‘Genç Başarı’ yapılanması dahilinde 400.000’i aşkın öğretmene ve
gönüllüye ulaşılmış ve yapılan programlara 10 milyonun üstüne öğrenci
dahil olmuştur.

Genç Başarı Eğitim Vakfı ilk-orta okul ve lise öğrencileri için “Girişimcilik” “Finansal Okur-Yazarlık” ve “İş Gücüne Etkin Katılım” becerileri olmak
üzere üç odaklı “yaparak öğrenme” programları tasarlamakta ve iş dünyası gönüllülerinin destekleriyle bu programları okullarda uygulamaktadır.

Bu etkileşim alanı her yıl artmakta, bununla birlikte, öğrencilerin gelişen
ve değişen iş dünyası dinamiklerine hazırlanmalarını kolaylaştırmak ve bu
yönde yaptıkları çalışmaların verimliliğini arttırmak amacıyla uygulanan
programlar geliştirilmekte ve yeni programlar oluşturulmaktadır.

Vakıf, Amerika’da 1919 yılında kurulan ‘Junior Achievement/Genç Başarı’
organizasyonuna bağlı olarak, 1999 yılında Türkiye’de kurulmuştur. Genç
Başarı Avrupa (JA EUROPE) merkezine bağlı olarak faaliyet gösteren Genç
Başarı Eğitim Vakfı, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.

Tüm Genç Başarı Programları uygulamalıdır ve “hayat boyu öğrenme”
esasına dayanmaktadır. Eğitimci eğitimlerimize katılan öğretmenlerimiz
ve gönüllülerimiz eşliğinde yürütülen bu programlar gençlere gelecekte
alacakları roller açısından modeller sunmaktadır. Diğer taraftan öğrencilerle yapılan bu birebir ilişki iş hayatlarında gelecek ile ilgili iş programlarını oluşturmalarında önemli katkı sağlamaktadır.

Dünya çapında 123 üye ülkede faaliyet gösteren Uluslararası Genç Başarı
Organizasyonu içinde yer alan özel sektör gönüllüleri öğrencilere, uygulanan programlar aracılığıyla destek olarak, onların iş dünyasını yakından
tanımalarını ve anlamalarını sağlamaktadırlar. Dünya çapında uluslara-
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Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi

PROJENİN ADI
Yeşilay Eğitim ve
Danışmanlık Merkezi

2

YARARLANICININ ADI
Türkiye Yeşilay Cemiyeti
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü (İştirakçi)
İl Milli Eğitim Müdürlüğü (İştirakçi)
Aile ve Sosyal Politikalar
İl Müdürlüğü (İştirakçi)

010 yılından sonra sentetik kannabinoid olarak
adlandırılanlar başta olmak üzere yeni psiko-aktif
maddeler gençler arasında hızlı yayılma göstermektedir. Buna karşın bağımlılık tedavisi sunan kurumların sayısında ve kapasitesinde herhangi bir iyileşme
görülmemektedir. Mevcut tedavi hizmetleri ise kısa
dönem yatılı tedavi ile sınırlı kalmakta, psiko-sosyal
yönü ise zayıf kalmaktadır. Öte yandan dünyada bağımlılık rehabilitasyonunda yatılı tedaviden ayaktan
tedaviye doğru bir eğilim gözlemlenmekte, kişinin
olağan yaşamı içerisinde bağımlılık hastalığını yönetebilmesi için çaba sarf edilmektedir.
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
454.704,27 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%90 / 409.233,84 TL

Projede madde bağımlısı gençlerin, toplumsal yaşamın tüm alanlarına etkin katılımına ve sosyal hizmetlere eşit fırsatlarda erişim sağlamalarına destek
olmak amaçlanmıştır. Bu amaçla, madde bağımlısı
gençlere yönelik yeni ve çok yönlü bir eğitim-danışmanlık modeli oluşturmak, hedef kitleye hem madde bağımlılığından kurtulma hem de eğitim, sağlık,
hukuki haklar ve her türlü sosyal imkânlardan faydalanma anlamında destek vererek ilk aşama rehabilitasyon ve yönlendirme hizmetleri sunmak hedeflenmiştir.

Bu doğrultuda, alkol ve uyuşturucu bağımlılarına
yönelik ayaktan rehabilitasyon ve sosyal destek hizmetlerini içeren bir destek sistemi geliştirilmiştir. Telefon üzerinden, bağımlılara, ailelerine ve bağımlılık
hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlere bilgilendirme
ve yönlendirme yapmak üzere bir çağrı merkezi kurulmuştur. Şu ana kadar bu hizmetten 623 kişi faydalanmıştır. Bağımlılıklar hakkında bilgilerin yer aldığı
ve bu alanda hizmet veren kurumların envanterinin
yer aldığı bir web sitesi kurulmuştur.
Proje kapsamında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları
Hastanesi Amatem Birimi ve İŞKUR başta olmak üzere farklı yerel yönetimlerin de içinde bulunduğu bir
işbirliği ağı oluşturulmuştur. Farklı kamu kurum ve
kuruluşundan 55 katılımcıya bağımlılık alanında eğitim verilmiş, bilgi düzeyleri arttırılmıştır. 623 genç ve
ebeveyne bağımlılıklar konusunda seminer verilmiş,
konuyla ilgili farkındalık kazandırılmıştır.

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ
Türkiye Yeşilay Cemiyeti, 5 Mart 1920’de alkol bağımlılığına karşı mücadele etmek amacıyla kurulmuş ve daha sonra kamuya yararlı dernek
statüsü almış bir sivil toplum kuruluşudur. Kuruluşundan bu yana geçen
95 yıl içerisinde mücadele alanını genişleten Yeşilay, sağlıklı nesiller yetiştirme misyonuna uygun olarak önleme çalışmaları yürütmektedir. 2014
yılından bu yana rehabilitasyon hizmeti sunmayı kendine amaç edinen
kurum, bu alandaki çalışmalarını artan bir ivmeyle sürdürmektedir.

Son yıllarda kurumsallaşma ve yeniden yapılanma yolunda atılım gösteren Yeşilay; okullarda yürüttüğü Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim
Programı, düzenlediği uluslararası organizasyonlar, ürettiği bilimsel içerikler ve toplumun diğer sektörlerini bağımlılıkla mücadelede paydaş kılmak için açtığı hibe programları ile halk sağlığının korunmasına ve ülke
politikalarının şekillenmesine katkı sunmaktadır.
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GEN

Hayata Bir Adım

PROJENİN ADI
Hayata Bir Adım

YARARLANICININ ADI
Akabe Kültür ve Eğitim Vakfı
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
Esenler Belediyesi (İştirakçi)
Gaziosmanpaşa Belediyesi (İştirakçi)

P

roje kapsamında Esenler ve Gaziosmanpaşa ilçelerine her birine ikişer adet olmak üzere toplam
dört Gençlik Eğitim Merkezi kurmak ve yaşları 18 - 25
arası yoksul ve dezavantajlı 400 gence psikolojik danışmanlık hizmeti ve çeşitli eğitimler vermek amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda, öncelikle Esenler’e iki, Gaziosmanpaşa’ya iki olmak üzere toplam 4 Gençlik
Eğitim Merkezi kurulmuştur. Sonrasında, proje kapsamında görevlendirilen uzmanlar tarafından (psikolog/psikolojik danışman) hedef grup olarak seçilen ve
çeşitli uyum sorunu yaşayan gençlere yönelik bilişsel davranışçı, psikanalitik, varoluşçu, hümanisttik
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
559.060,00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%89,98 / 503.058,87 TL

ve geleneksel gibi terapi/danışma teknikleri ile psiko
- sosyal destek hizmetleri sunulmuştur. Bu faaliyet
boyunca talebi ve/veya ihtiyacı olduğu tespit edilen
hedef gruplara 8 ile 10 seans arasında bireysel ve/
veya benzer sorunu yaşayan aynı hedef gruplara
grup terapisi hizmeti verilmiştir. Haftada bir seansa
katılımları sağlanacak şekilde planlama yapılmış ve
süreç hakkında mesleki etik kuralları çerçevesinde ailelere de gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Her merkez
için hedeflenen 100 kişilik grup sayısı 120 kişi olarak
gerçekleşmiştir. Bununla birlikte Gaziosmanpaşa ve
Esenler ilçelerindeki 17 ortaöğretim kurumu öğrencilerinden yaklaşık 2550 kişiye psiko-sosyal destek ve
iletişim becerileri seminerleri verilmiştir.

Ayrıca gençlere kendilerini ifade etme, ben dilini kullanabilme, iletişim engelleri, empati gibi iletişim becerilerinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalara 480 kişi katılmıştır. Eğitimler
görsel, işitsel, psiko- drama ve uygulamalı olarak
planlanmış ve eğitim öncesi ve sonrasında uygulanmış testler ile (ilk test son test tekniği) beklenen sonuçlara ulaşma derecesi ölçülmüştür. İletişim becerileri eğitiminin yanı sıra, alkol, uyuşturucu, intihar,

cinsel sapma, cinsel istismar, şiddet, intihar ve suç
örgütlerine katılım gibi zararlı davranış ve alışkanlıklara karşı gençlerin farkındalıklarını arttırmaya yönelik önleyici rehberlik hizmetleri verilmiştir.
Son olarak, mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı
faaliyetleri yürütülmüş, gençlere ilgi ve yetenekleri
doğrultusunda eğitimler verilmiştir. Bu eğitimler neticesinde 10 kişi istihdam edilmiştir.

AKABE KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI
Akabe Kültür ve Eğitim Vakfı 1992 yılında kurulmuş olup kurulduğu günden her yaş grubuna yönelik beri eğitim ve kültür faaliyetlerinde bulunmaktadır. Akabe camiası tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte, faaliyetle-

rinin her aşamasında “eksende insan, tavırda denge, tasarrufta ihtiyaç”
ilkelerine riayet etmeyi şiar edinmiştir.
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GEN

Sen Suçlu Değilsin

PROJENİN ADI
Sen Suçlu Değilsin

YARARLANICININ ADI
Arnavutköy Belediyesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
436.928,00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%90 / 393.235,20 TL

A

rnavutköy İstanbul’un yüzölçümü bakımından
en büyük ilçelerindendir. Ayrıca, çocuk ve gençlere yönelik psikolojik hizmetler verilen merkezlere
ve özel kurumlara oldukça uzak bir mesafede bulunmaktadır. Bu durum, bölgedeki suça sürüklenmiş,
şiddet ve istismara maruz kalmış çocuk ve gençlerin
ekonomik ve sosyal dezavantajlılıklarını aşarak yaşama katılımlarını ciddi bir biçimde engellemektedir.
Bu nedenle proje kapsamında Arnavutköy ilçesinde
yaşayan ve dezavantajlı konumda bulunan çocuk ve
gençlere psikolojik, sosyal, hukuki destek ile meslek
kursları açılarak eğitimler verilmesi amaçlanmıştır.
Öncelikle saha tespit taramaları yapılmış, sonucunda yaklaşık 5000 aileye ulaşılmıştır. Ailelerle yapılan
anketler sonucu elde edilen verilere göre psikolojik
yardım ve destek talepleri belirlenmiştir. Bu talepler
doğrultusunda; sosyolog, psikolog, avukat ve aile danışmanından oluşan meslek ekibi ile proje merkezi
kurulmuştur.

124

Proje faaliyetleri kapsamında ilçe genelindeki kamu
kurum ve kuruluşları ile yapılan görüşmelerde proje
ve faaliyetleri hakkında bilgilendirmelere yer verilmiştir. Özellikle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı
okullarda tespit ve değerlendirmelerin yapılabilmesi
için ön görüşmeler yapılmıştır. Bunun yanı sıra ilçe
genelinde sivil toplum kuruluşları ziyaret edilmiş ve
proje merkezine hedef kitlenin yönlendirilmesi hususunda destek talebinde bulunulmuştur.
Proje kapsamında oluşturulan merkeze müracaat
edenler, önce sosyal hizmetler danışmanlık servisinde sosyolog ile görüşmüştür. Sonrasında bu kişilerin
aile danışmanlık, psikolojik danışmanlık, hukuk danışmanlık birimine yönlendirilmesi suretiyle hizmet
almaları sağlanmıştır. Aile fertlerinin hem kendi içlerinde hem de diğer insanlarla yaşadıkları problemlerin belirlenmesine ve giderilmesine destek olmak
amacı ile psikolojik danışmanlık biriminde psikolog
ve aile danışmanı tarafından ailelere, çocuklara ve bireylere yönelik psikolojik danışmanlık ve destek hizmetleri verilmiştir.

Psikolojik danışmanlık merkezleri dışında, sorun
oluşmadan kişilerin bilgilendirilmesi ve hayatla başa
çıkmalarına dayalı donanımların oluşturulması amacıyla koruyucu ruh sağlığı eğitimleri de düzenlenmiştir.
Proje kapsamında açılan kurslarla, mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazandırmak,
alanın gerektirdiği temel yeterliliklere sahip olmak,
mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecek konumda olmak, mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlilikleri
kazandırmak amaçlanmıştır. Bu amaçla ön muhasebe, santral operatörlüğü, muhasebe yardımcılığı
kursları açılmıştır. Bu mesleki kurslardan 45 kişi faydalanmıştır.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ
Arnavutköy, Osmanlı döneminde Çatalca Sancağı’na ve daha sonra Çatalca Nahiyesi’ne bağlıdır. Cumhuriyet döneminde önce Eyüp ilçesine
bağlı bir köy iken, Gaziosmanpaşa’nın 1963 yılında ilçe haline gelmesiyle
buraya bağlanmış 1987 yılında ise Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı belde
statüsünü kazanmıştır. Günümüzde Arnavutköy ilçesi sınırları içinde kalan
Hadımköy 1969, Durusu 1989, Boğazköy, Bolluca, Haraççı ve Taşoluk ise
1994 yılında belde statüsü kazanmıştır. 5747 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile birlikte Boğazköy, Bolluca, Durusu, Haraççı,
Hadımköy ve Taşoluk Belediyeleri Arnavutköy Belediyesine ilhak edilmiş,
Çatalca’ya bağlı Bahşayış Mahallesi ile Çatalca ve Gaziosmanpaşa ilçelerinin sınırları içinde bulunan 8 orman köyü ve Küçükçekmece ilçesine
bağlı Şamlar Köyü’nün Sazlıdere Baraj Gölü’nün kuzeyinde kalan kısmı

Arnavutköy sınırları içine dâhil edilmiştir. Yeni kurulan Arnavutköy ilçesi
İstanbul’un 39 ilçesinden biri hâline gelirken, ilçe topraklarının tamamı
Arnavutköy İlçe Belediyesinin hizmet alanı olarak kabul edilmiştir. Böylece Arnavutköy yaklaşık 45 yıl bağlı kaldığı Gaziosmanpaşa’dan ayrılarak
müstakil ilçe hâline gelmiştir. Toplam 506,52 km² yüzölçüme sahip olan
ilçe, İstanbul’un arazi büyüklüğü bakımından dördüncü büyük ilçesi olmuştur.
Arnavutköy Belediyesi, yarının İstanbul’unu, bugünün Arnavutköy’ünde
inşa etmeyi kendine vizyon edinmiştir. Ayrıca insan sevgisi, adalet, sistem, sürdürülebilirlik, yönetişim, kalite, liderlik temel ilke ve değerleri ile
hizmetlerini, yarının İstanbul’unun ihtiyaçlarına hitap edecek bir perspektifle sunma misyonuyla çalışmalarını sürdürmektedir.
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GEN

Engelliler İçin Tekstil Tasarım Merkezi

PROJENİN ADI
Engelliler İçin Tekstil
Tasarım Merkezi

YARARLANICININ ADI
İTÜ Tekstil Teknolojileri ve
Tasarımı Fakültesi

PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
İBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Daire Başkanlığı (İştirakçi) İTHİB (İştirakçi)
Sancaktepe Belediyesi (İştirakçi)
Sancaktepe Kaymakamlığı (İştirakçi)
Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (İştirakçi)

P

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
980.440,00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%89,98 / 882.216,74 TL

roje kapsamında engellilere yönelik Tekstil Tasarım ve Araştırma Merkezinin kurulması ve engelliler için “kolay giyilebilir” ürünler üretilmesi amaçlanmıştır.

fikasyonu yapılmış ve çok fonksiyonlu iplik üretimi
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen iplikler ile kumaşlar
üretilmiş, boya ve apre işlemlerine tabi tutulup fiske
edilmiştir.

Projede öncelikle merkezin inşaatı tamamlanmış ve
gerekli ekipman ile donatılarak entegre bir tesis oluşturulmuştur. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı işbirliği
ile yapılan saha araştırmasında temel sıkıntı alanları
belirlenmiş ve bu sıkıntılara yönelik ürün tasarımları yapılmıştır. Tasarımların üretimi için iplik modi-

Son olarak kolay giyilebilirlik, konfor, estetik ve bakım kolaylığı testleri kumaşlar üzerinde uygulanmıştır. Proje başında tasarımı yapılan ürünler dikilmiş ve
kolay giyilebilir ana temalı giyim rehberi hazırlanmıştır.
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İTÜ TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ VE TASARIMI FAKÜLTESİ
İstanbul teknik Üniversitesi, 1773 yılında Mühendishane-i Bahrî-i
Hümâyûn adıyla kurulmuş bir devlet üniversitesidir.
İTÜ’nün misyonu; bilim, teknoloji ve sanatta bilginin sınırlarını genişletmek ve uygulamaları ile toplumun ihtiyaçlarına cevap vermektir. Vizyonu
ise bilim, teknoloji ve sanatta, uzmanlığı ile uluslararası lider bir üniversite
olmaktır. Bu temel zeminde akademik eğitimini şekillendirmektedir. “İnsan
odaklılık ve farklılıklara açıklık, özgürlükçülük ve eleştirellik, girişimcilik ve
rekabetçilik, özgünlük ve yenilikçilik” İTÜ’nün temel değerleridir. İTÜ, 13
fakülte 39 lisans programına sahiptir. İTÜ adıyla markalaşan köklü bölümlere de çağın gereklerine ve ihtiyaçlarına göre şekillenen yeni alanlara da

sahiptir. İTÜ’de Türkçe ve İngilizce eğitim verilmektedir. Yüzde 100 İngilizce ve yüzde 30 İngilizce eğitim veren bölümler bulunmaktadır. Lisansüstü
eğitime ise özellikle önem verilmekte, 6 ayrı enstitüde yüksek lisans ve
doktora programları yürütülmektedir.
İTÜ, akademik gelişim ve bilimi öncelik alan yapısıyla, dünyanın en seçkin
üniversiteleri arasında yer almakta, ülkemizi uluslararası alanda başarıyla
temsil etmektedir. Dünyadaki yaklaşık 20 bin üniversite içinde en iyi yüzde 1’lik dilim arasında bulunan İTÜ’nün akademik kalitesini, bağımsız ve
prestijli sıralama sonuçları da ortaya koymaktadır.
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GEN

İstanbul Sosyal Gelişim Merkezleri
ve Sosyal Kütüphaneler

PROJENİN ADI
İstanbul Sosyal Gelişim
Merkezleri ve Sosyal Kütüphaneler

YARARLANICININ ADI
Suffa Vakfı
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
Pendik Belediyesi (İştirakçi)
Başakşehir Kaymakamlığı (İştirakçi)
İl Milli Eğitim Müdürlüğü (İştirakçi)

P

roje kapsamında, dezavantajlı bölgelerde suça meyilli risk gruplarında bulunan çocuk ve gençlerin
sosyal hayata adapte olarak büyümeleri, hizmet ve
sevgi ekseninde tekrar topluma kazandırılmaları ve
yoksul bölgelerdeki çocuk ve gençlerin yenilikçilik,
girişimcilik kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Bu doğrultuda, projede Anadolu Yakası ve Avrupa
Yakası Sosyal Gelişim Merkezleri kurulmuştur. Tefriş
edilen 2 adet Anadolu ve Avrupa Sosyal Gelişim Merkezi bünyesinde 1 adet bilim ve teknoloji atölyesi, 2
adet kütüphane, 2 adet derslik, 2 adet bilgisayar laboratuvarı, 1 adet seminer salonu oluşturulmuştur.
5 adet kütüphanenin modernizasyonu tamamlanmış,
bu kapsamda; 5 adet bilgisayar laboratuvarı, 5 adet
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
472.295.00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%90 / 425.065.50 TL

derslik, 5 adet kitaplık oluşturulmuştur. 84 eğitim, 16
kurs, 7 seminer düzenlenmiştir. Risk altında bulunan
çocuk ve gençlere yönelik eğitim faaliyetlerine 4.403
genç katılmıştır. Bilinçlendirici seminerlerle 273 kişiye ulaşılmıştır. Projenin tanıtıldığı 1adet web sitesi
(sosyalkutuphaneler.com) kurulmuştur.
Sonuç olarak, sosyal gelişim merkezleri ile okul müfredatının dışında kalan konularda eğitim ve etüt imkânı sağlanarak eşitsizlikler giderilmeye çalışılmış,
sosyal risk grubundaki gençler arasında olumsuz
davranışlara eğilimin artmasına sebep olan ‘umutsuzluk’ duygusunu azaltıcı sosyal faaliyetlerde bulunarak mutlu, üretken ve başarılı bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlanmıştır.

SUFFA VAKFI
Suffa Vakfı 1990 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Vakıf İstanbul’un 8 ilçesine yayılmış kütüphaneleri, dezavantajlılara yönelik derslik, yurt gibi
yapıları, iletişim içinde olduğu dezavantajlılara yönelik faaliyetler yürüten
birçok vakıf, dernek, kamu kurumu, güçlü üye yapısı ve destekçileri ile
sosyal anlamda katma değerli birçok proje yürütmektedir.
Bu doğrultuda Kalkınma Ajansları ve diğer fon kuruluşları ile de önemli
tecrübelere sahiptir. Yürüttüğü faaliyetler nedeni ile hedef grup olarak ulaşabileceği etkin platformları mevcuttur.

VAKIF MÜESSESELERİ
• Bahçelievler Genel Merkez
• Edirnekapı Vakıf İdaresi
• Suffa Vakfı Sultanbeyli Kültür Merkezi
• Süleymaniye Misafirhanesi
• Göztepe Misafirhanesi
• Gündüzalp Öğrenci Yurdu
• H.Turan ve Zahide Güleş Hizmet Binası
• Şehzadebaşı Eğitim ve Kültür Merkezi

129

GEN

Genç Kız Akademi Merkezi

PROJENİN ADI
Genç Kız Akademi Merkezi

YARARLANICININ ADI
Seher Yıldızı Eğitim Kültür ve
Sosyal Yardımlaşma Derneği

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
679.353,55 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%88,11 / 598.570,60 TL

E

senler ilçesinde sosyal alanların yetersizliği, bölgede yaşayan çocuk ve gençlerin yeterince sosyalleşememesine neden olmaktadır. Özellikle, bazı
ailelerin eğitim seviyelerinin düşük olması, aile ebeveynlerinin örf ve adet tutumları kız çocuklarının
sosyal hayatın geri planında bırakılmasına neden olmuştur. Bu bilgiler doğrultusunda projede, Esenler
ilçesinin ekonomik ve sosyal yönden zayıf olan bölgelerinde yaşayan 100 genç kızın bilgi ve becerilerini artırmak ile sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı
sağlamak amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda, öncelikle bir gençlik merkezi
kurulmuştur. Tanıtım faaliyetleri yürütülmüştür. Sonrasında kişisel eğitim seminerleri düzenlenmiş, sanat ve kültürel faaliyetler(mutfak, hat, ebru, filografi,
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kurdela nakışı, ahşap boyama,resim çalışmaları gerçekleştirilmiştir. El becerilerini ve kişisel yetenekleri
geliştirici çalışmalar, çevre ve sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Psikolojik danışmanlık ve
rehberlik eğitimleri verilmiş, ailelere yönelik eğitim
seminerleri düzenlenmiştir. Bu faaliyetlerin yanı sıra
bilgisayar programları, yabancı dil, diksiyon eğitimleri verilmiş, okul müfredat derslerini destekleyici
dersler gerçekleştirilmiştir.
Proje kapsamındaki faaliyetler sonucunda, gençlerin
sosyal dışlanmışlık hisleri ortadan kaldırılarak sosyal hayata entegrasyonu sağlanmıştır. Analiz yapma,
sosyal düşünme kapasiteleri artırılarak, okul başarılarındaki ve hayatla baş edebilmelerindeki gelişime
yardımcı olunmuştur. Bilgisayar - Tv önünde geçen

verimsiz zamanları, verimli hale getirilmiştir. Kendi dışındakilerin duygu ve düşüncelerini anlaması
sağlanarak empati kurma yetenekleri geliştirilmiştir.
Çevresine yardımcı olma bilinci geliştirilmiştir. Gençlerin kendini ifade edebilme yeteneği geliştirilerek
özgüvenleri arttırılmıştır. El becerileri geliştirilmiştir. Yeteneklerini görmeleri sağlanmıştır. Üretkenlik
duygusu gelişerek yeni icatlar yapabilecekleri ortaya
çıkarılmıştır. İstidatları ortaya çıkarılmıştır. Verilen
rehberlik eğitimleri ile problemler karşısında çözüm
üreten bireyler yetiştirilmiştir. Tarihi mekan ve kültür

gezileri ile gençlerin tarihe olan ilgisi arttırılmıştır.
Kişisel gelişimleri sağlanarak yetenekleri geliştirilmiştir. Gençlerin çevre bilinci geliştirilerek çevreye
katkısı sağlanmıştır. Ailelere verilen eğitimlerle aile
içi iletişim arttırılmıştır. Gençlerin serbest zamanlarını faydalı işlerle geçirebilecekleri gençlik merkezi
oluşturularak zamanı etkili ve verimli kullanmaları
sağlanmıştır. Sosyal yönü güçlü, özgüveni yüksek değerlerine sahip ve yaşadığı topluma hizmet için gönüllü bir gençliğin inşasına katkı sağlanmıştır.

SEHER YILDIZI EĞİTİM KÜLTÜR VE
SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
Seher Yıldızı Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Esenler ilçesinde 2007 yılından bu yana faaliyettedir. Gençlerin sosyal gereksinimlerini artırmaya yönelik faaliyetler, projeler üretmekte olup, topluma yararlı
bireyler yetişmesine yardımcı olmaktadır. Her yıl düzenli olarak binlerce
kişinin katıldığı Aile ve Muhabbet temalı büyük organizasyonlar yaparak
toplumumuzun aile çatısını sağlam bir şekilde ifa edebilecekleri ve dene-

yim kazanacakları programlar organize etmektedir. Dernek olarak maddi imkanları yetersiz ailelere ham maddi hem de ayni destek ile maddi
imkanları yetersiz öğrencilere burs desteği sağlamaktayız. Özellikle kız
çocuklarına pozitif ayrımcılık yaparak onlara geleceklerine daha sağlam
adımlar atmalarına öncülük etmeye çalışmaktadır.
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GEN

Enderun Çocuk Üniversitesi Projesi

PROJENİN ADI
Enderun Çocuk
Üniversitesi Projesi

YARARLANICININ ADI
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
Zeytinburnu Belediyesi (Ortak)
Zeytinburnu Kaymakamlığı (Ortak)
Uluslararası Enderun Bilim ve
Eğitim Derneği (Ortak)
Zeytinburnu SYDV (İştirakçi)

Ü

stün yetenekli öğrenciler için ayrı bir müfredat
hazırlanması, ya da müfredatın ilgi, yetenek ve
okul başarısı yönünden üstün yetenekli çocuklar için
ayrıştırılması ve farklılaştırılması önemli bir ihtiyaçtır. Araştırmaların verdiği sonuçlar, üstün yetenekli
öğrencilerin, en az başarısız ve öğrenme yetersizliği
taşıyan öğrenciler kadar özel eğitime ihtiyaç duydukları yönündedir. Araştırmalar bu öğrencilerin her
alanda başarılı olmalarının söz konusu olmadığı,
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
823.779,00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%89,99 / 741.320,58 TL

okul derslerinde başarısız olabildikleri, ayrıca akademik, sosyal ve duygusal ihtiyaçları tatmin edilmediğinde büyük çapta problemler yaşayabildikleri ve sınıf ortamını da etkileyebildikleri sonucunu vermiştir.
Bu nedenle, proje kapsamında, üstün yetenekli çocukların mutlu, üretken, yaratıcı bireyler olarak var
olabilmeleri için bilişsel, fiziksel, psikolojik, sosyal
gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda Zeytinburnu ilçesindeki
okullarda öğrenim gören üstün zekalı 200 öğrenci kişilik, zeka ve üretkenlik testleri uygulanarak tespit
edilerek, öğrenciler oryantasyon programlarına tabi
tutulmuştur. Daha sonra kendileri için proje kapsamında belirlenen bilim, fen, teknoloji, kültür, tarih,
medeniyet, dil, sanat vb. alanlarda ücretsiz olarak
uygulamalı özel eğitim programlarına tabi tutulmuştur. Bu sayede bu öğrencilerin zamanında keşfi ve potansiyellerini doğru bir programla kullanmaları sağlanmıştır.

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, ulusal ve uluslararası düzeyde
bilimsel çalışmalar ışığında sağlam ve yenilikçi, bilgiye açık, özgürlükçü,
uluslararası akademik bir kurum olmayı kendine vizyon edinmiştir. 6 ayrı
kampüste yaklaşık 40.000 m² alanda eğitim-öğretim faaliyetlerini insan,
toplum ve din bilimleri ile sanat, eğitim ve teknoloji alanlarında ulusal ve

uluslararası eğitim ve araştırma yapmak, kültürel ve sosyal açıdan donanımlı, geleneksel değerleri çağdaş bilgi ile sentezlemiş, nitelikli ve girişimci bireyler yetiştirmek, medeniyet değerlerimiz ışığında bilim dünyasına
özgün katkılar sağlamak misyonuyla sürdürmektedir.
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GEN

Zeka İstanbul Projesi

PROJENİN ADI
Zeka İstanbul Projesi

YARARLANICININ ADI
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Ortak)

D

oğuştan avantajlı dünyaya geldiği halde keşfedilmediği için dezavantajlı duruma düşmüş üstün
yetenekli bireyler ve özel eğitime yoğun ihtiyaç duyan
zihinsel yetersizliği bulunan çocuk ve gençlerin zihinsel, eğitsel tanılamasının yapılması için İstanbul’da
yeterli sayıda testör bulunmamaktadır. Özel eğitimin
ilkelerinden olan erken çocukluk döneminden itibaren özel eğitim alması gereken bu kitlenin bir an
önce zihinsel olarak tanılanması ve uygun eğitsel
yönlendirmelerinin yapılabilmesi için zihinsel, eğitsel tanılamada kullanılan zeka testlerini uygulayıcı
yetiştirme kursları düzenlenerek rehber öğretmenlere
yetkinlik ve yeterlilik kazandırmak gereklidir. Üstün
zekalı çocuklar her ne kadar çeşitli üstün özelliklere
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
722.750,00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%85,68 / 619.230,68 TL

sahip olsalar da geleneksel eğitim metot ve müfredatlarına tabi tutulduklarında sadece bu avantajlarını kaybetmekle kalmayıp aynı zamanda kendilerine
has öğrenme yeteneklerini de kaybedip dezavantajlı
duruma düşmektedirler. Üstün yetenekli öğrenciler,
zaman zaman normal müfredatın kendilerini tatmin
etmemesi, daha üst düzeyde akademik bilgi gereksinimi ve derse daha çok katılımda bulunma isteği gibi
problemler yaşarlar. Üstün yetenekli öğrenciler, ayrı
bir müfredat hazırlanmış, ya da en azından müfredatın ilgi, yetenek ve okul başarısı yönünden üstün yetenekli çocuklar için ayrıştırılmış eğitimlere yönlendirilmesi gerekmektedir. Çünkü araştırmaların verdiği
sonuçlar, üstün yetenekli öğrencilerin, en az başarısız

ve öğrenme yetersizliği taşıyan öğrenciler kadar özel
eğitime ihtiyaç duydukları yönündedir. Zeka İstanbul Projesi kapsamında İstanbul’un 40 ilçesinde Milli
Eğitim Bakanlığına bağlı Rehberlik Araştırma Merkezi ve okullarda görevli rehber öğretmenlere eğitim
verilmesi amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda önce öğretmenler oryantasyon eğitimine tabi tutulmuştur. Sonrasında öğretmenlere sırasıyla WISC-R Weschler Çocuklar I için
Zeka Testi Eğitimi, S. BINET Zeka Testi Eğitimi, Porteus Labirentleri Zeka Testi Eğitimi ve Gessel Gelişim
Figürleri Testi Eğitimleri verilmiştir. Bu eğitimlerden
400 öğretmen faydalanmıştır.

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, ulusal ve uluslararası düzeyde
bilimsel çalışmalar ışığında sağlam ve yenilikçi, bilgiye açık, özgürlükçü,
uluslararası akademik bir kurum olmayı kendine vizyon edinmiştir. 6 ayrı
kampüste yaklaşık 40.000 m² alanda eğitim-öğretim faaliyetlerini insan,
toplum ve din bilimleri ile sanat, eğitim ve teknoloji alanlarında ulusal

ve uluslararası eğitim ve araştırma yapmak, kültürel ve sosyal açıdan
donanımlı, geleneksel değerleri çağdaş bilgi ile sentezlemiş, nitelikli ve
girişimci bireyler yetiştirmek, medeniyet değerlerimiz ışığında bilim dünyasına özgün katkılar sağlamak misyonuyla sürdürmektedir.
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GEN

Gelişim İçin Fırsat Eşitliği

PROJENİN ADI
Gelişim İçin Fırsat Eşitliği

YARARLANICININ ADI
Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
İstanbul Kadın ve Kadın
Kuruluşları Derneği (Ortak)

G

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%90 / 519.615,00 TL

elişim İçin Fırsat Eşitliği Projesi (GİFE) İstanbul’da sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı konumda bulunan çocuk ve gençlerin bilgi, beceri, yapabilirlik ve farkındalıklarını artırmayı amaçlamıştır.

sivil toplum kuruluşlarından veya kamu desteklerinden yararlandırılmaya çalışılmıştır. Proje süresince
700 aileye; aile bireyleri de dâhil edildiğinde 2.833
kişiye ulaşılmıştır.

Öncelikle, Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Fatih ve Eyüp
başta olmak üzere, İstanbul’un sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan ilçelerinde yaşayan ve Vakfa yardım
için başvuruda bulunan ailelerin yaşadıkları mekânlar incelenmiş, mevcut durumları ve ihtiyaçları tespit
edilmiştir.

Ön inceleme sonucunda özel dezavantajlılık durumu
(aile fertlerinin bir veya birkaçında engellilik, suça
sürüklenmişlik, madde bağımlılığı, şiddet, istismar
vb. gibi durumlar) olan annelere ve aile bireylerine
ihtiyaçları doğrultusunda sosyal, hukuki, psikolojik
danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunulmuştur.
200’den fazla aile bireyi proje süresince bu hizmetten faydalanmıştır. Proje süresince yetişkin ve ergen
olmak üzere toplam 203 danışan ile 395 görüşme gerçekleştirilmiştir. Söz konusu dezavantajlılığın azaltılmasına yönelik diğer STK, kamu kurumları ve ilgili
kurumlarla iletişime geçilerek bütüncül bir yaklaşımla sorunların çözümlenmesine çalışılmıştır.

Proje süresince 1079 aile ziyaret edilmiş, 700 aile ile
birebir görüşmeler yapılmıştır. Ziyaret edilen annelere, çocuklarının bakımı, beslenmesi, hijyeni, eğitimi
gibi çocukların ihtiyaçlarına doğru bir şekilde cevap
verebilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazanabilecekleri içeriğe sahip el broşürleri hazırlanmış ve
dağıtılmıştır. Bu aileler daha sonra Hekva’dan, diğer
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
577.350,00 TL

Bu ailelerin ilk ve ortaöğretime devam eden çocuklarının okul başarılarına destek olmak amacıyla hafta
sonları özel ders takviye eğitimleri düzenlenmiştir.
Ayrıca lise ve üniversite tercihlerinde mesleki rehberlik desteği verilmiştir. Eğitim ve rehberlik hizmetlerinden toplam 103 çocuk faydalanmıştır. 9 ayda toplam 608 saatlik eğitim programı ile Vakfın yıllardır
yapmakta olduğu bu hizmetinin kapasitesi, Gelişim
için Fırsat Eşitliği projesi ile arttırılmıştır.
Yine bu çocukların ailelerine, çocuklarının eğitim
hayatının planlanması ve onlara gerekli destekleri
verebilmeleri için rehberlik edilmiştir. Psikolojik danışmanlıklarla ergen ile ailesi arasındaki sorunların
çözümüne yardımcı olunmuştur.

Çocuklar ve gençler ile ailelerinin kolayca ulaşabilecekleri, her an rehberlik ve danışmanlık alabilecekleri
yeni bir Kariyer, Rehberlik ve Eğitim Merkezi (KAREM) kurulmuştur. Kurulan merkezde ve vakıf bünyesinde, eğitimine devam edememiş genç kadınların
meslek edinerek ailelerinin geçimlerine destek olabilmeleri için mesleki kurslar düzenlenmiş, 30 kadın bu
kurslardan faydalanmıştır.
HEKVA tarafından yardım edilen ailelerin durumlarının takibi ve raporlaması amacıyla kurumsal yazılım
programı geliştirilmiş ve ziyaret edilen ailelerin verileri proje süresince bu program üzerinden izlenmiştir.

HANIMLAR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
HEKVA, kurulduğu günden bu yana “toplumun ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan kesimlerini kendi kendine yeter duruma getirmek, kültürel
ve sosyal zenginliğe ulaşabilme zemini hazırlamak, sivil toplum ve yardımlaşma bilincini toplumda yaygınlaştırarak zıtlaşma ve kutuplaşmaları
azaltmak” misyonuyla çalışmalarını yürüten bir sivil toplum kuruluşudur.
Türkiye’de zengin bir geleneğe sahip olan kadın hayırseverlik faaliyetlerinin öncülerinden olan Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı (HEKVA), tüm bu
sorunların çözümü için çıkış yolları arayan ve her birey gibi toplumsal
sorumluluğun ağır yükünü omuzlarında hisseden 49 kadının, maddi ve
manevi güçlerini birleştirerek, topluma faydalı işler yapma arzusunun sonucudur.

HEKVA, STK’ların kar gütmeyen kuruluşlar olarak insanlar arasındaki yardımlaşmayı artırdığı; sivil girişimlerin toplum hayatındaki “geliştirmeci”
rollerini çoğalttığı bilincinden güç alarak yoksul öğrencilerin ve ailelerin,
dul ve yetimlerin gıda, giyim, yakacak, sağlık vb. ihtiyaçlarının karşılanması, ekonomik, kültürel ve eğitsel düzlemlerde iyileştirmeye dönük hizmetlerle donatılması amacıyla kurulmuştur.
HEKVA kurulduğundan bu yana yüzlerce ailenin ayni ve nakdi ihtiyaçlarını
organize bir şekilde, evlerinde de inceleme yaparak karşılamaktadır. Hayatlarını geliştirmeye ve iyileştirmeye çalıştığı kişilerin ırk, soy, cins, mezhep, bölge vb. farklılıklarına bakmadan; hizmetlerini, imkânları ölçüsünde
geniş tutarak, adaletli bir anlayışla sürdürmeye çalışmaktadır.
HEKVA yardım çalışmaları için gerekli kaynağı kurmuş olduğu iktisadi işletme ve bağışlarla temin etmektedir.
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GEN

İstanbul’un Mahalle Kreşlerinde
Montessori Eğitimi

PROJENİN ADI
İstanbul’un Mahalle
Kreşlerinde Montessori Eğitimi

YARARLANICININ ADI
Kalkınma Analitiği
Araştırma ve Eğitim Derneği

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
227.800,00 TL

PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV),
(Ortak)

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%89,89 / 204.760,81 TL

P

roje kapsamında, Montessori modelinin Türkiye’de yaygınlaştırılarak uygulanmasına, daha
fazla çocuğun bu çocuk merkezli eğitim felsefesinin
desteklendiği ortamlarda yetişmesine ve bu sayede
mutlu, üretken ve yaratıcı bireyler olarak var olmalarına katkı sağlamak amaçlanmıştır.
Bu amaca yönelik olarak öncelikle okul öncesi öğretmenlere verilecek eğitimlerin de gerçekleşeceği Robert Koleji Mezunlar Derneği Bizim Tepe bünyesinde
bulunan alana proje süresi boyunca öğretmenlerin
sınıf gözlemlerini yapabilecekleri Montessori model
sınıfı kurulmuştur.
Sonrasında, anaokulu öğretmenlerine yönelik bir
Montessori El Kitabı Montessori Centre International
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(MCI) akredite öğretmen eğiticileri tarafından hazırlanmış ve basılmıştır.
42 okul öncesi öğretmenine, 40’ar saatlik Montessori eğitimi verilmiştir. Ayrıca, Bahçelievler Kocasinan
Gündüz Bakımevinde KEDV annelerine, gönüllülerine
ve kreşlerinde çalışan öğretmenlere yönelik eğitimler
düzenlenmiştir. Eğitimlerden toplamda 53 kişi faydalanmıştır. Bu eğitimler hem Montessori felsefesini tanıtmış, hem de katılımcılara evde kendileri nasıl pratik bir şekilde ve ekonomik açıdan Montessori
malzemeleri yapılabileceğini göstermiştir.
Proje sonunda dokümanter bir video çekilmiş, düzenlenen politika seminerlerinde gösterilmiştir.

KALKINMA ANALİTİĞİ ARAŞTIRMA VE EĞİTİM DERNEĞİ
Kalkınma Analitiği Araştırma ve Eğitim Derneği çeşitli kamu sosyal politikaları konusunda model geliştiren ve araştırmalar yapan, kar amacı gütmeyen bir dernektir. Kurumumuzun uzmanlık alanları yoksulluk, eşitsizlik
ve refah ölçümleri, sağlık, erken çocukluk eğitimi ve gelişimi, kadının
güçlendirilmesi ve iş gücüne katılımı, gençlerin beceri gelişimi ve kırsal

kalkınma konularını kapsamaktadır. Ekibimiz bu tip kalkınma alanlarında
veriye dayalı niceliksel ve niteliksel analizler yapmakta ve sosyal politikaların gelişmesi konusunda öneriler sunmaktadır. Dernek üyelerimiz sosyal
politika konusunda çeşitli çalışmaları olan akademisyenler, politika yapıcılar ve sivil toplum liderlerinden oluşmaktadır.
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GEN

Takım Ruhuyla Sağlıklı Gelişim ve
Sosyal Etkileşim İçin 3x3 Basketbol

PROJENİN ADI
Takım Ruhuyla
Sağlıklı Gelişim ve Sosyal
Etkileşim İçin 3x3 Basketbol

B

YARARLANICININ ADI
Türk Basketbolunu
Geliştirme ve Eğitim Vakfı
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
Bahçelievler Kaymakamlığı (Ortak)
Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı (Ortak)
Küçükçekmece Kaymakamlığı (Ortak)
Sarıyer Kaymakamlığı (Ortak)
Türkiye Basketbol Federasyonu (İştirakçi)
Sağlık A.Ş. (İştirakçi) Pınar Su (İştirakçi)

u proje ile İstanbul’da dezavantajlı bölgelerde yaşayan gençlerin hayatlarına sporu, basketbolu
sokarak onların kötü alışkanlıklar edinmelerin önüne
geçilmesi amaçlanmıştır. Proje kapsamında, okullar
ziyaret edilerek proje tanıtımları yapılmış, 32 okula
pota kurulup toplar hediye edilmiş, 2304 gence resmi
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
391.813,09 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%89,88 / 352.177,89 TL

3x3 basketbol lisansı çıkarılmış, kişisel gelişim eğitimleri verilmiş, forma, şort ve ayakkabı dağıtılmış,
Abdi İpekçi Spor salonunda üst düzey maçlar canlı
izlenmiş ve ilçe merkezlerinde kurulan sahalarda 3x3
basketbol turnuvaları düzenlenmiştir.

TÜRK BASKETBOLUNU GELİŞTİRME VE EĞİTİM VAKFI
Türk Basketbolunu Geliştirme ve Eğitim Vakfı, Türk Basketbolunu geliştirmek amacıyla 1992 yılında kurulan, Türkiye’deki basketbol altyapısını ve
bu altyapıya kaynak sağlayan toplumsal potansiyeli geliştirmeyi hedefleyen ve bu hedeflere ulaşmak amacıyla çeşitli projeler geliştirip, kaynak
bularak proje yönetimini sağlayan bir kurumdur.
Kendi başına veya Türkiye Basketbol Federasyonu’yla birlikte yıllardır birçok projeye imza atmıştır.
Basketbol endüstrisinin modern dinamikleri içerisinde Türk basketbolunun giderek büyümesi ve Türkiye Basketbol Federasyonu kaynaklarının
öncelikli paydaşları olan oyuncular, kulüpler, antrenörler, hakemler, ulusal
ve uluslararası organizasyonlar vb. platformların gereksinimlerinin giderek artması sonucunda, nüfusunun büyük bölümü gençlerden oluşan
ülkemizde Türk basketbolunun henüz doğrudan paydaşları ol(a)mayan

geniş kitlelere uzanmaya, çeşitli basketbol projeleriyle onları ve ailelerini
spor kültürüyle kaynaştırmaya yeteri kadar emek ve zaman harcanamamaktadır.
Türk Basketbolunu Geliştirme ve Eğitim Vakfı, bu alandaki mevcut dinamik
potansiyele cevap vermek için toplumsal gereksinimleri etüt etmek, ihtiyaçları belirlemek, saptanan ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte basketbol
tabanlı sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek ve uygulamak; uygulanan
projelerin sonuçlarını mümkün olduğunca değerlendirerek geri besleme
sağlamak için çalışmalar yapmaktadır.
Bu çalışmalar için Türkiye Basketbol Federasyonu’nun mevcut kaynakları
dışında ek kaynaklar bulmak için Avrupa Birliği ve İstanbul Kalkınma Ajansı dahil olmak üzere çeşitli platformlarla işbirliği yapmaktadır.
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GEN

İstanbul Girişimcilik ve İnkubasyon Merkezi

PROJENİN ADI
İstanbul Girişimcilik ve
İnkubasyon Merkezi

YARARLANICININ ADI
Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği

PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
İstanbul Sanayi Odası (Ortak)
İntel Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. (İştirakçi)
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü (İştirakçi)
Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (İştirakçi)

P

roje kapsamında 15-29 yaş aralığındaki 200 gencin girişimcilik algı ve becerilerinin geliştirilmesi
ve başarılı iş fikri sahibi gençlerin girişimlerinin hayata geçirilmesi amaçlanmıştır.
Projede, 200 gencin, girişimcilik algı ve becerileri geliştirilmiş, iki fikir üretme kampı ile belirlenen sosyal
sorunlara yenilikçi ve yaratıcı çözümler üretmeleri
sağlanmış, iki Startup Weekend Girişimcilik Kampı
ile iş fikirlerinin iş modeline dönüşmesi desteklenmiş,
girişimcilik eğitimleri ile kapasiteleri arttırılmıştır.
Başta TOBB İstanbul Genç ve Kadın Girişimciler Ku-
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
438.265,76 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%90 / 394.439,18 TL

rulu üyelerinin şirketleri olmak üzere farklı girişimleri ziyaret etmeleri ve işletme süreçleri simülasyonu
aracılığıyla deneyim kazanmaları sağlanmıştır. Jüri
tarafından seçilen 10 ekibin mentörlük ve hızlandırıcı eğitim programı almaları sağlanmıştır. 4 takımın
ise sürdürülebilir girişimler üretmeleri desteklenerek
bu girişimleri girişimcilik ekosistemine sunmaları
sağlanmıştır. Proje sonunda Beşiktaş’ta İstanbul Girişimcilik ve İnkubasyon Merkezi kurularak, potansiyel
girişimcilere, girişimcilere ve ekosistem aktörlerine
destek sunulmuştur ve sunulmaya devam etmektedir.

HABİTAT KALKINMA
VE YÖNETİŞİM DERNEĞİ
Habitat Derneği sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan bir sivil toplum
kuruluşudur. Gençlerin sürdürülebilir kalkınmada etkin rol oynamasını
hedefleyen Habitat, 1995 yılında Kopenhag Sosyal Kalkınma Zirvesi’nde
ve Birleşmiş Milletler Habitat II Zirvesi için bir araya gelen aktivistler tarafından 1997’de kurulmuştur. Kuruluş vizyonu dünya gençliği ile Türkiye
gençliği arasında iletişim köprüsü kurmak olan Habitat, bu vizyon doğrultusunda gençlerin kapasitelerini geliştirmek ve uluslararası ortaklıklar
kurmak adına bir çok proje ve program geliştirmiştir.

Habitat, 1997’den bu yana Türkiye’nin 81 ilinde binlerce genç gönüllüsü
ile

Örgütlü ve gönüllülük bilinci ile hareket eden toplumların etkinliğine inanan Habitat, Kent Konseyi, Gençlik, Kadın, Engelli ve Çocuk Meclisleri ile
Ulusal Gençlik Parlamentosu’nun kurulmasına öncülük etmiştir. Bununla
birlikte TOBB Genç ve Kadın Girişimciler Kurulları gibi birçok mekanizmanın oluşmasına destek vermiştir.

Habitat bütün çalışmalarında hükümetler, yerel yönetimler, özel sektör ve
sivil toplum kuruluşlarıyla çok paydaşlı ortaklıklar kurar. Habitat, Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) stratejik ortağıdır.

• din, dil, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, siyasi görüş ayırımı yapmaksızın
toplumdaki tüm dezavantajlı gruplara yönelik çalışır,
• yönetişim, bilişim, finansal bilinç ve girişimcilik alanlarında kapasite artırıcı projeler uygular,
• yerel, ulusal ve küresel düzeyde kamu politikalarına katkı koyar.
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GEN

Ataşehir Gençlik Merkezi

PROJENİN ADI
Ataşehir Gençlik Merkezi

YARARLANICININ ADI
Ataşehir Belediyesi
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
Okan Üniversitesi (Ortak)

B
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.039.393,33 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%90 / 935.453,27 TL

u proje ile Ataşehir’de işsizlik, zor yaşam çevreleri, göç, düşük eğitim seviyesi ve yetersiz temel
hizmetlere erişim gibi olumsuzluklar nedeniyle dezavantajlı konumda olan ve sosyal dışlanmaya maruz kalan14-29 yaş arası gençlerin; yoksunluk durumundan çıkarılması, fırsat eşitliğinin sağlanması,
kendi sorunları ile başa çıkabilme kapasitelerinin arttırılması, katılımcı, üretken, yaratıcı ve kendine yeterli birer birey haline getirilmesi hedeflenmiştir.

ma, sosyal hizmet desteği, kariyer danışmanlığı desteği) ve cep sinemasına dönüştürülerek merkezin
kapasitesi geliştirilmiştir. Bu merkezde Ferhatpaşa
başta olmak üzere çevre mahallelerde yaşayan 1429 yaş arası 6720 dezavantajlı gence sosyal ve kültürel hizmetler verilmiştir. Danışmanlık ve rehberlik
servislerinden ise 5966 kişi faydalanmıştır. 987 kişi
eğitimlerden faydalanmış, proje kapsamında düzenlenen seminerlere ise 5155 kişi katılmıştır.

Öncelikle, Ferhatpaşa’da Ataşehir Gençlik Merkezinin
(AGM) iki katı sinema ve hobi atölyesi (fotoğrafçılık, robot, devre ve maket), e-kütüphane salonu, çok
amaçlı salon (tiyatro, dans, cafe), danışmanlık ve
rehberlik servisleri (psiko-sosyal destek, psiko-dra-

Sonuç olarak, yürütülen faaliyetler ile gençlerin sosyal ve kültürel hayata katılımı arttırılmış ve toplumla
bütünleşmeleri sağlanarak bölgedeki sosyal kalkınmaya katkıda bulunulmuştur.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ
2008 yılında kurulan ve 405.000 kişilik bir nüfusa hizmet veren Ataşehir
Belediyesi, Ataşehir ilçe sınırları içinde mahalli müşterek ihtiyaçları en iyi
şekilde karşılayarak eşitlik duygusuyla yaşam kalitesini arttırmak ve özgün bir kimlik oluşturarak insan odaklı öncü bir dünya kenti haline gelme
misyonunu yüklenmiş ve vizyonunu iyi yetişmiş kalifiye personel ile kurumsal kimliği ve geleneği olan, teknolojiyi iyi kullanan, stratejik yönetimi
esas alan, şeffaflık ve katılımcılığı ön planda tutan, hizmette dünya standartlarını aşmış model bir ilçe ve markalaşmış bir belediyecilik anlayışı ile
insan odaklı öncü ve önder bir belediye olmak olarak çizmiştir.

Bu bağlamda kendisine temel değerler olarak sürdürülebilirlik, yenilikçilik, katılımcılık, şeffaflık, hesap verilebilirlik, verimlilik ve odaklı iletişimi
benimsemiştir. Ataşehir Belediyesi, başta Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
olmak üzere ilgili birimleri ile bölgede yaşayan dezavantajlı grupların sosyal ve ekonomik yaşama entegrasyonunu güçlendirici projeler gerçekleştirmektedir. Bununla birlikte mali yetersizliklerden kaynaklı gençlere
yönelik kültür & sanat etkinlikleri ve sosyal destek hizmetleri sınırlı oranda
gerçekleştirilmektedir. Proje; gençlerin sağlıklı bir ruhsal yapıya sahip olmalarında, kültürel ve sanatsal aktivitelere katılmalarını sağlayacak ana
aktivitelerin gerçekleştirileceği bir merkeze kavuşulmasında ve burada
sürekli araştıran, geliştiren ve üreten gençlerin bulunmasında, bu hedef
gruplara yönelik yeni projelerin geliştirilmesinde ve ilçe genelinde sürdürülebilir kalkınmanın hızlandırılmasında kilit bir öneme sahip olmuştur.
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GEN

Üstün / Özel Yetenekli Çocuklara
Destek Eğitim Hizmeti Sağlanması
Toplumsal Bilinç ve Duyarlılığın Arttırılması

PROJENİN ADI
Üstün / Özel Yetenekli
Çocuklara Destek Eğitim Hizmeti
Sağlanması Toplumsal Bilinç ve
Duyarlılığın Arttırılması

P

YARARLANICININ ADI
Bahçelievler Kaymakamlığı
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
İstanbul Aydın Ünversitesi (İştirakçi)
Tüm Özel Yeteneklileri Araştırma ve
Kabiliyetlerini Destekleme Derneği (İştirakçi)
Bahçelievler Belediyesi (İştirakçi)

roje kapsamında Bahçelievler ilkokullarında öğrenim gören (6-10 yaş), özel ve üstün yetenekleri
dolayısıyla ihtiyaçları olan ve gereksinimlerine uygun eğitime erişimde sorun yasayan, Bilim ve Sanat
Merkezleri(BILSEM)’ne gidemeyen ve bu anlamda
dezavantajlı grupta bulunan üstün/özel yetenekli çocukların tespitinin yapılması ve bu çocukların kendi
beceri ve yeteneklerine uygun şekilde eğitim almalarını sağlamak amacıyla ilkokullarımız bünyesinde
destek eğitim odaları açılarak, gerekli eğitim ve alt
yapı hizmetlerinin sağlanması amaçlanmıştır.
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
985.405,00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%89,96 / 886.485,82 TL

Bu amaç doğrultuda, 267 branş ve sınıf öğretmenine
“Üstün/Özel Yetenekli Çocuklar” konulu 100 saatlik
eğitim verilmiştir. Sonrasında, 106 psikolojik danışman ve rehber öğretmen “Üstün/Özel Yetenekli Çocukların Ebeveynlerine Aile Danışmanlığı” konulu 20
saatlik eğitim almıştır. Ayrıca 80 psikolojik danışman
ve rehber öğretmene 90 saatlik “Kabiliyetler Testi Uygulayıcı Eğitimi” (TKT) verilmiştir.

Öğretmen eğitimlerinin yanı sıra, 24.435 ilkokul öğrencisine (2.3. ve 4.sınıf) kabiliyet testi (TKT) uygulanmıştır. Uygulama yapılan her öğrenci için 8 sayfalık, skor belirtilmeden öğrencilerin yetenek alanlarını,
gelişmiş ve geliştirilmesi gereken alanlarını içeren;
ebeveynlere öğrencilerin ihtiyacı doğrultusunda yapabilecekleri etkinlik örneklerini kapsayan bir rapor
oluşturulup öğretmen ve ebeveynlerle paylaşılmıştır.
25 ilkokulda destek eğitim odası tefrişatı yapılmıştır.
851 üstün/özel yetenekli öğrenci donatılan destek eğitim odalarında eğitim faaliyetlerinden yararlanmıştır.

Ayrıca yoplumsal bilinç ve duyarlılığın arttırılması
sağlanması amacıyla ilçemizde görev yapan 4800
öğretmen ve idareciye, 815 kamu görevlisi ve STK
temsilcisine bilgilendirme ve bilinçlendirme semineri
gerçekleştirilmiştir. 532 üstün/özel yetenekli ebeveynine, psikolojik danışman ve rehber öğretmenler tarafından eğitim verilmiştir.

BAHÇELİEVLER KAYMAKAMLIĞI
Bahçelievler Kaymakamlığı, İstanbul’un Bahçelievler ilçesinin genel
yönetiminden sorumlu olan, devleti ilçede temsil eden, ilçenin en yetkili
idari kamu kurumudur.
Kurumumuz koordinatörlüğünde İstanbul Kalkınma Ajansı, Ulusal Ajans,
TÜBİTAK, Avustralya Büyükelçiliği, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları,
Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi bakanlıklara bağlı hibe veren kurum/
kuruluşlara projeler sunulmuş olup, hâlihazırda Ulusal Ajans, İstanbul
Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK kurumlarından projelerimiz için hibe tahsis
edilmiştir.
TÜBİTAK desteğiyle düzenlediği ‘’Harmoni 3T’’ projesiyle, ilimizdeki
okullarla işbirliği yapılarak bilinçli teknoloji kullanımını arttırmak ve bilime

olan ilgiyi toplum nezdinde arttırmaya katkıda bulunulmuştur. Öğrenci,
veli ve eğitmenlerin katıldığı 60 farklı konuda seminer, 45 atölye, 100
standın olduğu şenlikte ayrıca sergiler, yarışmalar, uzay-gece gözlemi ve
gösteriler yer almıştır.
Bahçelievler üstün/özel yetenekli öğrencilerin eğitimine önem veren bir
ilçe olarak İstanbul’un en büyük derslik kapasitesine sahip İTO Bilim ve
Sanat Merkezi’ni bünyesinde bulundurmaktadır.
Üstün/özel yetenekli çocukların eğitimi konusunda sürdürülebilir ve
yaygınlaştırılabilir çalışmaların yapılması kurumumuzun misyonu arasında
yer almakta olup, ulusal ve uluslar arası düzeyde yapılan çalışmalar
yakından takip edilmektedir.
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GEN

Farkındalık Atölyelerinde
Geleceğin İncileri Yetişiyor

PROJENİN ADI
Farkındalık Atölyelerinde
Geleceğin İncileri Yetişiyor

YARARLANICININ ADI
Maltepe Kaymakamlığı

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
521.960,00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%90 / 469.764,00 TL

P

roje kapsamında ilkokullarda eğitim görmekte
olan çocukların, sayısal ve sözel farkındalık atölyeleri desteği ile Matematik, Fen Bilimleri, Türkçe,
Sosyal Bilimler ve İngilizce derslerindeki başarı seviyelerini artırarak yaratıcı, bilinçli, analitik düşünebilen, problemler karsısında çözüm yolları üretebilen
bireyler olabilmelerine katkıda bulunmak amaçlanmıştır.
Bu amaca hizmet edebilmek için proje süresi içerisinde Maltepe ilçesindeki 3 ilkokulda 6 adet farkındalık
atölyesi kurulmuştur. Proje kapsamında eğitim vere-
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cek 46 öğretmen sertifikalı formatör olarak yetiştirilmiş, en az 2000 öğrenci farkındalık eğitimi almıştır.
Projeden yararlanan çocuk ve gençlerin yenilikçilik
ve yaratıcılık konularına ilgilerinin arttırılması ve
bu konuda kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla 3
mekâna gezi düzenlenmiştir. Ayrıca projenin etkisini daha geniş çevrelere yaymak amacıyla görünürlük
çalışmaları yapılarak 250 adet poster, 250 adet afiş,
10.000 adet broşür, 1000 adet proje kitabı, 5000 adet
kalem ve 5000 adet bloknot yaptırılmış ve ilgili yerlere dağıtılmıştır.

MALTEPE KAYMAKAMLIĞI
1908 meşrutiyetin ilanında Üsküdar Mütasarrufluğuna bağlı sancak olan
Kartal`ın bir beldesi olan Maltepe, bu tarihten sonra da İstanbul İline bağlı
ilçe olan Kartal`ın bağlısı olarak kalmış 3 Haziran 1992 tarih ve 21247
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3806 Sayılı Kanunla da bağlısı olduğu
Kartal`dan ayrılarak İstanbul iline bağlı müstakil ilçe olmuştur. Bugün ilçeye bağlı 18 mahallesi bulunmakla birlikte ilçe nüfusu 2017 verilere göre
490.151 kişidir.

Maltepe Kaymakamlığı, ilçe genelindeki en üst mülki idari amirliktir. İlçedeki çeşitli kamu kurumlarının çalışmaları arasında eşgüdümü sağlar,
halkın şikâyetlerini dinler, ihtiyaçlarını saptar ve giderilmesi için gerekli
önlemleri alır. Kaymakamımız törenlere başkanlık eder, resmi ziyaretleri
kabul eder. Bu faaliyetler dışında ilçe halkına faydalı olmak için çeşitli
projeler üretmektedir.

149

GEN

Ana, İlk ve Ortaokul Öğrencilerine Yaratıcı,
Deney ve Gözleme Dayalı Uygulamalı Fen ve
Matematik Eğitimi ve AR-GE Çalışmaları

PROJENİN ADI
Ana, İlk ve Ortaokul Öğrencilerine
Yaratıcı, Deney ve Gözleme Dayalı
Uygulamalı Fen ve Matematik
Eğitimi ve AR-GE Çalışmaları

YARARLANICININ ADI
İTÜ Bilim Merkezi

PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER

Kimsesiz Çocuklara Sevgi Sanat
Eğitim Derneği (KİMSED) (Ortak)
Aile ve Sosyal Politikalar
İstanbul İl Müdürlüğü (İştirakçi)
Beyoğlu Belediyesi (İştirakçi)
Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (İştirakçi)

P
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
846.461,90 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%90 / 761.797,92 TL

rojede, çocuk ve gençlerin yaratıcılık, yenilikçilik
ve girişimcilik kapasitelerinin artırılması amacıyla, öncelikle fen ve matematik alanında eğitim içerikleri, deney uygulamaları geliştirilmiş ve eğitimlerde
görev alacak eğitimciler için eğitmen eğitimi gerçekleştirilmiştir.

sından seçilen 30 kişi öğrencilere verilen eğitimlerde görev almıştır. 60 ana, 90 ilkokul ve 240 ortaokul
öğrencisi olmak üzere toplam 390 çocuğa, fen bilimleri ve matematik alanlarında Milli Eğitim Bakanlığı
müfredatına uyumlu deneysel ve uygulamalı bilim
eğitimi verilmiştir.

61 29 yaş altı üniversite öğrencisine eğitimci eğitimi
verilmiş ve eğitimler sonucunda söz konusu 61 kişi
“Bilim İletişimi Uzmanı” sertifikası almıştır. Proje bu
yönüyle mali destek programının , “Gençlerin bilgi,
yetenek ve becerilerine uygun eğitim ve iş alanlarına
yönlendirilerek istihdam edilebilirliklerinin artırılması” önceliğine de katkıda bulunmuştur. 61 kişi ara-

Eğitim ana faaliyetinin yanında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğüne bağlı
Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Yuvasında kalan 6-12
yaş aralığındaki 34 öğrenciye bilim uygulamaları gerçekleştirilerek bilim atölyesi yapılmıştır. Bunun yanı
sıra, farklı alanlarda uzman kişilerce gerçekleştirilen
halk seminerlerine yaklaşık 600 kişi katılmıştır.

Projede yer alan 20 deney, uygulama ve gözlemi içeren videoların görüntüleri laboratuvarlardan biri çekim için uygun hale getirilerek kayıt altına alınmış
ve İTÜ Bilim Merkezi Youtube kanalı (www.youtube.
com/user/ITUBilimMerkezi) ile sosyal medya hesaplarına yüklenmiş, kitlelerin erişimine açılmıştır.
Projedeki eğitim çalışmalarında müfredata paralel
yapılan deney ve uygulamalarla hedeflenen başarıya
ulaşılmış ve dezavantajlı öğrencilere okullarında elde
etmekte zorluk yaşadığı olanaklar sunularak (laboratuvar, deney araç gereçleri, eğitim materyalleri vb.)
öğrencilerin bilime dokunması sağlanmıştır. Yapılan
ölçme değerlendirme çalışmaları kapsamında öğrencilerin hem fen bilimleri hem de matematik ders notlarında artış gözlenmiş olup; genel olarak, el becerisi
ve yaratıcılık açısından olumlu gelişim gösterdikleri
tespit edilmiştir.

İTÜ BİLİM MERKEZİ
2006 yılında her yaştan farklı birikime sahip insanları bilimle buluşturmak, yaparak yaşayarak öğrenme fırsatı sunarken bilime olan merakı
arttırmak ve bilime karşı olumlu bakış açısı oluşturulmasını sağlamak
amacıyla Hindistan’ın Kalküta şehrinde bulunan National Council of Science Centers ile temas kurulmuş ve deney birimleri siparişleri verilmiştir.
İTÜ Bilim Merkezi 7 Kasım 2007 tarihinde, Taşkışla yerleşkesinde ziyarete
açılmıştır.

1.500 m²’lik kapalı ve 3.500 m²’lik açık alana sahip olan merkezde optik yanılsama, mekanik, elektrik, uzay, matematik, akışkanlar dinamiği,
ses ve titreşim tematik alanlarından yaklaşık 70 birim bulunmaktadır.
Merkezde 140 izleyici kapasiteli bir de konferans salonu ve ziyaretçilerin
serbestçe yararlanabilecekleri bir kütüphane vardır. İTÜ Bilim Merkezi European Network of Science Centers and Museums (ECSITE) ağına üyedir.
Kuruluşundan itibaren 4 Avrupa Birliği, 5 TÜBİTAK, 13 Bilim ve Toplum, 1
Öğretmen Eğitimi projeleri gerçekleştirilmiştir.
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Tuzla Kariyer Planlama,
Gelişim ve Girişimcilik Merkezi

PROJENİN ADI
Tuzla Kariyer Planlama,
Gelişim ve Girişimcilik Merkezi

YARARLANICININ ADI
Tuzla Belediye Başkanlığı
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
Tuzla Kaymakamlığı (Ortak)
İstanbul Deri Organize
Sanayi Bölgesi (Ortak)
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roje kapsamında, Tuzla’daki çocuk ve gençleri hedef kitle edinen bir Tuzla Kariyer Planlama,
Gelişim ve Girişimcilik Merkezi kurulması, merkez
aracılığıyla gençlerin mesleki ve psikolojik olarak
desteklenerek sürekli olarak kendini geliştiren, toplumda iyi bir yere sahip, başarılı bireyler olması, dezavantajlı çocuk/gençlerin temel beceri, mesleki yeterlilik seviyesinin artırılması amaçlanmıştır.
Öncelikle, 15-29 yaş arası dezavantajlı ve/veya okul
hayatına devam etmeyen 350 genç hedef grup olarak belirlenmiş ve bu arada söz konusu merkez kurulmuştur. Merkeze yönlendirilen gençler ilk etapta
uzmanlar tarafından mülakata alınmış ve gençlere
mesleki eğilim anketi uygulanmıştır. Anket sonrasında gençler ilgi ve becerilerine uygun meslek eğitimlere yönlendirilmiştir. Tuzla Kariyer Planlama, Gelişim
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ve Girişimcilik Merkez’ine başvuran her gence kariyer
planı ve eğitim müfredatı çıkartılarak yönlendirme
sağlanmıştır.
Daha sonra müfredatına uygun eğitimleri alacak
gençlere 4 başlıkta eğitimler sunulmuştur. Kariyer
planlama, mesleki, girişimcilik ve uygulamalı mesleki eğitimler verilerek gençlerin iş hayatına geçiş
süreçleri kolaylaştırılmıştır. Bu eğitimler öncesinde
mesleki yönlendirme alanında farkındalık artırma
amacıyla ilçede bulunan okullarda eğitimci eğitimleri programlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bu eğitimler
başarı öykülerinin paylaşımına ilişkin faaliyetlerle
desteklenmiştir. Mesleki eğitimlerle hedeflenen rakamın üzerine çıkılmış, 503 kişiye ulaşılmıştır.

Ayrıca KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik eğitimi için
300 kişi başvuruda bulunmuş olup 250 kişi sertifika
almaya hak kazanmıştır. Böylelikle gençlerin iş açma
fırsatlarından yararlanmaları sağlanmıştır.

Sonuç olarak, kariyer planlama ve rehberlik hizmetleri kapsamında alınan uzman desteğiyle gençler oluşturulan kariyer planları çerçevesinde meslek
ve işkollarına yönlendirilmiştir. Oluşturulan kariyer
planlarına paralel olarak verilen eğitim ve gerçekleştirilen aktiviteler gençlerin hem mesleki hem sosyal
rehabilitasyonunu sağlayarak bilgi, beceri, donanım
ve istihdam edilebilirliklerini artırmıştır.

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Tuzla Belediyesi yaşamın her alanında insana değer veren, toplumun yaşam standartlarını yükselten, emanet aldığı kenti yarın da geleceği olan
gençlere emanet bırakacağının bilinciyle ürettiği hizmet ve projeleri müdürlükler bazında halkla paylaşan bir kamu kurumudur. Tuzla Belediyesi
tüm hizmet ve projelerini, kamu kaynaklarını ekonomik, etkin ve verimli
kullanarak sürdürmektedir.

• Adaletli Olmak

5393 sayılı Belediye Kanununa göre faaliyetlerine devam eden Tuzla Belediyesi, “Sosyal ve katılımcı belediyecilik anlayışı ile Yaşam Kalitesi Yüksek Bir Kent Oluşturmayı kendine misyon edinmiştir.

• Kaliteli Hizmet Sunmak

Vizyonunu “Yüksek Hayat Kalitesi Sunan, Lider Belediye Olmak” olarak
belirleyen Tuzla Belediyesi, çalışma ilkeleri;

• Verimli Olmak

• Vatandaş Memnuniyetini Esas Almak
• Çözüm Odaklı Olmak
• Şeffaf ve Hesap Verebilir Olmak
• Takım Ruhunu Desteklemek
• Halkın Değerlerine Saygılı Olmak
• Katılımcı Yönetim Sergilemek
• Eğitime ve Gelişime Önem Vermek.
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Teknoloji Melekleri

PROJENİN ADI
Teknoloji Melekleri

YARARLANICININ ADI
İstanbul Ticaret Odası
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Ortak)
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roje kapsamında eğitim, danışmanlık ve yönlendirme hizmetlerinin verilmesi ile 18 – 25 yaş arasında en az lise mezunu olan genç kadınların mobil
teknolojiler sektöründe istihdam edilmesine ve girişimcilik kapasitelerinin arttırılmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır.
Öncelikle, teknoloji satış uzmanı olarak kariyer yapmak isteyen 18 – 25 yaş arasında olan en az lise mezunu 90 genç kadın hedef grup olarak belirlenmiş ve
eğitime tabi tutulmuştur. 6 farklı eğitim alanı çerçevesinde 14 modülden oluşan ve toplamda 120 saat
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süren Teknoloji Satış Uzmanlığı Eğitim Programını
başarı ile tamamlayan 51 genç kadın uluslararası geçerliliğe sahip sertifika almıştır.
Ayrıca, sektöründe bir iş fikri olan ve bu iş fikrini hayata geçirmeye istekli olan genç kadınlar, KOSGEB
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılmıştır. Öte
yandan, özellikle yenilikçi bir ürün, yazılım ya da
aplikasyon geliştirme fikri olan genç kadınların, bu
fikirlerini hayata geçirmek için yararlanabilecekleri
Ar-Ge destekleri seminerine katılımı sağlanmıştır. Diğer taraftan, düzenlenen Proje Pazarı Etkinliği mobil

teknolojiler sektöründe farklı alanlarda yeni bir fikri
olan (yeni bir ürün, aplikasyon, pazarlama alanında
yenilikçi bir fikir, vb) 15 genç kadın potansiyel melek
yatırımcılar ve akademisyenler ile bir araya gelmiş

ve seçilen proje melek yatırımcı desteği almaya hak
kazanmıştır. “Mapp Your Time” projesi sahibi bir kişi
Amerika Silikon Vadisi’nde eğitim almaya hak kazanmıştır.

İSTANBUL TİCARET ODASI
İstanbul Ticaret Odası, Türkiye’nin ve üyelerinin; uluslararası ticaretten
daha fazla pay alan, küresel boyutlardaki siyasi ve ekonomik oluşumları
kendi yararı doğrultusunda yönlendirebilen bölgesel bir güç olmasına katkıda bulunma vizyonuyla hareket eder.

İTO’nun, 1882 yılından bu yana, üyeleri ile bütünleşerek, eksilmez bir
heyecan ve şevkle sürdürdüğü hizmet yolculuğu, bu özellikleri ile aynı
zamanda, tüm Türkiye’nin gelişmeyi ve aydınlığı hedefleyen ekonomik ve
ticari yaşamının da bir fotoğrafıdır.

İTO, özel sektörün yapısal ve güncel sorunlarının çözülmesi, Türkiye’nin
uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, ülke ekonomisine güvenli ve
istikrarlı bir gelişim ortamı sağlanmasının hayati önem taşıdığını bilir ve
tüm çalışmalarını; ekonomik ve ticari hayatın her yönüyle geliştirilmesini
desteklemek misyonuyla yürütür.

İTO, Türkiye’nin ekonomik panoramasında daima en merkezde bulunmuştur. Bunun için de üç ayaklı ama her şartta “üye odaklı” bir hizmet
anlayışı benimsenmiştir. Bunlardan ilki, kanunla kendisine verilen, tescilden ihracata kadar birçok resmi belgenin düzenlenmesini içeren görevleri, ikincisi, üyelerine, yerelden evrensele uzanan bir strateji ve perspektif
kazandırmak için eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri, üçüncüsü ise, üyelerinin ticari hak ve menfaatlerini korumak olarak özetlenebilir. İTO, bugüne kadar bu görevlerinin tümünü hakkıyla yerine getirme gayreti içinde
olmuştur. Neticede, Türk ekonomisinin öncü kurumu olarak İTO, sadece
Türkiye’nin değil bulunduğu bölgeden tüm dünyaya yayılan bir ticari ekol
haline gelmiştir.

Türkiye’nin geleceğine adanmış bir kurum olarak İTO, bu misyondan aldığı güçle; ticaret, küçük sanayi ve hizmet sektörlerinin hızla gelişme ve
yaygınlaşmasını teşvik eder. Yurt dışında yeni pazarlar oluşturmak için
çalışır. İş dünyasının gelişmesinin önündeki engelleri tespit eder ve kaldırılması için faaliyette bulunur.
Tüm üyelerinin ve diğer iş sahiplerinin işlemlerini süratle sonuçlandırır.
Kamuoyunu aydınlatır. Kuruluş Yasası’nda da öngörüldüğü şekilde, meslek ahlak ve dayanışmasını korur. Ülke kalkınmasının sağlanmasında ve
değişim yaratılmasında, kamu veya özel her türlü mesleki, bilimsel, toplumsal ve kültürel kuruluşla işbirliği yapar.
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Dezavantajlı Özel Yetenekli Çocuklar İçin
Zenginleştirilmiş Destek Eğitim Programı Projesi

PROJENİN ADI
Dezavantajlı Özel Yetenekli
Çocuklar İçin Zenginleştirilmiş
Destek Eğitim Programı Projesi

YARARLANICININ ADI
İstanbul Aydın Üniversitesi

PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Ortak)
İstanbul Valiliği (İştirakçi)
Türkiye Özel Yetenekliler Kurumu (İştirakçi)
Bahçelievler Kaymakamlığı (İştirakçi)
Bahçelievler RAM (İştirakçi)
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rojede sosyal ve ekonomik yönden iki kere dezavantajlı olan ve sosyal dışlanmaya maruz kalan
üstün ve özel yetenekli çocukların kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde psikolojik, sosyal
ve bilişsel gelişimlerini sağlayacak; onların ihtiyaçlarına doğru bir şekilde cevap verecek bir müfredat
modelinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. Başta Esenler, Güngören, Bayrampaşa ve
Küçükçekmece olmak üzere bu çocukların mutlu,
üretken, yaratıcı bireyler olarak eğitilmesi, toplumsal
katılımlarının arttırılması, psikolojik destek almalarının sağlanması, öğretmenlerin üstün zekalı ve özel
yetenekli bireylerin eğitimine ilişkin ve BEP-BÖP hazırlayabilmeleri konusuna ilişkin bilgi ve becerilerinin artırılması, ailelerin konuya ilişkin bilinç düzeylerinin artırılması hedeflenmiştir.
Bu doğrultuda, fiziki mekânlar oluşturulmuş, eğitmen eğitimi programı geliştirilmiş, ve gerçekleştirilmiştir. Ayrıca düşünme becerileri, fen bilimleri, astronomi, grafik-web, İngilizce ve müzik atölyelerinin
programları düzenlenmiştir.
Eğitim alan çocuklar projede öncelikle düşünme becerileri, İngilizce, astronomi, ritim ve müzik ve eğlenceli
bilim gibi derslerle ‘zenginleştirilmiş bir eğitime’ tabi
tutulmuşlardır. Bu derslerle hem çocukların bu alanlara karşı olumlu tutum geliştirmesi sağlanmış, hem
de ders içeriklerine düşünme becerileri entegre edilerek öğrencilerin düşünme becerileri desteklenmiştir.
Bu dersleri üniversite ortamında ve akademisyenlerden alan öğrenciler üniversite ortamına karşı olumlu
tutum geliştirilmiş; öğrencilerin üniversiteye ve bilime karşı olan tutumları geliştirilmiştir.
Aynı zamanda üniversitenin tüm imkânlarından öğrencilerin faydalandırılması ve öğrencilerin alanları
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atölyeler dışında istediği şekilde kullanma özgürlüğünün olması onların üniversite kavramına olumlu
bakmasına ve öğrenme motivasyonlarının artmasına
yol açmıştır.
Projede çocuklar ‘yetenek buluşmalarına’ tabi tutulmuş bu kapsamda liderlik, kişisel gelişim, girişimcilik ve sosyal adanmışlık kapsamında alanında yetkin
uzmanlarla buluşturularak onlara doğru rol modeller
sağlanmıştır. Bu modellerin sağlanmasıyla çocuklar;
kendilerinin de başarılı olabileceğini, istedikleri anda
hayatlarını değiştirebileceklerini, başarı ve mutluluğun çabaya bağlı olduğunu anlamışlardır. Burada
alınan eğitim sayesinde öğrencilerde bir vizyon değişikliği oluşmuş, kendilerine geleceğe yönelik daha
yüksek hedefler koymuşlardır. Birçoğunun okula olan
tutumu ve bilgiye olan tutumu olumsuzdan olumluya
dönüşerek, burada aldıkları eğitim olumlu bir şekilde
okul başarılarına ve okuldaki davranışlarına da yansımıştır. Her şeyden öte farklı alanlarla tanıştırılan
çocuklar hem kendilerini hem de ilgi alanlarını tanıma fırsatı elde etmişlerdir.
Ailelere yönelik eğitimlerle aileler öncelikle çocuklarının yetenek ve potansiyelleri hakkında bilgi sahibi olmuş ve bu alana ilişkin farkındalıkları artmıştır. Proje
kapsamında aynı zamanda özel yetenek geliştirilmesi, ebeveyn tutumları, olumlu disiplin oluşturma, etkili iletişim kurma, düşünme becerileri ve yaratıcılığı geliştirme konularında da eğitim alan ailelerin bu
eğitimlerle üniversite ortamı ve bilimle tanışmaları
sağlanarak çocuk yetiştirmenin ciddiyeti hissettirilmiştir. Bu eğitimler sayesinde anne-baba olarak velilerin kendilerini yetkin hissetmeleri sağlanmış eğitim
esnasında ve sonrasında velilerden “bu eğitimi alma
konusunda geç kaldım, çünkü bu en küçük çocuğum-

du” şeklinde cümleler duyulmuştur. Aynı zamanda
yetenek buluşmaları sayesinde aileler de kişisel gelişim, girişimcilik, liderlik ve sosyal adanmışlık konusunda bilgi ve fikir sahibi olmuş şu anda ülkemizin
yaşadığı en büyük problem olan materyalist çocuk
yetiştirme düşüncesinden uzaklaştırılmışlardır. Üniversitede çocukları eğitim alamaya hak kazanan ve
akademisyenlerle doğrudan iletişim için de olan aileler kendilerini ve çocuklarını önemli hissetmiş bu
bağlamda benlik saygılarını da artmışlardır. Bu durum onların ülke ve üniversitelere olan inancını da
arttırmıştır.

Proje kapsamında eğitim alan öğretmenlerin ise proje
ile öğrencilerinin yeteneklerine ilişkin farkındalıkları artmış, öğrencilerini birer birey olarak ele almaya
başlamışlardır. Bununla birlikte özel yetenekli çocukların yapıları, düşünme sistemleri ve eğitimleri
konusunda bilgilendirilen öğretmenler, uygulamalı
olarak özel yetenekli çocukların eğitimi konusunda
yönlendirilmişlerdir. Üniversite ortamında kendilerine ücretsiz eğitim sunulan öğretmenler de kendilerini
değerli hissetmiş sisteme, üniversitelere ve eğitime
olan inançları ve tutumları olumlu olarak değişmiştir.
Öğretmenlerin bu eğitimle hem alana ilişkin bilgileri
hem de kendilerine öğretilen envanterler ve ölçeklerle
ölçme değerlendirmeye ilişkin bilgileri artmıştır.

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Aydın Üniversitesi 18.05.2007 tarihinde, 26526 nolu Resmi
Gazetede yayınlanmış 5656 sayılı kanunun 73. nolu ek maddesine göre
Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı öncülüğünde kurulmuştur. İstanbul Aydın
Üniversitesi mevcut bir üniversite ile daha önceden tesis edilen bağları
sonucu 2003 yılında kurulmuş olan Anadolu Bil Meslek Yüksek Okulu
deneyimi ve birikimiyle geliştirilmiştir ki bu bağlamda Türkiye de başka
bir örneği yoktur. İstanbul Aydın Üniversitesinin kuruluşuyla birlikte, her
iki kuruluş da aynı çatı altında birleşerek ön lisans, lisans ve lisansüstü
eğitim vermeye başlamıştır. Hem İstanbul Aydın Üniversitesi hem de Anadolu Bil Meslek Yüksek Okulunun temeli, Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfına
dayanmaktadır (AKEV).

Küresel düzeyde eğitim ve uluslararası kalkınma yönünde ilerleyen ülkemizin en genç ve en dinamik üniversitelerinden birisi olan İstanbul Aydın
Üniversitesi çağdaş modern bilimler alanında eğitim ve çalışmalar sunarak yalnızca ülkemize değil, insanlığa da hizmet etmektedir.
İstanbul Aydın Üniversitesi uluslararası eğitimde önemli unsurlar olan
uluslararası işbirliğinin ve dayanışmanın avantajlarından faydalanarak,
yerel, ulusal ve uluslararası arenada tüm akademik birimleriyle eğitime
yaptığı katkılarla dünya üzerinde hak ettiği konuma ulaşmanın yanı sıra
bilim ve teknoloji alanında sesini duyurmaya devam etmektedir.
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Görerek Öğreniyorum

PROJENİN ADI
Görerek Öğreniyorum

Ü

YARARLANICININ ADI
Üsküdar Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakfı
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
Üsküdar Kaymakamlığı (Ortak)
Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
(İştirakçi)
Dünya Göz Vakfı (İştirakçi)

lkemizde görme engellilere yönelik okullarda
hem tamamen görme yeteneğini kaybetmiş öğrencilere hem de az gören öğrencilere hizmet verilmektir. Ancak eğitimler tamamen görme yeteneğini
kaybetmiş öğrencilere dönük olarak gerçekleşmektedir. Milli Eğitim müfredatında öngörülen görsel öğrenmeden az gören öğrenciler yararlanamamaktadır.
Görme engelliler okullarında dersler genellikle işitsel
olarak ele alındığında az gören öğrencilerin görsel
öğrenmeleri yapılamamakta veya eksik kalmaktadır.
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Görsel olarak desteklenmeyen az gören öğrencilerin
gözlerinin tembelleşmesi sureti ile görsel kapasiteleri
giderek zayıflamakta, bazı durumlarda total görme
kaybına yol açmaktadır. Dolayısıyla az gören öğrenciler kendileri için açılmış olan okullarda yeterince eğitim alamamaktadır.
Bu sorunun çözümüne yönelik olarak projede toplumda az gören diye tanımlanan çocukların işlevsel
görme kabiliyetlerini artırarak akademik ve sosyal

başarılarını arttırıp toplumsal uyum problemlerinin
en aza indirgenmesi ve toplumda mutlu, üretken ve
yaratıcı bireyler olmalarına katkı sağlamak amaçlanmıştır.

menlere yönelik eğitici eğitimleri düzenlenmiş ve bu
teknolojik ekipmanları kullanma kapasiteleri artırılmıştır. Mart 2015›ten bu yana bu sınıflarda öğrenciler eğitim almaya başlamışlardır.

Bu amaca yönelik olarak, ülkemizdeki 16 görme engelliler okulundan biri olan Türkan Sabancı Görme
Engelliler Okulunda 2 adet az gören eğitim sınıfı açılmıştır. Bu sınıflara az gören öğrencilerin kullanacağı
teknolojik eğitim materyalleri kazandırılmıştır. Öğret-

Proje sonrasında öğrencilerin okuma hızları oranlarında ortalama %17,18, işlevsel görme oranlarında %
31,35, akademik başarı seviyelerinde %21,29 artış
olduğu tespit edilmiştir.

ÜSKÜDAR SOSYAL YARDIMLAŞMA
VE DAYANIŞMA VAKFI
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü bünyesinde 3294 sayılı kanunun amacına uygun çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara

nakdi ve ayni yardımda bulunmak üzere her il ve ilçede kurulmuştur. Kurumumuz Üsküdar SYDV bu amaçla 11.08.1986 tarihinden beri hizmet
vermektedir.
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Üsküdar İnovasyon Merkezi

PROJENİN ADI
Üsküdar İnovasyon Merkezi

YARARLANICININ ADI
Üsküdar Kaymakamlığı
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
Üsküdar Belediyesi (Ortak)
Akışkan Gücü Derneği (Ortak)
Baran Girişimciler Derneği (Ortak)
Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (İştirakçi)

D

ünyadaki üretim sistemleri gün geçtikçe sadece
mekanik üretim hatlarından çıkmakta, robotik,
elektronik ve mekaniğin bir arada kullanıldığı üretim
hatlarına doğru gitmektedir. Sanayi ve diğer ilgili kollarda, mekatronik ve robotik alanında deneyimli ara
elemanlara ihtiyaç duyulmakta olup, hali hazırdaki
meslek liseleri büyük oranda öğrencilerine mezuniyet
öncesi bu deneyimleri kazandıracak yapılara sahip
değildir.
Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki yaklaşık 3000’e yakın öğrenci ve 400’e yakın
öğretmeni ile en büyük mesleki okullardan biridir.
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
592.043,00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%90 / 532.838,70 TL

Üsküdar İnovasyon Merkezi Projesi ile gençlere bilgi,
yetenek ve becerilerine uygun mekatronik alanda ücretsiz uygulamalı mesleki eğitim verilerek istihdam
edilebilirliklerinin arttırılması amaçlanmıştır. Bu
amaca yönelik yaklaşık değeri 500 Bin TL olan fabrika otomasyon eğitim setinin alımı yapılmış ve okula
kurulumu sağlanmıştır. 10 teknik öğretmene eğitici
eğitimleri verilmiş ve kapasiteleri artırılmıştır.
Proje kapsamında hâlihazırda eğitim gören okul öğrencileri haricinde dışarıdan başvuru yolu ile seçilen
40 kursiyere 320 saat mekatronik eğitimi verilmiştir.
Bu eğitimler neticesinde 5 kişi istihdam edilmiştir. İz-

mit Hyundai fabrikasına 1 teknik gezi düzenlenmiştir. Proje ortağı Üsküdar Belediyesi İstihdam Merkezi
(ÜSİM) tarafından 20 Mayıs ve 5 Haziran tarihlerinde
40 kursiyer için mülakat teknikleri, etkili iletişim ve
CV hazırlama konularında seminer düzenlenmiştir.
10 ve 11. sınıflarda eğitim gören toplam 56 öğrenci
ilgili sektörlere staj amaçlı yönlendirilmiştir. 36 öğrenciye kurs bitiminde başarı belgesi verilmiştir.
Yapılan bu çalışmalar neticesinde Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi örnek bir mesleki eğitim
merkezi haline getirilmiştir.

ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI
Üsküdar Kaymakamlığı merkezi idarenin ilçedeki en yetkili temsilcisi olup
ilçenin en üst yetkili resmi organıdır. Bakanlıkların ilçedeki tüm birimleri
Kaymakama bağlı olarak çalışmaktadır.
İlçede emniyetin sağlanması, genel sağlık, çevre sağlığı, sosyal politikaların uygulanması, gıda güvenliği, yoksul ve kimsesizlerin, engelli bireylerin
gözetimi, eğitim faaliyetlerinin uygulanması Kaymakamlığımızın görev ve
sorumluluk alanına girmektedir.

Ayrıca Üsküdar Kaymakamlığı AB Etüt-Proje birimi kanalı ile Üsküdar’da
yaşayan vatandaşlarımıza yönelik olarak Avrupa Birliği Projeleri, Kalkınma
Ajansı Projeleri planlamakta ve yürütmekte olup bu amaçla ilçedeki yerel
yönetim, STK’ler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yürütmektedir.
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Programın Genel Hedefi
“Enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve temiz enerji uygulamalarının yaygınlaştırılması ile İstanbul’un enerji yoğunluğunun ve sera gazı salınımının azaltılmasıdır.”

VERİMLİ
ve
TEMİZ ENERJİ
MALİ DESTEK PROGRAMI

İstanbul Bölge Planı gelişme eksenlerinden Keyifle
Yaşanan, Sürdürülebilir ve Özgün Mekânlar kapsamında yer alan strateji ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde faydalanılan enstrümanlardan biri de Mali
Destek Programıdır. Bu kapsamda, Onuncu Kalkınma
Planı ve İstanbul Bölge Planı vizyonu, gelişme eksenleri ve stratejik amaçları doğrultusunda Verimli ve
Temiz Enerji Mali Destek Programı ile, temiz enerji ve
enerji verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılması
ile İstanbul’un enerji yoğunluğunun ve sera gazı salınımının azaltılması amaçlanmıştır.
Arka Plan
Günümüzde artan nüfus ve değişen yaşam tarzlarına paralel olarak dünyanın enerji ihtiyacı da günden
güne artmaktadır. Ancak artan enerji ihtiyacına karşın en önemli enerji kaynağı olan fosil kaynaklar hızla
tükenmektedir. Kaynakların tükenmesi ve endüstrileşmeyle birlikte kentleşmenin hızla artması özellikle
kalkınmakta olan ülkelerde enerji arzını önemli bir
konuma taşımış ve bu konuda yapılan çalışmalar hız
kazanmıştır. Son dönemde ülkemizde de nüfusun ve
GSYH’nin de artmasına paralel olarak enerji ihtiyacı
ve tüketimi artmıştır. Ayrıca enerji talebinin ülkemiz
kaynaklarından karşılanabilme oranı giderek azalmış
ve enerjide dışa bağımlılık %73 düzeyine ulaşmıştır
(Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, 2010).
Enerji üretim ve tüketim süreçlerinde ortaya çıkan
sera gazı emisyonları da küresel ısınmanın en önemli
nedenlerinden biri olmuştur. AB’de ve diğer gelişmiş
ülkelerde, sera gazı salınımının azaltılması enerji
politikalarının belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Ülkemizde de hazırlanan İklim Değişikliği
Eylem Planı’nda(2011-2023), bu doğrultuda politikalar belirlenmiş, sera gazı emisyonlarının azaltılması için enerji yoğunluğunun düşürülmesi ve başta binalar, ulaştırma ve sanayide olmak üzere enerji
verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamalarının
artırılması için amaçlar ve hedefler tanımlanmıştır.
Enerji üretiminin küresel çevresel ve ekonomik sorunları dünyada enerji verimliliği ve temiz enerji politikalarını ön plana çıkarmıştır. Ülkemizde de
son yıllarda konuyla ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Ancak kaydedilen ilerlemelere rağmen, Türkiye
“enerji yoğun” ülkelerden biridir ve enerji verimliliğinin sağlanması konusunda önemli bir potansiyele
sahiptir (DEKTMK,2010).
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’nin (TEİAŞ) verilerine göre Türkiye’de
enerji yoğunluğu 2006 yılında 0,288 TEP/1000 ABD
Doları ve 2012 yılında 0,276 TEP/1000 Doları olarak
gerçekleşmiştir. Önümüzdeki dönemde enerji yoğunluğunun düşürülmesi hedeflenmekte olup Enerji Verimliliği Strateji Belgesiyle (2012-2023) 2023 yılına
kadar enerji yoğunluğunun en az %20 oranında azaltılması hedeflenmiştir. Ayrıca bu doğrultuda hazırlanan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’yla enerji-

nin verimli kullanımını teşvik eden ve zorunlu kılan
düzenlemeler getirilmiştir. Bunun yanı sıra 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi
amaçlı kullanımın yaygınlaştırılması, bu kaynakların
ekonomiye kazandırılması ve bu amaçların gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan imalat sektörlerinin gelişimi amaçlanmıştır. Onuncu Kalkınma Planı’nda da
enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmaya yönelik alternatif politikalar oluşturulmasının büyüme ve cari açık
üzerinde olumlu etkiler yaratacağı ve bu doğrultuda
enerji verimliliği tedbirlerinin ve yenilenebilir enerji
uygulamalarının artırılması gerekliliği belirtilmiştir.
Enerji verimliliği ve temiz enerji konusunda belirlenen
uluslararası ve ulusal politikaların uygulanması açısından 13,9 milyonluk nüfusu ile Türkiye nüfusunun
%18,3’ünü barındıran İstanbul önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye’de tüketilen elektriğin %17,5’ine yakını İstanbul’da tüketilmekte olup 2012 yılında İstanbul’da tüketilen elektriğin % 31,5’i mesken, %31,3’ü
ticarethane, %27’si sanayi işletmeleri, %3’ü resmi
dairelerde ve %1’i de şehir aydınlatmasında tüketilmiştir. Bunun yanı sıra İstanbul’da kullanılan elektriğin yaklaşık %90’nın kaynağının fosil yakıtlar olması
İstanbul’un dış ticaretini olumsuz yönde etkilemektedir. İstanbul’da nüfusun artması ve ekonomide
büyüme, enerji tüketimine yönelik talebi artırmıştır.
Diğer bir yandan İstanbul’da bina stokunun eski olması, ulaşımda toplu taşımanın istenilen seviyelerde olmaması ve sanayi ile hizmet sektörünün yoğun
enerji tüketmesiyle beraber bu alanlarda yoğun olarak
kullanılan verimsiz elektronik gereçler, iklimlendirme, motor sistemleri ve kayıp-kaçak oranlarının yüksek olması nedeniyle talepten fazla enerji tüketilmektedir. Buna ek olarak enerji tüketiminin hem yoğun
hem verimsiz olduğu İstanbul’da temiz enerji kaynak
kullanımının da yaygın olmaması doğaya verilen karbon salınımını artırmaktadır. Temiz ürün, bina, süreç,
teknoloji ve hizmetlerle çevre kirliliğinin önlenmesi başta olmak üzere, doğal kaynakların korunması
amacıyla tüm sektörlerde enerji verimliliğinin artırılması ve enerji tasarrufunun sağlanması açısından
İstanbul’un önemli bir potansiyele sahip olduğu ve
geliştirilecek projelerin önem arz ettiği görülmektedir.
İstanbul’da yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde
rüzgâr enerjisi önemli bir yer tutmaktadır. Rüzgâr
enerjisinin ekonomik olarak değerlendirilmesi için 7
m/s veya üzerinde rüzgâr hızı olması gerekmektedir.
İstanbul’da il geneline bakıldığında 50 m yükseklikteki rüzgâr hızının 7 m/s civarında olduğu görülmekte
ve bu açıdan değerlendirildiğinde İstanbul ekonomik
olarak rüzgâr enerjisinden faydalanabilecek bir konumda bulunmaktadır. İstanbul’da 50 m yükseklikteki rüzgâr hızı ve rüzgâr enerjisi santrali kurulabilecek alanlar değerlendirildiğinde toplamda 855 m²’lik
alanda 4.177 MW toplam kurulu güç kapasitesi olduğu belirtilmektedir. Bu kapasite İstanbul’da bulunan

elektrik üretim santrallerinin kurulu gücünün yaklaşık 1,5 katına denk gelmektedir. İstanbul’da bu kadar
toplam kurulu güç potansiyeli olmasına rağmen İstanbul’da işletmede olan rüzgâr enerji santrallerinin
kurulu güç toplamı sadece 90 MW’dır. Rüzgâr enerjisinin yanı sıra, İstanbul’da güneş, biyokütle, biyogaz,
akıntı enerjisi vb. temiz enerji potansiyellerin araştırılması ve mevcut potansiyellerin kullanımına yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi önem arz etmektedir.
2014-2023 İstanbul Bölge Planı’nda belirtilen Keyifle
Yaşanan, Sürdürülebilir ve Özgün Kentsel Mekânlar
gelişme ekseni doğrultusunda Çevre Dostu Enerji Yönetimi İstanbul’un önceliklerinden biri olmuştur. Bu
öncelik altında “Enerji verimliliğinin sağlanması ve
temiz enerji kullanımının yaygınlaştırılması” stratejisi belirlenmiş olup yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerjide verimliliğin artırılması
amacıyla farkındalık oluşturulması, kamuoyunun
bilinçlendirilmesi ve başta sanayi, ulaşım ve binalar
olmak üzere enerji verimliliğin artırılması hedefler
arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunmak, ülkemizin
enerji güvenliğini artırmak ve enerji tüketim maliyetlerini düşürmek amacıyla İstanbul’da temiz enerji
uygulamalarının yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.
Programın Hedefi ve Öncelikleri
Programın genel hedefi; “Enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve temiz enerji uygulamalarının yaygınlaştırılması ile İstanbul’un enerji yoğunluğunun ve sera
gazı salınımının azaltılmasıdır.”
Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı ile İstanbul’da enerji verimliliği ve temiz enerji sistemlerinin
geliştirilmesi yoluyla enerji yoğunluğunun ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, bunun sonucunda
da enerji tüketim maliyetlerinin düşmesi ve sektörlerin rekabet gücünün korunması hedeflenmiştir.
Öncelikler
Öncelik 1. Endüstriyel faaliyetlerde, hizmetler sektöründe, binalarda ve ulaşımda temiz enerji kullanımının ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik yenilik ve ticarileştirme faaliyetlerinin geliştirilmesi
Binalarda yaşam ve hizmet standartları oluşturulması, ulaşımda etkinliğin sağlanması, endüstriyel
işletmelerde üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan aydınlatma, iklimlendirme, enerji dönüşümü ve ısı transferinde en yüksek verimin
elde edilmesi ve enerji talebinin azaltılması amaçlanmıştır. Aynı zamanda temiz enerji sistemlerinin

tasarımına ve üretimine yönelik özellikle imalat
sektöründe yenilik ve ticarileştirme çalışmalarının
geliştirilmesi hedeflenmiştir. Çalışmaların, enerji tüketimi ve yoğunluğunun azaltılması, enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi ve çevre dostu yöntemlerle enerji maliyetlerinin düşürülmesine
katkıda bulunması beklenmiştir. Bu hedefler doğrultusunda aşağıdaki yenilik türleri desteklenmiştir:
-Ürün yeniliği, mevcut özellikleri veya öngörülen kullanımlarına göre yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş bir mal veya hizmetin ortaya konulmasıdır.
Bu; teknik özelliklerde, bileşenler ve malzemelerde,
birleştirilmiş yazılımda, kullanıcıya kolaylığında ve
diğer işlevsel özelliklerinde önemli derecede iyileştirmeleri içermektedir.
-Süreç yeniliği yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir üretim veya teslimat yönteminin gerçekleştirilmesidir. Bu yenilik, teknikler, teçhizat ve/veya yazılımlarda önemli değişiklikleri içermektedir.
Öncelik 2. İstanbul’da temiz enerji ve enerji verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik
kapasitenin geliştirilmesi
Temiz enerji ve enerji verimliliğine yönelik hem kurum ve kuruluşlarda hem de enerjinin nihai tüketicisi konumundaki bireylerde eğitim, bilgilendirme vb.
araçlarla kapasitenin artırılması gerekmiştir. Bunun
yanı sıra enerji verimliliği, temiz enerji ve enerji yönetimi konularında AB Müktesebatıyla uyum çalışmaları çerçevesinde yürütülen çalışmalar ve sürekli
gelişen mevzuat kapsamında kurum ve kuruluşlarda,
işletmelerde bilginin yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.
Öncelik 3. Temiz enerji ve enerji verimliliği uygulamalarının artırılmasına yönelik arayüz ve işbirliklerinin
geliştirilmesi
İstanbul’da enerji verimliliği, enerji yönetimi ve temiz
enerji konusunda bölgede iyi uygulamaları yaygınlaştıracak, bilginin dağılımını sağlayacak, yeniliğe
imkân tanıyacak, yenilik çalışmalarını gerçekleştirecek, bu çalışmaların ticarileştirmesini sağlayacak
ortak kullanım alanlarının ve arayüz yapılarının geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bunun yanı sıra kurumlar
arası tecrübe, bilgi paylaşımı ve teknoloji transferinin
sağlanmasına yönelik işbirliği ağlarının ve uluslararası ağlarla ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Bu program için 10.000.000 TL kaynak tahsis edilmiştir. Program kapsamında 15 proje toplam uygun
maliyetlerin %25’i ile %90’ı oranında desteklenmiştir.
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YARARLANICININ
YARARLANICININ
ADI ADI
Yıldız
Teknik
Üniversitesi
Bağcılar
Belediyesi
Kimya-Metalürji Fakültesi
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER

Proje Ortağı Bağcılar Kaymakamlığı,
Proje İştirakçisi
Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

G

öç alımı ve hızlı nüfus artışı sonucu büyüyen nüfusun giderek artan bir enerji ihtiyacına gerek duyması ve var olan enerji kaynaklarının pahalı olması
çözülmeyi bekleyen önemli sorunlar olarak karşımıza çıkmıştır. Bu yüzden daha verimli ve yenilenebilir
enerji kaynaklarının bulunması ve yeni teknolojilerin
geliştirilmesi kaçınılmaz olarak görülmüştür.
Ayrıca var olan teknolojilerin çevreye olan olumsuz
etkileri yüzünden İstanbul gibi büyük şehirlerde hava
kirliliği sorunları ortaya çıkmıştır. Hava kirliğinin
halkın sağlığını tehdit etmesi ve çeşitli geçici ya da
kronik hastalıklara neden olması bu alanda yapılan
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SÖZLEŞMENİN
SÖZLEŞMENİN
TOPLAMBÜTÇESİ:
BÜTÇESİ:
TOPLAM
1.035.582,79
793.962,43 TL
AJANSSÖZLEŞME
SÖZLEŞME
AJANS
DESTEK
ORANIVE
VETUTARI:
TUTARI:
DESTEK
ORANI
%90
–
932.024,51
%88,40 / 701.889,18 TL

araştırmalara, tedavilere ve çevre temizliği çalışmalarına ayrılan parasal fonları artırmıştır. Bu da ekonomiyi ve bütçe planlamalarını olumsuz yönde etkilenmiştir. Projede bu problemlere çözüm üretmek
amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda İstanbul bölgesinde üniversite içerisinde yapılacak olan AR-GE ve pilot çalışmalar
sonucunda çevresel ve ekonomik yarar sağlayacak
olan alglerin üretilmesi ve onlardan çeşitli proseslerle
biyoyakıt elde edilmesi hedeflenmiştir.
Öncelikle farklı tip ve ölçekteki alg fotobiyoreaktörleri

faaliyete geçirilmiş ve mikroalg üretimi gerçekleştirilmiştir. Sonrasında algler fotobiyoreaktörlerden alınıp
ön işlemlere tabi tutulmuş ve alglerden biyodizel üretimi yapılmıştır.Karakterizasyon testleri uygulanmış,
biyodizel sonrası kalan alg posasından biyogaz üretimi de gerçekleştirilmiştir. Biyogaz sonrası elde edilen kompost ise kullanılabilirlilik araştırılmasına tabi
tutulmuştur.
Proje ile fresnel lens ve fiber optik kablo gibi çeşitli
optik ekipmanları içeren 1 adet özel tasarım alg yetiştirme fotobiyoreaktörü üretilmiştir. Farklı tip ve
boyutta fotobiyoreaktörler kullanılarak mikroalglerin üretimi incelenmiş ve projenin sonunda biyodizel
ve biyogaz gibi biyoyakıtların üretimi gerçekleştirilmiştir. Proje sürecinde özel tasarım alg yetiştirme reaktörünün kullanımı ve biyoyakıt üretimi hakkında
teknik eğitim verilerek yetiştirilen kişilere projenin
bitiminde yetkinlik sertifikaları verilmiştir. Seminer

faaliyetleri kapsamında “Yenilenebilir Enerji ve Algal
Biyoyakıtlar” başlıklı teknik eğitim düzenlenmiş ve
“Algal Enerji Teknolojileri” başlıklı konferans düzenlenerek İSTKA desteği ile yapılan çalışmaların çıktıları paylaşılmıştır.
Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü
bilimsel araştırmalarını geliştirmek ve çeşitlendirmek için ileri teknolojide bir altyapıya ve bilgi birikimine sahiptir. Bu proje ile biyoteknolojik projelerin
daha da geliştirilmesi ve buna yönelik bir altyapının
oluşturulması, araştırma eksenli çalışmaların sanayi
kurumlarının Ar-Ge beklentileri doğrultusunda yapılabilmesi gibi olanaklar kazanmıştır. Bunun neticesinde, akademik platformda edinilen bilimsel bilginin
uygulama alanı oluşturulmuş, sanayi-üniversite işbirliği Ar-Ge ekseninde güçlendirilmiştir.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA-METALÜRJİ FAKÜLTESİ
1911 yılında kurulan Yıldız Teknik Üniversitesi, 03 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı yasayla bugünkü adını almış; Mühendislik Fakültesi;
Elektrik-Elektronik, İnşaat, Makine ve Kimya-Metalürji fakülteleri olarak
4 fakülteye ayrılmış ve yeniden yapılandırılmıştır. Ayrıca İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi bünyesine eklenmiştir. Kocaeli Mühendislik Fakültesi ile
Kocaeli Meslek Yüksekokulu Üniversiteden ayrılarak Kocaeli Üniversitesi
adı altında yeniden yapılandırılmıştır. Günümüzde Yıldız Teknik Üniversitesi; 10 fakülte, 2 enstitü, 2 meslek yüksekokulu, yabancı diller yüksekokulu ve 23 bini aşan öğrencisi ile eğitim-öğretimini sürdürmektedir.

Projeyi yürüten ekibin “Mikroalg Üretimi ve Biyodizel Eldesinde Değerlendirilmesi”, “Mikroalg Yağından Biyodizel Üretimi”, Alglerin Biyoetanol
Eldesinde Değerlendirilmesi”, “Alglerden Adsorbent Üretimi” gibi üniversite içi projeler ile algler üzerine deneyimi bulunmakta, bununla beraber
Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesinin daha önce İstanbul
Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmiş Biyoteknolojik Serada Biyosensörler Kullanılarak Hidroponik Sistemde Lale Üretimi isimli bir projesi de
bulunmaktadır.
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roje kapsamında, İstanbul’da faaliyet gösteren
imalat sanayi sektörünün enerjiyi verimli kullanarak üretim yapabilir hale getirilmesi ve bu çerçevede İstanbul’un enerji yoğunluğunun düşürülmesi,
karbon salımlarının azaltılması ve enerji tüketim maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanmıştır.
Bu çerçevede sanayi ve üniversite arasında işbirliğinin sağlanması, üniversite ve sanayide enerji verimliliği kapasitesinin artırılması, sanayi firmalarının
enerji verimliliği potansiyellerinin belirlenmesi hedeflenmiştir.
Bu doğrultuda, sanayide enerji verimliliği etüt çalışmaları ile Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere
toplam 33 çeşit ekipman içeren ölçme ve test laboratuvarı kurulmuştur. Proje kapsamındaki çalışmalara destek olmak amacıyla YTÜ akademisyenlerinin
dahil olduğu 50 kişilik bir akademik havuz oluşturulmuştur. www.istevm.org adlı web sitesi hazırlan-
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mıştır. Merkez kapsamında yapılacak çalışmalarda
yer almak isteyen sanayicilerin belirlenmesi amacıyla
151 firmanın katıldığı bir anket çalışması yapılmıştır. Enerji verimliliği potansiyelini ortaya çıkarmak
amacıyla 10 adet endüstriyel tesiste enerji verimliliği ön etüt çalışması, ön etüt çalışmaların sonucunda
verimlilik potansiyeli yüksek olan 1 adet firmaya da
detaylı etüt çalışması yapılmıştır. Enerji verimliliği
konusunda uzmanlıkların arttırılması amacıyla İSO
Odakule’de toplam 124 adet uzmana 2’şer günlük 3
ayrı teknik eğitim verilmiştir. Makine, aksam ve metal eşya sektöründe yer alan 10 adet firma ziyaret
edilmiş, sektörün enerji verimliliği açısından değerlendirildiği kapsamlı bir rapor hazırlanmıştır.
Proje kapsamında yapılan faaliyetlerin sonucu olarak
merkezin sunduğu hizmetlerden yararlanan İstanbul
Sanayi Odası (İSO) üyesi sanayi firmalarının, seminer
ve eğitim çalışmaları ile enerji verimliliği alanındaki
bilgi ve farkındalıkları artmıştır.

Ön ve detaylı etüt çalışmalarıyla da tesislerindeki
enerji verimliliklerinin arttırılmasına yönelik ne tür
çalışmalar ve yatırımlar yapmaları gerektiği konusunda bilgi sahibi olmuşlardır. Enerji verimliliği alanındaki sanayinin mevcut durumu, sanayicilerimizin
karşılaşmış olduğu sorunlar ve beklentilerinin ortaya
konulduğu sektörel rapor, ilgili kurum ve kuruluşlara
yön gösterici olmuştur.

Merkez bünyesindeki çalışmalara katılan akademisyenler sanayicilerin yaşadığı problemleri daha yakından görme ve inceleme şansına sahip olmuştur. Bu
durum akademisyenlerin sanayide yaşanan sorunlara daha kolay çözümler bulabilir noktaya gelmesine
ve sanayi ihtiyaçlarına odaklı araştırma konuları belirlemelerine yardımcı olmuştur.

İSTANBUL SANAYİ ODASI
İstanbul Sanayi Odası, 1952 yılında kurulmuş kar amacı gütmeyen, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. İSO’nun
üyelerine sunduğu hizmetler, genel olarak iki ana grupta toplanabilir. Bunlardan ilki, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan ve raporlama sorumluluğuna istinaden verilen hizmetlerdir. İkinci grup hizmetler ise oda üyelerinin rekabet gücünü artırmak amacıyla yürütülen eğitim, bilgilendirme
ve danışmanlık hizmetleri ve sanayinin rekabet gücünü artırmaya yönelik
hizmetlerdir.
İSO 17.596 üyesiyle ülkemizin en büyük sanayi odasıdır. İSO bünyesinde
yapılan çalışmalar hem kendi üyeleri tarafından hem de ülkemiz sanayisi
tarafından dikkatle takip edilmekte, diğer odalar tarafından da örnek alınmaktadır. Birçok alanda faaliyet gösteren İSO, enerji alanında faaliyetlerine yoğun olarak devam etmektedir.
Enerji, dünya çapında rekabet eden sanayimizin toplam üretim maliyeti
içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Hammaddenin temininden ürünün
tüketiciye ulaşmasına kadar enerjinin verimli olarak kullanılmasının bu
maliyetleri azaltıcı etkisi olduğu bilinmektedir. Bu sebeple, sektörde yaşanan problemleri ve sanayicinin karşılaştığı zorlukları günün ihtiyaçları
doğrultusunda tespit ederek, yapıcı çözüm önerileri getirmek ve sanayi
sektöründeki enerji verimliliğini özendirici ve bilgilendirici çalışmalar yapmak en önemli hedeflerimizdir.

Enerji faaliyetlerimiz;
•Sanayinin sürekli, kaliteli ve uygun maliyetli enerji ihtiyacının karşılanması için gereken politikaların oluşturmasında etkin rol almak,
•Sanayicilerimizin kendi elektriğini üretebilmelerini (lisanslı ve lisanssız)
ve enerjiyi daha uygun maliyetli olarak tedarik edebilmelerinin özendirilmesi ve desteklenmesine yönelik faaliyetler yürütmek,
•Ülkemizin dış açık vermesine sebep olan enerji ithalatımızın azaltılması
kapsamında Enerji Endüstrisi oluşturma konusunda çaba sarf etmek,
•Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızın toplam elektrik üretimi içerisindeki payını artırmak,
•Enerji üreten ekipmanların yerli işgücü ve kaynaklarla üretilmesini desteklemek,
•Sanayimizin enerji verimliliğini özendirici çalışmalar yapmak,
•Enerji üretimi yapmak isteyen firmaların karşılaştığı bürokratik yükü
azaltmak temelinde yürütülmektedir.
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G

ünümüzün modern toplu taşıma araçlarında, büyük hacimli dizel motorlar ve zararlı emisyonları
ortadan kaldırabilen gelişmiş egzoz sistemleri kullanılmaktadır. Bahsedilen egzoz sistemleri, ileri düzey
teknoloji ürünü Dizel Oksidasyon Katalisti (DOC),
Dizel Partikül Filtre (DPF), Katalizörlü Dizel Partikül
Filtre (CDPF) ve Seçici Katalitik Filtre (SCR) gibi gelişmiş filtrelerden oluşmaktadır.
Bu filtreler, belirli bir kullanım süresi sonucunda kullanılan yakıt ve çesitli kullanım koşulları nedeni ile
kirlenerek egzoz sisteminde çesitli sorunlara neden
olmaktadır. Bu sorunlara örnek olarak filtre kirliliğine bağlı yakıt sarfiyatındaki artış, mevcut kirlilik nedeniyle filtrelerde meydana gelen büyük performans
düşüklükleri, bu düşüşler nedeniyle filtrasyonu sağlanamayan tehlikeli gazlar ve gittikçe çoğalan zararlı
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emisyon oranlarındaki artış, geri basınç ve sıcaklık
artışı nedeni ile diğer aksamlarda meydana gelen korozyon - aşınma gibi teknik sorunlar gösterilebilir.
Bu projenin genel amacı toplu taşımada kullanılan
araçlarda yakıt sarfiyatı – egzoz emisyonları konularındaki mevcut sorunları ortadan kaldırarak, toplu
taşıma uygulamalarında enerji verimliliği değerlerini
artırmak ve egzoz emisyonlarının zararlı etkilerini en
aza indirmektir.
Proje kapsamında; pratik çalışmalar için deney düzeneklerinin tasarımı ve kurulması, yakıt sarfiyatı ve
egzoz emisyonu ile ilgili ölçümler, saha çalışmaları,
filtre temizleme sistem geliştirme çalışmaları ve çalıştay faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetler sonucunda tüm temizleme yöntemleri test araçlarında
kullanılmakta olan filtrelere uygulanmış ve mevcut

kirliliğinin tespit edilerek giderimi sağlanmıştır. Temiz, kirli ve temizlenen filtreler üzerinde tekrar yapılan analiz ve testler neticesinde geliştirilen temizleme sisteminin performansı %93 olarak belirlenmiştir.
Yapılan çalıştay ile proje kapsamındaki analiz, deney,
test ve ölçümlerden elde edilen tüm teknik bilgiler,
proje ekibinin konu hakkındaki tecrübe ve yorumları
kamuoyuyla paylaşılmıştır.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MALZEME
BİLİMLERİ VE ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ
UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ
Prof.Dr. Adnan Tekin Malzeme Bilimleri ve Üretim Teknolojileri Uygulama
Araştırma Merkezi İstanbul Teknik Üniversitesinin güçlü bilimsel birikiminden ve altyapı imkânlarından faydalanarak geliştirdiği projelerle ülke
sanayiine ve endüstrisine destek olma amacını taşımakta olup, karakterizasyon cihazları ve uzman kadrosu ile de üniversitelerimiz, araştırma
kurumlarımız ve endüstrimiz için hizmet sunmaktadır. Günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitli yüksek teknoloji seramik ve kompozitlerinin geliştirilmesi, test ve karakterizasyon alt yapısının oluşturulması amacıyla 950
m² kapalı alanda kurulu olan merkezde, numune hazırlama laboratuvarı,

kimyasal analiz laboratuvarı, Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi (AAS),
X-Işınları Difraktometresi (XRD), Optik Emisyon Spektrometresi (OES), Cıvalı Porozimetre, EPMA, SIMS, ICP, Mikro Sertlik Ölçüm, Egzoz Emisyon
Ölçüm, Egzoz Partikül Ölçüm cihazları gibi karakterizasyon ekipmanlarının yanısıra, DC magnetron sputtering ve RF gibi ince film kaplama sistemleri ve çeşitli yüksek sıcaklık fırınları bulunmaktadır. Merkezde daha
önce İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “İstanbul’daki Soymetal İşleme ve Geri Kazanım Tesis Çalışanlarının ve Bunları Kamu Adına
Denetleyen Mühendislerin Eğitimi” adlı proje başarı ile yürütülmüştür.
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roje kapsamında, İSTESOB ve İkitelli OSB’nin enerji verimliliği ve temiz enerji kaynakları konusunda vereceği eğitim, danışmanlık ve destek hizmetleri
yoluyla İstanbul’daki esnaf-sanatkar ve KOBİ’lerin
konuya ilişkin bilgi ve bilinç düzeylerini arttırmak,
özellikle yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren/gösterecek olan işletmelerin kapasitelerinin geliştirilmesine destek olmak ve böylece enerji tasarrufu,
enerji verimliliği ve temiz enerji uygulamalarının yaygınlaştırılması ile İstanbul’un enerji yoğunluğunun
ve sera gazı salınımının azaltılmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır.
Bu doğrultuda, Fotovoltaik ve solar thermie alanlarında eğitim hizmeti sunabilecek laboratuvar ve dersliklere sahip bir eğitim merkezi kurulmuştur. 9-13 Mart
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2015 tarihinde 6 kişilik bir grup Almanya’ya çalışma
ziyaretinde bulunmuştur. Almanya’daki güneş okullarında verilen kısa süreli kursların programları Türkiye’ye uyarlanmıştır. Fotovoltaik alanında 10, solar
thermie alanında 5 teknik öğretmen Alman uzmanlar
tarafından verilen eğitici eğitimine tabi tutulmuştur.
Fotovoltaik alanında 20, solar thermie alanında 42
kişi 32 saatlik meslek geliştirme eğitiminden geçirilmiştir.
İSTESOB ve İkitelli OSB bünyesinde birer enerji danışmanlık merkezi kurulmuş, bu kuruluşların 5 personeli Güneş Enerjisi Derneği uzmanı tarafından verilen
danışmanlık eğitiminden geçirilmiş, bu danışmanlar
33 kişiye danışmanlık hizmeti sunmuşlardır. Ayrıca
Türk ve Alman firmalardan oluşan (40 firma) bir iş-

letme havuzu da oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra
düzenlenen 5 bilgilendirme ve farkındalık arttırma
semineri ile 665 esnaf-sanatkar verimli ve temiz
enerji kaynakları konusunda bilgilendirilmiştir.
Projenin ikinci ayında düzenlenen proje açılış basın
toplantısı, son ayında düzenlenen kapanış toplantısı,
web sitesi ve diğer görünürlüğe ilişkin çalışmalar ile
projenin tanıtımı ve yaygınlaştırılması sağlanmıştır.

İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ
İSTESOB, kamu kurumu niteliğinde, tüzel kişiliği haiz, yöneticileri yargı
gözetiminde yapılan bağımsız seçimlerle iş başına gelen bir meslek kuruluşudur. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu kapsamında faaliyet
gösteren İSTESOB’un görevleri, yetkileri, sorumlulukları yine bu Kanunda
düzenlenmiştir. İSTESOB’a 152 Esnaf ve Sanatkar Odası üyedir. Bu odalara da İstanbul ilindeki yaklaşık 200.000 esnaf-sanatkar ve küçük ölçekli
işletme üyedir.

İSTESOB’un faaliyet alanları; kendisine üye oda ve işletmelerin kayıtlarını
tutmak, mesleki eğitim vermek, danışmanlık desteği sağlamak, kamu kurumlarının istedikleri bilgi ve belgeleri hazırlamak, üyelerini ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmek, işletmelerin gelişme ve ilerlemesini sağlayacak tedbirleri almak ve bunun için gerekli girişimlerde bulunmaktır.
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Proje İştirakçisi
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İ

SKİ bünyesinde 4 milyon adetten fazla sanayi ve
evsel su tüketim noktası bulunmaktadır. Bu amaçla oldukça uzak noktalardan şehre su getirilmektedir.
2014 yılı itibariyle su temininde kullanılan pompa istasyonlarının gücü 279.092 KW olup, kullanılan diğer
güçlerin eklenmesiyle bu güç toplam 1.085.984.878
KW’ya ulaşmaktadır. Bu tüketim için harcanan yıllık
bedel 329.067.065 TL’dir. Proje kapsamında bu tüketimin gerek şebeke algoritması gerekse şebekelerin
akıllı yönetim senaryoları gibi yenilikçi metotların
geliştirilmesi ile düşürülmesi amaçlanmıştır.
Enerji kayıplarına sebep olan iki önemli etkenden biri
çok geç belirlenen ve/veya belirlenemeyen kaçaklar,
diğeri ise terfi merkezlerindeki pompa istasyonlarının
tüketime bağlı kontrol algoritmasındaki gelişme gereksinimleri olarak görülmüştür. Bahse konu algo-

174

SÖZLEŞMENİN
SÖZLEŞMENİN
TOPLAMBÜTÇESİ:
BÜTÇESİ:
TOPLAM
1.035.582,79
1.395.426,06 TL
AJANSSÖZLEŞME
SÖZLEŞME
AJANS
DESTEK
ORANIVE
VETUTARI:
TUTARI:
DESTEK
ORANI
%90
–
932.024,51
%90 / 1.255.880,92 TL

ritmaların geliştirilebilmesi için, İSKİ’nin Kağıthane
atölyeler yerleşkesinde 500 metrekare alana sahip
bir binada tüm organları yazılım ve server sistemi ile
işletilebilen bir deney düzeneği inşa edilmiştir. Kurulan deney sisteminde, havuz içindeki su emme tankı
alt-üst seviye şalteri, su basma tankı seviye şalteri
kullanılmıştır. Bunun yanı sıra pompa çıkışında bulunan ana besleme hattında debi ve basınç ölçümü
teçhiz edilmiştir. Ayrıca kontrolsüz ve anlık kaçakların sistem dinamiğine etkisini belirlemek için manuel
kaçak noktaları eklenmiştir. Bunun yanı sıra şebekelerde özellikle de dal şebekede araya kontrol vanaları
konularak hatta belli değerlerde kayıp oluşturulup
sanki hat uzunmuş gibi andırımlar yapılmıştır. Tamamı kontrollü olan bu sistemde farklı pompa sürüş
yüzdelerinde, farklı şebekelerde, farklı basınç ve debi
değerlerinde sistemi sürmek mümkün olmuştur.

Deney sisteminde farklı, gerçeğe yakın şebeke kurgularının çalıştırılması ile yenilikçi su yönetim ve şebeke akıllandırma senaryoları üzerinde çalışılmıştır.
Çalışmalar; doğal olarak enerji kaybına sebep olan
motor – pompa sürme teknikleri ile kaçakların basınç
debi yöntemi ile erken bulunması ve otomatik kaçak
bölge tespiti ile kaçağın çözülmesi yoluyla su kaybı ve
ona bağlı enerji kaybının azaltılması için yöntemler
geliştirmek hedeflenerek yürütülmüştür. Geliştirilen
deney sistemi ile, sonuçları Türkiye’nin tamamındaki
su şebekelerinde kullanılabilecek deneyler yapılabilme olanağı da sağlanmıştır. Yapay sinir ağları (Neural

Network) metodu ile ve hidorolik simülasyon yazılımlarında modelleme yöntemi kullanılarak deney şebekesinin verdiği tepkiler ölçülmüştür.
Özetle, projede her yönden esnek, erişilebilir ve her
türde şebekenin tüketim ve kaçak senaryosunun
yapılabileceği büyük ölçekli deney sistemiyle nasıl
yönetileceği üzerine çalışılmıştır. Böylece su-enerji
yönetim süreci ve yeni uygulamalarla kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve yenilik üretme kapasitesi
güçlendirilmiştir.

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ
(İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1981 yılında kurulan İSKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı, bağımsız bütçeli, kamu tüzel kişiliğine haiz alanında ülkemizin en büyük ve dünyanın sayılı kuruluşlarındandır. 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon
İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki kanunda İSKİ’nin kuruluş amacı; İstanbul Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak,
kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek olarak belirtilmiştir.
İSKİ’ nin faaliyet alanı, coğrafi olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
görev alanı ile sınırlıdır. Ancak şehrin yararlandığı su kaynaklarının korunmasına ilişkin hizmetler, Büyükşehir Belediyesinin sınırları dışında da olsa,
İSKİ tarafından yürütülmektedir. İSKİ kendine belirlemiş olduğu “içmesuyu
ve atık su hizmetlerini, Çevre ve insan sağlığını esas alarak, etkin, verimli
ve kaliteli olarak yürütmek” misyonunu, “İstanbul’un su medeniyetinden
güç alarak, su yönetiminde insanı ve çevreyi esas alan, hizmet kalitesi
yüksek, sürekli gelişime açık lider kurum olmak” vizyonu ile uygulamaktadır. Kurumun temel ilkeleri; Çevreye ve İnsana Saygı, Gelişime ve Deği-

şime Açıklık, Müşteri Memnuniyeti, Kalite , Etkinlik - Verimlilik ve Yeterlilik,
Güvenilirlilik, Eşitlik ve Tarafsızlık, Şeffaflık, Dürüstlük, Adalet, Hizmet Bilinci, Hizmet Aşkı, Hizmetlerde Önderlik ve Örneklik, Katılımcılık, Meslek
Etiğine Bağlılık, Halka Yakınlık şeklindedir.
İSKİ Türkiye’ nin en büyük su ve kanal idaresi olarak sorumluluk alanındaki görevleri lider kurum olma anlayışıyla başarılı şekilde yürütmektedir.
Örnek alınma misyonunun da bilincinde olarak yalnızca zorunlu anlık ihtiyaçların karşılanmasına yönelik yatırım ve işletme faaliyetleri yapmakla
kalmayıp, çalışmalarında; içinde bulunduğu sektörü sürekli izleyen, teknolojiyi takip eden ve verimliliği önceleyen yaklaşımlarla sahip olduğu
çok güçlü deneyimi araştırma geliştirme faaliyetleri ile daha da yukarıya
taşıma kararlılığındadır. Bu çerçevede; şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, çalışma ve
deneyimlerini ülkemizin ilgili kurum ve kuruluşları ile paylaşma, faydanın
genele yayılması yönündeki güçlü ilkesel tutumunu sürdürecektir.
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atih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Girişimci
Alüminyum ve Sanayici İş Adamları Derneği ortaklığı ile yürütülen bu proje bir üniversite-sanayi
işbirliği çalışmasının devamı niteliğindedir. Bu proje
ile alüminyum sektörünün üretim kapasitesi ve çeşitliliğinin artırılması temel esasında, sektörün üretim
kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan aydınlatma, iklimlendirme, enerji dönüşümü ve ısı transferinde en yüksek verimin elde edilmesi ve enerji talebinin azaltılması amaçlanmıştır. Bu amaçla mevcut
altyapı ve ilavelerle işletmelerin mevcut ürünlerinin
iyileştirilmesi ve yeni ürünler geliştirmeleri sağlanarak aynı miktar enerji ile katma değeri yüksek üretim
yapabilmelerini sağlamak ve işletmelerin mevcut üretim süreçlerinin enerji verimli hale gelmesi için gerekli çalışmaları gerçekleştirmeleri hedeflenmiştir.
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Bu doğrultuda, proje personelinin temini ve eğitimi
gerçekleştirilmiş, saha çalışmalarıyla ilgili hazırlıkları yapılmıştır. Tanıtım faaliyetleri yürütülmüş, alüminyum tesislerinde üretim bazlı enerji yoğunluğun
TEP (Ton Eşdeğer Petrol) karşılıkları çıkarılmış ve alüminyum işletmelerinde ölçümler ve testler yapılmıştır. Ürün geliştirme faaliyetleri, eğitim faaliyetleri ve
araştırma ve test faaliyetleri yürütülmüştür.
Sonuç olarak, elektrik enerjisinin ısıtma-ergitme
amaçlı kullanıldığı sistemlerde yıpranmış izolasyon
sistemlerinden dolayı verimsiz kullanılan enerji oranı tespit edilmiş, gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. Brülörlü sistemlerde verimsiz yanmadan
dolayı verimsiz kullanılan enerji oranı tespit edilmiş
ve gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.Brülörlü
sistemlerde brülör uygunlukları kontrol edilmiş, brü-

lörü uygun olmayan sistemlerde verimsiz kullanılan
enerjinin oranı tespit edilmiş ve gerekli iyileştirme
çalışmaları yapılmıştır. Brülörlü sistemlerde verimsiz
yanma sonucu oluşan sera gazları ve tehlikeli gazların türleri ve oranları tespit edilmiş, verimsiz yanma sırasında CO, SO2, HSO3 (baca ağzı ve çevresinde
oluşur yağmurla beraber toprağa karışma ihtimali
var.), vs. gibi gazların oluşma oranlarıyla alakalı istatistiksel çalışmalar yapılmıştır. Tüm bu faaliyetler
sonucu sektörel bir analiz ortaya çıkarılmış ve rapor
halinde sunulmuştur.

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF
ÜNİVERSİTESİ (FSMVÜ)
FSMVÜ Alüminyum, Test, Eğitim ve Araştırma Merkezi (ALUTEAM), akademinin araştırma kapasitesi ile sanayinin üretim tecrübesini birleştirerek,
alüminyum üretimi yapan firmaların katma değeri yüksek alanlarda farklılaşmalarını sağlayacak ürün geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamakta
ve üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde bir eğitim, araştırma ve test
merkezi olarak faaliyet göstermektedir. Bu yönüyle Türkiye’de tek olma
özelliği ile ALUTEAM, alüminyum sektörünün bilgi eksenli gelişimine katkı
sağlamaya devam etmektedir.

.

GALSIAD

.
~
Girisimci
Alüminyum Sanayici ve Isadamları
Dernegi
.
.

Faaliyet alanlarımız; alüminyum üretimi konusunda kalifiye iş gücünün yetiştirilmesi ve desteklenmesi, alüminyum eksenli araştırma ve geliştirme
faaliyetleri ve akredite alüminyum ürün testlerinin gerçekleştirilmesidir.
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P

rojede güneş ve jeotermal gibi alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarının ve atık ısının etkin
kullanımı için yöntem/çevrim geliştirilmesi, mevcut
çevrim/sistemlerin veriminin arttırılması, bu sistemler için enerji depolama teknolojilerinin geliştirilmesi,
kullanılan bileşenlerin tasarımı ve yurt içinde üretimine yönelik araştırmalar yapılması ve bu teknolojiler ile ilgili bilgi altyapısının oluşturulması amaçlanmıştır.
Projede yürütülen faaliyetler çerçevesinde Boğaziçi
Üniversitesi Kilyos Sarıtepe Kampüsü’nde Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Laboratuvarı kurulmuştur.
Bu laboratuvarda düşük sıcaklıkta enerji kaynaklarından güç üreten organik rankine test sistemi ile
organik rankine çevriminin parametrelerinin çevrim
verimine olan etkisi üzerine deneysel olarak çalışılabilmektedir. Deneylerde elde edilen ölçümler ile kurulan modellerin doğrulanması yapılabilmektedir.
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Laboratuvarda proje çalışmaları ile kurulan genleştirici test sistemi, düşük sıcaklıklarda güç üreten sistem elemanlarından biri olan genleştiricilerin performans ölçümlerinin yapılmasına olanak vermektedir.
Laboratuvara yerleştirilen rüzgar tüneli düşük enerji
tüketimi ile soğutma yapılması için eşanjör teknolojilerinin geliştirilmesi için kullanılmaktadır.
Bu deneysel cihazların tasarımları proje kapsamında
proje ekibi tarafından yapılmıştır. Üretimi aşamasında üretici firmalar ile işbirliği içerisinde çalışılmıştır. Laboratuvar güçlü altyapısı ile üniversite-sanayi işbirliklerinin geliştirilmesine katkı sağlamıştır.
Ford-Otosan firması ile dizel motorlardan atılan ısıyı
kullanarak güç üreten organik rankine çevrim elemanlarının seçimi/tasarımı/testlerin yapılmasını içeren bir proje yürütülmesi konusunda işbirliği yapılmasına karar verilmiştir. Proje kapsamında yürütülen
diğer faaliyetler ile yenilenebilir enerjinin kullanımı
ile ilgili konularda eğitim dokümanları ve web sitesi
oluşturulmuştur.

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Laboratuvarı sağladığı deneysel altyapı ile lisansüstü (yüksek lisans
ve doktora) öğrencilerinin yenilenebilir enerji teknolojileri geliştirilmesi, genleştirici, eşanjör gibi sistem
elemanlarının tasarım, üretim ve testleri konularında
tez yapabilmesine olanak vermiştir. Ayrıca laboratuvarda yürütülen çalışmalar yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı içeren derslerin geliştirilmesine de
imkan tanımıştır.
Ülkemizin önde gelen eğitim kurumlarından olan Boğaziçi Üniversitesinin yenilenebilir enerji teknolojileri
geliştirilmesi alanında da görünürlüğü İSTKA desteğiyle kurulan laboratuvar ile artmıştır. Üniversite
bu alanda oluşturduğu altyapı ile kariyerlerini enerji
alanında geliştirmek isteyen lisans ve lisanüstü öğrencilerin de tercihi olmaktadır.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Yüzelli yılı aşan geçmişi ile akademik özerklik ve katılımcı yönetim anlayışını temel alan Boğaziçi Üniversitesi, eğitim ve araştırma performansı
ile dünyanın en seçkin üniversiteleri arasında yerini almış, kendisini fark
yaratacak eğitim ve araştırmaya adamış, mükemmeliyetçiliği benimsemiş
bir kamu üniversitesidir.
Türkiye’nin en iyi öğrencileri ile seçkin öğretim üyelerini biraraya getiren
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine kendi alanlarında güçlü bir donanım
sağlarken, onlara kendilerini, Türkiye’yi ve dünyayı daha iyi tanımalarını

sağlayacak bir sosyal ortam sunar. Boğaziçi Üniversitesi kültürünü temsil
eden mezunlarımız bilimde, iş dünyasında, siyasette, sanatta diğer bir deyişle hayatın her kesitinde önemli roller üstlenmişlerdir. Dünya çapındaki
öğretim üyeleri yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile birlikte Türkiye
üniversiteleri içinde etki değeri en yüksek, yenilikçi araştırmaları yapmaya
devam etmektedir. Her yıl 1850 yeni öğrencinin katıldığı Boğaziçi Üniversitesinin 6 kampüsü, 14.500 öğrencisi ve tüm dünyaya yayılmış 53.000
mezunu vardır.
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P

rojede evsel arıtma çamurlardan termokimyasal
(piroliz/gazlaştırma) ile enerji elde edilmesi ve atık
minimizasyonunun sağlanması başta olmak üzere,
çamur niteliği uygun olan sanayi kollarında bu sürecin uygulanabilirliğinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Enerji, Avrupa Birliği (AB)- Entegre Kirlilik Önleme ve
Kontrolü (IPPC) tarafından iklim değişikliği, değiştirilemeyen fosil yakıtların geniş kapsamlı kullanımının devam etmesi, sürdürülebilirlik sağlama ihtiyacı
ve kaynak güvencesi gibi sebeplerden dolayı dikkat
çekilmesi gereken konuların arasında gösterilmiştir. IPPC Direktifinin amacı, enerji verimliliği ve doğal
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kaynakların tedbirli kullanımı dahil olmak üzere çevrenin bir bütün olarak yüksek seviyede korunmasına
yol açacak şekilde entegre kirlilik önleme ve kontrolü
sağlamaktır. Tüm bu sınırlamalar nedeniyle “Atıktan
Enerji (Waste to Energy)” kavramı da önem kazanmaya başlamıştır.
Gazlaştırma kısıtlı hava (kısmi oksidasyon) ortamında gerçekleştirilen ısıl bozundurma olarak tanımlanmaktadır. Proje süresince deneylerde, gazlaştırma
için optimum gaz debisinin belirlenebilmesi amacıyla
sırasıyla 0.05 L/dk, 0.1 L/dk, 0.2 L/dk, 0.3 L/dk, 0.4 L/
dk ve 0.5 L/dk kuru hava kullanılmıştır. Her deneme

için 50’şer g. kurutulmuş çamur hazırlanmıştır. Optimum kuru hava debisi belirlendikten sonra oksijene
eşdeğer debi hesaplanarak saf oksijen eşliğinde gazlaştırma deneyleri tekrarlanmıştır.
Böylece, iki farklı gazlaştırma ajanı arasındaki performans farklılıkları değerlendirilebilmiştir. Gazlaştırma deneyleri 700 derece sıcaklıkta yürütülmüş ve
deneyler süresince sıcaklık değişimi ve gaz kompozisyonunun işlem sıcaklığına bağlı gösterdiği farklılıklar kaydedilmiştir.
Doğrudan gazlaştırma deneyleri tamamlandıktan
sonra atık çamurun karbon içeriğinin zenginleştirilmesi amacıyla piroliz ile kombine edilmiş gazlaştırma
deneyleri yürütülmüştür. Böylece, karbonizasyon basamağının etkinliği araştırılmış ve sistem performansına olan etkisi incelenebilmiştir.

Deneyler süresince, üretilen sentez gaz bünyesindeki
yoğunlaşabilir uçucu bileşikler 2 adet soğutma kolonu yardımıyla sıvı ürün olarak toplanmıştır. Soğutma
kolonundan geçen gaz, partiküler maddelerin uzaklaştırılabilmesi amacıyla kil yatağından geçirilerek
analiz cihazına yönlendirilmiş ve bünyesindeki CO,
CO2, H2, CH4 ve O2 miktarları hacimsel yüzde olarak
ölçülmüştür.
Ölçülen bu değerler yardımıyla elde edilen sentetik
gazın ısıl değeri hesaplanarak atıktan kazanılabilecek enerji seviyesi belirlenmiş ve alternatif bir yöntem
olarak sunulan gazlaştırma prosesinin arıtma çamurlarından enerji elde edebilme hususunda fikir sahibi
olmak adına önemli miktar ve kalitede veri elde edilmiştir.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İstanbul Üniversitesi, Avrupa’da kurulan ilk 10 üniversiteden biri olma
özelliğini gururla taşımaktadır. İstanbul Üniversitesinin kuruluş amacı, bilimsel araştırma yapmak, ülkesini bilimsel çalışmalarla temsil etmek ve
geleceğe ışık tutan nesiller yetiştirmektir. Bu anlayış çerçevesinde öğrencilerine derslerinde ve bilimsel araştırmalarında yardımcı olacak tüm
olanaklarını ortaya koymaktadır. Özellikle kaynak taraması için üniversitemizde çok zengin bir kütüphane bulunmaktadır. İstanbul Üniversitesi

5000 öğretim üyesi ve öğretim elemanı ile öğrencilerinin nitelikli biçimde
yetişmesi için yaşadığımız bilgi çağında, özel sektörün gereksinimi olan
yetişmiş beyin gücünü hedefiyle faaliyet gösteren bir üniversitedir. Sektör işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar, öğrencilere derslerle
aktarılmaktadır. Öğretim üyelerinin gerçekleştirdiği bilimsel araştırmalar
ve yürüttükleri projeler ile araştırma geliştirme alanında da söz sahibidir.
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İ

stanbul’da temiz enerji ve enerji verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik kapasitenin
geliştirilmesi amacıyla, İstanbul İli, Pendik ilçesinde
konutlarda tüketilen enerji ve özellikle elektrik tüketiminin azaltılması ile toplumda yeşil enerji bilincinin
oluşturulması hedeflenmiştir.
Bu doğrultuda, 923 ev hanımına evsel enerji sarfiyatını doğrudan veya dolaylı etkileyen konularda eğitimler verilmiştir. 2180 çocuk ve gence enerji
kaynakları, üretim prosesleri ve yeşil enerji tüketimi
konusunda bilinçlendirilmiştir. Pendik Belediyesi ortaklığında mobil yeşil enerji ve bilinçli tüketim aracı
oluşturulmuştur. Evsel enerji tüketimini azaltmaya
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BÜTÇESİ:
TOPLAM
1.035.582,79
561.850,00 TL
AJANSSÖZLEŞME
SÖZLEŞME
AJANS
DESTEK
ORANIVE
VETUTARI:
TUTARI:
DESTEK
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–
932.024,51
%86,95 / 488.523,94 TL

dönük e-eğitim portalı kurulmuş ve evsel enerji tüketimini doğrudan etkileyebilecek kısa mesajlar ile
bilinçlendirme ve uyarma faaliyetleri düzenlenmiştir.
Internet sitesi üzerinden eğitim modülünü 2039 kişi
almıştır. Çocuklara yönelik resim ve kompozisyon yarışmaları, gençlere yönelik proje-fikir yarışmaları ve
ev hanımlarına yönelik daha az evsel enerji tüketimi
yarışmaları düzenlenmiştir.
Verilen eğitimler ve yapılan uygulamaların evsel
enerji tasarrufu üzerindeki etkileri değerlendirilmiş
ve raporlandırılmıştır. Proje çıktıları kapanış raporunda açıklanmıştır.

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Üniversitemizde 8 fakülte, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu bulunmaktadır. 4 enstitüde lisans üstü eğitim verilmektedir. Lisans öğrenci sayısı 12.684’dür. Yüksek lisans ve doktora öğrenci sayısı 5911’tür.
Önlisans öğrenci sayısı 1633’dir. Üniversitemizde 1047 akademisyenle
eğitim verilmektedir. Üniversitemizde 506 idari personel çalışmaktadır.
İstanbul’da 4 kampüsümüz bulunmaktadır. 36 farklı ülkeden 193 üniversite ile iş birliği içindedir. Üniversitemizde 100’den fazla program bu-

lunmaktadır. 11.400 metrekare alan üzerine kurulmuş olan Bahçeşehir
Kütüphanesi 250.000’in üzerinde kitap, dergi ve digital döküman ile
hizmet vermektedir. Bahçeşehir Üniversitesinin hedefi Cumhuriyetimizin
100. Yılını kutlayacağımız 2023 yılında dünyadaki en iyi 500 üniversite
arasında yer almaktır. Bahçeşehir Üniversitesi 2007 yılında “Superbrands
of Turkey” ödülü almıştır.
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P

roje kapsamında bölgede bulunan kuruluşlarda
enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve temiz enerji uygulamalarının yaygınlaştırılması ile İstanbul’un
enerji yoğunluğunun ve sera gazı salınımının azaltılması amaçlanmıştır.
Bu doğrultuda öncelikle mevcut durum analizi yapılarak ön enerji etüt merkezi kurulmuştur. Enerji verimliliği etüt yazılımı oluşturulmuştur.100 adet firma
incelenmiş ve ön etüt raporları hazırlanmıştır. 500
adet mevcut durum analizi raporu yayınlanmıştır. 9
sanayi tesisi ve 8 hizmet binasından oluşan 17 adet
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enerji etüt raporu oluşturulmuş, 8 binanın sistem optimizasyonu sağlanmıştır.
50 kişiye Enerji Yöneticiliği, 50 kişiye Sanayide Enerji Verimliliği Uygulamaları eğitimi verilmiştir. 1000
kişi ise Sanayide Enerji Duyarlılığı eğitimi almıştır.
Bu şekilde bölgedeki çalışanların bilinçlendirilmesi
sağlanmıştır.
Proje sonucunda, İOSB bünyesinde konumlanmış işyerlerinde enerji etüt uygulamaları ile mevcut durum
analizlerinin yapılarak, enerji etüt yazılımı desteği ile

İOSB ve alt sanayi sitelerin yıllık enerji ve verimlilik
durumlarının izlenmeye başlanması ve kayıt altına
alınması sağlanmıştır. Sanayide ölçümlenen verilerin derlenmesi ve analizi sonucu proje veri tabanları
ile bilgi bankası oluşturulmuş ve karbon emisyonları
hesaplanmıştır.
Enerji etüt uygulamaları konusunda İkitelli OSB Başkanlığı’nın enerji yöneticilerine uygulama deneyimi
kazandırılmıştır.

İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BAŞKANLIĞI
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi İstanbul’un en büyük sanayi bölgesidir.
İstanbul’un özellikle tarihi yarımada (Fatih-Eminönü), Kağıthane ile Haliç
çevresine yayılan, çıkardıkları atık, duman, gürültü vb. gibi insan sağlığına
zararlı unsurlarla çevreyi kirleten, bu suretle kente ve kent insanına zarar
veren, şehircilik açısından olumsuz bir durum ortaya çıkaran küçük ve
orta boy sanayi işletmelerini, meskun alanlar dışında, şehircilik ilkelerine
uygun ve her türlü altyapısı hazırlanmış alanlarda toplayarak, çevreye zarar vermeden faaliyetlerinin sürdürmelerini sağlamaktır. İOSB Başkanlığı

2001 yılından beri faaliyet göstermektedir. Yaklaşık 7 milyon metrekare brüt arsa alanı bulunan bölgemizin yaklaşık % 95 Başakşehir, % 5’i
Küçükçekmece Belediye Başkanlıkları sınırları içerisinde yer almaktadır.
Bölgemiz ülkemiz ekonomisine, ülkemizin her şehrine ve dünyanın neredeyse her ülkesine 14.559 faal firmasının üretimleriyle yıllık ortalama 5-6
Milyar USD katma değer üretmesi beklenmektedir. Bölgemiz tam kapasiteye ulaşması halinde bu katkısı daha da artacaktır.
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P

roje kapsamında mikroalglerden biyoyakıt üretimi yapılmasını sağlayacak bir platform oluşturulması amaçlanmıştır. Ayrıca bu alanda çalışan bilim
insanlarının bir araya getirilmesi ve platform bünyesinde teknoloji çalışmaları için bir altyapı oluşturulması hedeflenmiştir. Yine alglerin büyük ölçekte İstanbul bölgesinde yetiştirilmemesi büyük bir eksiklik
olarak görülmüş proje kapsamında alg yetiştiriciliği
için İstanbul bölgesine bir tesisin kazandırılması hedeflenmiştir.
Belirtilen üç temel konuya ait hedeflere ulaşmak için
gerekli çalışmalar başlatılmış ve geçen bir yıl süre
içeresinde faaliyetler başarı ile tamamlanmıştır. Proje
kapsamında yürütülen çalışmalar sayesinde platform
kurulmuş ve bünyesinde birçok eğitsel çalışma yapılarak mikro alglerden biyoyakıt üretimi için gerekli
bilgi ve teknolojilerin toplandığı bir merkez haline getirilmiştir. Platform bünyesinde oluşan bilgi birikimi
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ilgili paydaşların gerektiğinde istedikleri bilgi ve teknolojiyi merkezden edinmelerine olanak sağlamıştır.
Proje kapsamında işbirlikleri ile kurumlar arasında
bilgi alışverişi sağlanacak teknoloji geliştiren firmalar ile araştırma grupları ve ihtiyaç sahipleri bir araya
getirilmiş ve konu hakkında güncel problemlerin tartışılmasına olanak sağlamıştır.
Faaliyetler kapsamında, stratejik yaklaşım semineri
ve sektörel seminer gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştaylarda akademik ve sanayi yönünden Algler ile yapılan
çalışmalar hakkında sunum yapılmıştır. Çalıştaylara
100’ün üzerinde kişi katılmıştır.
Sonrasında biyoyakıt ve çevre çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Yine eğitsel faaliyetler altında bir adet uluslararası konferans düzenlenmiş ve dünya (Japonya,
Kanda, Hollanda, Fransa) ve ülkemizin (Van, Ankara,
Çanakkale, İzmir, İstanbul gibi) değişik yerlerinden

bilim insanları bir araya getirilerek mikroalglerden
biyodizel eldesi farklı bakış açıları ile tartışılmıştır.
Bu çalıştaya 80’nin üzerinde katılım olmuş ve sonrasında katılımcılar ile görüş alışverişinde bulunulmuştur.
Tüm bu eğitsel çalışmalar gerek İstanbul bölgesindeki üniversitelerde gerekse ülkemizin değişik üniversitelerinde doktora ve yüksek lisans öğrenimi yapan
öğrencileri bir araya getirmiş ve bu kişilere çalışmalarında gerekli olan işbirliklerini oluşturma olanağı
sağlamıştır.

Proje ile İstanbul bölgesinde büyük ölçekte alg yetiştiriciliği yapılmak üzere 1 ve 10 tonluk iki adet tesis
kazandırılmış ve bu tesislerde alg yetiştiriciliği başarı
ile yapılmıştır. Son olarak teknolojik kazanımlar başlığı altında yapılan çalışmalarda iki adet mutant türü
elde edilmiş ve proje kapsamında oluşturulan alt yapı
ile de bu türlerin yağ oluşum haritaları belirlenmiştir.
Alt yapı kapsamında temin edilen cihazlar sayesinde
İstanbul bölgesinin özellikle genomiks alanında yapılan çalışmalara katkıda bulunulmuştur. Bu katkı
IÜ, BÜ ve ITÜ’nin içinde yer aldığı bir platformu ile
sağlanmıştır.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Koç Üniversitesinin 6 fakülte, 4 enstitü ve bir yüksekokulunda 267 tam
zamanlı akademisyen görev almaktadır. Koç Üniversitesi Araştırma ve
Proje Geliştirme APG Direktörlüğü, 2009 yılında araştırma ve geliştirmeden sorumlu rektör yardımcılığına bağlı olarak kurulmuş direktörlüğün
faaliyetleri sonucunda özel sektör ile yapılan işbirliklerinin artması ile
birlikte, üretilen teknolojilerin ticarileştirilmesi ve buna bağlı olarak fikri ve sınai mülkiyet haklarının etkin yönetimi gündeme gelmiştir. 2013
yılında TÜBITAK Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen 10 üniversite arasına girilerek, 2013 yılından itibaren
yeni bir yapılanma ile teknoloji transferi çalışmalarına ağırlık verilmiştir.
Koç Üniversitesi Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı
altında yapılanan Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğünün APGTTD görevi, araştırmacıların fikri ve sınai mülkiyet hakları,
teknoloji transferi destek mekanizmaları hakkında farkındalığını artırmak,
sanayi ile ortak yeni projeler geliştirmek, uzun süreli işbirlikleri oluşturmak, araştırma sonuçlarının sanayiye entegre edilmesine çalışmak, Koç
Üniversitesinin destek fonlarından yararlanmasını sağlamaktır.

2009-2014 yılları arasında yürütülen proje TÜBITAK, AB, SANTEZ sayısı
516, toplam alınan fon 131.937.271 TL, aktif proje sayısı 189’dur. Dünya
çapındaki en iyi araştırmacıları ve çığır açıcı nitelikteki “yüksek riskli-yüksek kazançlı” projeleri destekleyen Avrupa Araştırma Konseyi ERC desteğini Türkiye’de alan 8 araştırmacıdan 5’i Koç Üniversitesindedir. Avrupa
Birliği 7. Çerçeve ve H2020 programının bir parçası olan ve Avrupa daki
en iyi, genç ve kıdemli araştırmacıların desteklendiği ERC programından,
Nobel ödüllü bilim insanları da sıklıkla yararlanmaktadır. 2011-2014 tarihleri arasında; Koç Üniversitesi akademisyenleri tarafından 14 TÜBITAK
Bilim, 26 TÜBITAK Teşvik, 1 TÜBITAK Özel, 3 TÜBITAK-TWAS, 3 TÜBA
Teşvik, 47 TÜBA GEBIP, 29 Mustafa Parlar Araştırma, BAGEP, Genç Bilim
İnsanı Ödülleri alınmıştır.
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2

012 yılında Tuzla ilçesindeki devlet okullarının
elektrik panoları ve tüketimleri incelenmiş ve bir
rapor hazırlanmıştır. Bu raporda Tuzla ilçe genelindeki okullarda yıllık yaklaşık 100.000-150.000 TL arası bir reaktif enerji bedeli ödendiği belirtilmiştir. Bu
durumun ortaya çıkmasındaki neden okulların bazılarında kompanzasyon panosunun olmaması, büyük
çoğunluğunda ise mevcut panoların kullanılamaz durumda olmaları olarak tespit edilmiştir.
2014 yılındaki Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek
Programının ilana çıkması ile başvuru dosyası hazırlanmış ve tespit edilen eksikliklere yönelik çalışmalar yapılmıştır. Proje kapsamında Tuzla ilçesindeki
devlet okullarında harcanan reaktif tüketimin sıfıra
indirilmesi ve enerji tasarrufunun sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda tüm devlet okullarının kompanzasyon panoları incelenmiş, geçmiş dönemdeki elektrik faturalarından örnekler alınmıştır.
Okulların internet alt yapıları incelenmiş ve statik IP
numaraları belirlenmiştir.
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Her okul için gerekli malzeme listeleri hazırlanmış,
yeni kompanzasyon panolarının malzeme listesi çıkarılarak kompanzasyon panoları en ekonomik şekilde temin edilmiş ve 53 kompanzasyon panosunun
yenilenmesi için uygulamalar yapılmıştır. Panoların
yenilenmesi proje ofisinde okullardan gelecek bilgileri toplayacak olan sunucu bilgisayar üzerine Windows 2012 Server kurulumunun yapılması ile ocak
ayından itibaren revizyonu tamamlanan okullar izlenmeye başlanmıştır. Sonuç olarak 53 adet okulun
kompanzasyon panoları yenilenmiş, her okulun sunucu ile bağlantısı yapılarak izlenmeleri sağlanmış
ve 100.000TL/yıl tasarruf elde edilerek ülke ekonomisine katma değer sağlanmıştır. Reaktif tüketim
%88,75 oranında azaltılmıştır.

TUZLA KAYMAKAMLIĞI
Tuzla Kaymakamlığı, ilçenin genel yönetiminden sorumlu olan, tüm kamu
kurum kuruluşlarının sunduğu hizmetlerin koordinasyonunu yapan ilçenin
en üst amir kurumudur. Tuzla Kaymakamlığı Tuzla ilçesinin ekonomik, kültürel, eğitimsel ve sosyal olarak gelişmesinde önemli rol üstlenmektedir.

Dolayısıyla Tuzla’daki devlet okullarının da kaynaklarında en verimli şekilde kullanılmasını istemekte, enerji verimliliği konusunda kendi ilçesinde
faaliyetler yürütülmesini istemektedir.
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Dayanışma Derneği
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PROJE
ORTAKLARI
VE İŞTİRAKÇİLER
Proje
Ortağı
Bağcılar Kaymakamlığı,
Çevre
Vakfı (Ortak)
Proje İştirakçisi
A.Ş. (İştirakçi)
Bağcılar İlçe Milli UGETAM
Eğitim Müdürlüğü

D

ünyanın enerji ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan fosil yakıt rezervleri gün geçtikçe azalmasına karşın dünyanın ve özellikle de ülkemizin enerji
ihtiyacı günden güne artmaktadır. Bu noktada yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği günümüzdeki en
önemli konular arasında yer almaktadır. Enerji verimliliği; kurallar getiren, kısıtlayan, rahatı bozan, gereksiz para harcatan bir kavram değil, farkında olmadan
tüketilen israf edilen ve faydalı işe dönüşmeyen enerjilerin geri kazanımına dayanan bir sistemdir. Enerjinin doğru ve etkin bir şekilde kullanılması ülkemizin ithal enerji talebini azaltmaktadır. Ayrıca toplam
enerjilerin yaklaşık %21’inin tüketildiği konutlarda
alınacak olan küçük önlemlerle bir evin enerji tüketi-
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SÖZLEŞMENİN
SÖZLEŞMENİN
TOPLAMBÜTÇESİ:
BÜTÇESİ:
TOPLAM
1.035.582,79
635.080,00 TL
AJANSSÖZLEŞME
SÖZLEŞME
AJANS
DESTEK
ORANIVE
VETUTARI:
TUTARI:
DESTEK
ORANI
%90
–
932.024,51
%89,89 / 570.898,01 TL

mini %30’a kadar düşürmek mümkün olmaktadır. Üstelik bu, konfordan ve yaşam standardından herhangi
bir ödün vermeden yapılabilmektedir. Türkiye’de bulunan yaklaşık 19,5 milyon konutta yapılacak küçük
verimlilik aksiyonları, makro boyutta ülkenin enerjide dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltacak, mikro
boyutta ise konutlar enerji için ödenen bedelleri düşecektir. Bunun yanı sıra son yıllarda sürekli gündeme
gelen “küresel ısınma” , “iklim değişikliği”, “kuraklık” ve “su kıtlığı” gibi kavramlar, yanlızca enerjinin
değil aynı zamanda su tüketiminin de kontrollü ve
verimli olması gerektiğini göstermektedir.

Projede enerji tasarrufu hakkında halkın bilinçlendirilmesinin yanında, su tasarrufu yapılarak kuraklık
tehditlerinin önüne geçilmesi, atıkların geri kazanım
yöntemleri ve faydaları hakkında halkın bilgilendirilmesi ve yenilenebilir enerjiler hakkında halkın bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.
Bu kapsamda görsel ve fiziksel araçlarla donatılan
“Enerji Verimli Gezici Ev” (Treyler) İstanbul’un 38 ilçesinde bulunan 70 lisede 14.940 öğrenciye ve 36 ilçe
merkezi lokasyonunda 6.319 yetişkine ulaşmış olup,
ulaşılan kişilere 40’ar dakikalık bilinçlendirme eğitimi verilmiştir.

Aile bireylerinin bilinçlendirilmesiyle evlerde kullanılan enerji ve su tüketimlerinde %10 oranında azalış
olması hedeflenmiştir.
Sonuç olarak proje süresinde yapılan bilinçlendirme
çalışmaları ile sera gazı emisyonlarının azaltılması,
küresel ısınma etkilerinin azaltılması, kuraklık tehdidinin azaltılması ve daha yaşanılabilir bir çevre oluşturulmasına katkı yapılmıştır.

ÇEKUD - ÇEVRE KURULUŞLARI DAYANIŞMA DERNEĞİ
1999 yılında, çeşitli meslek gruplarından oluşan Çevre Gönüllüleri tarafından kurulan ve çevreye duyarlı bir kamuoyu oluşturmaya çalışan Çevre
Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD), 15 bölge, 81 il, 8 yurt dışı danışmanı ve binlerce gönüllüsü ile kamu yararına çalışan dernek statüsünde
hizmet veren bir sivil toplum kuruluşudur.

ÇEKUD tarafından 2011 yılında başlatılan “Minik Ellerden Büyük İşler; Tohumdan Fidana” Projesi ile ülke genelinde 20 ilde 441 okulda 165.565
öğrenciye verdiği çevre eğitiminin yanı sıra proje kapsamında bu öğrencilere tohum seti dağıtılmıştır. Böylece, öğrenciler vasıtasıyla tohumlar
fidana dönüştürülüp, fidanlar da toprakla buluşturulmuştur.

ÇEKUD, doğa ile insan arasında bozulan dengenin yeniden tesisi amacıyla, tüm varlıkların varoluş gayesine uygun, toplumda çevre ve ahlak
bilincini arttırarak, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşmasına katkı
sağlamak amacıyla başta ağaçlandırma olmak üzere çevreyle ilişkilendirilen her konuda özgün projeler üretmektedir.

Ayrıca derneğimiz, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ve Çevre
Vakfı ortaklığıyla düzenlediği “Su Kullanma Bilinci Seminerleri” ile başta
öğrenciler olmak üzere, onlar vasıtasıyla velilerini su tasarrufu noktasında
bilgilendirerek 21.473 öğrenciye eğitim vermiştir.
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PROJE
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İŞTİRAKÇİLER
BilinçliBağcılar
Kalkınma
Derneği (Ortak)
Proje Ortağı
Kaymakamlığı,
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(İştirakçi)
Proje İştirakçisi
Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

roje ile Gaziosmanpaşa’da enerji kaynaklarının
verimli kullanımının yaygınlaştırılması ve temiz
çevre bilinci oluşturulması ile enerji tasarrufuna
katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Proje kapsamında
öğrenciler için; ‘enerjimiverimlikullanıyorum.com’ internet sitesi kurulmuş, ‘Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Enerji Tasarrufu Eğitimi’ verilmiş, ‘Yenilenebilir
Enerji Üretim Modeli Yarışması’ düzenlenmiş, temiz
enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği
konulu animasyon çalışması yapılmıştır. Öğretmelere
10 gün süren 50 saatlik ‘Enerji Yöneticisi’ eğitimi verilmiştir. Okullardaki enerji verimliliği ve tasarrufunu
ölçebilen web tabanlı olarak geliştirilen Enerji Yöne-
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SÖZLEŞMENİN
SÖZLEŞMENİN
TOPLAMBÜTÇESİ:
BÜTÇESİ:
TOPLAM
1.035.582,79
442.309,50 TL
AJANSSÖZLEŞME
SÖZLEŞME
AJANS
DESTEK
ORANIVE
VETUTARI:
TUTARI:
DESTEK
ORANI
%90
–
932.024,51
%90 / 398.078,55 TL

timi Takip Sistemi, okul enerji yöneticileri tarafından
kullanıma açılmış olup enerji israfı ve yapılan enerji
tasarruflarının gözlemlenebilir hale gelmesini sağlamıştır.
Rüzgâr enerjisi ve güneş enerjisi sistemlerinin kurulmasına en uygun konumdaki okullardan aylık enerji
tüketimi en yüksek olan 2 okul seçilmiştir. Belirlenen
2 okula örnek niteliğinde rüzgâr ve güneş enerjisi sistemleri kurulmuştur. Kurulan sistemlerden elektrik
enerjisi üretilerek kullanıma geçen ayrı bir elektrik
saati ile üretilen enerji miktarı takip edilmiştir.

Enerji verimliliği uygulamalarının halk arasında yaygınlaşmasını sağlamak için öğrenci ailelerine ulaşılarak enerji verimliliği konusunda toplamda 2012 veliye 3 saatlik enerji tasarrufu kursu verilmiştir.

Proje kapsamında öğrencilere verilen eğitimlere 700
öğrenci katılmıştır. Bunun yanı sıra 3 çalıştay gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin güneş, rüzgâr, hidroelektrik, biokütle, dalga gibi yenilenebilir enerji konularında geliştirdikleri enerji üretim modelleriyle
katıldıkları bir Modelleme Yarışması düzenlenmiştir.
Gaziosmanpaşa ilçesindeki okullarda başlatılan enerji verimliliği, enerji tasarrufu, yenilenebilir enerji kaynakları hakkında bilgi bilinç artırma çalışmaları ile
aileler enerji tasarrufu sağlamış, böylelikle aile bütçelerine büyük katkı sağlanmıştır.

GAZİOSMANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İlçenin merkezini oluşturan “Taşlıtarla” 1950 yıllarına kadar 15-20 hanelik küçük bir yerleşim birimi iken zor şartlarda yaşayan aileleri yerleştirmek amacıyla 500 adet konut yapılarak, aynı yıllarda Bulgaristan’dan
gelen göçmen aileler için konut yapımıma devam edilerek, konut sayısı
2000 adet göçmen konutu daha yapılarak ailelere dağıtılmasıyla Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya, Romanya da dâhil olmak üzere dış göç
yapanlarla birlikte yurdun çeşitli bölgelerinden yapılan göçlerle genişlemiş, yapılaşma da hızla artınca bölge ilçe konumuna gelmiştir.1958 yılına
kadar Eyüp ilçesi Rami bucağına bağlı “Göktepe” adını taşırken, aşırı göç
ve yapılaşma sonucu genişlemesiyle 27.08.1963 yılında 308 sayılı kanunla Eyüp ilçesinden ayrılmış, “GAZİOSMANPAŞA” adıyla ilçe olmuş ve
Kaymakamlığımız teşekkül etmiştir.
Kaymakamlığımıza bağlı İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü, İlçe Tapu Müdürlüğü, İlçe
Malmüdürlüğü, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdür-

lüğü, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü Gaziosmanpaşa ilçesinde ikamet eden vatandaşların tüm yaşamsal ihtiyaçlarını
yasalar çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına en etkin şekilde
temin edilmesini sağlamaktır.
Kaymakamlığımız Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP)
kapsamında başarılı projelere imza atmıştır. Projelerimiz; ‘ Biliyorum Biliyorsun’, ‘Gezegenimizi Kurtaralım… Okullarımızdan Başlayarak’, ‘Farklılıklar ve Çeşitliliklerle Birlikte Daha Anlayışlı Bir Avrupa Öğrenmesine Doğru’, ‘Avrupa Birliği ve Ben’ olarak hayata geçirilmiş ve tamamlanmıştır.
Kaymakamlığımız İstanbul Kalkınma Ajansından sağladığı kaynak aktarımı ile de çevreye dost enerji kazanımı konulu eğitimleri de ihtiva eden
“Enerji Okul Projesi” ile normal gelişen ve engelli gençleri sanatsal faaliyetlerle kaynaştırarak çift taraflı kazanımları temin amaçlı “Yaratıcı İkizler
Projesi”ni hayata geçirmiştir.
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Programın Genel Hedefi
“Enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve temiz
enerji uygulamalarının yaygınlaştırılması ile
İstanbul’un enerji yoğunluğunun ve sera gazı
salınımının azaltılmasıdır.”

VERİMLİ
ve
TEMİZ ENERJİ
MALİ DESTEK PROGRAMI
İŞLETMELER

İstanbul Bölge Planı gelişme eksenlerinden Keyifle
Yaşanan, Sürdürülebilir ve Özgün Mekânlar kapsamında yer alan strateji ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde faydalanılan enstrümanlardan biri de Mali
Destek Programıdır. Bu kapsamda, Onuncu Kalkınma
Planı ve İstanbul Bölge Planı vizyonu, gelişme eksenleri ve stratejik amaçları doğrultusunda Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı (İşletmeler) ile temiz
enerji ve enerji verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılması ile İstanbul’un enerji yoğunluğunun ve sera
gazı salınımının azaltılması amaçlanmıştır.
Arka Plan
Günümüzde artan nüfus ve değişen yaşam tarzlarına paralel olarak dünyanın enerji ihtiyacı da günden
güne artmaktadır. Ancak artan enerji ihtiyacına karşın en önemli enerji kaynağı olan fosil kaynaklar hızla tükenmektedir. Kaynakların tükenmesi ve endüstrileşmeyle birlikte kentleşmenin hızla artması özellikle
kalkınmakta olan ülkelerde enerji arzını önemli bir
konuma taşımış ve bu konuda yapılan çalışmalar hız
kazanmıştır. Son dönemde ülkemizde de nüfusun ve
GSYH’nin de artmasına paralel olarak enerji ihtiyacı
ve tüketimi artmıştır. Ayrıca enerji talebinin ülkemiz
kaynaklarından karşılanabilme oranı giderek azalmış
ve enerjide dışa bağımlılık %73 düzeyine ulaşmıştır.
(Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, 2010).
Enerji üretim ve tüketim süreçlerinde ortaya çıkan
sera gazı emisyonları da küresel ısınmanın en önemli
nedenlerinden biri olmuştur. AB’de ve diğer gelişmiş
ülkelerde, sera gazı salınımının azaltılması enerji
politikalarının belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Ülkemizde de hazırlanan İklim Değişikliği
Eylem Planı’nda(2011-2023) bu doğrultuda politikalar belirlenmiş, sera gazı emisyonlarının azaltılması için enerji yoğunluğunun düşürülmesi ve başta
binalar, ulaştırma ve sanayide olmak üzere enerji
verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamalarının
artırılması için amaçlar ve hedefler tanımlanmıştır.
Enerji güvenliği ile enerji üretiminin, küresel çevresel ve ekonomik sorunları dünyada enerji verimliliği ve temiz enerji politikalarını ön plana çıkarmıştır. Ülkemizde de son yıllarda konuyla ilgili
çalışmalar yürütülmektedir. Ancak kaydedilen ilerlemelere rağmen, Türkiye “enerji yoğun” ülkelerden
biridir ve enerji verimliliğinin sağlanması konusunda önemli bir potansiyele sahiptir.(DEKTMK,2010)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’nin (TEİAŞ) verilerine göre Türkiye’de
enerji yoğunluğu 2006 yılında 0,288 TEP/1000 ABD
Doları ve 2012 yılında 0,276 TEP/1000 Doları olarak
gerçekleşmiştir. Önümüzdeki dönemde enerji yoğunluğunun düşürülmesi hedeflenmekte olup Enerji Verimliliği Strateji Belgesiyle (2012-2023) 2023 yılına
kadar enerji yoğunluğunun en az %20 oranında azaltılması hedeflenmiştir. Ayrıca bu doğrultuda hazırlanan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’yla enerji-

nin verimli kullanımını teşvik eden ve zorunlu kılan
düzenlemeler getirilmiştir. Bunun yanı sıra 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi
amaçlı kullanımın yaygınlaştırılması, bu kaynakların
ekonomiye kazandırılması ve bu amaçların gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan imalat sektörlerinin gelişimi amaçlanmıştır. Onuncu Kalkınma Planı’nda da
enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmaya yönelik alternatif politikalar oluşturulmasının büyüme ve cari açık
üzerinde olumlu etkiler yaratacağı ve bu doğrultuda
enerji verimliliği tedbirlerinin ve yenilenebilir enerji
uygulamalarının artırılması gerekliliği belirtilmiştir.
Enerji verimliliği ve temiz enerji konusunda belirlenen
uluslararası ve ulusal politikaların uygulanması açısından 13,9 milyonluk nüfusu ile Türkiye nüfusunun
%18,3’ünü barındıran İstanbul önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye’de tüketilen elektriğin %17,5’ine yakını İstanbul’da tüketilmekte olup 2012 yılında İstanbul’da tüketilen elektriğin % 31,5’i mesken, %31,3’ü
ticarethane, %27’si sanayi işletmeleri, %3’ü resmi dairelerde ve %1’i de şehir aydınlatmasında tüketilmiştir. Bunun yanı sıra İstanbul’da kullanılan elektriğin
yaklaşık %90’nın kaynağının fosil yakıtlar olması İstanbul’un dış ticaretini olumsuz yönde etkilemektedir. İstanbul’da nüfusun artması ve ekonomide büyüme enerji tüketimine yönelik talebi artırmıştır. Diğer
bir yandan İstanbul’da bina stokunun eski olması,
ulaşımda toplu taşımanın istenilen seviyelerde olmaması ve sanayi ile hizmet sektörünün yoğun enerji
tüketmesiyle beraber bu alanlarda yoğun olarak kullanılan verimsiz elektronik gereçler, iklimlendirme,
motor sistemleri ve kayıp-kaçak oranlarının yüksek
olması nedeniyle talepten fazla enerji tüketilmektedir. Buna ek olarak enerji tüketiminin hem yoğun
hem verimsiz olduğu İstanbul’da temiz enerji kaynak
kullanımının da yaygın olmaması doğaya verilen karbon salınımını artırmaktadır. Temiz ürün, bina, süreç,
teknoloji ve hizmetlerle çevre kirliliğinin önlenmesi
başta olmak üzere, doğal kaynakların korunması
amacıyla tüm sektörlerde enerji verimliliğinin artırılması ve enerji tasarrufunun sağlanması açısından
İstanbul’un önemli bir potansiyele sahip olduğu ve
geliştirilecek projelerin önem arz ettiği görülmektedir.
İstanbul’da yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde
rüzgâr enerjisi önemli bir yer tutmaktadır. Rüzgâr
enerjisinin ekonomik olarak değerlendirilmesi için 7
m/s veya üzerinde rüzgâr hızı olması gerekmektedir.
İstanbul’da il geneline bakıldığında 50 m yükseklikteki rüzgâr hızının 7 m/s civarında olduğu görülmekte
ve bu açıdan değerlendirildiğinde İstanbul ekonomik
olarak rüzgâr enerjisinden faydalanabilecek bir konumda bulunmaktadır. İstanbul’da 50 m yükseklikteki rüzgâr hızı ve rüzgâr enerjisi santrali kurulabilecek alanlar değerlendirildiğinde toplamda 855 m²’lik
alanda 4.177 MW toplam kurulu güç kapasitesi olduğu belirtilmektedir. Bu kapasite İstanbul’da bulunan
elektrik üretim santrallerinin kurulu gücünün yakla-

şık 1,5 katına denk gelmektedir. İstanbul’da bu kadar
toplam kurulu güç potansiyeli olmasına rağmen İstanbul’da işletmede olan rüzgâr enerji santrallerinin
kurulu güç toplamı sadece 90 MW’dır. Rüzgâr enerjisinin yanı sıra, İstanbul’da güneş, biyokütle, biyogaz,
akıntı enerjisi vb. temiz enerji potansiyellerin araştırılması ve mevcut potansiyellerin kullanımına yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi önem arz etmektedir.
2014-2023 İstanbul Bölge Planı’nda belirtilen Keyifle
Yaşanan, Sürdürülebilir ve Özgün Kentsel Mekânlar
gelişme ekseni doğrultusunda Çevre Dostu Enerji Yönetimi İstanbul’un önceliklerinden biri olmuştur. Bu
öncelik altında “Enerji verimliliğinin sağlanması ve
temiz enerji kullanımının yaygınlaştırılması” stratejisi belirlenmiş olup yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerjide verimliliğin artırılması
amacıyla farkındalık oluşturulması, kamuoyunun
bilinçlendirilmesi ve başta sanayi, ulaşım ve binalar
olmak üzere enerji verimliliğin artırılması hedefler
arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunmak, ülkemizin
enerji güvenliğini artırmak ve enerji tüketim maliyetlerini düşürmek amacıyla İstanbul’da temiz enerji
uygulamalarının yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.
Programın Hedef ve Öncelikleri
Programın Genel Hedefi: “Enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve temiz enerji uygulamalarının yaygınlaştırılması ile İstanbul’un enerji yoğunluğunun ve sera
gazı salınımının azaltılmasıdır.”
Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı (İşletmeler) ile İstanbul’da enerji verimliliği ve temiz
enerji sistemlerinin geliştirilmesi yoluyla enerji
yoğunluğunun ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, bunun sonucunda da enerji tüketim maliyetlerinin düşmesi ve sektörlerin rekabet gücünün korunması hedeflenmiştir. Bunun yanı sıra
İklim Değişikliği Eylem Planı doğrultusunda sera
gazı salınımın azaltılmasıyla iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunulması hedeflenmiştir.
Öncelikler
Öncelik 1. Endüstriyel faaliyetlerde, hizmetler sektöründe, binalarda ve ulaşımda temiz enerji kullanımının ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik yenilik ve ticarileştirme faaliyetlerinin geliştirilmesi

Binalarda yaşam ve hizmet standartlarının oluşturulması, ulaşımda etkinliğin sağlanması, endüstriyel işletmelerde üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol
açmadan aydınlatma, iklimlendirme, enerji dönüşümü ve ısı transferinde en yüksek verimin elde edilmesi ve enerji talebinin azaltılması amaçlanmıştır. Aynı
zamanda yenilenebilir enerji sistemlerinin tasarımına
ve üretimine yönelik yenilik ve ticarileştirme çalışmalarının geliştirilmesi hedeflenmiştir. Çalışmaların
enerji tüketimi ve yoğunluğunun azaltılması, enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi ve çevre
dostu yöntemlerle enerji maliyetlerinin düşürülmesine katkıda bulunması beklenmiştir. Bu hedefler doğrultusunda aşağıdaki yenilik türleri desteklenmiştir.
-Ürün yeniliği, mevcut özellikleri veya öngörülen kullanımlarına göre yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş bir mal veya hizmetin ortaya konulmasıdır.
Bu; teknik özelliklerde, bileşenler ve malzemelerde,
birleştirilmiş yazılımda, kullanıcıya kolaylığında ve
diğer işlevsel özelliklerinde önemli derecede iyileştirmeleri içermektedir.
-Süreç yeniliği yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir üretim veya teslimat yönteminin gerçekleştirilmesidir. Bu yenilik, teknikler, teçhizat ve/veya yazılımlarda önemli değişiklikleri içermektedir.
Öncelik 2. Temiz enerji ve enerji verimliliği uygulamalarının artırılmasına yönelik işbirliklerinin geliştirilmesi
İstanbul’da enerji verimliliği, enerji yönetimi ve temiz enerji konusunda kurumlar ve işletmeler arası
tecrübe, bilgi paylaşımı ve teknoloji transferinin sağlanmasına yönelik işbirliği ağlarının geliştirilmesi
hedeflenmiştir. Ayrıca kurumların işbirliği ağlarını
geliştirmeleri veya bu doğrultuda faaliyet gösteren
mevcut yerel ve uluslararası işbirliği ağlarında yer
almalarına yönelik faaliyetlerin, enerji verimliliğinin
sağlanmasına yönelik birlikte geliştirecekleri yeni
yöntemlerin, ortak çalışmaların geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Bu program için 10.000.000 TL kaynak tahsis edilmiştir. Program kapsamında 8 proje toplam uygun
maliyetlerin %25’i ile %50’si oranında desteklenmiştir.

EVI

Ssg Sektöründe Enerji Tasarrufu Odaklı
Bilgisayar Kontrollü 3 Boyutlu Sıralama Sistemi

PROJENİN ADI
Ssg Sektöründe Enerji
Tasarrufu Odaklı Bilgisayar
Kontrollü 3 Boyutlu
Sıralama Sistemi

P

roje kapsamında seramik sağlık gereçleri (SSG)
üretimindeki önemli gider kalemlerinden olan
sırlama prosesine yönelik, görüntü tanımalı ve bilgisayar kontrollü robotik sırlama yapabilen özgün bir
proses geliştirerek, mevcut durumda proseste kullanılmakta olan enerjiden, sır malzemeden ve sırlama
prosesinde kullanılmakta olan sudan tasarruf sağlanması amaçlanmıştır.
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YARARLANICININ ADI
İdevit Seramik
Sanayi ve Ticaret A.Ş

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
834.670,00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%50 / 417.335,00 TL

Proje kapsamında geliştirilen proses, 1 Temmuz 2015
tarihi itibari ile uygulamaya alınmıştır. Yeni kurulan
proseste daha az enerji, daha az sır malzeme, daha az
su kaynağı kullanılmakta, enerji kullanımındaki azalmayla doğru orantılı olarak çevreye salınan zararlı
gaz atıkları düşürülmektedir. Daha az sır malzeme
kullanılması dolayısıyla daha az atık su oluşmakta,
böylece atık-su arıtımında daha az enerji gereksinimi

olmaktadır. Prosesin görüntü tanımalı ve bilgisayar
kontrollü olması, değişken şartlar için ürüne özel en
iyi sır uygulamasını mümkün kılmakta, bu da ürün
kalitesinde %25 artış ve fire oranlarında %10‘a yakın
düşüş sağlamakta olduğundan proje amaçlarına ulaşılmıştır.

Enerji ve diğer kaynakların verimli kullanılması ve
arıtma maliyetlerinin düşürülmesi, ürün birim maliyetini %4 oranında azaltmıştır. Ayrıca sırlama prosesi, ülkemizdeki ve özellikle Ortadoğu ülkelerindeki
SSG üreticileri için de pazarlanabilir bir ürün olmak
üzere ticarileştirilmektedir. SSG sektörünün, çevre
dostu, verimli ve temiz enerji uygulamalarıyla üretim yapmalarını sağlayacak olan bu prosesin, tüm
SSG sektörüne yayılmasını sağlamak, firmanın bir
sosyal sorumluluğu olmuştur. Bu yöndeki yapılacak
olan uzun vadeli çalışmalar neticesinde, tüm sektör,
verimli ve temiz enerji kavramları çerçevesinde bir çalışma ilkesi benimseyecek ve hedef yararlanıcı grup
global düzeyde olacaktır.

İDEVİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Firmamız 1993 yılında sağlık gereçleri alanında üretimine başlamış olup,
21 Ocak 2010 tarihi itibari ile İdevit Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi olarak yeniden yapılanmıştır. Firmamızda 300 çeşit vitrifiye sağlık
ürününü yurt içi ve yurt dışı pazarına sunulmaktadır. Firmamız, Türkiye’nin
7 bölgesine ve 4 kıtada 30 ülkeye, üstün kalitesi, müşteriye özel butik
ve entegre hizmet anlayışı ile ürünlerini ulaştırmakta, sektörün liderleri
arasındaki yerini her geçen biraz daha sağlamlaştırmaktadır. Firmamızda
20 beyaz yaka ve 26 mavi yaka olmak üzere 46 personel çalışmaktadır.
Mühendisler ve teknik/meslek lise mezunları firmamızda uzun zamandır
çalışmakta olup, vitrifiye alanında, özgün tasarım ve üretim alanında ciddi
bir uzmanlığa sahiptir. Firmamızda işçi sirkülasyonu çok düşük seviyededir. Diğer firmalardan alımı yapılan personelin çoğunluğu Vitra, Ege Seramik gibi firmalarda deneyim edinmiş kişilerdir. Bu yönü ile firmamızda vitrifiye alanında uzmanlaşma boyutu yüksektir. Firmamız 1993 yılından bu
yana AR-GE çalışmaları yapmaktadır ancak AR-GE sistematiğini kurması,

benimsemesi ve devlet teşvikleri ile ar-ge konusunda ilerleme alanındaki
ilk sistemli adımlar, 21 Ocak 2010 tarihi itibari ile İdevit Seramik Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi olarak yeniden yapılanması ile başlamıştır. Çocuk
vitrifiyesi ürün gurubu, yaşlı ve bedensel engellilere yönelik geliştirdiği
ürün gurubu, muadillerine göre daha az yer kaplayan, daha az su tüketen,
daha sessiz çalışan, daha pratik monte edilebilen, daha az bileşen içeren, güvenilirliği yüksek olan gömme rezervuar gurubu, firmamızın ar-ge
çalışmaları neticesinde çıkardığı ürünlerdir. 2006/18 sayılı kamu binaları,
kamuya açık alanlar ve toplu taşıma araçlarının yaşlı ve bedensel engellilerin kullanmasına uygun duruma getirilmesi hakkındaki Başbakanlık Genelgesi gereğini yerine getirmekte olan bu ürün gurubunun pazar konumu
oldukça iyidir. Hali hazırda seramik çamurunda kalite ve verimlilik sağlanması, ürün performans test süreçlerinin yenilikçi teknolojilerin kullanılmasıyla geliştirilmesi, yenilikçi ürün gömme rezervuarın seri üretim hattının
butik olarak kurulması vb. ar-ge çalışmalarımız devam etmektedir.
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EVI

Güneş Panellerinde Maksimum Verimlilik
Odaklı Güneş Takip Modülü

PROJENİN ADI
Güneş Panellerinde
Maksimum Verimlilik Odaklı
Güneş Takip Modülü

YARARLANICININ ADI
Otomaks Otomatik Makine
ve Kontrol Sistemleri Ltd. Şti.

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
400.460,00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%50 / 200.230,00 TL

E

İE tarafından yapılan çalışmaya göre Türkiye’nin
ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2640
saattir.(Günlük toplam 7,2 saat ve ortalama toplam
ısınım şiddeti 1.311 KWH/m -yıl . Günlük toplam 3,6
KWH/m.) Türkiye, yılın 110 gününde güneş enerjisinden yararlanabilecek bir konumdadır ve gerekli yatırımların yapılması halinde yılda birim metre karede
ortalama olarak 1.100 KWH’lik enerji üretebilecektir.
Bu veriler doğrultusunda, projede güneş enerjisi panellerinin verimliliğini artırmak ve güneşten daha etkin bir şekilde faydalanmak amacıyla bir güneş takip
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modülü tasarlanmış ve imal edilmiştir. Projede geliştirilen güneş enerjisi takip modülü, bir güneş panelinin verimliliğini %40 oranında arttırmıştır.
Daha önce Türkiye’de üretimi yapılmayan ve yurt
dışından yüksek maliyetler ile ithal edilmek durumunda olan bu ürün, güneş enerjisi kullanarak ısı
ve elektrik enerjisi üreten tüm kullanıcılara ve de panellerini daha verimli olarak pazara sunmak isteyen
tüm panel üreticilerine üretimlerinde tasarruf imkanı
sağlamıştır.

Sonuç olarak, geliştirilen bu modül ile üretim maliyetleri düşürülmüş, güneş kullanım verimliliği arttırılmış, buna paralel olarak, kullanıcının, fosil kaynaklara dayalı elektrik ve ısı üretimi kapasitesi ile

fosil kaynaklara dayalı üretimden doğan sera gazı
salınımları azaltılmış, öncelikle bölgede, projenin
çarpan etkileri dolayısıyla da global düzeyde, çevresel
sürdürülebilirliğe katkı sağlanmıştır.

OTOMAKS OTOMATİK MAKİNE VE KONTROL SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.
Firmamız farklı sektörlere yönelik farklı ve özgün otomasyon çözümleri
üretmektedir. Özellikle son 3 yılda firmamız yoğun olarak vitrifiye sektörüne yönelik otomasyon odaklı sorunların çözümüne yönelmiş ve aşağıda
isimleri belirtilen projeleri tamamlamıştır.

•Açık devre ısı değiştirici sistem ve yazılımının geliştirilmesi
Bir vitrifiye fabrikasında ısı kazanımına yönelik olarak sistem tasarlanmış,
yazılım geliştirilmiş, otomasyonu sağlanmıştır. Sistem tamamı ile özgün
bir sistemdir.

•Mal alma robotu ve taşıma hattı kontrol paneli ve yazılımı
Mal alma robotu ve taşıma hattı kontrol paneli ve yazılımı geliştirilmiş ve
ticarileştirilmiştir. Sistem özgün bir sistemdir. Yazılım geliştirme sürecinde
fikri hakların korunmasına dair bir adet başvurumuz mevcuttur.

•Eş-zamanlı kurutucu sistem donanım ve yazılımı
Proje sonucunda eş-zamanlı kurutma sistemi (özgün bir sistemdir) yazılım
ve donanımı üretilmiş ve pazarlanmıştır.

•Kapalı devre ısı değiştirici sistem ve yazılımın geliştirilmesi
Bir vitrifiye fabrikasında enerji korunması amacı ile sistem ve yazılım geliştirilmiş, yazılım sisteme entegre edilmiştir. Sistem tamamı ile özgün bir
sistemdir.

Bu sektörde elde edindiğimiz deneyim ve kazanımlarımız, farklı sektörlere
adapte edilebilecek nitelikte olduğundan, vitrifiye sektörüne yönelik üretmiş olduğumuz mal alma robotu ve taşıma hattı, bu alanda ihtiyacı olan
diğer sektörlere de adapte edilmiştir. Otomotiv sektörü ve tekstil sektörü
bu sistemleri sunduğumuz en başlıca sektörler olmuştur. Hali hazırda ısı
enerjisini yoğun kullanan fabrikalarda ısı tasarrufuna yönelik yenilikçi otomasyon çözümlerimiz de Tuzla ve Gebze’de yer alan çeşitli fabrikalarda
devam etmektedir.
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EVI

Enerji Etkin Yapı ve Sistemlerin
Tasarlanmasına Yönelik Akıllı Şebeke
Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi

PROJENİN ADI
Enerji Etkin Yapı ve Sistemlerin
Tasarlanmasına Yönelik
Akıllı Şebeke Yönetim
Sisteminin Geliştirilmesi

YARARLANICININ ADI
Eklips Bilişim Teknolojileri
San. Ve Tic. Ltd. Şti.

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%50 / 329.942,00 TL

P

pıları bir sonraki safhaya taşıyacak olan bir IT (Bilgi
ve İletişim Teknolojileri) servisidir.

Bu sistem Merkezi Enerji Servis Platformu, Veri Konsantratörü ve Akıllı Sayaç olmak üzere üç ayrı bileşenden meydana gelmektedir. Ayrıca bu sistem enerji
tüketim ve üretim takip sistemleri teknolojisi bakımından Türkiye için bir ilk olmakla birlikte AMI (Automated Meter Infrastructure) adı altında bilinen ya-

Sistemin geliştirilmesi için projede öncelikle akıllı
monofaze ve trifaze sayaca yönelik tasarım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Sonrasında gömülü yazılım
tasarım ve geliştirme faaliyetleri kapsamında, metroloji (ölçümleme) işlevleri , anlık register değerlerinin
oluşturulması ve saklanması , tarifelere ilişkin işlevler , olay tespit/kayıt işlevleri , profil kayıt işlevleri ,
parametrizasyon işlevleri , yaz saati, kış saati geçiş
işlevleri , zaman ayar işlevleri , lcd ekran işlevleri gerçekleştirilmiştir.

rojede, Türkiye’de ilk defa enerji piyasasına yönelik olarak akıllı şebeke alt yapılarına uygun, PLC
Mesh Network tabanlı, veri konsantratörlü ve sahip
olacağı haberleşme ara yüzleri sayesinde uzaktan
kontrol edilebilen Bütünleşik Enerji Ölçüm ve Yönetim Sistemi geliştirilmiştir.
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
659.884,00 TL

Ayrıca birbirleriyle elektrik hatları üzerinden çift yönlü olarak iletişim kuran tüm IP tabanlı akıllı sayaç
ve veri konsantratör mesh ağlarını uzaktan yöneten
Merkezi Sistem Yazılımı geliştirilmiştir. PLC standardı
olarak G3’ün diğer standartlara göre daha üstün olduğu sonucuna varıldığından çözüm bu standart üzerine kurulmuştur. PLC Birimi Cenelec Standartlarına
uygun şekilde Narrow Band (Dar-Bant) enerji hattı
haberleşme teknolojisini kullanmakta, -DLMS/COSEM katmanını destekler niteliktedir. Bunların yanı
sıra veri konsantratörüne yönelik tasarım ve yazılım
geliştirme çalışmaları sürdürülmüştür.

Akıllı Sayaç Sistemlerinin AB genelindeki enerji dağıtım hatlarında kullanılması için birlik tarafından
yayınlanan AB 2020 20:20:20 yönetmelikleri ile uluslararası standartlara uygunluk göstermesi gerekmektedir. Dünya genelinde, teknik özellikleri ve performansı bakımından ilgili standart ve yönetmeliklere
uyum sağlayan akıllı sayaçlar mevcuttur. Türkiye’de
ise sayaç imalatı yapan pek çok firma bulunmasına
karşılık AB 2020 20:20:20 yönetmeliklerine uygun niteliklere sahip akıllı sayaçlar henüz geliştirilmemiştir.
Bu sebeple yerli teknoloji ürünü akıllı sayaçların Avrupa’daki akıllı şebeke (smart grid) projelerinde kullanılması söz konusu değildir. Sonuç olarak, geliştirilen sistem Türkiye için yeni ve ileri bir teknoloji olup
uluslararası pazarda da ticarileşebilir niteliktedir.

EKLİPS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
Eklips M2M alanında farklı kullanımlar için kendi kablosuz GPRS/EDGE/3G
haberleşme terminallerini tasarlamakta, üretmekte ve pazarlamaktadır.
Eclipse Türkiye’nin önde gelen uzaktan sayaç okuma çözümü geliştiren
ve pazarlayan şirketlerinden biridir. Bu konudaki pazar payı Türkiye’de %
50 üzerindedir. Uzaktan sayaç okuma çözümüyle Eklips başka firmaların sayaçlarını marka ve modelden bağımsız okuyabilmekte ve merkezi
bir veri bankasında depolayabilmektedir.İstanbul Kalkınma Ajansı projesi
sayesinde kendi akıllı sayaçlarını geliştirmiş ve iki yönlü haberleşebilen
ve enerji kullanımını tüketici bazında kontrol edebilen sınırlayan ve ön
ödeme sistemlerini merkezden mümkün kılan daha gelişmiş bir sistem
tasarlamıştır.

Bunun yanında Eklips başka M2M pazar dikeylerinde de hizmet vermektedir. Sistem odası takibi ürünü ile sistem odalarında sıcaklık, nem
vb gibi parametrelere hassas pahalı cihazları yetkililer tarafından takip
edilebilmesini sağlamakta ve sistem odalarındaki cihazların bu sayede
korunmasını sağlamaktadır. İstanbul’da gürültü takip sistemini uygulayarak belediyenin çevresel gürültü seviyesini takip etmesini ve böylece
sınırlamasını sağlamıştır. Eklips bu sene piyasaya kendi kablosuz routerını
piyasaya sürmeyi planlamaktadır.
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EVI

UGETAM Yenilenebilir Enerji Eğitim Merkezi

PROJENİN ADI
UGETAM Yenilenebilir
Enerji Eğitim Merkezi

YARARLANICININ ADI
UGETAM A.Ş.

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
659.350,00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%49,82 / 328.505,32 TL

P

roje, Türkiye’de yenilebilir enerji alanında faaliyet
gösteren firmaların ağırlıklı olarak İstanbul’da
bulunması, personellerinin eğitime ihtiyaç duyması
ve genellikle bu eğitimleri verecek bir merkezin bulunmayışı nedeniyle ortaya çıkmıştır.
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Projede, güneş enerjisi ağırlıklı bir yenilenebilir enerji
eğitim laboratuvarı kurulması, enerji konusunda farkındalığın ve eğitimler yoluyla kurum kapasitesinin
artırtılması amaçlanmıştır.

Projenin amaçları doğrultusunda güneş enerjisi ağırlıklı bir yenilenebilir enerji eğitim merkezi kurulmuştur. Yenilenebilir enerji konusunda yetişmiş eleman
sayısının artırılması ve yenilenebilir enerji konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla söz konusu
alanda faaliyet gösteren firma, okul, üniversite ve
meslek odalarına ulaşılmış; 382 kişiye yenilenebilir
enerji ile ilgili eğitimler verilmiş ve toplamda 329 kişinin katıldığı seminerler düzenlenmiştir. Bu sayede bu
alanda çalışan personelin yetkinliği ve öğrencilerin yenilenebilir enerji hakkındaki farkındalığı artırılmıştır.

UGETAM A.Ş.
UGETAM, 1996 yılında kurulmuş olup; insanların yaşam koşullarını ve
kalitesini yükseltmeyi ilke edinmiş politikası ile yerel nitelikteki hizmetleri
karşılamak üzere kurumsallaşmış olan yerel yönetimlere teknik destek
sağlamakmaktadır.
Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) dört sertifika birden alma başarısı gösteren UGETAM faaliyetleri kapsamında; Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) yetkisi ile ilk belgelendirme, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru
Hattı Projesi’nde (TANAP) üçüncü taraf muayene hizmeti, Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu (EPDK) adına doğalgaz dağıtım şirketlerinin muayene
ve tespit çalışmaları bulunmaktadır.

Seçkin kadrosuyla, son teknoloji ile donatılmış tesislerinde, ilgili tüm kurum
ve kuruluşlar ile geliştirdiği örnek işbirliği ile sürdürmekte olan UGETAM,
faaliyet alanları kapsamında hizmet veren sektörlerin ihtiyaç duyduğu kalifiye insan kaynağını yetiştirmek yeterliliklerini tespit etmek ve teknolojik çalışmalara destek olmak amacıyla personel belgelendirme muayene deney
ve ürün belgelendirme sistemlerinde akredite olarak bağımsız ve tarafsız
hizmetler sunarken diğer taraftan bu alandaki kalite seviyesinin arttırılmasına yönelik bilinç ve farkındalık oluşturma etkinlikleri gerçekleştirmektedir.
Sahip olduğu bilgi birikimi, tecrübe, güçlü insan kaynağı ve teknolojik altyapısı ile UGETAM ülkemize ve milletimize değer katacak Yerel Yönetimler
Akademisi olma yolunda güçlü adımlarla ilerlemektedir.
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EVI

Raylı Sistemler İçin Rejeneratif Enerji Geri
Kazanım Sistemi Tasarımı ve Prototip
Evirici Üretimi (REGeKaS)

PROJENİN ADI
Raylı Sistemler İçin Rejeneratif
Enerji Geri Kazanım Sistemi
Tasarımı ve Prototip
Evirici Üretimi (REGeKaS)

YARARLANICININ ADI
Metro İstanbul Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi

2

013 yılında yaklaşık 231.5 Milyon KWH elektrik
tüketen Metro İstabul A.Ş. için enerjinin kendisi ve
sürekliliği önem arz etmektedir. Enerji konusunda yapılan küçük tasarruflar bile kuruma ve ülke ekonomisine
milyon TL’ler mertebesinde kazanımlar sağlamaktadır.
Proje kapsamında geliştirilen frenleme enerjisinin
geri kazanımı sistemi, sistemin tüm hatlara montajı tamamlandığında aracın harcadığı enerjinin %10
oranında azaltılmasını sağlamıştır. Projede enerji geri
kazanımı sisteminin yanında güç elektroniği ile ölçüm sistemi tasarımı ve geliştirmesi de yapılmıştır.
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.239.185,00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%40,06 / 496.414,65 TL

Ayrıca üretilen 500 KW’lık paralel çalışabilen konverter sistemi üzerinde saha testleri uygulanmıştır.
Proje kapsamında yapılan bir önemli faaliyet de ölçüm, analiz ve optimizasyon çalışmalarıdır. Konvertör
teknolojisi bir tarafa, analiz ve optimizasyon konusu
geniş bir veri setine ihtiyaç duyulan pek çok alanda bir
altyapı oluşturacak olan bir çalışmadır. Buradan hareketle yeni tasarlanan hatların imalat öncesi analizleri
yapılarak, enerji akış modelleri ve simülasyonları yapılmıştır. Bu sayede kurulan altyapının optimize edilmesi ve kaynakların verimli kullanımı da sağlanmıştır.

Benzeri projeleri tamamlayarak ülkemiz raylı sistemlerine yerli ürünler geliştirecek ARGE altyapısı oluşturulmuş ve proje sayesinde zenginleşen raylı sistemler
ile ilgili ekipman geliştirme tecrübesi ve kurum personelinin bu konularda yetiştirilmesi sağlanmıştır.

METRO İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Metro İstanbul, İstanbuldaki mevcut Tramvay, Metro, Hafif Metro, Füniküler ve Teleferik hatlarının işletmeciliğini yapan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir şirkettir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul’da kent içi raylı sistemlerin işletmeciliğini yapmak üzere kurulan Metro İstanbul, toplam
133,5 km uzunluğundaki 11 kent içi raylı sistem hattının işletmeciliğini yapmaktadır. İşletmeciliğini yaptığı Zeytinburnu-Kabataş Tram-

vay Hattı, Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği tarafından yüksek yolcu
talebini karşılama alanında dünyada en iyi uygulama seçilen Metro İstanbul, her gün 1.800.000’in üzerinde yolcuya hizmet vermektedir.
İstanbul’da giderek ivme kazanan raylı sistem yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte, kısa zamanda, çok daha fazla sayıda yolcuya hizmet verecek olan Metro İstanbul, 2005 yılında imzaladığı “Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği Sürdürülebilir Gelişme Beyannamesi” ile
sürdürülebilir gelişme alanındaki taahhüdünü de ortaya koymuştur.
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EVI

Hidrostatik Ara Şanzıman ve Kalite
Kontrol Test Cihazı Geliştirilmesi

PROJENİN ADI
Hidrostatik Ara Şanzıman ve Kalite
Kontrol Test Cihazı Geliştirilmesi

G

YARARLANICININ ADI
Özcihan Makina Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
586.280,56 TL

PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
Hidromak Damper ve Hidrolik
Makine San. Tic. A.Ş. (İştirakçi)

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%50 / 293.140,28 TL

ünümüzde sürekli gelişen, yenilikleri kendi bünyesinde barındıran ve uygulayan sektörlerden biri
de şüphesiz otomotiv sektörüdür. Otomotiv sektörü
Türkiye’de ve dünyada bireyleri doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen en önemli alanlardan biridir. Bunun yanında otomotiv sektörü halen petrole bağımlı
bir sektör olduğundan bu alanda sürekli bir AR-GE
gereksinimi mevcuttur. Bunların başında yakıt sarfiyatını azaltıcı ve çevreye zararlı gaz salınımını düşürücü teknolojilerin geliştirilmesi gelmektedir. Bu kapsamda proje dahilinde ticari taşıtlarda önemli ölçüde
yakıt tasarrufu ve enerji verimliliği sağlayacak hidrostatik ara şanzıman ve şanzıman test sistemlerinin
AR-GE çalışmaları ile geliştirilmesi hedeflenmiştir.
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Bu hedef doğrultusunda hidrostatik ara şanzıman ve
kalite kontrol test cihazının tasarım aşamaları 3 boyutlu olarak gerçekleştirilmiştir. Tasarım faaliyetlerinden sonra ürün parçalarının imal edilmesi sürecine
geçilmiştir. İmal edilen ürünlerin montajı ile beraber
sistem entegrasyonu ve revizyonlar gerçekleştirilmiştir. Proje tanıtımı amacıyla tanıtım toplantısı düzenlenmiş bastırılan katalog ve broşürler dağıtılmıştır.
Son olarak ise proje çıktılarının değerlendirilmesi
amacıyla akredite bir laboratuarda ara şanzıman test
edilmiş sonuçları raporlandırılmıştır. Projede geliştirilen şanzıman ile yol süpürme araçlarındaki ikinci bir
motorun kaldırılmasıyla yakıt sarfiyatı düşürülerek
ekonomiye ve çevreye olumlu bir katkı sağlanmıştır.

Yurt dışından yüksek fiyatlarla alınan şanzıman
kendi imkân ve de teknolojimiz ile daha uygun maliyetlerle üretilerek, sektördeki firmaların işletme
maliyetlerini düşürmeyi başarmıştır. 3 Boyutlu Koordinat Ölçme Cihazı ile üretilen şanzımanların ve
de ürünlerin kaliteleri raporlanmış kalite sistemi
geliştirilmiştir. Kalite kontrol test cihazı sayesinde
her bir ürün firma bünyesinde test edilerek müşterilere güvenle teslim edilecek konuma gelmiştir.

ÖZCİHAN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Özcihan Makine; kaliteli ürünleri, kurumsal yapısı ve müşterilerine verdiği
önem ile birçok önde gelen üst yapıcı kuruluş tarafından çözüm ortağı olarak algılanmakta ve üretici talep ve öngörülerine, uzman ARGE ‘si
ile ürün gamını her geçen gün geliştirerek hizmet etmektedir. Özcihan
Makine dinamik yapısı ile sektörün ve teknolojinin gelişimine göre kendini adapte eden, en iyisini en uygun fiyata üretmeyi amaç edinen bir
firmadır. Firmamız dinamik yapısı ve gelişmiş ARGE yapısı sayesinde,
özel talep ya da özellikli ürün ve ara şanzımanları müşteri talepleri doğ-

rultusunda geliştirip kısa sürede üretime geçirebilen ender firmalardan
biridir. Günümüz itibariyle firmamız, üretmiş olduğu kaliteli ve teknolojik
ürünlerini İngiltere’den, Hollanda’ya, Rusya’dan, Güney Afrika’ya ve Ortadoğu’dan Uzak Doğu’ya kadar geniş bir coğrafyaya ihraç etmekte ve
bu ülkelerde de hızla markalaşmaktadır. Özcihan Makina, gelişen ülkemizde, büyüyen bir marka olarak, Türk Üst Yapı Sektörünü desteklemeye ve ülkemizin kalkınmasına her türlü katkı yapmaya devam edecektir.
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EVI

Baymak Atık Isısını Değerlendiriyor
Doğa Kazanıyor

PROJENİN ADI
Baymak Atık Isısını
Değerlendiriyor Doğa Kazanıyor

YARARLANICININ ADI
Baymak Makina
San. ve Tic. A.Ş.

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
598.595,00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%50 / 299.297,50 TL

P

roje kapsamında endüstriyel faaliyetlerde enerji
verimliliğinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin
geliştirilerek, atık ısının değerlendirilmesinde yeni
süreç tasarımının hayata geçirilmesi amaçlanmıştır.
Bu doğrultuda emaye pişirme fırını yakma sisteminin değiştirilmesi, izolasyonunun revize edilmesi ve
atık ısı ile emaye banyo suyunun ısıtılması sonucunda 100.243,5 m³ doğal gaz tasarrufunun sağlanması
hedeflenmiştir.
Projede yapılan çalışmalar 2 ana kısma ayrılmıştır.
Birinci aşamada emaye pişirme fırının yakma sistemi değiştirilerek atık gazın yakıcılarda kullanılması
sağlanarak ön yakma havası ısıtılmıştır. Ön yakma
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havasının ısıtılması ile atık ısı kullanılmış ve enerji
verimliliği sağlanmıştır. Yakıcı sayısının azaltılması
fırın gövdesinde değişiklik gerektirmiştir. Yan paneller değiştirilerek izolasyon özelliği sağlanmıştır. Fırın
izolasyonu ile fırın yüzeylerinden yayılan ısı en aza
indirilmiştir. Uygulama öncesi 70°C - 80°C olan fırın
yüzeyi alanı sıcaklığının, 30°C olan ortam ısısında,
40°C fırın yüzey alanı sıcaklığına düşürüldüğü tespit edilmiştir. Revize edilen sisteme uygun kumanda
panosu oluşturularak çalışma tamamlanmıştır. Böylelikle fırının eski olmasının neden olduğu yüksek
kayıp-kaçakların önüne geçilmiş, izolasyonun değiştirilmesi ile fırın daha verimli halde çalışmaya başlamıştır.

İkinci aşamada ise yapılan revizyonla reküperatif yakıcı sayesinde 800°C olan atık enerji sıcaklığı
300°C’ye kadar düşürülmüştür. Bu atık ısı da fırın
üzerine monte edilmiş ekonomizer sayesinde kullanılmıştır. Buradaki ısı yan tarafta bulunan emaye
banyo hattında kullanılan kazanın beslenmesinde
kullanılmıştır. Sonucunda, atık ısı ile sıcak su elde
edilmiş ve banyolarda kullanılmıştır.

Özellikle endüstriyel tesislerde izolasyonlar ve atık
ısının değerlendirilmesi önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu iki temel enerji verimliliği çalışması bu proje
altında değerlendirilmiş ve yaklaşık %20’lik bir enerji verimliliği sağlanmıştır. Ayrıca yapılan hesaplarda
ekonomizer ile 44.000 kcal’lik bir ısı elde edilmiştir.
Böylelikle fırının çalıştığı zamanlarda kazan doğalgaz tüketimi sıfırlanmıştır.

BAYMAK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.
46 yılı aşkın köklü bir geçmişe sahip olan Baymak, Tepeören’de toplam 60.000 m2 alan üzerinde, iki üretim tesisi ile faaliyet göstermektedir.
Türkiye’nin önde gelen üreticilerinden olan Baymak’ın Türkiye genelinde, 800 münhasır bayisi, 1400’den fazla satış noktası ve 276 yetkili
servisi bulunmaktadır. SOO’ün üzerinde çalışanı bulunan ve her zaman
ileri teknoloji ile üretim yapmayı hedefleyen Baymak, 2013 yılı itibariyle
%100 BDRTHERMEA Grup şirketi haline gelmiştir. BDR Thermea Grubu,
Baxi (ingiltere)-De Dietrich (Fransa) ve Remeha(Hollanda) şirketlerinden
oluşan, Türkiye, İngiltere, İtalya, Almanya, Fransa, İspanya ve Hollanda’da
bulunan üretim tesisleri ile 1,7 milyar Euro’ya ulaşan ciroya ve 6.000
çalışana sahip, ısıtma sektöründe Avrupa’nın 3. dev grubu olarak 70 ülkede aktif ticaret yapan öncü bir Hollanda firmasıdır.

Baymak/BOR Thermea; ısıtma, yenilenebilir enerji, su ısıtıcılar, soğutma
ve su teknolojisi kategorilerinde üretim, ihracat ve ithalat yapmaktadır.
Isıtma alanındaki ürünleri arasında kombi, yoğuşmalı kombi, yer tipi kazan, kat kaloriferi, panel radyatör, havlu radyatör, vana ve genleşme tankları yer alırken, iklimlendirme alanında; split klimalar, salon tipi klimalar
ve ısı pompaları ile tüketicilere ulaşmaktadır. Yenilenebilir enerji alanında;
güneş kollektörleri, biomass kazanlar, biodiesel brülörler, fotovoltaik sistemler ile sektördeki yerini alırken, su ısıtıcılan ve su teknolojileri alanında
ise; termosifon, termoboyler, gazlı şofben, boylerler, sirkülasyon pompaları, dalgıç pompalar, atık su pompaları, çok kademeli kendinden emişii
santrifuj pompalar ve hidroforlar ile Baymak/BOR Thermea güvencesini
kullanıcılarına sunmaktadır.
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EVI

Binalarda Enerji Tüketimini İzleme,
Analiz ve Raporlama Portalı

PROJENİN ADI
Binalarda Enerji Tüketimini
İzleme, Analiz ve Raporlama Portalı

YARARLANICININ ADI
Armador Bilişim A.Ş.
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
Povver Elektrik San ve Tic. Ltd. Şti (Ortak)
Enersis Enerji San.ve Tic.A.Ş. (İştirakçi)
1A Enerji San. ve Tic. A.Ş. (İştirakçi)

P

roje kapsamında, enerji maliyetlerinin en büyük
gider kalemlerinden biri haline geldiği günümüzde enerjinin verimli kullanılmasını teşvik eden, tasarruf edilen miktarı görmeyi sağlayan, web tabanlı bir
portalın (www.enerjimizle.com) geliştirilmesi amaçlanmıştır.
İlk olarak, projede tasarlanan veri toplayıcı cihazlar
ile sahadaki sayaçlardan alınan enerji tüketim verileri, veri tabanına anlık olarak kaydedilmiştir. Bu verilerin bina yönetimleri tarafından görüntülenmesi için
bir web portalı tasarlanmıştır. Bu portaldan tüketicilerin kullanıcı adı ve şifre ile sisteme web üzerinden
giriş yaparak kendi enerji tüketimlerini ister anlık isterse belirli periyotları seçerek görüntülemeleri sağlanmıştır. Yine bu web arayüz üzerinden tüketicilerin
ısı giderlerini raporlayabilmeleri için bir raporlama
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
511.900,00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%50 / 255.950,00 TL

modülü geliştirilmiştir. Bu modül ile tüketiciler belirledikleri periyotlarda, istedikleri giderlerini excel formatında alabilmektedir.
Ayrıca ısı-doğal gaz sayaçlarından bilgi alan veri
toplama cihazı İstanbul içinde farklı ilçelerde bulunan kullanıcılara kurularak test edilmiştir. Bu saha
testleri esnasında alınan verilerin doğruluğu kontrol
edilmiştir. Ayrıca kullanıcılar için deneme hesapları
oluşturularak ısı tüketimlerini izleme ve raporlama
imkanı sunulmuştur.
Projenin çıktısı olarak, dünyada kabul görmüş standartlar çerçevesinde ısı giderlerinin ölçülerek veri
tabanına kaydedildiği ve bu verilerin tüketiciler tarafından görüntülenerek istenilen formatta raporlanabildiği bir sistem ortaya konmuştur.

Projenin genel olarak faydası, saha uygulaması yapılan 10 bina yönetimi ve deneme amaçlı olarak sisteme kayıt yaptıran 700’ü aşkın kullanıcının enerji
tüketimlerinin izlenmesi ve tasarrufu konularında
bilinçlendirilmesi olmuştur. Oluşan bu bilinç ile elde
edilen tasarrufun, hem yapılacak tanıtımlar ile hem
de kullanıcıların referansı ile artacağı ve ülke genelinde enerji tasarrufu ile ilgili bilgilendirme konusunda
etkisi olacağı düşünülmektedir. Enerjide dışa bağımlı
olan ülkemiz için bu gibi sistemler, ülke ekonomisine
katkı ve tasarruf anlamını taşımaktadır.
Proje sonunda yapılan ölçümler sonucu, enerji tüketimlerini takip eden tüketicilerin %8 ila %19 arasında
tasarruf ettiği belirlenmiştir.

ARMADOR BİLİŞİM A.Ş.
Armador Bilişim A.Ş., bilişim sektörü ve uzaktan veri okuma üzerine 10
yıl, enerji verimliliği ve ölçüm sistemleri alanında ise 4 yılı aşkın zamandır
geliştirdiği projelerle, bu alanda kullanıcılara hizmet veren firmalara altyapı çözümleri sunmaktadır. Daha önce başka projelerde de ortaklık yapılan
Povver Elektrik firmasının ortam izleme sistemleri alanındaki tecrübesiyle
birlikte Enerji Giderleri İzleme ve Raporlama Portalı geliştirilmiştir.

Armador Bilişim A.Ş. gerçekleştirdiği projeler ile sahadan veri toplanması,
veritabanı oluşturma ve bu verilerin ayrıştırılarak web arayüzü üzerinden
kullanıcılara sunulması konusunda teknolojik altyapı ve bilgi birikimine
sahiptir. Bu altyapı ve bilgi birikimi sayesinde farklı sektörlerin ihtiyacı olan
yazılım altyapıları kurulabilmekte, kullanıcıların ihtiyaçları belirlenerek ihtiyaca özel yazılım geliştirilmektedir.
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Programın Genel Hedefi
“Turizm sektörünün geliştirilerek İstanbul’un
diğer küresel turizm merkezleri ile rekabet düzeyi yüksek bir cazibe merkezi haline getirilmesine
katkıda bulunmaktır.”

KÜRESEL

TURİZM MERKEZİ
İ STA N B U L

MALİ DESTEK PROGRAMI

İstanbul Bölge Planı gelişme eksenlerinden Küresel
Ekonomide Söz Sahibi, Yüksek Katma Değer Üreten,
Yenilikçi ve Yaratıcı Ekonomi kapsamında yer alan
stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde
faydalanılan enstrümanlardan biri de Mali Destek
Programıdır. Bu kapsamda, 10. Kalkınma Planı ve İstanbul Bölge Planı vizyonu, gelişme eksenleri, stratejileri ve hedefleri doğrultusunda, Küresel Turizm
Merkezi İstanbul Mali Destek Programı ile turizm
sektörünün geliştirilerek İstanbul’un diğer küresel
turizm merkezleri ile rekabet düzeyi yüksek bir cazibe merkezi haline getirilmesine katkıda bulunulması
amaçlanmıştır.
Arka Plan
Turizm faaliyetlerinin hızlı ve büyük gelişimi nedeniyle, turizm sektörü geçtiğimiz yüzyılın dikkate değer bir ekonomik ve sosyal fenomenidir. Birleşmiş
Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre 2012
yılı itibariyle dünyada uluslararası turist sayısı 1,035
milyara, uluslararası turistlerin harcamaları ise
1,075 trilyon ABD Dolara ulaşmıştır. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tahminlerine göre uluslararası turist sayısının 2030 yılına kadar 1,8 milyara
ulaşması öngörülmektedir. Diğer bir açıdan turizm
hem istihdam hem de GSYH’ye önemli oranda katkı
yapan bir sektör olup, dünyada en hızlı gelişen sektörler arasında yer almaktadır.
Ülkeler, bölgeler ve kentler artan küresel rekabet ortamında ziyaretçileri kendi bölgelerine çekebilmek için
büyük bir yarış içindedir. Birçok gelişmekte olan ülkede olduğu gibi Türkiye’de de turizm, ekonominin
motor güçlerinden birini teşkil etmekte; istihdam yaratmak, döviz girişi sağlamak ve yabancı sermaye yatırımlarını çekmek konusunda doğal çekim alanları,
tarihi ve arkeolojik alanları, gelişen turizm altyapısı
ve kültürel yapısıyla en önemli sektörlerden biri olarak görülmektedir.Türkiye Turizm Stratejisi 2023 belgesinde belirtilen uzun vadeli turizm stratejisinin ana
hedefi; sürdürülebilir turizm yaklaşımının benimsenerek istihdamın arttırılmasında ve bölgesel gelişmede turizmin öncü bir sektör konumuna ulaştırılması
ve Türkiye’nin 2023 yılına kadar, uluslararası pazarda turist sayısı ve turizm geliri bakımından ilk beş
ülke arasında önemli bir varış noktası ve uluslararası
bir marka haline getirilmesinin sağlanmasıdır.
Türkiye’de 1980’lerin ortalarından itibaren turizm
endüstrisinde yaşanan hızlı gelişim sürecine bağlı
olarak, 2012 yılında ziyaretçi sayısı yaklaşık 32 milyona ve turizm geliri ise yaklaşık 29 milyar dolara
ulaşmıştır (Kültür ve Turizm Bakanlığı İstatistikleri,
2013). Ancak, Türkiye dünyada en çok turist çeken
6. ülke olmasına rağmen, turizm gelirleri bakımından
ilk 10’a girememiştir (Birleşmiş Milletler Dünya
Turizm Örgütü, 2012).
Turizm Türkiye’de olduğu gibi İstanbul Bölgesi’nde
de yükselen bir sektör olarak bölge ekonomisinde

önemli bir yer tutmaktadır. Sıra dışı tarihi katmanların aynı mekanda izlerinin görülebildiği, İmparatorlukların başkenti İstanbul; Boğaz, Adalar, Tarihi
Yarımada gibi hem kültürel hem de doğal özelikleri
ile haklı şekilde çok sayıda turist çekmektedir. Buna
ek olarak gelişen diğer turizm çeşitleriyle, alternatif
bir turizm destinasyonu olma yolunda ilerlemektedir.
2012 yılı itibarıyla İstanbul’u yaklaşık 9,4 milyon kişi
ziyaret etmiştir (İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2013). İstanbul dünyanın en çok ziyaretçi çeken
şehirler sıralamasında 10. sırada yer almakta, ancak
ilk sırada yer alan Hong Kong’a gelen yabancı ziyaretçi sayısı İstanbul’a gelen ziyaretçi sayısının yaklaşık 2 katını oluşturmaktadır. (Euromonitor, 2012).
İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçilerin Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçiler içindeki oranı ise 2004-2012
döneminde %20’den %30’a çıkmıştır.
İstanbul’da yabancı ziyaretçilerin ortalama kalış süresi son 20 yılda düşüş göstermiştir. 1990’lı yılların
başında 4 gün olan ortalama kalış süresi, 2000’li yıllara gelindiğinde 2,3 güne düşmüş ve 2012 yılında
ise yaklaşık 2,5 gün olmuştur. Bununla birlikte 2012
yılında Türkiye’de yabancı ziyaretçilerin ortalama
kalış süresi yaklaşık 4 gün olarak gerçekleşmiştir.
(İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2013). Dolayısıyla, İstanbul’un Türkiye’ye gelen yabancı turistler için bir geçiş noktası ya da belirli bölgeleri hedef
alan bir turizm destinasyonu olduğu görülmektedir.
Buna karşılık önemli turizm destinasyonlarından örneğin Londra’da yabancı bir ziyaretçi ortalama 6,1
gün geçirmektedir (UK National Statistics, 2013). Öte
yandan, bütün yılı kapsayacak potansiyeli bulunmasına rağmen, yabancı ziyaretçilerin en çok Haziran,
Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında İstanbul’a giriş
yaptığı ve küresel turizm destinasyonlarıyla karşılaştırıldığında ziyaretçi başına ortalama harcamaların
düşük kaldığı dikkati çekmektedir.
İstanbul’da turizm altyapısı incelendiğinde, İstanbul
genelinde turizm işletme belgeli 410 tesisin toplam
yatak kapasitesi 73.836’dır. Belediye belgeli konaklama tesislerinin toplam yatak kapasitesi ise yaklaşık
50.000’dir. Toplamda ise İstanbul’daki konaklama
tesislerinin yatak kapasitesi 120.000’i aşmaktadır.
2012 yılı itibarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı İşletme
Belgeli Tesislerin yatak kapasitesinin %89’u (65.500)
Avrupa Yakası’nda yer almakta (İl Kültür Turizm Müdürlüğü, 2013) ve turizm altyapısının Fatih ve Beyoğlu ilçeleri başta olmak üzere Avrupa yakasında belli
odaklarda yoğunlaşması sosyal ve kültürel yapı üzerinde baskı oluşturmaktadır. Diğer yandan, yeni turizm yatırımları olmakla birlikte, Anadolu yakasının
potansiyeli yeterince değerlendirilememektedir.
Türkiye, dünya çapında seyahat imkanlarının hızla
artması ve iş adamlarının daha egzotik bölgeleri tercih etme, yeni kültürler keşfetme istekleri sayesinde
kongre turizminde her geçen gün daha fazla talep
görmeye başlamıştır. İstanbul›a ve diğer büyük Avrupa şehirlerine sefer yapan 50›nin üzerinde havayolu

şirketi, yalnızca iki-üç saatlik uçuş süreleri ile Türkiye›nin, kongre ve sergiler için tercih edilen bir ülke
haline gelmesinde etkili olmuştur. Birinci sınıf otel
konaklama ve konferans tesisi zenginliği, dünyanın
belli başlı şehirlerine kolayca ulaşım ve sunduğu kültürel ve tarihi imkanlar İstanbul için önemli avantajlardır. Ancak, kongre mekanlarının İstanbul içindeki
dağılımı incelendiğinde, Avrupa yakası odaklı geliştiği görülmektedir.
2014-2023 İstanbul Bölge Planı’nda “Küresel Ekonomide Stratejik Aktör” öncelik alanı altında “İstanbul’un Ekonomik Anlamda Küresel Çekim Merkezi
Olması” bir strateji olarak ortaya konmuştur. Turizm
sektörü ise bu stratejinin hayata geçirilmesini sağlayacak yüksek katma değerli ve yüksek gelir getiren
birkaç öncelikli sektörden birisi olarak belirlenmiştir.
Bu bağlamda “turizm alanında yatırımlara ağırlık verilmesi ve İstanbul’un küresel turizm merkezleri ile
rekabet düzeyi yüksek bir cazibe merkezi ve marka
kent olmasının sağlanması” hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, turizmde küresel cazibe merkezi olması için
büyük bir potansiyeli olan İstanbul’da kaynakların
sürdürülebilir turizm yaklaşımı içinde etkin bir şekilde değerlendirilmesi önem taşımaktadır.
Programın Hedef ve Öncelikleri
Programın genel hedefi: “Turizm sektörünün geliştirilerek İstanbul’un diğer küresel turizm merkezleri ile
rekabet düzeyi yüksek bir cazibe merkezi haline getirilmesine katkıda bulunmaktır.”
2014-2023 İstanbul Bölge Planı’nda turizm sektörü
öncelikli sektörler arasında yer almaktadır. İstanbul
Bölgesi doğal, tarihi ve kültürel varlıkları, insan kaynakları ve ziyaretçilere zengin bir çeşitlilik sunan turizm hizmetleri ile turizm sektöründe yüksek gelişme
potansiyeli barındırmaktadır. Bu kapsamda, İstanbul’a gelir ve istihdam bağlamında önemli katkılar
sağlayan turizm sektörünün, Bölgenin taşıdığı yüksek potansiyel ile doğru orantılı bir şekilde geliştirilmesi ve Bölgenin küresel turizm yarışında üst sıralara çıkarılması hedeflenmiştir. Program ayrıca İSTKA
tarafından 2012 yılında yayınlanan Küresel Turizm
Merkezi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında
sunulan mali desteleri de devam ettirerek turizm sektörünün ortaya konan hedefler doğrultusunda gelişimine katkıda bulunmayı da amaçlamıştır.
Öncelikler
Öncelik 1. Bölge bütününde turizm çeşitliliğinin artırılması ve turizmin bütün yıla yayılmasının sağlanması

Bölgede ulusal ortalamanın altında kalan yabancı ziyaretçilerin ortalama kalış süresinin artırılması, turizm faaliyetlerinin tüm seneye yayılması için
turizmde ürün çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Bu
kapsamda, halihazırda yabancı ziyaretçilere yönelik
olarak belirli güzergah ve temalarla sınırlı olarak yürütülen kültür turizmi faaliyetlerinin yanında, kongre
ve fuar turizmi, sağlık turizmi, kurvaziyer ve yatçılık
turizmi, spor turizmi, inanç turizmi, deniz turizmi,
etkinlik turizmi, eko-turizm gibi İstanbul’un potansiyelleri ve ihtiyaçları doğrultusunda turizmin çeşitlendirilmesi; turizmin varış odaklı ve çok fonksiyonlu
olarak geliştirilmesi ve turizm türlerinin birbirine entegrasyonunu sağlayarak, çeşitli turizm imkanlarını
sağlık, eğitim gibi farklı sektörel kullanımlarla bir
arada sunabilen alternatif turizm odaklı bir turizm
kentine dönüştürülmesi hedeflenmiştir. Bölgede turizm sektörünün rekabet gücünün artırılarak turizm
gelirlerinin ve ziyaretçi sayısının artırılması için entegre turizm çeşitlerinin geliştirilmesi ve Bölgede
yabancı ziyaretçi sayısının azaldığı özellikle Kasım,
Aralık, Ocak ve Şubat ayları ile Ramazan ayı dönemine yönelik etkinlik planlamasının yapılması suretiyle, turizm sezonunun bütün yılı kapsayacak şekilde
genişletilmesi ve İstanbul’un bütün yıl ziyaretçi çekecek potansiyelinin değerlendirilmesi hedeflenmiştir.
Öncelik 2. Turizm hizmetlerinde kalitenin artırılması
ve yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi
Bölgenin turizmde küresel bir cazibe merkezi haline
getirilebilmesi için; turizm hizmetlerinin tamamlayıcı
hizmetlerle birlikte uluslararası standartları karşılayacak şekilde ve bir bütün olarak ele alınarak kalitenin artırılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda turizm
sektörüne yönelik işgücünün niteliklerinin eğitime
ağırlık verilerek meslek standartlarını karşılayacak
ve mesleki yeterlilik belgelerini edinecek şekilde geliştirilmesi; turizm sektöründe ürün, alt sektör, bölge
bazında markalaşmanın sağlanması; turizm hizmetlerinde verimliliğin artırılması; farklı turizm hizmetleri arasında entegrasyonun sağlanması amaçlanmış
ve bu doğrultuda kamu kesimi, üniversiteler ve özel
sektör arasındaki işbirliğinin de geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu bağlamda ayrıca turizm sektöründe
hizmet kalitesini, müşteri memnuniyetini, verimliliği,
sunulan hizmetlere erişilebilirliği artıracak yenilikçi
uygulamaların ve yeni teknolojilerin hayata geçirilmesi hedeflenmiştir.
Bu program için 10.000.000 TL kaynak tahsis edilmiştir. Program kapsamında 10 proje toplam uygun
maliyetlerin %25’i ile %90’ı oranında desteklenmiştir.

TMK

Çatalca’ da Alternatif Turizm
Destinasyonlarının Etkin Tanıtımı

PROJENİN ADI
Çatalca’da Altarnatif Turizm
Destinasyonlarının Etkin Tanıtımı

YARARLANICININ ADI
Çatalca Kaymakamlığı
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
İst. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü (Ortak)
Çatalca Halk Eğitimi Merkezi (İştirakçi)
Çatalca Muhtarlar Derneği (İştirakçi)

Ç

atalca’da alternatif turizm potansiyellerinin bilgi
ve iletişim teknolojileri aracılığıyla etkin tanıtımının yapılarak ilçenin cazibesinin ve turizm sektöründen elde edilen katma değerin arttırılması amacı ile
bu proje ortaya çıkmıştır. Bu nedenle ekonomik refah
düzeyi yüksek yeni teknolojileri kullanan çevreye duyarlı ziyaretçilerin bölgeye çekilmesi için ilçenin doğal ve kültürel varlıklarını görünürlüğünü arttıracak
bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısının geliştirilmesi projenin genel amacı olmuştur. Bu genel amaca dayalı olarak; bölgede belirlenen doğa ve kültürel
turizm varlıklarının 360º görüntüleme sistemleri ile
görsel kayıtlarının alınması hedeflenmiştir.
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
330.350,00TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%90 / 297.315,00TL

Projede belirlenen parkur ve varış noktalarının 360º
panoramik görüntülerinin çekimi yapılarak proje web
portalı kurulmuştur. Mobil uygulamalar gerçekleştirilmiştir. İlçe genelinde yerel halkın ve işletmelerin
proje hakkında bilgi sahibi olması amacı ile hedef
gruba tanıtımlar yapılmış, ev pansiyonculuğu eğitimleri verilmiştir.
Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirip aktivite ağlarına üyelikler ve sosyal-kültürel faaliyetlere
katılımlar gerçekleştirilmiştir.

Son olarak Çatalca ilçesindeki alternatif turizm yerlerinin tanıtımı amacı ile iki tane belgesel tarzında
turizm tanıtım filmi çekilmiştir. Çekilen filmler çoğaltılarak turizm acentelerine, turizm derneklerine dağıtılmış ve Çatalca Kaymakamlığının kendi imkanları
ile Çatalca Meydanına taktırdığı dev ekranda da bu
tanıtım ve reklam filmlerinin sunumu yapılmıştır.
Sonuç olarak daha fazla kişinin Çatalca’ya erişimi artırılarak ziyaretçi sayısının artması, turizm alanında
iş sahalarının açılarak özellikle girişimci gençlerin ev
pansiyonculuğu gibi iş alanlarına yönelmesi bu projenin başlıca faydalarından olmuştur.

ÇATALCA KAYMAKAMLIĞI
Çatalca Kaymakamlığı 26 Haziran 1926 yılında çıkan kanunla kurulmuştur. İlçe genel idaresinin başı ve kamu kurumu niteliğindedir. İlçenin genel idaresi ile asayişinin sağlanması görevleri arasındadır. Ayrıca
ilçede kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarının neşir ve ilanı
ile uygulanmasını sağlamakla yükümlüdür. Kanunlarda belirtilen daire ve
müesseseler dışında kalan bütün devlet daire ve müessese ve işletmeler
ve özel işyerlerini, özel idare, belediye ve köy idareleriyle bunlara bağlı
tekmil müesseseleri denetlemekte ve teftiş etmektedir.

Kurumumuzdan vatandaşların yararlanacağı hizmetler; kurumumuza verilen dilekçelerin kabulü ile takibinin sağlanması, taşınmaz mal zilyedliğine yapılan tecavüzlerin önlenmesi, lokal izin belgesi düzenlenmesi, tüketici sorunları başvurusu alınması, ticari amaçla internet toplu kullanım
sağlayıcı izin belgesi düzenlenmesi, apostil tasdik işlemleri, insan hakları
ihlalleri başvurularının alınması, 5434 sayılı emekli sandığı kanunu muhtaçlık kararları iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi vb. dir.
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TMK

[Hollykoz] Beykoz’da Dizi / Sinema
Turizminin Geliştirilmesi

PROJENİN ADI
[Hollykoz] Beykoz’da Dizi / Sinema
Turizminin Geliştirilmesi

YARARLANICININ ADI
Beykoz Belediyesi
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
T.C. Beykoz Kaymakamlığı (Ortak)

B

eykoz’un dizilerde tercih edilen bir mekân haline
gelmesi yurt içinde ve Türk dizilerinin yurt dışına
satılması ile Balkan ve Arap coğrafyası başta olmak
üzere yurt dışında ilçenin görünürlüğünü artırmıştır.
Bu durum dizi izleyicilerinde Beykoz’a karşı ayrı bir
merak uyanmasına neden olmuştur.
Projede özellikle yurt dışından gelen turistlerin uğrak
yeri haline gelen Beykoz’un turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması, sinema / dizi turizminin geliştirilmesi ve ilçede sürdürülebilir alternatif gelir kaynakları yaratılması amaçlanmıştır.
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
891.610,28 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%90 / 802.449,25 TL

Proje kapsamında, sinema ve dizi filmlerinin çekildiği mahalleler ve sokaklardan geçen 10 film rotası ve
7 etkinlik noktası belirlenmiştir. Dizi /sinema rotaları ve etkinlik noktaları tespit edilmiştir. Oluşturulan
rota ve haritalar projede geliştirilen web portalı ve
yazılıma yüklenmiştir. Bu şekilde gelenekselleşmiş
seyahat güzergahlarının dışına çıkılmıştır. Aktivite
haritaları ve Beykoz film gezi rehberi hazırlanmış,
belgesel çekimleri gerçekleştirilmiştir. Son olarak turizm acenteleri ve tur operatörleri ile workshoplar düzenlenmiştir.
Sonuç olarak, Beykoz halkında ve esnafında turizm
faaliyetleri ile tarih, kültürel ve popüler alanı bilinçli
şekilde koruma ve kullanma alışkanlığı geliştirilmiştir.

BEYKOZ BELEDİYESİ
Boğazın incisi, istanbul’un nefesi, sakinliğin ve huzurun adı Beykoz’ da,
kendini Beykoz’a ait hisseden herkese, kamu hizmetlerini kesintisiz, adil,
şeffaf bir şekilde sunarak, kaliteli yaşam alanı oluşturmak misyonu ile

hareket eden Beykoz Belediyesi Beykoz’u tarihi mirası, yeşili ve mavisiyle,
dönüşümünü tamamlamış, huzurlu, kaliteli, model bir kent haline getirerek geleceğe taşımayı kendine vizyon edinmiştir.
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TMK

İstanbul Tabiat Parkları ve Bu Alanlardaki
Alternatif Turizm Seçeneklerinin Haritalanması

PROJENİN ADI
İstanbul Tabiat Parkları ve Bu
Alanlardaki Alternatif Turizm
Seçeneklerinin Haritalanması

YARARLANICININ ADI
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
1. Bölge Müdürlüğü

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
712.710,00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%89,87 / 640.545,12 TL

O

rman ve Su İşleri Bakanlığı 1.Bölge Müdürlüğü
sorumluluğunda bulunan Tabiat Parkları tarihi ve
doğayı bir arada barındıran önemli alanlardan biridir.
Fakat bölge halkı tarafından sadece piknik alanı gibi
düşünülmekte ve kısıtlı kapasite ile kullanılmaktadır.
Projede turizmin tarihi yarımada dışına çıkarılması,
alternatif turizm seçeneklerinin tanıtılması ve tabiat
parklarının bilinirliği ile erişilebilirliğinin artırılması
amaçlanmıştır. Bu kapsamda proje ile öncelikle Tabiat Parkları sayısallaştırılmış, sahanın tarihi özellikle-
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ri ile alternatif turizm seçenekleri haritalara işlenmiş
ve proje kapsamında oluşturulan www.istanbultabiatparklari.gov.tr adresinden halkın kullanımına açılmıştır.
Proje kapsamında İstanbul için alternatif bir turizm
seçeneği olan kuş gözleminin bir festival haline getirilerek gelenekselleşmesi de hedeflenmiştir. Bu bağlamda Sarıyer Feneryolu Yaban Hayatı Geliştirme
Sahası içerisinde bir kuş gözlem kulesi inşa edilerek

halkın kullanımına açılmıştır. 2014 yılı Ekim ayından
başlayarak İstanbul’da Kuş Göçü Bölge Müdürlüğü liderliğinde bir festival haline gelmiş ve düzenli olarak
yapılması için gerekli girişimler gerçekleştirilmiştir.
1. Kuş Göçü Festivali Kuşların güneye göçünün en
yoğun olduğu ekim ayında, 2.Kuş Göçü Festivali Kuş-

ların kuzeye göçünün yoğunlaştığı mart ayında yapılmıştır. Projenin sona ermesinin ardından da etkinlikler devam etmiş ve 2015 yılı Ekim ayında 3. Kuş Göçü
Festivali gerçekleştirilmiştir. Etkinliklere halkın, öğrencilerin, çok sayıda araştırmacının ve sivil toplum
kuruluşlarının yoğun katılımı olmuştur.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Bakanlığımız, 645 sayılı kanun hükmünde kararname ile belirlenen yeni
yapısında diğer görevlerinin yanında; doğa koruma politikalarını belirleme,
biyolojik çeşitliliği koruma, korunan alanları tespit etme, milli parkları, tabiat parklarını ve tabiatı koruma alanlarını yönetme, yaban hayatı ve başta

sulak alanlar olmak üzere hassas alanlar ile gen kaynaklarını koruma görevini, merkez ve taşra teşkilatı ile ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli
bir şekilde yürütmektedir.
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Yüzyıllık Aşk:Türkiye’de Sinema ve Seyirci İlişkisi

PROJENİN ADI
Yüzyıllık Aşk: Türkiye’de
Sinema ve Seyirci İlişkisi

YARARLANICININ ADI
İstanbul Modern Sanat Vakfı

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
611.854,00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%90 / 550.668,14 TL

T

ürk sinemasının başlangıcından günümüze kadar izleyici ile ilişkisini gözler önüne seren bu
proje, uzun yıllardır günyüzüne çıkmamış ve kişisel
çabalarla korunmuş birçok arşivsel malzemenin bir
arada sergilenerek, Türk sinemasının tarihten bugüne gelişimini etkileşimli sunumlarla yerli ve yabancı
ziyaretçilere tanıtıp, İstanbul’un küresel turizm kapasitesinin artırılmasına katkıda bulunmak hedefiyle
gerçekleştirilmiştir.

Öncelikle kişisel arşiv sahipleri ile toplantılar düzenlenmiş ve koleksiyonlardaki posterler, diyalar, imzalı
fotoğraflar, film setlerinde kullanılmış aksesuarlar,
gala davetiyeleri, hayran mektupları gibi malzemelerin bir envanteri çıkartılmıştır. Tüm efemeralara
ulaşıldıktan sonra, efemeralar belirli başlıklar altında toplanarak sergileme alanında kullanılmak üzere
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hazır hale getirilmiştir. Serginin tasarımında ise statik bir arşiv sunumu yerine, ziyaretçilerin de etkileşim sağlayabileceği, teknolojiyi anlamlı bir şekilde
kullanan, çağdaş bir sergi tasarımı gerçekleşebilmesi
için mimarlık, tasarım, sanat ve multimedya alanında uzmanlıkları birleştiren ve sergi tasarımı alanında tecrübeli bir mimarlık ofisi ile çalışılmış, serginin
hedeflendiği şekilde gerçekleşmesi sağlanmıştır. Ayrıca müzenin geçici sergiler alanında kurulan sergi
kapsamında İstanbul Modern Sinema fuaye alanı da
hem serginin bir parçası hem de bir buluşma noktası
olarak kurgulanmıştır.
Türk sineması tarihini referans alan beş adet kısa
film üretilmesi amacıyla destek verilen beş genç yönetmen, projenin yürütücüsü İstanbul Modern Sanat
Vakfı sinema bölümü küratöryel ekibi tarafından se-

çilmiştir. Filmlerin güncel bir bakış açısıyla ve birbirlerinden bağımsız olarak, tarihe yeni ve kalıcı bir iz
bırakması sağlanmıştır.
Projeden sinema ve kültür-sanat sektörü yazarları,
sinema, güzel sanatlar, tarih, sosyoloji gibi alanlarda çalışan akademisyen ve ögrenciler, yabancı basın,
sinemaseverler ve İstanbulluların oluşturduğu hedef
kitleden açılışta bulunan 1.000’i aşkın kişi, sergiyi
ziyaret eden 179.201 izleyici, sergi özelinde hazırlanan web sitesini tekil olarak ziyaret eden 34.729 kişi,
etkinliklere katılan 370 kişi ve çocuklar için düzenlenen eğitim programlarına katılan 111 çocuk, proje
sürecinde faydalanmıştır.

İSTANBUL MODERN SANAT VAKFI
İstanbul Modern Sanat Vakfı, Türkiyenin kültür ve sanat alanında gelişmesini sağlamak için hizmet vermektedir. İstanbul Modern Sanat Vakfı
modern ve çağdas sanat alanlarındaki üretimleri uluslararası bir yönelimle koleksiyonunda toplar, korur, belgeler ve sergileyerek sanatseverlerin
erisimine sunar. Kültür ve sanat alanında çeşitli faaliyetlerin gerçekleşmesini sağlar.
İstanbul Modern Sanat Vakfı Türkiye’nin modern ve çağdaş sanat sergileri
düzenleyen ilk özel müzesi olarak İstanbul Boğazı’nın kıyısındaki 8.000
metrekarelik bir alanda kurulmuştur. Türkiye’nin sanatsal yaratıcılığını kitlelere ulaştırmak ve kültürel kimligini uluslararası sanat ortamıyla paylasmak amacıyla disiplinlerarası etkinliklere ev sahipliği yapan bir müzedir.
Süreli ve sürekli sergi salonları, fotoğraf galerisi, video alanı, eğitim ve
sosyal programları, kütüphane, sinema, restoran ve mağazası ile çok yön-

lü bir hizmet alanına sahiptir. Müzenin koleksiyonları, sergileri ve egitim
programları, her kesimden ziyaretçiye sanatı sevdirmeyi ve onların etkin
biçimde sanata katılımlarını sağlamayı hedefler.
Türkiye’de özel kesimin öncülügünde kurulan ilk modern sanat müzesi
olan Istanbul Modern Sanat Müzesi, kuruldugu zamanda müze gezme
alışkanlığı çok olmayan bir ülkede, bir ilki gerçeklestirerek müzeyi sosyal
bir platforma dönüstürme amacını gütmüştür. Bu sayede yukarıda hedef
grupların durumu bölümünde belirtildigi gibi yerli ve yabancı turistlerin, İstanbul halkı ve özellikle gençlerin modern sanata olan ilgisi ve beklentileri
artacaktır. Müzenin hızla artan ziyaretçi sayısının kuruldugu günden bu
yana 10 yılda 5 milyon kisiye ulaşmış olması müzenin hem yerel hem de
dünya kamuoyunun gözünde sanatla toplumun buluşmasını simgeleyen
bir marka olarak gücünü gün geçtikçe artırmaktadır.
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Kongreler Şehri İstanbul
Uluslararası Medya Çalışması

PROJENİN ADI
Kongreler Şehri İstanbul
Uluslararası Medya Çalışması

YARARLANICININ ADI
TUGEV- Turizm
Geliştirme ve Eğitim Vakfı

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
785.577,00 TL

PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
ICVB- İstanbul Kongre ve
Ziyaretçi Bürosu (İştirakçi)

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%90 / 707.019,30 TL

P

rojede İstanbul’un kongre turizmi alanında tam
anlamıyla tercih edilen bir varış noktası haline
gelmesine ve dolayısıyla İstanbul’un diğer küresel
turizm merkezleri ile rekabet edecek nitelikte bir cazibe merkezi haline getirilmesine katkıda bulunmak
amaçlanmıştır.
Öncelikle, Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, Slovenya ve Hindistan’da reklam
kampanyaları yürütülmüştür. Bu ülkelerde sektörün
en prestijli 19 dergisine ilanlar verilmiştir. Bu ülkelerden yabancı kongre basını editör ve muhabirlerine
yönelik İstanbul Basın Ağırlaması programı kapsamında İstanbul ve şehrin kongre olanakları 3 gün boyunca düzenlenen gezilerle tanıtılmıştır. Basın gezisi
sonrasında 7 farklı ülkede kongre sektör dergilerinde
İstanbul hakkında yazı ve makaleler yayınlanmıştır.
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Ayrıca, İki Şehrin Hikâyesi adlı reklam kampanyası
ziyaretçi sayısı yüksek olan 5 sitede yayınlanmıştır.
Sonrasında kampanyanın yaygınlaştırma faaliyetleri
kapsamında mail yoluyla 25.000 kongre ve toplantı
profesyoneline ulaşılmıştır.
IMEX Frankfurt fuarında ve The Meeting Show UK
fuarında kongre ve toplantı profesyonellerine yönelik İstanbul’daki yeni yatırımların anlatıldığı birer
toplantı düzenlenmiştir. Ayrıca nisan ayında İstanbul’un kongre destinasyonu olarak tanıtımı için AB
kuruluşlarının bulunduğu ve 3000’e yakın derneğe ev
sahipliği yapan Brüksel’de bir tanıtım organizasyonu
düzenlenmiştir.

Yurt dışı fuarlarda, tanıtım etkinliklerinde ve dijital
mecralarında kullanılmak üzere İstanbul’un kapasite
ve kongre sektörü ile ilgili sayısal bilgilerine ilişkin
İngilizce tanıtıcı infografik video hazırlanmıştır.
MeetInIstanbul Twitter sayfası yoluyla İstanbul’a
kongre amacıyla gelen katılımcıların güncel paylaşımları ile interaktif bir biçimde İstanbul tanıtımı
yapmaları için 2 ayda 3 kongrede tanıtım standı açılmıştır. Kampanya ile beraber ICVB hesaplarına 2.355
yeni takipçi kazanılmıştır.

Uluslararası halka ilişkiler çalışmaları sonucunda 5
ay boyunca yaklaşık 40 bülten dağıtılmıştır. Bültenler
1.194.801 tiraj toplamı ile dergi ve web sitelerinde yer
almıştır. Haberler ulusal basında yaklaşık 500 mecrada yer almıştır. Proje ile İstanbul’un lider bir kongre
ve toplantı destinasyonu olarak imajının güçlendirilmesine ve marka değerinin, bilinirliliğinin artırılmasına katkıda bulunulmuştur.

TUGEV - TURİZM GELİŞTİRME VE EĞİTİM VAKFI
Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TUGEV) 1984/685 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş ve vergi bağışıklığı olan bir vakıf ve sivil toplum kuruluşudur. Vakfın yöneticileri tüm sektör kuruluşları başkanları ile önemli
turizm iş adamlarıdır. Vakfın Mütevelli Başkanı Kültür ve Turizm Bakanıdır.
Vakfın amacı ülkemizde mevcut turizm potansiyeline işlerlik kazandırmak,
yeni potansiyel alanları yaratmak, turizmin ülke ekonomisine katkısını
arttırmak, kısa ve uzun vadeli politikalar oluşturmaktır. TUGEV bu faaliyetlerde bulunurken özellikle iki konuda önemli etkinliklerde bulunmuştur.
Bunlar eğitim ve kongre turizmidir.
Eğitim alanında, ülkemizde 1985’li yıllarda başlayan ve 1990’lara kadar
hızla gelişen daha sonra büyüme hızı frenlenen yatırım faaliyetleri ve yeni
tesislerin turizme açılmasına paralel olarak nitelikli personel yetiştirme ve
eğitime destek verme konusunda büyük çabalar sarfedilmiştir. Antalya
– Kemer’de bulunan OTEM Eğitim Merkezinde öğrenci ve eğitici yetiştirilmiş, Boğaziçi Uludağ ve Trakya Üniversiteleri ile sertifika programları
düzenlenmiş, YÖK ve MEB’a turizm eğitimi konusunda danışmanlık hizmeti verilmiş, her aşamada kurslar düzenlenmiş çeşitli kamuoyu yaratıcı
konferans ve etkinlikler yapılmıştır.

Kongre turizminde ise vakfın bünyesinde kurulan bir iktisadi işletme örgütü ile “destination marketing” İstanbul’u pazarlama ve özellikle kongre
turizminin geliştirilmesi amacı ile çok yönlü planlama, pazarlama ve uygulama denetimi işlevlerinde bulunulmaktadır. Alternatif bir turizm modeli
olarak dünya ülkelerinde büyük bir ivme kazanan toplantı “incentive” ve
Kongre – convention dalında özellikle İstanbul turizmine potansiyel yeni
alanlar yaratmak, ekonomik getirisinin ve yararının daha fazla olduğu
bilinen bu sektörde İstanbul’un kongre merkezleri, otelleri, acentelerine
imkanlar sağlamak ve Türkiye’nin turizm girdilerini arttırmak yapılan çalışmaların amacıdır. Uygulamada ise uluslararası birlik ve şirketleri ülkemize çekmek için, fuarlara katılmak, ikili ve çoklu ilişkilerde bulunmak,
tanıtma malzemesi üretmek, broşür, video, film, rehber kitapları hazırlayarak İstanbul ve Türkiye için vizyon yaratabilmek gibi etkinliklerimiz vardır.
2012-2013 Uluslararası Kongreler Şehri İstanbul projesi İTO ortaklı ve
ICVB iştiraki ile yürütülmüştür. Vakfın bünyesinde kurulan ICVB (İstanbul
Kongre ve Ziyaretçi Bürosu) İstanbul’un ve ülkemizin, kamu ve özel sektör
katkıları ile çalışan tek “destination marketing” örgütüdür.
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Sağlık Turizmi Odaklı, Kapasite
Güçlendirme, Marka Oluşturma ve
Küresel Rekabet Edilebilirlik Projesi

PROJENİN ADI
Sağlık Turizmi Odaklı, Kapasite
Güçlendirme, Marka Oluşturma ve
Küresel Rekabet Edilebilirlik Projesi

YARARLANICININ ADI
İl Sağlık Müdürlüğü
(İstanbul Anadolu Kuzey Kamu
Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği)
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
Sağlık Bilimi ve Tekn. Derneği (Ortak)

T
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.011.149,00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%90 / 910.034,09 TL

ürkiye, sağlık turizmi alanında hizmet gösteren
dünyadaki ilk on ülke arasında yer almaktadır.
Gerek sağlık tesislerinin tıbbi hizmet kalitesi gerekse tarihi ve kültürel zenginlikleri ile hem sağlık hem
de turizm alanında yüksek bir kapasiteye sahip olan
ülkemizde, on yıllık kalkınma planları kapsamında
sağlık turizmine yönelik birçok stratejik hedef oluşturulmuştur.

Kamu sağlık hizmetlerinin daha yüksek performansla vatandaşa hizmet sunabilmesi adına Sağlık Bakanlığınca birçok sağlık yatırımları yapılmaktadır. Bu
yatırımların getirdiği güçlü hizmet kalitesini aynı zamanda sağlık turizmi ile birlikte yabancı vatandaşlara sunabilmek adına, sağlık turizmi alanında alt yapı
eksikliklerinin giderilmesi ve kamunun bu alandaki
rolünün arttırılması gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2013 yılında Türkiye’ye sağlık turizmi ile gelen hasta sayısı 300.000
kişidir. 2017 için belirlenen hedef ise 800.000 civarındadır. Mevcut yapıda sağlık turizmi Türkiye verileri
içerisinde İstanbul’un payı %30; İstanbul’da ise %85
özel ve %15 kamu gibi oransal bir dağılım söz konusudur.

Sağlık turizmine ait uluslararası arenada hizmet veren ve online randevu sistemi ile dünyanın her yerinden erişilebilir bir platform ile kamu hastanelerinin
bu alandaki hizmetlerinin tanıtımını ve hizmetteki
rolünü arttırmak üzere Healthcarist Projesi oluşturulmuştur. Böylelikle; Genel Sekreterlikte kullanılmakta olan mevcut bilişim altyapısı sağlık turizmi ile
uyumlu hale getirilmiş, sağlık tesislerine uluslararası
boyutta erişilebilirlik sağlanmıştır.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Cumhuriyet’in kurulmasından önce Sıhhiye Umum Müdürlüğü olarak hizmet veren, İstanbul Sağlık Müdürlüğü, Cumhuriyet’in kurulması ile birlikte
Cağaloğlu Kazım İsmail Gürkan Caddesi No: 9’daki 7-8 Hasan Paşa Konağı’nda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü olarak hizmete başladı.
İstanbul’da artan nüfus ve gelişen teknolojiye paralel olarak sağlık teşkilatı da aynı hızla büyüdü. Cumhuriyet’in ilk yıllarında külliyelerden hastanelere dönüştürülen kurumlar, Sağlık Müdürlüğü’nün koordinasyonu ve
denetiminde büyük kuruluşlar haline geldiler. Günümüzde İstanbul’daki
sağlık kuruluşları birer sağlık merkezi haline gelerek dünya standartlarında bazı noktalarda ise dünya standartlarının üzerinde tesislere dönüştüler.
İstanbul Sağlık Müdürlüğü 1993 yılından bu yana, Hudut ve Sahiller Genel
Müdürlüğü’ne ait Peykhane Caddesi No: 10’daki yeni binasında hizmet
vermektedir. Ancak, bu binanın fiziki yetersizliği nedeni ile bazı şubeler
halen Kazım İsmail Gürkan Caddesi No:9’daki 7-8 Hasan Paşa Konağı’nda hizmet vermeye devam etmektedir. Her iki binada toplam 505 personel görev yapmaktadır.

İstanbul kendi nüfusunun yanı sıra, ülkenin tamamından, özellikle ikinci
ve üçüncü basamak sağlık kurumlarına hasta başvurusu almaktadır. Böylece İstanbul’un sağlık kurumlarının hitap ettiği hasta sayısı katlanarak
artmaktadır. Ayrıca son yıllarda özellikle Ortadoğu ve Avrupa ülkelerinden
eğitim hastanelerine hasta başvuruları olmaktadır. İstabul’un sağlık konusunda cazip bir merkez haline gelmesindeki en büyük etken, hastane ve
hizmet kalitesinde sağlanan kapasite ve nitelik artışıdır.
Bu bağlamda İstanbul Sağlık Müdürlüğü’nün temel amacı, tedavi kurumları ve birinci basamak sağlık kuruluşlarında verilecek sağlık hizmeti kalitesinin arttırılması ve hizmet sunan kurumların kolay ulaşılabilir olmasıdır.
Ayrıca, ayaktan tanı ve tedavi merkezlerinin kalite ve niteliğinin artırılması
çalışmaları da devam etmektedir.
Hızlı ve kaliteli sağlık hizmetini insan merkezli olarak sunmak, sunulan
hizmetin kalitesini artırmak ve hizmetin ulaşılabilirliğini sağlamak tüm
Sağlık Müdürlüğü çalışanlarının temel hedefidir.
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TMK

Yeni Bir Turizm Rotası Olarak
Büyük Usta Mimar Sinan

PROJENİN ADI
Yeni Bir Turizm Rotası Olarak
Büyük Usta Mimar Sinan

YARARLANICININ ADI
Türkiye Turing Ve Otomobil Kurumu
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
İst. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (Ortak)
İstanbul Turist Rehberleri Odası (İştiraki)
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (İştiraki)
Güryapı İnşaat Taahhüt Turizm A.Ş. (İştiraki)

M

imarlık, şehir plancılığı ve sanat tarihi açısından çok önemli bir yere sahip olan Mimar Sinan
ve eserleri, görkemli kültürel miras varlıkları olarak
korunmakta ve ziyaret edilmekteyse de ziyaretçilerin
zihinlerinde henüz bilimsel verilere dayanan bir “Mimar Sinan” algısı oluşmuş değildir. Mimar Sinan’ın
Osmanlı coğrafyası çapındaki dört yüze yakın eserinin yarısından çoğu İstanbul’da bulunmaktadır. Bu
durum, Mimar Sinan’ın ve eserlerinin tanınırlığının
artırılmasında İstanbul’a özel bir avantaj sağlamaktadır.
Bu bilgiler doğrultusunda proje kapsamında İstanbul
ve Mimar Sinan’a ilişkin pozitif algının güçlendirilmesine ve İstanbul için yeni bir “kültür turizmi ürünü” yaratılmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır.
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
823.750,00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%89,95 / 740.980,67 TL

Bu kapsamda; yapılan saha çalışması sonucu İstanbul ilinde özgünlüğünü kaybetmemiş Mimar Sinan
eserleri belirlenmiş, mimari özellikleri doğrultusunda
fotoğraflı envanter fişleri oluşturulmuştur. Saha çalışması sonucu elde edilen envanter verileri ışığında Mimar Sinan, eserleri, dönemin tarihi, edebiyatı, inşaat
teknolojisi alanında yapılan çalışmalarla harmanlanmış, turist rehberleri için eğitim müfredatı oluşturulmuştur. Oluşturulan eğitim müfredatı doğrultusunda
teorik ve pratik eğitimler akademisyenlerce uygulanmıştır. Mimar Sinan gezi rotaları oluşturulmuştur.
Yurt dışından davet edilen akademisyenler, gazeteciler, mimarlık meraklılarından oluşan gruba Mimar
Sinan Rotaları tanıtılmıştır. Websitesi ve mobil uygulamalar kullanıma açılmıştır. Mimar Sinan Haritası,
Broşürü, rehber el kitabı, tanıtım afişleri tasarlanmış
ve basılmıştır. Proje sonucunda Mimar Sinan’ın şahsı
ile eserlerine duyulan küresel merak ve ilgi güçlenmiştir.

TÜRKİYE TURİNG VE OTOMOBİL KURUMU
Türkiye’nin turizm ve otomobil alanlarında ulusal ve amatör organizasyonu, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu 6 Kasım 1923’de kurulmuştur.
Önce “Türk Seyyahın Cemiyeti” sonra da “Türkiye Turing Klöbü” (Touring
Club Turc) adlarını alan kurum, 1930 yılında kamu yararına çalışır dernek
olarak tanınmış, gümrük ve trafik mevzuatı ile de, özel yetkiler ve görevler
almıştır.
Turing, genç Türkiye Cumhuriyeti’nde bir boşluğu doldurarak ve gerçek
bir ihtiyaca cevap vererek, uzun yıllar turizm, kültür ve otomobil alanlarında, bir devlet organı gibi görev yapmıştır. Türkiye’nin ilk prospektüsleri,
ilk afişleri, ilk turistik rehberleri, ilk karayolu haritası basılmış, ilk dil kursları açılmış, ilk tercüman rehber sınavları yapılmış, ilk turizm incelemeleri
yazılmış ve yayınlanmış, turizm kongre ve konferansları düzenlenmiştir.
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, Uluslararası Otomobil Federasyonu
( Federation Internationale de l’Autumobile – FIA)’na 01.10.1937 yılında
üye olmuştur. O tarihden bugüne kadar da otomobil mobilite ve turizm
alanında Türkiye’nin yetkin kuruluşu statüsündedir. Türkiye’de otomobil
sporları tarihi, Turing’le beraber başlamıştır. 1930’lu yıllardan itibaren
yürütülen faaliyetler,1960’lı yılların ortasından itibaren düzenli ve daha
organize olarak devam etmiştir. ( bu dönemde ilk Avrupa Şampiyonası
rallisi yapılmıştır ). Geçen süreç içinde Kurum, diğer dernekler, yerel otomobil kulüpleri ve firmalar tarafından düzenlenen yarışların kontrolünü
yapmış, yarış ve sporcu lisanslarını vermiştir. Turing’in her yıl ve yoğun
olarak uyguladığı programların bir sonucu olarak, bugün Türkiye’de bir
otomobil sporcu kadrosu yetişmiş bulunmaktadır. İlk otomobil yol yardım
servisi kurulmuş, çekici filosu oluşturulmuştur.

TURİNG SERVİSİ yazılı kare tip tepe lambalı Jeep ve çekici araçları 1965
yılından itibaren Türkiye yollarında görülmeye başlanmıştır. Ülkemize otomobilleri ile gelen Turistlere araç kazası, araç arızası, hastane vb. acil durumlarda destek verilmesi, yol yardım hizmeti ve kredi açılması sistemini
de ülkemizde ilk defa Turing kurmuş ve 1990’lı yıllara kadar başarı ile
yürütmüştür. Bu hizmetlerinin yanında aynı dönemde, Türkçe ve yabancı
dillerde rehber kitaplarının yayımına başlanmış, müzelere ve arkeolojik
kazılara yardımlar başlatılmış, ilk turizm enformasyon hizmetleri verilmiştir. Turing, ülkemiz için çok önemli değerleri barındıran ama aynı zamanda
bakımsız ve ilgisiz olan Sultanahmet semtini, uluslararası kaliteye yükselme sürecine sokmuştur. 1978 yılında Sultanahmet’te Reji Nazırı Şükrü
Bey Konağı alınmış ve dışı aynen muhafaza edilerek, içi 19. yüzyıl üslûbunda bir konak döşemesiyle, butik otel haline getirilmesi projesine başlanmıştır. Konak, Yeşil Ev Oteli adıyla 1985 yılında işletilmeye başlanmıştır
ve “Europa Nostra” ödülüne layık görülmüştür. 1979 yılında İstanbul Belediyesi ile Turing arasında, İstanbul’daki parklar ve köşklerin imarı, ıslahı
ve işletmesi konusunda bir protokol yapılmıştır. Böylece İstanbul sahnesi
esas alınarak, birbiri ardınca kültür, sanat ve turizm eserlerinin üretildiği
bir dönem başlamıştır. 2013 yılında Turing, İstanbul Kalkınma Ajansı ile
birlikte ” İstanbul’da Turizm Merkezlerinin Çeşitlendirilmesi Projesi ” tamamlanmış, az bilinen, keşfedilmeye hazır yeni güzergâhlar turistlerin ve
seyahat acentelerinin bilgisine sunulmuştur.
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TMK

İstanbul’un Yüzyıllık Markalar Platformu

PROJENİN ADI
İstanbul’un Yüzyıllık
Markalar Platformu

YARARLANICININ ADI
Yüzyıllık Markalar Derneği
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
İstanbul Ticaret Odası (Ortak)
Tarih Vakfı (Ortak)
İstanbul Turist Rehberleri Odası (İştirakçi)
İstanbul Valiliği (İştirakçi)
Kültür Turizm İl Müdürlüğü (İştirakçi)

P

roje kapsamında İstanbul’un yüzyıllık markalarının temsil ettiği kültürel değerlerin tanıtılması yoluyla ziyaretçilerin İstanbul’a gelmesini özendirmeye
katkı sunmak, İstanbul’un rekabet gücünü artırmak
ve şehre gelenlerin buradaki deneyimini zenginleştirmeye destek vermek amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda öncelikle şehrin yüzyıllık
markalarını ve somut olmayan kültürel değerlerini inceleyen bir araştırma yapılmıştır. Söz konusu
araştırma İstanbul tarihi için değerli bir kaynak haline gelmiştir. Yerli ve yabancı konukların deneyimini
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
496.694,00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%90 / 447.024,29 TL

zenginleştirmeye destek vermek için lezzet rotaları ve
kültürel miras haritaları oluşturulmuştur. Söz konusu araştırma, rota ve haritalar internette oluşturulan
dijital bir platform üzerinde yayımlanmıştır. Söz konusu platform, şehrin yüzyıl önceki halini keyifli bir
üslupla görselleştiren ve sanal dünyadaki ziyaretçisine özgün bir zaman yolculuğu vaat eden biçimde
tasarlanmıştır. Dijital platformun yanı sıra haritalı
broşürler ve bir almanak hazırlanmış, tanıtım toplantıları ile duyuruları yapılmıştır.

Böylece deneyim pazarlama, bütünleşik pazarlama
iletişimi ve çevrim içi tanıtım yoluyla daha fazla ziyaretçinin bölgeye çekilmesi ve hizmet sağlayıcılarla
buluşturulması sağlanmıştır.

YÜZYILLIK MARKALAR DERNEĞİ
Yüzyıllık Markalar Derneği; Türkiye’nin ekonomik ve kültürel anlamda temel taşları olan, Osmanlı İmparatorluğu döneminden Cumhuriyet’in kurulması ve günümüze kadar ticari, ekonomik ve kültürel hayatın merkezinde
yer alan kıymetli markaların, yüz yıldır yaşattıkları ortak değerlere sahip
çıkarak ortak bir platformda buluşmaları, gelecek yüz yıllarını Türkiye’nin
geleceği ile birlikte şekillendirerek markalaşma süreçlerini korumak, geliştirmek, gelecek nesillere tek elden aktarmak için bir araya gelmeleri ile
oluşmuştur.

Ulusal markalar olarak yüz yıllık kültürel değerleri, bilgi ve birikimleri toplumla paylaşmak ve uluslararası markaların yaratılmasına öncülük etmek
vizyonuyla hareket eden Yüzyıllık Markalar Derneği misyonu; ulusal ve
uluslararası kaynaklardan yararlanarak, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve ilgili tüzel kişilerle işbirliği yapmak;
yüz yıllık üye markaların ekonomik gelişimine katkıda bulunarak dünya
ölçeğinde bilinirlik ve itibarlarını arttırmak; yüz yıllık marka farkındalığını
arttırmak ve rol model oluşturarak kalıcı ulusal marka sayısının artışını
sağlamak; ülkemize mâl olmuş yüz yıllık markaların marka değerleri başta
olmak üzere tarihi ve kültürel zenginliklerimize sahip çıkmaktır.
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TMK

Erişilebilir Turizm Engelsiz İstanbul

PROJENİN ADI
Erişilebilir Turizm
Engelsiz İstanbul

YARARLANICININ ADI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Halkla İlişkiler Müdürlüğü

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
854.176,00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%88,80 / 758.518,04 TL

P

roje; ulusal ve uluslararası alanda engelli bireylerden başlayarak toplumun her kesiminden herhangi birinin yardıma ihtiyaç duymaksızın eşitlikçi
bir anlayışla turizm faaliyetlerine katılmasını sağlayarak İstanbul’un küresel bağlamda turizm açısından
rekabet edebilirlik düzeyini arttırmak amacıyla hazırlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda; 32 kuruma Türkçe, İngilizce,
Arapça ve işaret dili versiyonlu tanıtım filmleri çekilmiştir.Ayasofya, Topkapı, Kariye ve Panorama 1453
gibi dört büyük müzenin görme engelli vatandaşların
dokunarak algılayabileceği replikası yapılmıştır. Toplamda 250 kişiye işaret dili eğitimi verilmiştir. İstanbul’un 7 merkezi noktasına engelli akülü aracı şarj
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cihazları konumlandırılmıştır.. Toplamda 52 kurum
için iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. 250 kurumun
erişilebilirlik raporu çıkartılmıştır. 10.000 engelli ve
refakatçisinin katıldığı 120 gezi gerçekleştirilmiştir.
Proje 50 kez yerel ve ulusal basında yer almıştır. Proje
süresince tanıtım ve farkındalığı arttırabilmek için
95 STK ziyaret edilmiştir. Yine proje tanıtımı için fuar
vb. etkinliklerde 25 stant açılmıştır.
Proje;
•Engelsiz Belediye Ödülü- Türkiye Engelsiz Bilişim
Platformu 2013
•Özelkalem Dergisi- Özelkalem Dergisi 2013
•Altın Pusula -Türkiye Halkla İlişkiler Derneği 2014

•Altın Pusula -Türkiye Halkla İlişkiler Derneği 2015
ödüllerine layık görülmüştür.

Proje sayesinde engelli turizmi alanında tüm Türkiye çapında modellenebilir ve sürdürülebilir örnek bir
çalışma ortaya konulmuştur. Yurt içi ve yurt dışında
tanıtım faaliyetleri sürdürülerek İstanbul’un turizm
alanında bir marka haline gelmesine katkıda bulunulmuştur.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI,
HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren
Halkla İlişkiler Müdürlüğünün görevleri;
•İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yatırım ve hizmetlerini tanıtmak
•İstanbul’da ikamet eden vatandaşlara, İstanbul’u ziyarete gelen yerli ve
yabancı turistlere iletişimsel boyutta hizmet sunmak,
•İstanbul Büyükşehir Belediyesinin marka ve itibar yönetimi için sürdürülebilir iletişim stratejileri geliştirmek,
•İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve vatandaşlar arasında şeffaf, adil bir
iletişim kurmak için iletişim stratejileri oluşturmak,
•İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hizmet ve yatırımlarına yönelik gelen
eleştirileri ilgili birimlere iletmek ve halkla ilişkiler açısından alınabilecek
önlemleri hazırlamak,
•Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)
kapsamında yapılan başvuruları ilgili birimlere yönlendirerek zamanında
ve doğru olarak sonuçlandırmak,
•Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan vatandaşlarla birebir
temas kuran birimlerden aldığı verilerle vatandaşların istek ve talepleri
doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hizmet ve yatırımlarına
perspektif oluşturmak,
•İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hizmet ve yatırımlarını tanıtan vatandaşları bilgilendirici basılı ve dijital materyaller hazırlamaktır.

Faaliyetleri;
•ALO 153 Çağrı Merkezi aracılığıyla vatandaşlar ve İstanbul Büyükşehir
Belediyesi arasında 7 gün 24 saat iletişim kurmak,
•ALO 153 Çağrı Merkezi’nde kayıt altına alınan verileri analiz etmek, vatandaşların istek, talep ve şikayetlerini ilgili birimlere iletmek,
•Yerinde Bilgilendirme Birimi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hizmet
ve yatırımlarını vatandaşlara yüz yüze iletişim yöntemiyle anlatmak
•Esnaf Birlikleri Birimi ile İstanbul’da hizmet veren esnafların istek, talep
ve şikayetlerini kayıt altına alıp ilgili birimlere iletmek,
•İletişim Noktaları ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin İstanbul’un 28
bölgesinde temsil etmek, vatandaşlara yatırım ve hizmetler hakkında bilgi
vermek, vatandaşların istek, talep ve şikayetlerini kayıt altına almak,
•Muhtarlar Birimi ile İstanbul’da görev yapan bütün mahalle yöneticileri
ile iletişim kurarak istek, talep ve şikayetlerini kayıt altına almak,
•Beyaz Gezi Birimi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hizmet ve yatırımlarını vatandaşlara yerinde tanıtmak,
•Beyaz Karanfil Birimi ile hastanelerde tedavi gören hastaları ziyaret etmek ve istek ve taleplerini kayıt altına almak,
•Kurum ve STK Birimi ile İstanbul’da faaliyet gösteren kurum ve STK’lar
ile iletişime geçerek yerel demokrasiyi güçlendirmektir.
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TMK

Sürdürülebilir Kentsel Arkeoloji Deneyimi:
Küçükyalı ArkeoPark

PROJENİN ADI
Sürdürülebilir Kentsel Arkeoloji
Deneyimi: Küçükyalı ArkeoPark

YARARLANICININ ADI
Koç Üniversitesi İnsani
Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
668.910,00 TL

PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
Bizim Avrupa Europa Nostra Derneği (Ortak)

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%89,44 / 598.254,85 TL

K

üçükyalı ArkeoPark alanı İstanbul’un Anadolu
yakasında bulunmakta olup; az sayıda arkeolojik
alandan biri olarak tarihi, kültürel, ekolojik ve turistik potansiyelleri bünyesinde barındırmaktadır.

Bu alanda 2000 yılında yüzey araştırmasıyla başlayan arkeolojik çalışmalar, 2010 yılında gerçekleştirilen kapsamlı kazıya kadar devam etmiş, alanın
bilimsel verileri gün ışığına çıkarılmıştır. Alanı konu
alan ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen LIMEN
projesi kapsamında alternatif kültür rotaları çalışması başlatılmıştır. Alanın ortaya konulan turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve farklı biçimlerde işlenmesi
için “Sürdürülebilir Kentsel Arkeoloji Deneyimi: Küçükyalı ArkeoPark projesi tasarlanmıştır.
Bu proje ile Küçükyalı ArkeoPark alanının, İstanbul’un kültürel ve turistik çekim noktalarından biri
haline dönüştürülmesi, sadece gezilen değil, dene-
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yimlenen bir arkeolojik alan olarak İstanbul’daki turizmin çeşitliliğine katkı sağlaması ve etkinliklerin
tüm yıla yayılması amaçlanmıştır. Proje süresince,
ilkokul öğrencileri için kültürel miras eğitim çalışmaları gerçekleştirilmiş, 2 sezon süren arkeolojik kazı ve
veri işleme çalışmaları yürütülmüş, alan yönetim planı taslağı hazırlanmış, kazıevi/ziyaretçi merkezi inşa
edilmiş ve kucukyaliarkeopark.net adresinde bir web
sayfası kurulmuştur.
Küçükyalı ArkeoPark projesi kapsamında 3 ayda bir
basılı ve dijital bir bülten hazırlanarak ilgililerine dağıtılmıştır. Proje boyunca 2 aşamalı olarak gerçekleştirilen kültürel miras eğitiminin özeti niteliğinde olan
kültürel miras eğitim kitapçığı hazırlanmış, 2500
adet olarak basılmış ve ilgili kurum ve kuruluşlara
gönderilmiştir. Hazırlanan web sayfasında Küçükyalı ArkeoPark kazısına ilişkin akademik bilgiler ve bilimsel verilerin yanı sıra, alan yönetim planı ve kent-

sel arkeoloji konularında da paylaşımlar yapılmıştır.
Proje boyunca elde edilen yeni arkeolojik verilerin ve
kamusal arkeoloji konusunda edinilen deneyimlerin
aktarıldığı makaleler çeşitli bilimsel yayınlarda yayımlanmıştır.
Proje kapsamında, İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin
başkanlığı ve Yardımcı Doçent Dr. Alessandra Ricci’nin bilimsel danışmanlığında 2 sezon boyunca gerçekleştirilen kazılarda bilimsel değeri yüksek buluntular elde edilmiştir. MS. 9.yy’a tarihlenen taşınabilir
ve taşınmaz bu eserler Küçükyalı’da bu alanın daha
iyi anlaşılmasına ve manastır kompleksine ait detayların ortaya çıkarılmasına katkı sağlamıştır.

Eylül 2014-Ağustos 2015 tarihleri arasında çevrede
bulunan 6 ilköğretim okulu ve İstanbul genelinde bulunan 6 sivil toplum kuruluşundan ilköğretim çağındaki yaklaşık 2500 çocuğa ulaşan eğitim programı ile
çocuklarda Küçükyalı ArkeoPark, Maltepe ve İstanbul
hakkında tarihi, kültürel ve ekolojik değerler açısından farkındalık oluşmasına katkı sağlanmıştır.
Bu proje Küçükyalı ArkeoPark Alanın çeşitli kamu
kurumları, STK’lar ve üniversiteler tarafından, kendilerine biçilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde
sahiplenilmesini, sürdürülebilirlik kriterleri içinde
korunarak İstanbul’un önemli bir kültürel ve turistik
uğrak noktası haline gelmesini, diğer arkeolojik alanlar için bir örnek teşkil etmesini sağlamıştır.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER
VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi öğretme, öğrenme,
araştırma ve sahneleme etkinlikleriyle Koç Üniversitesinin yaratıcılığa ve
bilginin ilerlemesine adanmış bir parçasıdır. Arkeoloji ve Sanat Tarihinden
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyata, Tarihten Medya ve Görsel Sanatlara, Felsefeden Psikoloji ve Sosyolojiye bölümlerimiz ve programlarımız
karşılıklı etkileşim içindeki öğrencilerin geçmişteki ve günümüzdeki fikirler, insanlar, topluluklar ve toplumlar hakkında her zamankinden daha
eleştirel ve derinlemesine düşünmelerini sağlar. En önemli amacı öğrencilerine özgür, açık ve ayrıntılı düşünmelerini, araştırma yapmalarını ve
iletişim kurmalarını sağlayacak entelektüel birikim ve akademik becerileri
kazandırarak, onları başarılı bir kariyere hazırlamaktır.

Fakülte, merkezinde yaratıcı ve yenilikçi, yüksek kalitede çeşitli araştırma
gruplarının yer aldığı canlı ve çok disiplinli bir araştırma ortamı sunmaktadır. Öğretim üyeleri, araştırmalarıyla olduğu kadar bulgularını yerel ve
küresel boyuttaki zorluklarla mücadelede öğrenci ve paydaşların hizmetine sunma becerileriyle de uluslararası alanda tanınmışlardır. Fakültemiz
öğrencilere yurt dışı değişim programları, yabancı diller öğrenme ve staj
yaparak iş deneyimi kazanma gibi konularda farklı olanaklar sunmaktadır.
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Programın Genel Hedefi
“Turizm sektörünün geliştirilerek İstanbul’un
diğer küresel turizm merkezleri ile rekabet düzeyi yüksek bir cazibe merkezi haline getirilmesine katkıda bulunmaktır.”

KÜRESEL

TURİZM MERKEZİ
İ STA N B U L

MALİ DESTEK PROGRAMI
İŞLETMELER

İstanbul Bölge Planı gelişme eksenlerinden Küresel
Ekonomide Söz Sahibi Yüksek Katma Değer Üreten
Yenilikçi ve Yaratıcı Ekonomi kapsamında yer alan
stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde
faydalanılan enstrümanlardan biri de Mali Destek
Programıdır. Bu kapsamda, 10. Kalkınma Planı ve
İstanbul Bölge Planı vizyonu, gelişme eksenleri, stratejileri ve hedefleri doğrultusunda Küresel Turizm
Mekezi İstanbul Mali Destek Programı (İşletmeler)
ile turizm sektörünün geliştirilerek İstanbul’un diğer
küresel turizm merkezleri ile rekabet düzeyi yüksek
bir cazibe merkezi haline getirilmesine katkıda bulunulması amaçlanmıştır.
Arka Plan
Turizm faaliyetlerinin hızlı ve büyük gelişimi nedeniyle, turizm sektörü geçtiğimiz yüzyılın dikkate değer bir ekonomik ve sosyal fenomenidir. Birleşmiş
Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre 2012
yılı itibariyle dünyada uluslararası turist sayısı 1,035
milyara, uluslararası turistlerin harcamaları ise
1,075 trilyon ABD Dolara ulaşmıştır. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tahminlerine göre uluslararası turist sayısının 2030 yılına kadar 1,8 milyara
ulaşması öngörülmektedir. Diğer bir açıdan turizm
hem istihdam hem de GSYH’ye önemli oranda katkı
yapan bir sektör olup, dünyada en hızlı gelişen sektörler arasında yer almaktadır.
Ülkeler, bölgeler ve kentler artan küresel rekabet ortamında ziyaretçileri kendi bölgelerine çekebilmek
için büyük bir yarış içindedir. Birçok gelişmekte olan
ülkede olduğu gibi Türkiye’de de turizm, ekonominin
motor güçlerinden birini teşkil etmekte; istihdam yaratmak, döviz girişi sağlamak ve yabancı sermaye yatırımlarını çekmek konusunda doğal çekim alanları,
tarihi ve arkeolojik alanları, gelişen turizm altyapısı
ve kültürel yapısıyla en önemli sektörlerden biri olarak görülmektedir.
Türkiye Turizm Stratejisi 2023 belgesinde belirtilen
uzun vadeli turizm stratejisinin ana hedefi; sürdürülebilir turizm yaklaşımının benimsenerek istihdamın
arttırılmasında ve bölgesel gelişmede turizmin öncü
bir sektör konumuna ulaştırılması ve Türkiye’nin
2023 yılına kadar, uluslararası pazarda turist sayısı ve turizm geliri bakımından ilk beş ülke arasında
önemli bir varış noktası ve uluslararası bir marka haline getirilmesinin sağlanmasıdır.
Türkiye’de 1980’lerin ortalarından itibaren turizm
endüstrisinde yaşanan hızlı gelişim sürecine bağlı
olarak, 2012 yılında ziyaretçi sayısı yaklaşık 32 milyona ve turizm geliri ise yaklaşık 29 milyar dolara
ulaşmıştır (Kültür ve Turizm Bakanlığı İstatistikleri,
2013). Ancak, Türkiye dünyada en çok turist çeken 6.
ülke olmasına rağmen, turizm gelirleri bakımından
ilk 10’a girememiştir (Birleşmiş Milletler Dünya
Turizm Örgütü, 2012)

Turizm Türkiye’de olduğu gibi İstanbul Bölgesi’nde
de yükselen bir sektör olarak bölge ekonomisinde
önemli bir yer tutmaktadır. Sıra dışı tarihi katmanların aynı mekanda izlerinin görülebildiği, İmparatorlukların başkenti İstanbul; Boğaz, Adalar, Tarihi
Yarımada gibi hem kültürel hem de doğal özelikleri
ile haklı şekilde çok sayıda turist çekmektedir. Buna
ek olarak gelişen diğer turizm çeşitleriyle, alternatif
bir turizm destinasyonu olma yolunda ilerlemektedir.
2012 yılı itibarıyla İstanbul’u yaklaşık 9,4 milyon
kişi ziyaret etmiştir (İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2013). İstanbul dünyanın en çok ziyaretçi
çeken şehirler sıralamasında 10. sırada yer almakta,
ancak ilk sırada yer alan Hong Kong’a gelen yabancı ziyaretçi sayısı İstanbul’a gelen ziyaretçi sayısının yaklaşık 2 katını oluşturmaktadır (Euromonitor,
2012). İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçilerin Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçiler içindeki oranı ise
2004-2012 döneminde %20’den %30’a çıkmıştır.
İstanbul’da yabancı ziyaretçilerin ortalama kalış süresi son 20 yılda düşüş göstermiştir. 1990’lı yılların
başında 4 gün olan ortalama kalış süresi, 2000’li yıllara gelindiğinde 2,3 güne düşmüş ve 2012 yılında
ise yaklaşık 2,5 gün olmuştur. Bununla birlikte 2012
yılında Türkiye’de yabancı ziyaretçilerin ortalama
kalış süresi yaklaşık 4 gün olarak gerçekleşmiştir.
(İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2013). Dolayısıyla, İstanbul’un Türkiye’ye gelen yabancı turistler için bir geçiş noktası ya da belirli bölgeleri hedef
alan bir turizm destinasyonu olduğu görülmektedir.
Buna karşılık önemli turizm destinasyonlarından örneğin Londra’da yabancı bir ziyaretçi ortalama 6,1
gün geçirmektedir (UK National Statistics, 2010). Öte
yandan, bütün yılı kapsayacak potansiyeli bulunmasına rağmen, yabancı ziyaretçilerin en çok Haziran,
Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında İstanbul’a giriş
yaptığı ve küresel turizm destinasyonlarıyla karşılaştırıldığında ziyaretçi başına ortalama harcamaların
düşük kaldığı dikkati çekmektedir.
İstanbul’da turizm altyapısı incelendiğinde, İstanbul
genelinde turizm işletme belgeli 410 tesisin toplam
yatak kapasitesi 73.836’dır. Belediye belgeli konaklama tesislerinin ise toplam yatak kapasitesi yaklaşık
50.000’dir. Toplamda ise İstanbul’daki konaklama
tesislerinin yatak kapasitesi 120.000’i aşmaktadır.
2012 yılı itibarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı İşletme
Belgeli Tesislerin yatak kapasitesinin %89’u (65.500)
Avrupa Yakası’nda yer almakta (İl Kültür Turizm Müdürlüğü, 2013) ve turizm altyapısının Fatih ve Beyoğlu ilçeleri başta olmak üzere Avrupa yakasında belli
odaklarda yoğunlaşması sosyal ve kültürel yapı üzerinde baskı oluşturmaktadır. Diğer yandan, yeni turizm yatırımları olmakla birlikte, Anadolu yakasının
potansiyeli yeterince değerlendirilememektedir.
Türkiye, dünya çapında seyahat imkanlarının hızla
artması ve iş adamlarının daha egzotik bölgeleri tercih etme, yeni kültürler keşfetme istekleri sayesinde
kongre turizminde her geçen gün daha fazla talep
görmeye başlamıştır. İstanbul’a ve diğer büyük Avrupa şehirlerine sefer yapan 50’nin üzerinde havayolu

şirketi, yalnızca iki-üç saatlik uçuş süreleri ile Türkiye’nin, kongre ve sergiler için tercih edilen bir ülke
haline gelmesinde etkili olmuştur. Birinci sınıf otel
konaklama ve konferans tesisi zenginliği, dünyanın
belli başlı şehirlerine kolayca ulaşım ve sunduğu kültürel ve tarihi imkanlar İstanbul için önemli avantajlardır. Ancak, kongre mekanlarının İstanbul içindeki
dağılımı incelendiğinde, Avrupa yakası odaklı geliştiği görülmektedir.
2014-2023 İstanbul Bölge Planı’nda “Küresel Ekonomide Stratejik Aktör” öncelik alanı altında “İstanbul’un Ekonomik Anlamda Küresel Çekim Merkezi
Olması” bir strateji olarak ortaya konmuştur. Turizm
sektörü ise bu stratejinin hayata geçirilmesini sağlayacak yüksek katma değerli ve yüksek gelir getiren
birkaç öncelikli sektörden birisi olarak belirlenmiştir.
Bu bağlamda “turizm alanında yatırımlara ağırlık verilmesi ve İstanbul’un küresel turizm merkezleri ile
rekabet düzeyi yüksek bir cazibe merkezi ve marka
kent olmasının sağlanması” hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, turizmde küresel cazibe merkezi olması için
büyük bir potansiyeli olan İstanbul’da kaynakların
sürdürülebilir turizm yaklaşımı içinde etkin bir şekilde değerlendirilmesi önem taşımaktadır.
Programın Hedef ve Öncelikleri
Programın Genel Hedefi: “Turizm sektörünün geliştirilerek İstanbul’un diğer küresel turizm merkezleri ile
rekabet düzeyi yüksek bir cazibe merkezi haline getirilmesine katkıda bulunmaktır.”
2014-2023 İstanbul Bölge Planı’nda turizm sektörü
öncelikli sektörler arasında yer almaktadır. İstanbul
Bölgesi doğal, tarihi ve kültürel varlıkları, insan kaynakları ve ziyaretçilere zengin bir çeşitlilik sunan turizm hizmetleri ile turizm sektöründe yüksek gelişme
potansiyeli barındırmaktadır. Bu kapsamda, İstanbul’a gelir ve istihdam bağlamında önemli katkılar
sağlayan turizm sektörünün, Bölgenin taşıdığı yüksek potansiyel ile doğru orantılı bir şekilde geliştirilmesi ve Bölgenin küresel turizm yarışında üst sıralara çıkarılması hedeflenmiştir. Program ayrıca İSTKA
tarafından 2012 yılında yayınlanan Küresel Turizm
Merkezi İstanbul Mali Destek Programı (İşletmeler)
kapsamında sunulan mali desteleri de devam ettirerek turizm sektörünün ortaya konan hedefler doğrultusunda gelişimine katkıda bulunmayı da amaçlamıştır.
Öncelikler
Öncelik 1. Bölge bütününde turizm çeşitliliğinin artırılması ve turizmin bütün yıla yayılmasının sağlanması

Bölgede ulusal ortalamanın altında kalan yabancı ziyaretçilerin ortalama kalış süresinin artırılması, turizm faaliyetlerinin tüm seneye yayılması için
turizmde ürün çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Bu
kapsamda, halihazırda yabancı ziyaretçilere yönelik
olarak belirli güzergah ve temalarla sınırlı olarak yürütülen kültür turizmi faaliyetlerinin yanında, kongre
ve fuar turizmi, sağlık turizmi, kurvaziyer ve yatçılık
turizmi, spor turizmi, inanç turizmi, deniz turizmi,
etkinlik turizmi, eko-turizm gibi İstanbul’un potansiyelleri ve ihtiyaçları doğrultusunda turizmin çeşitlendirilmesi; turizmin varış odaklı ve çok fonksiyonlu
olarak geliştirilmesi ve turizm türlerinin birbirine entegrasyonunu sağlayarak, çeşitli turizm imkanlarını
sağlık, eğitim gibi farklı sektörel kullanımlarla bir
arada sunabilen alternatif turizm odaklı bir turizm
kentine dönüştürülmesi hedeflenmiştir. Bölgede turizm sektörünün rekabet gücünün artırılarak turizm
gelirlerinin ve ziyaretçi sayısının artırılması için entegre turizm çeşitlerinin geliştirilmesi ve Bölgede
yabancı ziyaretçi sayısının azaldığı özellikle Kasım,
Aralık, Ocak ve Şubat ayları ile Ramazan ayı dönemine yönelik etkinlik planlamasının yapılması suretiyle, turizm sezonunun bütün yılı kapsayacak şekilde
genişletilmesi ve İstanbul’un bütün yıl ziyaretçi çekecek potansiyelinin değerlendirilmesi hedeflenmiştir.
Öncelik 2. Turizm hizmetlerinde kalitenin artırılması
ve yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi
Bölgenin turizmde küresel bir cazibe merkezi haline
getirilebilmesi için; turizm hizmetlerinin tamamlayıcı
hizmetlerle birlikte uluslararası standartları karşılayacak şekilde ve bir bütün olarak ele alınarak kalitenin artırılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda turizm
sektörüne yönelik işgücünün niteliklerinin eğitime
ağırlık verilerek meslek standartlarını karşılayacak
ve mesleki yeterlilik belgelerini edinecek şekilde geliştirilmesi; turizm sektöründe ürün, alt sektör, bölge
bazında markalaşmanın sağlanması; turizm hizmetlerinde verimliliğin artırılması; farklı turizm hizmetleri arasında entegrasyonun sağlanması amaçlanmış
ve bu doğrultuda kamu kesimi, üniversiteler ve özel
sektör arasındaki işbirliğinin de geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu bağlamda ayrıca turizm sektöründe hizmet kalitesini, müşteri memnuniyetini, verimliliği,
sunulan hizmetlere erişilebilirliği artıracak yenilikçi
uygulamaların ve yeni teknolojilerin hayata geçirilmesi hedeflenmiştir.
Bu program için 10.000.000 TL kaynak tahsis edilmiştir. Program kapsamında 3 proje toplam uygun
maliyetlerin %25’i ile %50’si oranında desteklenmiştir.

TMI

İstanbul Temalı Medikal Turizm Turları
Tanıtım ve Tutundurma Projesi

PROJENİN ADI
İstanbul Temalı Medikal
Turizm Turları Tanıtım ve
Tutundurma Projesi

YARARLANICININ ADI
Tim-Tur Turizm
İç Dış Ticaret Ltd. Şti.

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
508.040,00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%50 / 254.020,00 TL

P

roje kapsamında, İstanbul’un medikal turizm alanındaki potansiyelini ön plana çıkararak, TİMTUR tarafından verilen turizm acenteliği faaliyetlerini
çeşitlendirmek, şirketin müşteri portföyünü genişletmek ve şirket gelirlerini artırmak amaçlanmıştır.
Bu doğrultuda öncelikle, sektör ve pazar araştırmaları yapılmış, sonucunda tanıtım ve pazarlama yapılacak ülkeler tespit edilmiş, Türkiye ve İstanbul’da
sağlık sektöründe öne çıkartılacak medikal turizm
alanlarını belirlenmiştir. Bu alanlar, göz, estetik cerrahi, kadın sağlığı ve tüp bebek, kanser, ağız ve diş
sağlığı hizmetleridir.
Sonrasında, Türkiye’de sağlık kuruluşları ile görüşülmüş ve yabancılara yönelik medikal sağlık hizmetleri
sunacak hastane ve poliklinikler belirlenmiştir. Yabancı hastaların sağlık problemlerinde direk hizmet
alınabilecek 40 kişilik bir doktor listesi oluşturulmuştur.
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Anlaşmaların tamamlanmasıyla beraber tanıtım faaliyetlerine başlanmıştır. Turistlerin Türkiye’de alabilecekleri 5 farklı sağlık hizmetine yönelik (Diş, Göz,
Estetik Cerrahi, Tüp Bebek, Kanser Tedavisi) ayrı ayrı
el broşürleri ve kurumsal tanıtım kataloğu Arapça,
İngilizce ve Rusça dillerinde hazırlanmış ve bastırılmıştır.
Basılı materyallerin yanında yine üç farklı dilde bir
tanıtım filmi hazırlanmış ve anlaşmalı yurt dışı acenteleri ile paylaşılmıştır. Tanıtım filminin kısa versiyonu şirketin web sayfası ve sosyal medya hesaplarında
da ayrıca yayımlanmıştır. Proje döneminde yurt dışında farklı mecralarda toplam 12 haber çıkartılmıştır.
Proje süresince 8 farklı ülkede toplam 60’ın üzerinde
kişi ve kurum ile görüşmeler yapılmış, 20’ye yakın
turizm acentesi, doktor ve diğer aracılar ile işbirliğine
gidilmiştir.

Yurt dışında görüşülen acente, doktor, özel sağlık sigortası temsilcileri ile diğer hasta gönderme potansiyeli olan kişiler veya kurumların temsilcilerine özel
hizmet verecek sağlık kuruluşlarının gösterildiği ve
verilecek hizmetlerin detaylarının anlatıldığı info
turlar düzenlenmiştir. Proje boyunca 18 adet info tur
düzenlenmiş ve toplamda bu turlara 96 kişi katılmıştır.
Proje süresince yürütülen tüm çalışmalar ve tanıtım-tutundurma faaliyetleri sonucunda Ağustos
2015 sonuna kadar 30 yabancı turist farklı sağlık
konuları için Tim-Tur üzerinden İstanbul’da sağlık
hizmetleri almak için Türkiye’ye gelmiştir. Ayrıca 2
yerli turiste de İstanbul’da medikal hizmetler için
aracılık yapılmıştır.

TİM-TUR TURİZM İÇ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
Tim-Tur Turizm ve Seyahat Acentası (Tim–Tur Turizm) 1995 yılındaki
kuruluşundan bugüne kadar iş seyahati segmentinde ortak ve partnerleri aracılığı ile ağırlıklı olarak Rusya’dan gelen on binlerce kişiye hizmet
veren A grubu bir seyahat acentesidir. Yurt dışından gelen turist ve misafirlere otel rezervasyonları, turistik geziler, tercümanlık, transfer, VIP
karşılama gibi hizmetler sunmaktadır. Uzmanlık alanlarımızın arasında
Türkiye’den başta Rusya olmak üzere yurt dışına iş seyahatleri yapan kişi

ve kurum temsilcilerine hizmet vermek bulunmaktadır. Bu hizmetler bilet
ve otel rezervasyonları yapmak, vize takip işlemleri, fuar organizasyonları,
iş görüşmeleri, bayii toplantıları ve benzeri aktiviteleri yürütmektir.
Acentemiz incoming ve outgoing hizmeti alanında başta Rusya ve B.D.T.
ülkeleri olmak üzere diğer ülkelerde faaliyet göstermekte ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdürmektedir.
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TMI

Dijital Çağın Küresel Kongre Merkezi:
Lütfi Kırdar

PROJENİN ADI
Dijital Çağın Küresel
Kongre Merkezi: Lütfi Kırdar

YARARLANICININ ADI
UKTAŞ Uluslararası Kongre Sarayı
Tesisleri İşletmeciliği Ticaret A.Ş.

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
633.705,10 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%50 / 316.852,55 TL

P

rojenin genel amacı İstanbul’un kongre turizmi
alanında rekabet gücünün arttırılması ve böylelikle İstanbul’da turizm sektörünün gelişimine katkı
sağlanmasıdır. Bu kapsamda İstanbul’un ilk kongre
ve sergi merkezi olan, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve
Sergi Sarayı’nın teknik kapasitesinin ve hizmet kalitesinin arttırılması ile uluslararası düzeyde etkin bir
şekilde tanıtımına ilişkin altyapının oluşturulması
hedeflenmiştir.
Bu bağlamda öncelikle, proje faaliyetlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesi, beklenen sonuçların elde
edilmesi ve mali desteğin etkin bir şekilde kullanılabilmesi için UKTAŞ bünyesinde bir proje yürütme
ekibi oluşturulmuştur. Yapılan çalışmalar sonrasında
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kongre merkezinde, birçok sektörde kullanılan, bir
anlamda içerik ve medya yönetiminin otomasyonunu
sağlayan “Dijital Yönetim Sistemi” yatırımı yapılmıştır. Tek bir merkezden yönetilen dijital içeriğin bir ağ
üzerinde birçok farklı noktadaki ekrana dağıtılması
anlamına gelen “Dijital Yönetim Sistemi” özellikle
görsel mesajların satın alma noktalarına veya insanların yoğunlukla beklediği alanlarda gösterilmesi
için kullanılmaktadır. İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve
Sergi Sarayı gibi aynı anda ya da farklı zaman dilimlerinde sürekli etkinliklerin gerçekleştirildiği merkezlerde hatanın minimuma indirilmesi, bu süreçte
gerçekleştirilen etkinliklerin etkinlik öncesi ve etkinlik esnasında medya ve içerik yönetiminin gerçekleştirilmesi için de büyük önem taşımaktadır. İstanbul

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı içerisinde yer alan
salonların yönlendirilmesinde kullanılan 400 adet fiziksel yönlendirme tabelasının proje kapsamında yenilenmesi sağlanmış ve sayıları arttırılmıştır. Yapılan
pazarlama faaliyetleri ile birlikte yapılan çalışmalar,
yurt içi ve yurt dışında bulunan halihazırdaki müşterilere ve potansiyel müşteri gruplarına tanıtılmıştır.
Proje kapsamında yapılan bütün yatırımların ve pazarlama faaliyetlerinin sonucunda Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, Uluslararası Kongre Merkezleri
Birliği (AIPC) tarafından AIPC Bronz Standart Belgesi
almaya hak kazanmıştır. Bu belgeyi almaya hak kazanan Türkiye`den ilk kuruluş Lütfi Kırdar Kongre ve
Sergi Sarayı olmuştur.

UKTAŞ ULUSLARARASI KONGRE SARAYI
TESİSLERİ İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.
UKTAŞ, kongre turizmi alanında çağdaş esaslara, bilimsel ve teknik verilere uygun olarak iş ve hizmet üretmek, bu iş ve hizmetlerin gerektirdiği
her türlü ticari, ekonomik ve teknik faaliyetlerde bulunmak üzere kamu ve
özel sektör işbirliği ile kurulmuş bir şirkettir.
UKTAŞ, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Seyahat Acenteleri Vakfı
(TURSAV) ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ile turizm sektörünün lider şirketleri ve önde gelen isimlerinin de aralarında bulunduğu
150 ortağa sahiptir.

1993 yılında kurulan UKTAŞ, kongre turizmini geliştirmek, sektöre yeni
kongre merkezleri kazandırmak ve Türkiye’de konuk ağırlama hizmetlerinin başarı ile verilmesini sağlamak anlayışı ile çalışmalarına başlamıştır.
Bu anlayış ile en gelişmiş teknolojileri de kullanarak, gerek ulusal gerekse
uluslararası ölçekte, hizmet kalitesine yeni standartlar getirerek çalışmalarını yürütmektedir.
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TMI

İstanbul Tasarım Akademisi

PROJENİN ADI
İstanbul Tasarım Akademisi

YARARLANICININ ADI
İDF Uluslararası Fuarcılık AŞ
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
Kale Tasarım Merkezi (İştirakçi)
İBB Turizm Atölyesi (İştirakçi)
İstanbul Turist Rehberleri Odası (İştirakçi)

P

roje kapsamında İstanbul’a özgü turizme yönelik
markalı yenilikçi tasarım ürünlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Proje aracılığıyla 3 ana faaliyet
gerçekleştirilmiştir. Projenin ilk faaliyeti genç profesyonel tasarımcılara yönelik yapılan İstanbul temalı
karma ürünler sergisidir. Sergi iki aşamalı olarak gerçekleşmiştir. İlk olarak ürünlerin belirlenmesi amacıyla seçki yapılmıştır. Seçilen 43 özgün ürün farklı
tarihlerde iki farklı mekanda hedef sektörler ve kamuoyu için sergilenmiştir.
Projenin ikinci ana faaliyeti olarak, 3.-4. sınıf tasarım
öğrencilerine ve yeni mezunlara yönelik Eski Şapka
Fabrikası’nda tasarım atölyeleri gerçekleştirilmiştir.
Şehir, tasarım, üretim ve pazarlama ağırlıklı konuların ele alındığı eğitime, tasarım ağırlıklı bölümlerde
eğitim alan 27 öğrenci/yeni mezun katılmıştır.
Eğitimlerde, IDW Koordinatörü Arhan Kayar, Kale Tasarım Merkezi & Kale Yapı Grubu Stratejik Tasarım
Koordinatörü Sertaç Ersayın, Abra Design kurucu ortaklarından Yüksek İç Mimar Cemal Çobanoğlu, Hard
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
400.735,00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%50 / 200.367,12 TL

Rock Cafe Istanbul Satış ve Pazarlama Müdürü Cristina Lopes, BKG Kurumsal İletişim Müdürü Barış Üstünkaya, Kültür A.Ş Hediyem İstanbul Projesi Marka
Müdürü Talha Yılmaz, Marka ve İletişim Danışmanı
Levent Erden, Endüstriyel Tasarımcı Gamze Güven
deneyimlerini paylaşmış, INFOTRON Uygulama Mühendisi Korhan Ondoğan ise 3D Printer hakkında uygulamalı eğitim vermiştir.
Atölyeler sonucunda tasarım öğrencileri/yeni mezunlar tarafından turizm sektörüne yönelik İstanbul
temalı hediyelik ürünler geliştirilmiştir. Geliştirilen
ürünler arasından seçilen 10 ürün Eski Şapka Fabrikasında 3,5 ay süresince sergilenmiştir.
Sonrasında ise, proje ile ortaya çıkan 53 özgün tasarım ürünün sektörlere ve kamuoyuna tanıtılması
amacıyla basılı ve dijital katalogları hazırlanmıştır.
Bu arada bir tanıtım filmi çekilmiş ve web sitesi oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra 2 ayrı basın lansmanı
yapılmıştır.

Proje sonucunda, toplam 53 özgün ürün sektöre kazandırılmış, 3 atölye ve 2 sergi gerçekleştirilmiştir.
Proje ile 8.450 tasarımcıya doğrudan erişim sağlanmıştır. 65 tasarımcı etkinliklere doğrudan katılmış;
toplamda hedef sektörler ve kamuoyundan 34.700
kişi projeyi izlemiştir.
Proje etkinlikleri, İstanbul Design Week (IDW) ve Türkiye İnovasyon Haftası gibi turizm, imalat ve yaratıcı sektörlerin birarada bulunduğu 2 büyük kitlesel
etkinliğe taşınmıştır. Projenin görünürlüğü, radyo-TV
programlarına, online-basılı yayınlara, turizm, tasarım, imalat sektörleri ve popüler magazin yayınlarına
taşınmıştır.

İDF ULUSLARARASI FUARCILIK AŞ
Idf, 2005 yılında kurulmuştur. “Tasarım ve Sanatın İstanbul Organizasyonu” olarak özellikle fuar turizmi alanında bir çekim merkezi haline
gelen İstanbul’da sektörel fuarların yanısıra tasarım endüstrisinin ve sanat buluşmalarının da bu fuar ve etkinliklerdeki varlığını artırmak hedefi
gütmektedir. İdf’nin en büyük amacı uluslararası fuar organizasyonlarını
İstanbul’da gerçekleştirerek kenti dünya için odak noktası yapmaktır. Sanat, tasarım, moda ve müzik alanlarında kent şehir etkinlikleri, ulusal ve
uluslararası festivaller, uluslararası konferanslar, fuar ve sergi tasarımı,
fuar organizasyonu ve fuar iletişimi alanlarında çalışmaktadır. Idf, 2011
yılından beri Uluslararası Endüstriyel Tasarım Kuruluşları Konseyi (ICSID)
üyesidir.

İDF 10 yıldır Türkiye’nin ilk ve en popüler uluslararası tasarım fuarını “İSTANBUL DESIGN WEEK(İDW)” gerçekleştirmektedir. Art-Beat Sanat Fuarı, İstanbul Design Talks projelerinin yanısıra İsvicre Kültürel Festivali,
İstanbul Fashion Week, ShoppingFest, EXPO Milano 2015 Türkiye, Türkiye
İnovasyon Haftası, Uluslararası Antalya Jazz Festivali, İstanbul BlueNight
Festivali, Van Gogh Alive Sergisi, Alaçatı Festivali gibi pek çok projede
imzası bulunmaktadır.
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Programın Genel Hedefi
“Katma değeri, teknoloji ve bilgi yoğunluğu
yüksek ürün ve hizmetler ile İstanbul’un küresel ekonomide söz sahibi olabilmesi için yenilik
ve yaratıcılık odaklı ekonomik yapının benimsenmesi ve bu doğrultuda İstanbulluların yenilik üretme ve yaratıcılık kapasitelerinin geliştirilmesidir.”

YENİLİKÇİ
İSTANBUL
MALİ DESTEK PROGRAMI

İstanbul Bölge Planı gelişme eksenlerinden Küresel
Ekonomide Söz Sahibi, Yüksek Katma Değer Üreten,
Yenilikçi ve Yaratıcı Ekonomi kapsamında yer alan
strateji ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde faydalanılan enstrümanlardan biri de Mali Destek Programıdır.
Bu kapsamda, Onuncu Kalkınma Planı ve İstanbul
Bölge Planı vizyonu, gelişme eksenleri ve stratejik amaçları doğrultusunda, Yenilikçi İstanbul Mali
Destek Programı ile katma değeri, teknoloji ve bilgi
yoğunluğu yüksek ürün ve hizmetler ile İstanbul’un
küresel ekonomide söz sahibi olabilmesi için yenilik
ve yaratıcılık odaklı üretim yapısının benimsenmesi;
İstanbulluların yenilik üretme ve yaratıcılık kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Arka plan
Ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerin ulusal sınırları aşarak, dünya çapında yayılmasını ifade eden
küreselleşme ve bilgi toplumuna geçiş sürecinde ortaya çıkan hızlı değişime paralel olarak rekabet ve
rekabet edebilirlik kavramları ön plana çıkmakta; işletme, bölge ve ülke olmak üzere tüm düzeylerde hızlı
bir yarışı beraberinde getirmektedir. Bu rekabet ortamında birçok ürün ve hizmet, fikir aşamasından piyasaya sunumlarına ve sonrasında verilen hizmetlere
kadar farklı ülkelerin katkısı ile meydana gelmekte,
bu üretim sürecinde ülkeler değere yaptıkları katkı
oranında kazanç elde ederek küresel ekonomiyi yönlendirme gücünü kazanmaktadır. Bu süreçte, yenilik
ve yaratıcılık, yüksek katma değer yaratabilmenin,
küresel değer zincirinde yükselmenin, küresel ölçekte rekabet edebilirliğin ve dolayısıyla da kalkınmanın
anahtarı haline gelmektedir.
Bir ülkenin sahip olduğu yenilik ve yaratıcılık kapasitesi ile o ülkenin küresel rekabet gücü, uluslararası ticaret hacmi, uzun dönemli ve sürdürülebilir
ekonomik büyümesi gibi birçok gösterge arasında
pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Bu sebeple, yenilik
çalışmaları tüm dünyada ön plana çıkmış ve bu çalışmalara ayırılan fonlar hızlı bir artış göstermiştir.
Türkiye’nin Ar-Ge ve yenilik alanlarındaki vizyonu;
2011-2016 Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi’nde “Ürettiği bilgi ve geliştirdiği teknolojileri,
ülke ve insanlığın yararına yenilikçi ürün, süreç ve
hizmetlere dönüştürebilen Türkiye” olarak belirlenmiştir. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü tarafından 2013
yılında yayınlanan Global Yenilik Endeksi’ne göre
Kuzey Afrika-Batı Asya (NAWA) bölgesinde yer alan
ülkemiz bölgesinde 10. dünyada ise 68. sırada yer almıştır. Birleşmiş Milletler Yaratıcı Ekonomi 2010 raporuna göre ise Türkiye, yaratıcı ürünler ihracatında
dünya çapında 18. sırada gösterilmiştir.
İstatistikler Türkiye ekonomisinin daha çok emek yoğun, orta ve düşük seviye teknoloji kullanan, düşük
katma değerli bir üretim yapısına sahip olduğunu ve
bu yapının Türkiye’nin dış ticaret performansını ve
ekonomik büyümesini olumsuz etkilediğini göstermektedir. Türkiye sanayisi, ileri teknoloji üretimi ve

kullanımında gelişmiş ülke sanayilerinin oldukça gerisinde yer almaktadır. AB(28) ülkelerinde ileri teknoloji ihracatının toplam ihracat içerisindeki payı %15,6
olurken, Türkiye’de bu oran 2011 yılındaki %1,6 seviyesinden 2012 yılında %1,5’e gerilemiştir (EUROSTAT, 2012). OECD tarafından yayınlanan verilere göre
ise 2007 yılında Türkiye’de orta teknoloji ürünlerin
toplam ürün ihracatı içerisindeki payı %32,1, ileri teknoloji ürünlerin ise %4,5’tir. Benzer şekilde İstanbul,
emek yoğun üretime dayalı sektörlerde güçlü ihracat
potansiyeline sahipken; yüksek ve orta teknolojiye
dayalı ürünlerde net ithalatçı durumundadır. Ülke sanayisine paralel olarak İstanbul’un da ileri teknoloji
üretiminde ve kullanımında geri kalmış olmasının ortaya çıkardığı sorunlardan biri düşük katma değerli
üretim yapısıdır.
Ülkemizin orta gelir ya da orta teknoloji tuzağı olarak
adlandırılan durumdan kurtulup yüksek gelir grubunda bulunan ülkeler arasına girebilmesi ve 2023
yılı için belirlenen ekonomik hedeflere ulaşabilmesi
ancak Ar-Ge, yenilik ve yaratıcılık çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılacak yüksek katma değerli, ileri
teknolojili ürün ve hizmetlerin üretimi ve ihracatı ile
mümkün olabilecektir. Bu katkının sağlanmasında
İstanbul’da yürütülen yenilik ve yaratıcılık faaliyetlerinin ticarileştirilerek Bölge ve ülke için ekonomik
değer yaratması önem taşımaktadır. Bu amaçla, üniversiteler ve özel sektör arasında bilgi ve teknoloji
transferinin gerçekleşmesini ve sonrasında ticarileştirilmesini sağlayacak ara yüz mekanizmalarının
önemi gittikçe artmaktadır. Günümüzde bu işbirliğinin gerçekleştirildiği yerlerin başında teknoloji geliştirme bölgeleri (TGB) gelmektedir. 2013 yılı itibarı
ile İstanbul’da biri kurulma aşamasında olmak üzere
toplam beş adet TGB bulunmaktadır. Bu özelliği ile İstanbul, Türkiye’nin Ankara’dan sonra en çok TGB’ye
sahip ikinci bölgesidir. Üniversiteler ve teknoparklar
bünyesinde faaliyet gösteren teknoloji transfer ofisleri (TTO), Ar-Ge ve yenilik çalışmalarından elde edilen
fikri hakların korunması ve yönetimi, çıktıların ticarileştirilmesi ve Bölge ekonomisine katkıda bulunmasında önemli rol oynayan bir başka ara yüz mekanizması olup, İstanbul’da bulunan TTO’ların sayısı hızla
artmaktadır.
Onuncu Kalkınma Planı’nın “Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Büyüme” ekseniyle de vurgulanan küresel ekonomide rekabet edebilen Türkiye hedefi doğrultusunda ülkemizde gerçekleşecek ekonomik dönüşümün
İstanbul’dan başlaması ve İstanbul’da yaratıcılığa
ve yenilikçiliğe ağırlık verilerek katma değeri yüksek
üretim yapısına geçilmesi gerekmektedir. 2014-2023
İstanbul Bölge Planı’nın tüm gelişme eksenlerinde
yaratıcılık ve yeniliğe vurgu yapılmış; ekonomik gelişme ekseni ise küresel ekonomide söz sahibi, yüksek katma değer üreten, yenilikçi ve yaratıcı bir İstanbul ekonomisi yaratmak üzere oluşturulmuştur.
İstanbul’un yenilik, yaratıcılık ve yüksek katma değerli faaliyetlerde bir küresel çekim merkezi olması,
Bölgeye çekilecek nitelikli işgücü ve yatırımlarla bu

dinamizmin hızlanarak küresel değer zincirlerinde
güçlü bir yer edinilmesi amaçlanmıştır.
Programın Hedef ve Öncelikleri
Programın Genel Hedefi: “Katma değeri, teknoloji ve
bilgi yoğunluğu yüksek ürün ve hizmetler ile İstanbul’un küresel ekonomide söz sahibi olabilmesi için
yenilik ve yaratıcılık odaklı ekonomik yapının benimsenmesi ve bu doğrultuda İstanbulluların yenilik üretme ve yaratıcılık kapasitelerinin geliştirilmesidir.”
Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı ile İstanbul
ekonomisinde hedeflenen dönüşümü kalıcı kılmak
için yenilik üretmeye ve yaratıcılığa imkân verecek
işbirliği ağlarının ve ara yüz mekanizmalarının oluşturulması, girişimcilik ekosistemini oluşturan yapıların güçlendirilmesi, yaratıcı ve yenilikçi fikirler üretebilen, bunları ekonomik değere dönüştürerek yaşam
kalitesini yükseltmek üzere kullanabilen insan kaynağının geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Öncelikler
Öncelik 1. İstanbul’un yüksek katma değerli ürün ve
hizmetlerle küresel değer zincirinde üst sıralarda yer
alabilmesi için özgün tasarım ve yenilik faaliyetlerinin artmasını sağlayacak; bilgi ve yenilik üretmeye ve
yaratıcılığa imkân verecek ve bunlara dayalı girişimciliği geliştirecek işbirliği ağlarının, kümelenmelerin,
ortak kullanım alanlarının ve ara yüz mekanizmalarının oluşturulması ve geliştirilmesi.
Bu öncelik kapsamında Bölge’de yüksek katma değer yaratan, yenilik ve yaratıcılığa dayalı faaliyetlerin
artması, sonrasında ticarileşerek Bölge ve ülke için
ekonomik değer yaratması amacıyla üniversiteler ve
özel sektör arasında işbirliği ağlarının, kümelenmelerin, bilgi ve teknoloji transferinin gerçekleşmesini
sağlayacak ara yüz mekanizmalarının oluşturulması
amaçlanmıştır. Yaratıcılık ve yeniliği geliştirmek üzere farklı üniversitelerin, kurum ve kuruluşların birlikte kullanacağı, farklı disiplinler ve yaklaşımların
ortak kullanımına ve çeşitliliğe imkân veren enstitü, kuluçka merkezi, inovasyon ve teknoloji transfer
merkezleri, tasarım merkezleri, teknoloji danışmanlık
merkezleri... vb. ortak yapıların kurulması ve geliştirilmesi; mevcut ortak alanların geliştirilerek atıl kapasitelerinin değerlendirilmesi hedeflenmiştir.
Öncelik 2. Yenilik ve yaratıcılığın ticarileşerek ekonomik değere dönüştürülmesine yönelik faaliyetlerin
desteklenmesi.

Bu öncelik kapsamında yenilik ve yaratıcılığa dayalı faaliyetlerin ticarileştirilmesi ve ekonomik değer
yaratması amacıyla girişimcilik kapasitesinin artırılması ve iş geliştirmenin teşvik edilmesine yönelik
faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla yenilik ve yaratıcılığa dayalı girişimciliğin teşvik
edildiği, girişimcilere gerekli olanakların sunulduğu
girişimcilik ekosistemini oluşturan yapıların (eğitim
kurumları, kamu kurumları, STK’lar; birlikte çalışma
alanları, hızlandırma programları, fikir bankası, fikir
destek ofisi, girişimcilik kampları... vb.) ve yenilik
ve yaratıcılığın geliştirilmesine yönelik ara yüzlerin
(kuluçka merkezi, inovasyon ve teknoloji transfer
merkezleri, tasarım merkezleri, teknoloji danışmanlık
merkezleri... vb.) yenilik ve yaratıcılığın ticarileşme
yoluyla ekonomik değere dönüştürülmesine yönelik
faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflenmiştir.
Öncelik 3. İstanbul’da yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kentsel hizmetlerde yenilikçi uygulamaların geliştirilerek hayata geçirilmesinin sağlanması.
Başta İstanbullular olmak üzere, çok sayıdaki ulusal ve uluslararası ziyaretçiye sunulan kentsel hizmetlerin çeşitliliği, kalitesi, erişilebilirliği İstanbul’da
yaşam kalitesini belirlemektedir. Bu öncelik kapsamında kentsel hizmetlerde yenilikçi, akıllı ve yaratıcı
uygulamaların hayata geçirilmesi yoluyla İstanbul’da
yaşam kalitesinin artırılması hedeflenmiştir.
Öncelik 4. İstanbul’da yaratıcı ve yenilik üretebilen
ve bunlardan doğan fikri ve sınai mülkiyet haklarının
korunması ve ticarileşmesi konusunda bilinç ve farkındalık sahibi insan kaynağının geliştirilmesi.
Bu öncelik kapsamında Bölgede yenilik ve yaratıcılık çalışmalarından elde edilen fikri ve sınai hakların
korunması ve doğru yönetiminin, çıktıların ticarileştirilmesi ve ekonomik değere dönüşmesi bakımından
önemini vurgulamaya yönelik faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmıştır. Bu süreçte İstanbul’da yaratıcı
ve yenilik üretebilen, patent, faydalı model, tasarım
vb. sayılarının artırılması sağlayan insan kaynağının
aynı zamanda fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması ve ticarileşmesi konusunda bilgi, bilinç ve
farkındalık sahibi olması hedeflenmiştir.
Bu program için 25.000.000 TL kaynak tahsis edilmiştir. Program kapsamında 24 proje toplam uygun
maliyetlerin %25’i ile %90’ı oranında desteklenmiştir.

YEN

İstanbul Sanayi İnovasyon Endeksi

PROJENİN ADI
İstanbul Sanayi
İnovasyon Endeksi

YARARLANICININ ADI
İstanbul Sanayi Odası

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
562.318,56 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%80,40 / 452.084,97 TL

P

roje kapsamında İstanbul’da yenilik ve yaratıcılık odaklı ekonomik yapının benimsenerek İstanbul’un yenilik üretme ve yaratıcılık kapasitesinin
geliştirilebilmesi için İstanbul sanayi sektörünün bu
alandaki kapasitesinin artırılmasına dair politikalar
belirlenmesine imkân verecek verilerin toplanmasını sağlayan bir ölçüm metodolojisinin geliştirilmesi
amaçlanmıştır.
Bu kapsamda öncelikli olarak literatür araştırması
yapılmış, metodolojide kullanılacak yöntem üç ana
başlıkta Kurumsal Operasyon Modeli, İnovasyon Süreci ve İnovasyon Çıktısı veri başlıkları için potansiyel parametreler olarak belirlenmiştir. Tüm bu
parametreler doğrultusunda İstanbul Sanayi İnovasyon Endeksi’nin kural seti ve veri toplama araçlarının tasarlanması sürecinin temeli atılmıştır. Sistemin
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işleyişini, metodolojiye ilişkin genel süreç akışını ve
etik kurallarını içeren bir kural seti oluşturulmuştur.
Kural seti ve veri toplama aracı, verilerin mümkün
olduğunca doğrulanabilir bir şekilde elde edilmesine
olanak sağlayacak şekilde gerçekleştirilmiştir.
Kural seti raporunda tanımlanmış ihtiyaçlar doğrultusunda, projenin veri toplama ve analiz arayüzü olarak kurgulanan “İstanbul Sanayi İnovasyon Endeksi
web sayfası tasarlanmıştır. 20 gönüllü sanayi firması
ile pilot uygulama gerçekleştirilmiştir.
Yapılan uygulamada firmaların düzenlenen etkinliklere ilgi gösterdiği ve katılım sağladığı, sanayi firmalarının verileri derleyeceği İK kapasitesinin olduğu,
firmaların güvenle bilgilerini paylaştığı görülmüştür.
İstanbul Sanayi Odası, proje kapsamında geliştirmiş

olduğu İstanbul Sanayi İnovasyon Endeksi metodolojisi ile doğası gereği ölçümlenmesi zor bir alan
olan inovasyon yetkinliğini, ölçümleyecek konuma
gelmiş, İstanbul’un daha yüksek katma değerli ürün
ve hizmetlerle küresel değer zincirinde üst sıralarda

yer alabilmesine yönelik politikalar, araçlar ve somut
çözüm önerileri geliştirebilecek ve bu yolla imalat
sektörüne daha çok fayda sağlayacak bir yetkinliğe
sahip olmuştur.

İSTANBUL SANAYİ ODASI
İstanbul Sanayi Odası, 16.000’e yaklaşan üyesi ile Türkiye’nin en köklü ve
en büyük sanayi odasıdır. İstanbul Sanayi Odası üyesi sanayi kuruluşları
toplam sanayi katma değerinin yaklaşık %36’sını, Türkiye sanayi sektörü üretiminin yaklaşık %34’ünü gerçekleştirmekte olup; toplam sanayi
istihdamının yaklaşık %15’ini sağlamaktadır. Türkiye ihracatının yaklaşık
%36’sı ise İSO üyesi firmalar tarafından gerçekleştirilmektedir. Türkiye’nin
500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun yaklaşık %40’ı İSO üyesidir.
İstanbul Sanayi Odası Kapasite Raporları, Ekspertiz Raporları, Yatırım
Teşvik Belgesi, Dolaşım Belgesi, Türk Malı Belgeleri, Sayısal Takograf vb.
hizmetlerinin yanı sıra birçok çalışma ve projeyi de başarı ile yürütmüş/
yürütmektedir. Bu çalışmalar arasından en önemlileri aşağıdaki gibidir:
•Sanayi Kongreleri: İSO, 2002 yılından beri Sanayi Kongresini gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda 8 Ekim 2015 tarihinde Vasatlıktan Çıkış İçin
İnsan ve Kültür teması ile 13. Sanayi Kongresi 2.000’den fazla kişinin
katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
•İnovasyon: 2009 yılında ilki, 2014 yılında ise üçüncüsü gerçekleştirilen inovasyon ödülleri ile firmalarımızın süreç, insan kaynakları, yönetim,
ürün alanlarındaki yenilikçi yaklaşımları ödüllendirilmektedir. Bu sayede
ülkemizde ve sanayimizde yenilikçilik kültürünün yaygınlaşmasına katkıda
bulunulmaktadır..

•Üniversite-Sanayi İşbirliği: İSO’nun öncelikli hedeflerinden biri; üniversite ve sanayi arasında etkin, nitelikli, gerçekçi ve sonuca ulaşabilen işbirliklerinin oluşturulması ve sınırlı kaynakların rasyonel bir şekilde kullanılması için kuvvetli bir koordinatör olmaktır.
Bu kapsamda, İstanbul’da faaliyet gösteren köklü devlet üniversitelerinden; Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Yıldız
Teknik Üniversitesinin katılımlarıyla, Teknoloji Transfer Ofisleri, sanayi
firmaları ve ilgili tüm kurum - kuruluşlar arasında işbirliği-güç birliği oluşturulması amacıyla tüm paydaşları buluşturmayı hedefleyen bir işbirliği
platformu olan Sanayi Platformu kurulmuştur.
•500 Büyük Sanayi Kuruluşu: Her yıl, iş dünyası ve ekonomi profesyonelleri tarafından büyük bir ilgiyle beklenen çalışma ile Türkiye’nin Birinci ve
İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nu belirlenmektedir.
Bu faaliyetler dışında İSO Bünyesinde Sanayinin Yerleşimi ve OSB’ler, Avrupa İşletmeler Ağı, Mesleki Eğitim, Dış Ticaret Projeleri vb. birçok çalışma
yürütülmektedir.
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YEN

Siber Güvenlik ve Biyometrik Araştırmalar
Danışmanlık ve Test Merkezi

PROJENİN ADI
Siber Güvenlik ve Biyometrik
Araştırmalar Danışmanlık ve
Test Merkezi

YARARLANICININ ADI
Yıldız Teknik Üniversitesi
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
Türk Standartları Enstitüsü (İştirakçi)

P

roje kapsamında, güvenli biyometrik ürün araştırma ve geliştirmeyi, ürün test kriterlerinin belirlenmesini, bu sistemlerle ilgili veri tabanlarının oluşturulmasını, olası siber saldırıların belirlenmesini ve bu
durumlara karşı alınabilecek önlemlerin tespit edilmesini sağlayabilecek bir merkez kurulması amaçlanmıştır. Ayrıca kurulacak merkezin biyometrik cihazlar
ve siber güvenlik sistemleri için standartların ve ortak kriterler (Common Criteria) çerçevesinde koruma
profillerinin (Protection Profiles) geliştirilmesine ve
mevzuat eksikliklerinin tamamlanmasına hizmet etmesi hedeflenmiştir.
Proje neticesinde Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde adı geçen merkez kurulmuş ve 16
Haziran 2015 tarihinde faaliyete başlamıştır.
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.291.987,50 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%89,99 / 1.162.614,95 TL

Siber güvenlik ve biyometrik araştırmalar alanında
faaliyet gösteren paydaşlara merkez bünyesinde yapılacak faaliyetleri tanıtmak amacı ile TESEM 2015
Kurultayında ve ICSG 2015 3. Uluslararası İstanbul
Akıllı Şebekeler Kongresinde sunumlar yapılmıştır.
Tanıtım faaliyetleri web sayfası aracılığı ile etkin bir
şekilde yapılmıştır.
Ayrıca merkez bünyesinde çalıştay düzenlenerek sektörden ve üniversitelerden konu ile ilgili kişiler bir
araya getirilmiştir. Çalıştayda siber güvenlik ve biyometrik çalışmalar alanında faaliyet gösteren paydaşlara yönelik bilgi paylaşımında bulunulmuş, proje
vizyonu doğrultusunda gereksinimler ve ortak çalışma imkanları belirlenmiştir. Ayrıca çalıştayda konularında uzman sektörden ve üniversitelerden davetli

konuşmacıların sunumları yer almış ve düzenlenen
bir panel ile mevcut sorunlar ve çözüm önerilerinin
tartışıldığı bir platform oluşturulmuştur.

tartışılmıştır. Bu çalışmaların sonucunda 4 adet ulusal ve uluslararası nitelikli proje hazırlanmış ve değerlendirilmek üzere TÜBİTAK’a iletilmiştir.

Türkiye’de bir ilk olan merkezin açılışı, görsel ve yazılı basında önemli bir yer almış ve üniversitemizin
bu alanda öncü kurum olmasını sağlamıştır. Açılışı
ve çalıştayı takiben aralarında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ABD Büyükelçiliği gibi kurumların da bulunduğu çok sayıda kurum ve kuruluş
ile toplantılar düzenlenerek ortak çalışma olanakları

Kurulan bu merkezde, gerçekleştirilecek yenilik ve yaratıcılığa dayalı faaliyetler ile üniversite ve özel sektör arasında işbirliği ağlarının, kümelenmelerin, bilgi
ve teknoloji transferinin gerçekleşmesi sağlanmıştır.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Yıldız Teknik Üniversitesi, 1911 yılında Kondüktör Mekteb-i Alisi adıyla kurulmuş olup 100 yılı aşkın bir süredir kesintisiz olarak eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 03 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı yasayla,
üniversitemiz Yıldız Teknik Üniversitesi adını almış; Mühendislik Fakültesi;
Elektrik-Elektronik, İnşaat, Makine ve Kimya-Metalurji fakülteleri olarak
4 fakülteye ayrılmış ve yeniden yapılandırılmıştır. Ayrıca İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi, bünyesine eklenmiştir. Kocaeli Mühendislik Fakültesi ile
Kocaeli Meslek Yüksekokulu Üniversiteden ayrılarak Kocaeli Üniversitesi
adı altında yeniden yapılandırılmıştır.
Günümüzde Yıldız Teknik Üniversitesi; 10 fakülte (Eğitim, Elektrik-Elektronik, Fen-Edebiyat, Gemi İnşaatı ve Denizcilik, İktisadi ve İdari Bilimler,
İnşaat, Kimya-Metalurji, Makine, Mimarlık, Sanat ve Tasarım), 2 enstitü
(Fen Bilimleri ve Sosya Bilimler), yabancı diller yüksekokulu ve 30.000
öğrencisi ve 3000’e yakın akademik ve idari personeli ile eğitim-öğretimini sürdürmektedir. Üniversitemizin Misyonu; evrensel değerlerle donanmış, kendisini sürekli yenileyen, yaşam boyu öğrenmeyi hedef edinmiş,

analiz ve sentez yapabilen, yaratıcı, girişimci, sorgulayıcı, etik değerleri
özümsemiş, takım çalışmasına yatkın bireyler yetiştiren; Ulusal ve uluslararası işbirliği ve dayanışma anlayışıyla toplumun kalkınmasına ve yaşam
kalitesinin yükseltilmesine yönelik eğitim, bilimsel araştırma, teknoloji
geliştirme ve sanat çalışmalarına öncülük eden bir üniversite oluşumu
gerçekleştirmektir. Üniversitemizin Vizyonu; eğitim, araştırma ve kültür
ortamı ile tercih edilen bir dünya üniversitesi olmaktır.
Merkezin kurulumunun gerçekleştiği Elektrik-Elektronik Fakültesi bünyesindeki bölümlerindeki öğretim elemanları eğitim-öğretim hizmeti yanında araştırma, danışmanlık, ulusal ve uluslararası proje çalışmalarında da
bulunmaktadır. Bu kapsamda, ilgili sektörlerle birlikte teknolojik araştırmalara ve buna bağlı ürün geliştirmesi veya ürün elde edilmesi çalışmalarına da katkı sağlanmaktadır. Böylece elde edilen birikim ve tecrübe ile
öğrencilerin aynı zamanda tasarımcı ve girişimci özelliklerinin artmasına
yarar sağlanmaktadır.
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YEN

Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi İle Toplu
Taşımada Hizmet Kalitesinin Arttırılması

PROJENİN ADI
Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi İle
Toplu Taşımada Hizmet
Kalitesinin Arttırılması

YARARLANICININ ADI
İstanbul Elektrik Tünel Tramvay
İşletmeleri Genel Müdürlüğü

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
4.254.500,00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%33,10 / 1.408.429,72 TL

P

roje kapsamında, İstanbul’da kent içi toplu ulaşımın kalitesini akıllı sistemlerle yükseltmek amaçlanmıştır.
Bu doğrultuda otobüs ve duraklarda ileri teknoloji
bir altyapı kullanarak yolculara mümkün olan en dinamik bilgilendirmeyi sağlamak ve bu sayede toplu
ulaşımda can ve mal güvenliğini arttırmak hedeflenmiştir. Engelli yolculara maksimum erişilebilirlik sağlayan yeni nesil teknolojileri hayata geçirmek, yeni
teknolojiler yardımıyla hat planları üzerinde model-
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leme ve optimizasyon yapmak ile yol ve yolcu durumuyla ilgili acil durumlarda gerekli direktifleri verecek yeni bir yönetim sistemi kurmak da projenin diğer
amaçlarındandır.
Bu amaçları hayata geçirmek üzere, proje süresince, araç içi internet sistemi, araç içi USB şarj sistemi,
araç içi ve duraklara bas-konuş sistemi, yolcu sayma
sistemi tahmin algoritmasının güncelleştirilmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

İSTANBUL ELEKTRİK TÜNEL TRAMVAY
İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İstanbul kent içi ulaşımı 1869 yılında Dersaadet Tramvay Şirketi`nin kurulması ve Tünel Tesisleri`nin inşasıyla başlar. 1871 yılında ilk atlı tramvay
hizmete girer. 1913 yılında Silahtarağa’da Türkiye’nin ilk elektrik fabrikası
kurulur. Ardından Şubat 1914’te elektrikli tramvay işletmeciliğine geçilir.
1926 yılında ilk otobüsler alınır. Bir süre muhtelif yabancı şirketler tarafından işletilen elektrik, tramvay ve tünel işletmeleri 1939 yılında millileştirilerek 3645 sayılı yasa ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel (İETT)
İşletmeleri Umum Müdürlüğü adı altında bugünkü hüviyetine kavuşur.

olarak yerini alan metrobüs projesi İETT’ye ulusal ve uluslararası alanda
pek çok ödül kazandırır. 2010 yılında, Türkiye’de toplu ulaşım kültürünün
oluşturularak yaygınlaştırılması amacıyla her yıl aralık ayı başında ‘Toplu
Ulaşım Haftası’ düzenlenerek bir dizi etkinlikle kutlanması kararlaştırılır.
İstanbul’da sürekli artan yolculuk talebini karşılamak ve İETT’nin mevcut
filosunu desteklemek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakiyle
Otobüs A.Ş. firması kurularak 2011 yılının mayıs ayında hizmet vermeye
başlar.

1945 yılında Yedikule ve Kurbağalıdere havagazı fabrikaları ile bu fabrikaların beslediği İstanbul ve Anadolu havagazı dağıtım sistemleri İETT’ye
devredilir. Elektrikli tramvaylar 1961 yılında Avrupa, 1966 yılında ise Anadolu yakasında seferden kaldırılır. 1961 yılında işletmeye alınan troleybüsler, 1984’e kadar İstanbullulara hizmet verir. 1982 yılında çıkarılan bir
yasa ile tüm elektrik hizmetleri, hak ve vecibeleriyle Türkiye Elektrik Kurumu’na (TEK) devredilir. Havagazı üretim ve dağıtım faaliyeti, doğalgazın
gelmesiyle 1993 yılında sona erdirilir. Bugün yalnızca kent içi toplu ulaşım
hizmeti veren İETT; otobüs, tramvay ve tünel işletmeciliğinin yanında Özel
Halk Otobüsleri’nin yönetim, yürütüm ve denetiminden sorumludur. İETT
ayrıca İstanbul’daki raylı sistemlerin (metro, hafif metro) bir bölümünün
yapımını (Eminönü-Kabataş, Sultançiftliği-Edirnekapı, Edirnekapı-Topkapı, Otogar-Başakşehir) üstlenmiştir.

2011 yılında İETT bünyesinde yürütülen kalite standardizasyonu çalışmaları tamamlanarak ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre
Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
belgeleri SGS tarafından onaylanır. İETT ayrıca KalDer tarafından yürütülen ‘Ulusal Kalite Hareketi’ne katılır. 2012 yılında İETT otobüslerinin sarı
renkli ve beyaz damalı olması kararlaştırılır. İETT filosunun yaş ortalamasını 5’in altına düşürmek amacıyla Euro V standartlı çevreci motora sahip,
klimalı, konforlu ve engelli erişimine uygun yüzde 100 alçak tabanlı otobüs alımı yoluna gidilir. İstanbul’daki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla 2012 yılı sonlarına doğru toplu taşıma yolu (bus lane) uygulamasına
geçilir. İstanbullulara uzun yıllar hizmet veren ve tarihe tanıklık eden Man
ve Ikarus marka otobüsler 2013 yılı sonunda servis dışına çıkarılır. Bunun yerine 1705 yeni ve konforlu otobüs alınarak İETT filosu gençleştirilir.
2014 yılı başında göreve başlayan 965 şoförle İETT’nin şoför yaş ortalaması 31.4 olur. Bu arada İETT ve Özel Halk Otobüsü şoförlerine eğitim
vermek amacıyla İETT Akademi oluşturulur. İETT’nin durakları akıllı hale
getiren MOBİETT uygulaması 2014 yılında geliştirilerek yolcuların kullanımına sunulur.

Tarih 2007 yılının Eylül ayını gösterdiğinde şehir için tamamen yeni bir
sistem olan ve İstanbul’a özgün şekilde tasarlanan metrobüs devreye
alınır. İlk etapta Avcılar-Topkapı arasında hizmete giren metrobüs bir yıl
sonra Söğütlüçeşme’ye uzatılarak şehrin iki yakasını en kısa yoldan birbirine bağlar. Bu haliyle dünyada iki kıtayı birbirine bağlayan tek sistem
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YEN

Aktif ve Akıllı Yaş Alma Merkezi Yaşlılıkta Zihinsel
Düzeyin Korunması Amaçlı Sosyal İş Modeli

PROJENİN ADI
Aktif ve Akıllı Yaşalma Merkezi
Yaşlılıkta Zihinsel Düzeyin
Korunması Amaçlı
Sosyal İş Modeli

YARARLANICININ ADI
Maltepe Üniversitesi
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müd. (Ortak)

P
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
371.950,00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%89,86 / 334.231,66 TL

roje kapsamında, İstanbul’un, geleceğin en önemli
sorunlarından biri olan yaşlanma, yaş alma, aktif ve akıllı yaş alma konusunda söz önceliği olan,
çekici ve yaşam kalitesi yüksek, yaşlı dostu bir kent
haline gelmesini sağlamak amaçlanmıştır. Bu genel
amaç doğrultusunda, kentte yaşayanların yaşlılıkta
zihinsel düzeylerinin korunması amacıyla, çok disiplinli, ortak aklı ve üzerinde uzlaşma sağlanan uluslar
arası ve yerel bilimsel bilgiyi, etkinlik, hizmet, ürün
ve eylemleri üretecek, araştırmaları destekleyecek bir
merkez kurmak hedeflenmiştir.

Bütün bu amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilen
proje faaliyetleri neticesinde “Aktif ve Akıllı Yaş Alma
Merkezi” kurulmuştur. Merkezde, zihinsel düzeyin
korunmasına katkı sağlayacak tüm bilgi, egzersiz
ve aktivitelerin bilimsel çalışmalarının yapılmasını
ve kullanılmasını sağlayacak alt yapı oluşturulmuştur. Yaşlılıkta zihinsel düzeyin korunması ile ilgili iki
önemli araştırma yapılmıştır. Etiler Huzurevinde “Zihinsel Düzeyin Korunması için Egzersiz Araçları Geliştirme” ve “Yaşlıların Yaşama Bakışı ve Beklentileri”
semineri 60 yaşlı katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.

Bunun yanı sıra tüm etkinlikleri ve araştırmaları, hizmet ve ürünleri duyuracak, tanıtacak, bilgilendirecek
kolay erişimli ve katılımlı bir web portalı, bilgisayar
yazılımı ve veri tabanı oluşturmak da projede hedeflenen diğer hususlardır.

Bunun yanı sıra eğitimci eğitimleri yapılmış, araştırma kitapçıkları hazırlanarak ilgili kurum, kuruluş
ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. Uluslararası katılıma
olanak sağlayan sempozyum düzenlenmiş olup, Hollanda Groningen Üniversitesi Nöropsikoloji Bölüm

Başkanı Andre Aleman, proje ile ilgili alanlarda bilgilendirme seminerleri gerçekleştirmiştir. Ayrıca, iletişim, tanıtım, öğrenme ve katılım konusunda dinamik
ve etkileşimli bir ortam yaratmak amacıyla aktif yasalma.org isimli bir web sitesi oluşturulmuştur.

“Aklınla Çok Yaşa” adlı bir belgesel filmi ve “Yaşsızlığı
Seçenler” fotoğraf sergisi ve sergi kitapçığı hazırlanmıştır. Aktif ve Akıllı Yaş Alma Merkezi tanımladığı
ve hedeflediği tüm faaliyetleri gerçekleştirmek üzere
çalışmalarına devam etmektedir.

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Maltepe Üniversitesi Eğitim, Fen-Edebiyat, Güzel Sanatlar, Hukuk, İktisadi
ve İdari Bilimler, İletişim, Mimarlık ve Tasarım, Mühendislik ve Doğa Bilimleri ile Tıp Fakültesi olmak üzere dokuz fakülteye sahiptir. Fakültelerimizde
kendi alanlarında son derece yetkin öğretim kadrosu ile eğitim yapılmakta, sorgulayan, rasyonel ve analitik düşünebilen; dünyadaki gelişmeleri
sürekli izleyen ve hızla bunlara ayak uyduran mezunlar verilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, Hemşirelik ve Yabancı Diller Yüksekokulları ile bir de
Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır.
Bunların yanında çok çeşitli alanlarda araştırma ve uygulama merkezleri vardır. Bunlardan bazıları şunlardır: İnsan Hakları, İnsan ve Toplum
Bilimleri (MÜTAM), Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Araştırma
ve Uygulama Merkezi (SOYAÇ). İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama
Merkezi’nde lisansüstü programlar yürütülmekte, insan hakları yaygın
eğitimleri düzenlenmekte, toplantılar, etkinliklerin yanı sıra ulusal/uluslararası projeler, yayınlar yapılmaktadır. MÜTAM, insan ve toplumun gelişmesine katkıda bulunmak üzere, sosyal bilimler alanlarındaki her tür
bilginin üretilmesi, edinilmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve bilgilerin

toplumun tüm kesimlerine iletilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını
yürütmektedir. SOYAÇ, bu alanda Türkiye’de üniversite bünyesinde kurulmuş tek merkezdir. SOYAÇ, suça sürüklenmiş ve suç mağduru olan
çocuklara yönelik rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin sistemin yenilenmesi,
çocuk koruma kanunu ve çocuk adalet sistemine ilişkin sunulan hizmetler
ile çocuk istismarı ve çocuğa karşı şiddetin önlenmesine yönelik çalışmaların iyileştirilebilmesine ilişkin uygulamaların amacına ulaşabilmesi için
bilimsel temelli çalışmalara, yapılan araştırmaların alanın ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için de bizzat alanda çalışanlarla iş birliği yapılmak üzere
kurulmuş olup, çalışmalarını bu anlamda sürdürmektedir.
Vurgulanması gereken bir diğer çalışma alanımız da, Kanser ve Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (MÜKKAM) yapılan çalışmalardır.
MÜKKAM, kanser ve kök hücre ile ilgili temel ve uygulamalı alanlarda çalışan bilim insanlarına, öğrencilere, tıp doktorlarına hizmet etmek amacıyla
kurulmuştur. Halkımızın bu konularda eğitimine katkıda bulunmayı, ulusal
ve uluslararası çalışmalar üreterek pratikte uygulanabilecek bilimsel veriler elde etmeyi amaçlayan multidisipliner bir merkezdir.
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YEN

Arı Ürünleri Mükemmeliyet
Merkezi (Araştırmacı Arılar)

PROJENİN ADI
Arı Ürünleri Mükemmeliyet
Merkezi (Araştırmacı Arılar)

YARARLANICININ ADI
İstanbul Teknik Üni. Kimya-Metalurji Fakültesi
Gıda Müh. Bölümü

PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
Ortak: Y.T.Ü. Kimya Metalurji Fakült. Gıda Müh. Böl.
İştirakçiler: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
İst. İli Arı Yetiştiricileri Birliği, SBS Bilimsel San. ve Tic. Ltd.
Şti., Doğa Arı Ürün. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Civan Arıcılık
San. Tic. Ltd. Şti., Sanpey Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Okatan
Gıda A.Ş., Yıldırım Plastik A.Ş., Aksuvital Doğal Ür. A.Ş.

Ü

lkemizde polen, propolis ve arı sütü gibi bal dışındaki arı ürünleri genellikle Uzak Doğu’dan
ithal edilmekte ve bu ürünlerde önemli kalite sorunları yaşanmaktadır. İthal ürünlerdeki en önemli sorun
katkı (hile) sorunudur.Ülkemizde bu tür maddelerin
analizini yapabilen bağımsız bir laboratuvar bulunmamaktadır ve yurt dışında da ancak sınırlı sayıda
laboratuvar bu analizleri gerçekleştirebilmektedir.
Proje ile arı ürünleri sektöründe ülkemizin rekabet
gücünü ve marka değerini arttıracak, bu ürünlerin
üretimine ve dolayısıyla ihracatına destek olacak ArGe çalışmalarının yapılacağı bir mükemmeliyet merkezi kurulması amaçlanmıştır. Proje kapsamında laboratuvar tefrişi yapılmış, yerli ve ithal arı ürünleri ve
laboratuvar cihazları temin edilmiş İstanbul Teknik
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.434.800,00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%90 / 1.291.320,00 TL

Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümüne “Arı Ürünleri Mükemmeliyet Merkezi” kurulmuştur. Ülkemizde
arı ürünlerinde gerçekleştirilemeyen analiz metotları
geliştirilmiş ve valide edilmiştir. Yerli ve yabancı arı
ürünleri arasındaki kalite farkları ile arı ürünlerinin
optimum işleme ve saklama koşulları belirlenmiştir.
Uluslararası Kovandan Sofraya 2015 Uluslararası
Arı Ürünlerinin Gıda Güvenliği ve Otantisitesi” FHTT
(From Hive To Table) Kongresi düzenlenerek ülkemizin sektördeki yetkinliği ve itibarı pekiştirilmiştir. Arı
Ürünleri İşleme ve Saklama Koşulları El Kitabı oluşturulmuştur. Ayrıca IHC (International Honey Commission) çalıştayı gerçekleştirilmiş, elde edilen verilerden yayınlar çıkartılmıştır.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. KİMYA-METALURJİ
FAKÜLTESİ GIDA MÜH. BÖLÜMÜ
İstanbul Teknik Üniversitesinde Gıda Mühendisliği Bölümü kuruluş çalışmaları, 1987 yılında Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden
Prof. Dr. İhsan ÇATALTAŞ tarafından başlatılmış olup, ilk öğrencilerini
1990-1991 öğretim yılında alarak Kimya-Metalurji Fakültesi bünyesinde
faaliyete geçmiştir. 1995 yılından bu yana her yıl lisans programımıza
yaklaşık 30 yeni öğrenci alınırken, 2004 yılında bölüm kontenjanı 40 ve
2008 yılında 50 olmuştur.
Üniversitemizin “Eğitimde Kalite Yönetimi” anlayışının yansıması olarak,
1997 yılından eğitim planımızda değişiklik yapılmış ve toplam kredi sayısı
180’den 150.5 kredi saate indirilirken, zorunlu hazırlık sınıfı ve %30 İngilizce eğitim programımıza yerleştirilmiştir. Ayrıca daha önce var olan opsi-

yonel İngilizce Destekli Öğretim (İDÖ) programı kaldırılmıştır. Bölümün sürekli gelişim felsefesi eğitim programının güncellenmesi ile sürmektedir.
Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, Yüksek Lisans programı 1992 yılında ve doktora programı ise 1995 yılında başlatılmıştır. Lisansüstü eğitim
programı 2000 yılında tekrar gözden geçirilerek tamamen revize edilmiştir. Lisans programı, American Board of Engineering and Technology
(ABET) kurumunun Uluslararası Eşdeğerlik denetimine girmiş ve 2004
yılından itibaren A.B.D.’deki aynı isimli lisans programları ile eşdeğer kabul edilmiştir. Bu değerlendirme 2010 yılında yenilenmiş olup, ABET akreditasyonumuz 2016 yılı sonuna kadar uzatılmıştır. Kurumumuz birçok AB,
TÜBİTAK, TAGEM, İSTKA vb. hibe destekli projeleri başarı ile yürütmüştür.

261

YEN

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği

PROJENİN ADI
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği

YARARLANICININ ADI
İstanbul Şehir Üniversitesi
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
Garanti Kültür Anonim Şirketi (İştirakçi)

İ

stanbul Şehir Üniversitesi, kütüphanesine kattığı
önemli kişisel arşivleri uluslararası standartlarda
tasnif edip dijitalleştirmek ve araştırmacıların hizmetine sunmak için ciddi çalışmalar yürütmektedir. Bir
araya getirilmesi bir ömür süren ve başka kaynaklardan erişilmesi mümkün olmayacak belgeler içeren
Taha Toros, Fuad Köprülü ve Kemal Karpat arşivlerinde 500.000’den fazla belge bulunmaktadır. Bu arşivlerden yararlanmak isteyen araştırmacılardan gelen
talepleri daha hızlı karşılamak için hazırlanan proje
İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilmiş ve
“Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği” projesi böylelikle
gerçekleşmiştir.
Proje kapsamında kurulan altyapı ile arşivlerdeki belgeler belirli bir planlama dâhilinde dijitalleştirilmeye
ve kullanıma açılmaya başlanmıştır. Bu amaçla önce
uluslararası standartlarda bir altyapı kurulmuş, uz-
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
968.817,76 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%90 / 871.935,98 TL

man personel istihdam edilerek gerekli eğitimlerden
geçirilmiş, projenin aşamaları detaylı biçimde planlanmış, yazılı hale getirilmiş ve nihayet hedeflenen
20.000 belge dijitalleştirilerek özel olarak oluşturulan veritabanına aktarılmıştır. Projenin ilk ve sonraki
aşamalarında işlenecek belgeler, alanlarında yetkin
akademik ve teknik kişilerden oluşan bir danışma
kurulu marifetiyle seçilmiştir. Proje için hazırlanan
portal ile proje hakkındaki bütün bilgiler kamuoyu ile
paylaşılmış ve projenin çıktıları herkesin kullanımına
açılmıştır.
Uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan
veritabanı sadece proje portalından değil aynı zamanda tarama motorları aracılığıyla da taranabildiği için
kısa sürede bütün dünyadan yüksek bir kullanıma
ulaşılmıştır. Google, Yandex gibi genel tarama motorlarının yanısıra açık arşivleri indeksleyen OpenDoar

(www.opendoar.org) ve Base (www.base-search.net)
gibi bu amaca yönelik olarak hazırlanmış özel tarama
motorları aracılığıyla da taranabilmektedir.
Proje kapsamında oluşturulan veritabanı, sahip olduğu kayıt ve belge sayısı bakımından Türkiye’deki 62
açık arşiv arasında ikinci sırada yer almıştır.
Veritabanının oluşturulmaya başlandığı 1 Aralık 2014
ile 10 Aralık 2015 tarihleri arasındaki bir yıllık sürede proje veritabanında 17.201 kullanıcı ile 27.434
oturumda 1.047.663 sayfa görüntülemesi yapılmıştır.
Oturum başına yararlanma süresi 15 dakikadır. Tek
başına bu sayılar bile projenin nasıl bir ilgiyle karşılandığını göstermektedir.

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
2008 yılında Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV) tarafından kurulan İstanbul Şehir Üniversitesi, ilk öğrencilerini 2010-11 akademik yılında kabul etmiştir.
Beşeri ve Sosyal Bilimler alanlarında sağlam bilgi birikimine sahip olan
ŞEHİR, Mühendislik ve Doğa Bilimleri alanlarında da araştırma potansiyelini artırmaktadır.
ŞEHİR, doğru bilgiyi araştırmak, sürdürülebilirlik için yenilik yapmak ve
topluma hizmet etmek amacıyla bütünleşik bir araştırma gündemine sahip disiplinlerarası bölüm ve enstitüler kurmuştur. Araştırma, geliştirme,
eğitim, iş ve endüstri alanlarında uluslararası deneyime sahip öğretim
üyeleriyle ŞEHİR öğrencilerine tamamlayıcı beceri ve deneyimler kazandıran dinamik, özgür ve disiplinler arası bir ortam sağlamaktadır.

Projenin amaçları doğrultusunda proje sırasında İstanbul ile ilgili belgeler yoğunlukla veri tabanına aktarılıyorken proje sonrasında hem İstanbul ile ilgili
belgeler hem de araştırmacılardan gelen talepler doğrultusunda onların çalışma alanları ile ilgili dosyalar
veri tabanına aktarılmıştır. Hâlihazırda bilimsel çalışmalarda yoğun biçimde kullanılmakta olan arşivden,
yakın bir gelecekte makaleler, kitaplar, filmler ve diziler üretilmesi beklenmektedir.

SALT Araştırma
Araştırmaya dönük etkinlikler İnsan ve Toplum Bilimleri, Hukuk, İslami
İlimler, İletişim, İşletme ve Yönetim Bilimleri, Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültelerinin yanısıra Şehir Araştırmaları Merkezi ve Modern Türkiye Çalışmaları Merkezinde sürdürülmektedir. Ayrıca 2011 yılında İSTKA desteğiyle kurulan Teknoloji Transfer Ofisi, proje başvuru, yönetimi süreçlerinde
ve fikri hakların korunması konularında araştırmacılara yardımcı olmakta,
incubacity adıyla faaliyetlerine devam eden Kuluçka Merkeziyle de gişirimcilere destek vermektedir.
2010 yılından itibaren İstanbul Şehir Üniversitesinde yürütülen 52 projenin toplam destek miktarı yaklaşık 11,5 Milyon TL’dir. Bu projelerden
41 tanesi TÜBİTAK fonları tarafından desteklenirken, 8 proje AB fonları, 3
proje de İSTKA tarafından desteklenmiştir.
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YEN

İKSV Yenilikçilik Merkezi Kurulumu

PROJENİN ADI
İKSV Yenilikçilik
Merkezi Kurulumu

YARARLANICININ ADI
İstanbul Kültür Sanat Vakfı

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
312.536,20 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%90 / 281.282,57 TL

P

rojenin ortaya çıkış nedeni katma değeri, teknoloji
ve bilgi yoğunluğu yüksek ürün ve hizmetler ile
İstanbul’un küresel ekonomide söz sahibi olabilmesi
için yenilik ve yaratıcılık odaklı ekonomik yapının benimsenmesi ve bu doğrultuda İstanbulluların yenilik
üretme ve yaratıcılık kapasitelerinin geliştirilmesidir.
Projede yüksek katma değer yaratan yaratıcı endüstrilerdeki ticarileşme faaliyetlerini desteklemek, yaratıcı
endüstrilerin yenilik üretme kapasitesini geliştirmek,
yaratıcı iş gücünün yetişmesine katkıda bulunmak,
fikri ve sınaî mülkiyet hakları ve yaratıcı endüstrilerin ekonomik ve sosyal gelişmedeki rolünün önemi
hakkında farkındalık yaratmak amaçlanmıştır.
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Bu doğrultuda İKSV Yenilikçilik Merkezi İKSV’nin
mevcut binası içerisinde yaratıcı endüstri alanında
çalışan kişilerin ve kurumların yararlanabileceği bir
araştırma merkezi olarak kurulmuştur. Öncelikle merkezin arşiv ve kütüphane malzemelerinin korunacağı
fiziksel ekipmanlar sağlanmış, ofis ve araştırmacı
çalışma alanları düzenlenmiştir. Yenilikçilik Merkezi
İKSV’nin 40 yılı aşkın geçmişine ait basılı, görsel ve
işitsel malzemeden oluşan arşivi ile etkinliklere ait
medya haber arşivi ve proje kapsamında oluşturulan
712 adet yayından oluşan kütüphanesinin entegrasyonu sağlanarak yaratıcı endüstri alanında hizmet
sunacak bir araştırma merkezi olarak tasarlanmıştır.

İKSV Yenilikçilik Merkezi’ne ait http://yenilikcilikmerkezi.iksv.org/ adresi ile erişilebilen Yaratıcı Koza
Portalı kurularak tüm yararlanıcıların İKSV arşivi,
medya haber arşivi ve kütüphane içeriğinde arama
yapabilecekleri bir platform oluşturulmuştur.
Yenilikçilik Merkezi tarafından proje süresi içerisinde
yaratıcı endüstriler alanı ile ilgilenen ve çalışanların
kapasitelerini arttırmak için 4 farklı konu başlığı ile
eğitim ve atölye çalışmaları düzenlenmiştir. Etkinlikler sırası ile British Council işbirliğinde gerçekleşen
Yaratıcı Girişimcilik Eğitimi, Atatürk Kitaplığı’nda
düzenlenen Şehrin Ortasında Bir Cevher: Cevher Atölyesi, Maker Olacak Çocuk başlıklı eğitim ve Bellekten Bilgiye Görsel Arşivler konulu atölye faaliyetleri
şeklindedir. Bu faaliyetlerde toplam 75 kişiye eğitim
verilmiştir.

İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), dünyadaki kültür ve sanat üretiminin
seçkin örneklerini, yeni girişimleri ve değişik akımları İstanbul’daki sanatseverlere sunmak, Türkiye’nin kültürel zenginliğini dünyaya tanıtmak ve
İstanbul’u uluslararası kültür-sanat platformunun önemli merkezlerinden
biri haline getirmek amacıyla 1973 yılında kurulmuştur. İstanbul’u dünya
kültür sanat başkentleri arasında ön sıralara taşımak; kültür ve sanat yoluyla ulusal ve evrensel, geleneksel ve çağdaş değerler arasında sürekli
ve kalıcı bir etkileşim sağlamak ve kültür politikalarının oluşturulmasında
etkin rol oynamak İKSV’nin ana amaçlarındandır. İKSV, amaçları doğrultusunda Türkiye ve yurt dışında düzenlediği festival, bienal ve etkinliklerin
yanı sıra; geleneksel sanat ve kültürel mirasın korunması, farklı disiplinlerde sanatsal üretiminin sağlanması ve kültür politikalarının geliştirilmesi
konularında faaliyet göstermektedir.

İKSV hali hazırda birçok projenin gerçekleştirilmesinde rol almıştır. Bugüne kadar her yıl düzenlediği etkinlikler arasında Uluslararası İstanbul Müzik Festivali, Uluslararası İstanbul Film Festivali, Uluslararası İstanbul Caz
Festivali, Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali ve İstanbul Bienali bulunmaktadır. Bugüne kadar pek çok kurum ve kuruluş İKSV’nin çalışmalarına
destek vermiştir. Ayrıca İKSV kentin farklı yerlerini kullanarak İstanbul’a
yeni etkinlik mekânları kazandırmıştır.
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YEN

Camilerde İşitme Halka Döngü
Sistemi Kullanılarak Etkin İşitme
Mekanizmasının Oluşturulması

PROJENİN ADI
Camilerde İşitme Halka Döngü
Sistemi Kullanılarak Etkin İşitme
Mekanizmasının Oluşturulması

YARARLANICININ ADI
Eyüp Belediyesi
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi (Ortak)
İnsan ve Medeniyet Hareketi
Günışığı Derneği (Ortak)
İstanbul İl Müftülüğü (Ortak)

B

u proje, Eyüp ilçesinde yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kentsel hizmetlerde yenilikçi uygulamaları geliştirerek hayata geçirme hedefiyle ortaya
çıkmıştır.
Projede cami ve mevlevihanelerde işitme engellilerin
İndüksiyon Döngü Sistemi ile imam, müezzin ve konuşmacıların aktaracakları bilgileri işitilebilmelerini
sağlamak amaçlanmıştır. Projenin diğer bir hedefi ise,
kulaklıklı sesli rehberlik sistemi olan Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde hizmet veren “Tour Guide” ile
cami ve mevlevihaneleri daha fazla turistin ziyaret
etmesini sağlamaktır.
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
346.156,84 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%90 / 311.541,15 TL

Bu doğrultuda, Eyüp Sultan Cami ve Bahariye Mevlevihanesi’ne İndüksiyon Döngü Sistemi ve Tour Guide
sistemi kurulmuş ve bu sistemler aktif hale getirilmiştir. Bu ana faaliyeti destekleyici ve tamamlayıcı
olarak, hazırlık, teknik, eğitim ve tanıtım ve yaygınlaştırma faaliyetleri yürütülmüştür. Hazırlık faaliyetleri kapsamında proje ekibi ile çalışma-iş planları
oluşturulmuş ve satınalma işleri gerçekleştirilmiştir.
Teknik faaliyetler kapsamında, İndüksiyon Döngü
Sistemi keşif çalışması ve altyapı hazırlıkları, İndüksiyon Döngü Sistemi ve Tour Guide sisteminin
kurulması, Kiosk sisteminin test edilmesi ve teslimi
gerçekleştirilmiştir. Sonrasında, Eyüp Sultan Cami ve
Bahariye Mevlevihane’si personeline sistemlerin kullanımına dair eğitim verilmiştir.

Projenin yararlanan sayısını arttırmak amacıyla gerçekleştirilen tanıtım ve yaygınlaştırma faaliyetleri
başlığı altında, proje web sitesi oluşturulmuş (www.
engelsizdinliyorum.org); tanıtım filmi çekilmiş ve
proje web sitesine eklenmiştir.

Proje ile kurulan sistemler sayesinde işitme engelli
vatandaşlara camilerdeki vaaz ve hutbeleri daha net
duyabilme imkânı sağlanmıştır. Eyüp ilçesinde gerçekleştirilen bu pilot uygulamanın İstanbul genelinde
yaygınlaşması beklenmektedir.

EYÜP BELEDİYESİ
Eyüp Belediyesinin faaliyet amacı, kadim medeniyet değerlerinden aldığı
ilhamla sakinlerine ve misafirlerine ihtiyaç duyduğu her alanda hizmet
vermektir. Eyüp Belediyesi, ilçenin tarihi mirasını esas alarak, Eyüp’ü bir
huzur kenti yapma anlayışıyla, her alanda sürdürülebilirlik ilkesini benimsemiş, muhtacı, sahipsizi olmayan, sosyal ve kültürel belediyecilikte öne

çıkmış, toplumsal gelişime liderlik eden, alt ve üstyapı sorunlarını çözmüş,
geleceği yüksek standartlarda inşa eden şeffaf ve dinamik bir belediyecilik anlayışıyla faaliyet göstermektedir. Belediyenin sunduğu ve geliştirdiği
hizmetlerin temelinde bu ilkeler ve öncelikler bulunmaktadır.
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YEN

İstanbul Kentsel Yaşam Kalitesi
Gösterge Monitoring Merkezi

PROJENİN ADI
İstanbul Kentsel Yaşam Kalitesi
Gösterge Monitoring Merkezi

YARARLANICININ ADI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
379.600,00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%58,28 / 221.227,35 TL

P

roje kapsamında kentsel yaşam kalitesi çalışmalarının İstanbul için uluslararası standartlarda ele
alınıp en verimli şekilde yapılmasına olanak sağlayacak bir merkezin oluşturulması amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda, uluslararası ve ulusal çalışmalar incelenerek 5 farklı uzmanın desteği alınmış ve
kategoriler, alt kategoriler, veri kaynakları ile bunların ölçü birimleri, sıklığı ve veri toplama yöntemleri
belirlenmiştir. Göstergeler 14 farklı alt başlık halinde
gruplandırılarak, veri tabanı tasarlanmıştır. Veri kaynakları taranmış ve 70 kurumdan görüş istenmiştir.
Yaşam kalitesinin mekâna yansımasının ölçülebilmesi için 39 ilçede farklı yaş grupları ve gelir durumundan rastgele seçim yöntemi ile seçilen 2500 kişi ile
anket yapılmıştır.
Yapılan çalışmalar doğrultusunda belirlenen 14 alt
başlıkta toplanan göstergeler ile İstanbul‘un yaşam
kalitesini oluşturan ve anketlerin sonucuna ait veri-
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ler GIS ortamında çakıştırılarak İstanbul’un yaşam
kalitesinden memnuniyetine ilişkin bölgelemeler yapılarak, bölgelerin kimliği belirlenmiştir.
Tüm bu çalışmaları kapsayan ve değerlendiren faaliyet raporu hazırlanmış, kamunun izlemesine açılmıştır. Ayrıca, yaşam kalitesinin gösterge setlerine ilişkin
veriler bir arayüz ile web platformu üzerinden kullanıma açılmış olup, ilçe belediyeleri, kent sakinleri,
araştırmacılar vb. diğer kullanıcılarla paylaşılmış ve
bu konuda yapılacak çalışmaların kolaylaştırılması
sağlanmıştır.
Nihayetinde, Çevre Düzeni Planı kapsamına giren yaşam kalitesi yüksek İstanbul vizyonunun gerçekleştirilmesi için yapılan bu çalışma ile kurulan yaşam kalitesi monitoring merkezi hedeflerini gerçekleştirmiş
ve bir sonraki aşama olan kentsel yaşam kalitesini
izleme ve yaşam kalitesini yükseltme stratejileri üzerine çalışılacak altlığı oluşturmuştur.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ
Kentsel Yaşam Kalitesi Tespit Çalışması

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın ana
faaliyet alanları:

•İlgili birim tarafından yapılan Ulaşım Planlama çalışmalarını, üst ölçekli
plan karar ve inisiyatifi doğrultusunda irdelemek ve görüş bildirmek,

•İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki alanın uzun vadede
gelişmesinin yönlendirilmesi, kontrol altında tutulması, sıhhileştirilmesi, doğal tarihi ve kültürel değerlerinin korunması amacı ile 1/5.000 ile
1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapmak, yaptırmak,

•İlçe Belediye Başkanlıklarınca plan yapım yetkisi verilen alanların ve ilgili
yasa gereği yapılması gereken 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını
ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarını yapmak, yaptırmak,

•Her ölçekteki planlama kararlarına göre Büyükşehir Belediyesi yatırımlarının sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan yönlendirilmesi ve önceliklerinin
tayin edilmesinin temini için, Metropoliten Alan bütününde sektörel (sanayi, hizmet, tarım) yatırımlarını takip etmek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
adına değerlendirmek ve koordine edilmesini sağlamak,
•Her türlü plan çalışmalarında yatırımcı Bakanlıklar, Devlet Planlama Teşkilatı’nın ilgili birimleri, yatırımcı kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri
ile koordinasyon sağlamak, İstanbul’a ait Merkezi Yönetim politikalarının
ve yatırım programlarının imar planları ile uygunluk ve entegrasyonunu
temin etmek,
•Nazım İmar planlarına göre hazırlanacak eylem planları kapsamında
öncelikli bölgelerde kentsel tasarım projelerini ve yatırım projelerini ilgili
planlama ve yatırım müdürlükleri ile koordineli olarak tayin etmek,
•Planlama çalışmaları sırasında toplanan ve toplanacak konusuna özgü
bilgi ve dokümanların tasnif ve depolanmasını, bu dokümanların uygun
ortamlarda ve biçimlerde arşivlenmesini sağlamak ve bu bilgi ve belgeleri
ilgili birimlere iletmek,

•İlçe Belediye Başkanlıklarınca yapılan-yaptırılan ve İlçe Meclis Kararına
bağlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve bu planlara ait değişiklik
tekliflerini ve bu planlara yapılan itirazlar incelemek, değerlendirmek ve
onaylatmak,
•Her ölçekli nazım imar planlarına ilişkin değişiklik teklifleri ve onanlı
planlara yapılan itirazlar ile plan iptal davaları ve planların uygulanmasına
ilişkin tereddüde düşülen konularda gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmak ve görüş bildirmek,
•Plan yapım sürecinde; kamu kurum ve kuruluşlarından görüş almak,
topoğrafik, jeomorfolojik, jeolojik vb. etütler ile halihazır haritaları temin
etmek, mevcut durumun tespiti için arazi kullanım, sentez ve sair çalışmaları yapmak, bunlara ilişkin raporlar hazırlamak veya hazırlatmak,
•Koruma amaçlı imar planlarında tescilli veya önerilecek eski eserleri
incelemek, fişlemek, fotoğraf çekimi ve sair belgesel teknikleri ile fiziksel
ve ekolojik tespitler yapmak-yaptırmak,
•1/5000 ölçekli onanlı imar planlarına yapılan itirazları incelemek, değerlendirmek ve Büyükşehir Belediye Meclisine sunmak, bu konuya ilişkin
meclis kararı gereklerini yapmaktır.
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YEN

Ulusal / Uluslararası Mentorluk ve
Melek Yatırımcı Ağı Oluşturulması

PROJENİN ADI
Ulusal / Uluslararası Mentorluk ve
Melek Yatırımcı Ağı Oluşturulması

YARARLANICININ ADI
Galata İş Melekleri Ağı Derneği
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
Özyeğin Üniversitesi (Ortak)
Türkiye İhracatçılar Meclisi (İştirakçi)
Hazine Müsteşarlığı (İştirakçi)

P

roje kapsamında oluşturulacak ulusal/uluslararası mentorluk ağları sayesinde girişimcilerin yenilik üretme ve yaratıcılık kapasitelerinin geliştirilmesi
ve devlet katkısına alternatif finansal kaynaklar oluşturulması ile İstanbul’un küresel ekonomide rekabet
gücünün arttırılmasına katkıda bulunulması amaçlanmıştır. Bu amaçla, girişimci-mentorluk ağları ve
sürdürülebilir mekanizması geliştirilmesi, yeni melek
yatırımcıların ekosisteme dahil edilmesi ve globalde
girişimcilik odaklı işbirliklerinin güçlendirilmesi hedeflenmiştir.
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
355.500,00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%90 / 319.948,64 TL

Bu doğrultuda, yenilikçi bir iş modeli olarak girişimci
mentor yönetim yazılımı hayata geçirilmiştir. Bu yazılım mentorlarla girişimcileri buluşturma hedefinde
olan bir online platform olarak dijital ortamda mentorların ve girişimcilerin kolaylıkla kullanabilecekleri
şekilde tasarlanmıştır. Proje süresince bu platform
üzerinden 15 girişimci kendilerine atanan mentorlardan birebir mentorluk hizmeti almıştır.

Ayrıca girişimci-mentor organizasyonu gerçekleştirilmiş, bu organizasyona 500 girişimci ve 50 mentor olmak üzere toplamda 550 kişi katılmıştır. Girişimciler;
girişimcilik backgroundları olan, kendi şirketlerini
exit başarısına ulaştırmış konuşmacıları dinleyerek,
mentorlarla konuşarak tecrübelerden faydalanmışlardır. Mentorluk ve melek yatırımcılık eğitimlerinde
mevcut mentorlar yeni mentorları eğitmiştir. Bunun
yanı sıra, Galata İş Meleklerinin tecrübeli melek yatırımcıları ise tecrübelerini aktararak melek yatırımcılık eğitimi vermiştir.
Girişimcilik ekosistemine yönelik gerçekleştirilen
tüm faaliyetler hem girişimcileri hem de melek yatırımcıları eğitip, onları bir araya getirerek ekosistemi
güçlendirme hedefi ile gerçekleştirilmiştir.

GALATA İŞ MELEKLERİ
Galata İş Melekleri (GBA), yeni girişimlere onlara rehberlik ederek, iş fikirleri için ﬁnansman bulmayı hedeﬂeyen, Türkiye’nin ilk melek yatırım
ağlarından biridir.
GBA, Türkiye’deki melek yatırımcıların başarı, nitelik ve niceliğini artırmayı amaçlayan; bunu yaparak yeni kurulan yenilikçi (inovatif) şirketler için
daha büyük bir sermaye havuzu oluşturan ve oluşumunda Inovent’in yol
göstericiliği ile desteklenmiş bir organizasyondur.

Kar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak faaliyetlerde bulunan GBA,
üye melek yatırımcılar ve istekli girişimcilerin başlangıç seviyesindeki girişimleri konusunda fikir alışverişinde bulundukları ve fırsatlarını tartışmak
için bir araya geldikleri bir platform olarak hareket etmektedir. GBA ayrıca
sermaye ve piyasalara, ulusal ve uluslararası ağlara erişim sağlar ve gelişmekte olan girişimlere rehberlik eder.
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YEN

Telekardiyoloji Projesi

PROJENİN ADI
Telekardiyoloji Projesi

P

YARARLANICININ ADI
Afet Yönetimi Eğitim Ve
Araştırma Derneği

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
383.529,12 TL

PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü (İştirakçi)
Biotronik Biyomedikal Tekn. Ltd. Şti. (İştirakçi)

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%86,54 / 331.903,65 TL

roje kapsamında, 112 acil ambulans sistemine,
kamu hastanelerinin acil servislerine veya aile hekimliği merkezlerine başvuran, kalp krizi olma ihtimali yüksek hastaların erken teşhis edilip gerekli müdahalelerin (primer PTCA işlemi dâhil) yapılabilmesi
için hastaya en kısa zamanda en doğru tanının konarak hastanın en uygun merkeze sevkinin sağlanması;
bu sayede öncelikli olarak hastanın en doğal hakkı
olan sağlık hizmetini en doğru ve en hızlı bir şekilde
alması hedeflenmiştir
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Öncelikle proje ekibi ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
görevlileri arasında yapılan istişareler sonucu kurulacak 10 adet kablosuz EKG cihazı uygulama noktalarında 10 farklı 112 istasyon noktası öncelikli olarak
belirlenmiştir. Sonrasında, kardiyoloji vakalarında
yaşanan problemler tartışılmıştır.Kardiyoloji vakalarına tıbbi müdahalenin bütünleşik bir eylem olmasından dolayı her aktör ve iş akışındaki etkili her kurum
ve kuruluş ile bağlı organları dikkatlice incelenmiştir.

Yapılan istişare sonucu uygun tedavi merkezine zamanında ulaşılamaması, tanı sıkıntıları, gereksiz
sevk ve tetkikler, yoğun ve sahte çağrılar gibi sorunların İstanbul genelinde yaşandığı tespit edilmiştir.
Kablosuz EKG cihazı eğitimi, temel yaşam desteği
eğitimi ve telsiz eğitimi verilmiştir. Eğitimlere 133

kişi katılmıştır. EKG cihaz kurulumları gerçekleştirilmiştir. Medikal Çağrı Merkezinin donanım alt yapısı
oluşturulmuştur. Verilerin saklanmasını sağlayacak
web tabanlı, hasta kayıt ve arşiv sistemini geliştirilmiştir.

AFET YÖNETİMİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ
Afet yönetimi eğitim ve araştırma derneği afet yönetimi ve toplum sağlığı
üzerinde çalışmaya gönüllü 21 kişi tarafından kurulmuştur. Kurucularının,
belli seviyede afet yönetimi tecrübesine sahip , afet yönretimini dünyada
çok iyi takip eden bireylerdir. Kurumun amacı vizyonu geniş ve sahadan
gelen bu ekibin oluşturduğu sinerjiyi ülkemizde yapısal projeler üretebil-

meye yansıtmaktır. Bu yolda ilerleyen kurumumuz arama kurtarma teknolojileri, afet simülasyonları, afet yönetimi bilişimi ve teletıp teknolojileri gibi
konuların üzerine çalışır ve çeşitli uygulamaların ülkemizde nasıl hayata
geçirilebileceğini araştırır ve bu konuda fırsatlar buldukça proje başvuruları yapmaktadır.
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YEN

İstanbul Havacılık Sektörü
Yenilikçi İşbirliği Platformu

PROJENİN ADI
İstanbul Havacılık Sektörü
Yenilikçi İşbirliği Platformu

YARARLANICININ ADI
Sabancı Üniversitesi
Nano Teknoloji Araştırma ve Uyg. Merkezi
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
İstanbul Teknik Üniversitesi (Ortak)
Koç Üniversitesi Müh. Fakültesi (Ortak)
Teknopark İstanbul (İştirakçi)
İstanbul Sanayi Odası (İştirakçi)

P

roje kapsamında hassas üretim, mikro üretim teknolojileri, nanoteknolojiler, mekanik ve elektronik
tasarım gibi alanlarda faaliyet gösteren işletmeleri,
KOBİ’leri, Teknopark İstanbul gibi kümelenmeleri,
üniversiteleri ve araştırma merkezlerini havacılık ve
uzay konularında bir araya getirerek, disiplinlerarası teknolojik çözümlerin üretilmesine katkıda bulunmak amaçlanmıştır.
İlk olarak STK’lar ile diğer paydaşları bir araya getirmek için havacılık özelindeki kamu kurumu temsilcilerinden, firmalara, sanayi ve ticaret odalarından
üniversite mensuplarına kadar geniş katılımlı bir STK
üyeleri tanıtım toplantısı gerçekleştirilmiştir. Projenin
paydaşlara tanıtımını sağlayan bu organizasyonun
ardından firmalara yönelik olarak İstanbul’un iki
önemli sanayi bölgesi olan Dudullu Organize Sanayi
Bölgesi ve İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde farkındalık seminerleri yapılmıştır.
Proje ortağı olan Koç Üniversitesinde, İTÜ’de ve Teknopark İstanbul’da havacılık sektöründe önemli olan
kompozit malzemeler ve itki sistemleri üzerine kapsamlı konferanslar düzenlenmiştir.
Sektöre ilgisi olan firma temsilcileri için farkındalık
seminerlerinden daha kapsamlı şekilde sürecin anlatılması için iki tane kalite ve sertifikasyon semineri
ve ardından kalite ve sertifikasyon eğitimi gerçekleştirilmiştir. Bu eğitimlere 130 kişi katılmıştır.
Proje sırasında, ISO, ITO, THY Teknik AŞ ve Teknopark
İstanbul tarafından sürdürülen eşlenik çalışmalar sonucu, 27 kurucu üyenin bir araya gelmesi ile İstanbul
bölgesinde bulunan savunma, havacılık ve uzay en-
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
955.705,76 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%90 / 860.135,18 TL

düstrilerinde hizmet verebilecek firmaların bir araya
toplanması amacı ile Savunma, Havacılık ve Uzay
Kümelenmesi Derneği “SAHA İstanbul” oluşturulmuştur. Projenin son ayında ise proje paydaşlarının
tamamından temsilcilerin bulunduğu SAHA İstanbul’un politikasını belirleme amaçlı geniş katılımlı bir
sonuç çalıştayı ve kapanış konferansı düzenlenmiştir.
Yapılan bu faaliyetlerle İstanbul bölgesinde havacılık sektöründe faaliyet gösterme potansiyeline sahip
olan firmalar, kalite ve sertifikasyon süreci hakkında
detaylı olarak bilgilendirilmiştir. Ayrıca istekli olan
yirmiden fazla firma ile birebir görüşmeler yapılmış,
soruları yanıtlanmış ve havacılık sektöründeki fırsatlar ve bu fırsatlardan yararlanma metotları ile ilgili
bilgilendirilmişlerdir.
Proje kapsamında sektöre katkı sağlayacak en önemli
faaliyetlerden biri de sektörün İstanbul bölgesindeki durumun tespitine olanak sağlayan ve yapılması
gerekenleri adım adım anlatan “Sektörel Araştırma
Raporu ve Yol Haritası” olmuştur. Ayrıntılı literatür
taraması, proje kapsamında oluşan bir yıllık bilgi birikimi, sektörel deneyim, çalışma toplantıları ve çalıştay çıktıları ile zenginleşen bu rapor havacılık sektörü
için oldukça yararlı bir doküman niteliği taşımaktadır.
Sabancı Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi ve
Koç Üniversitesinin etkin işbirlikleriyle ve proje iştirakçileri İstanbul Sanayi Odası (İSO) ile Teknopark
İstanbul’un sağladığı verilerle oluşturulan işbirliği
platformunun faaliyetlerinden paydaş kurumların
kapasiteleri sayesinde toplamda 25.000 kişi civarındaki profesyonel kitlenin haberdar olması sağlanmış-

tır. Yaklaşık 504 kuruluşa ulaşılmış ve 887 kişiyle ise
düzenli olarak iletişimde olunmuştur. Proje kapsa-

mında yapılan faaliyetlerle geniş kapsamlı bir farkındalık sağlanmıştır.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ
Türkiye’den ve yurt dışından birçok öğrenim kurumu tarafından örnek alınan Sabancı Üniversitesi, toplumla sürekli etkileşim içinde, sorgulama ile
beslenen, uluslararası düzeyde, öncü ve örnek bir öğrenim ve araştırma
üssü olmak hedefiyle çalışmalarına devam eden bir kurumdur.
Sabancı Üniversitesinde araştırma faaliyetleri, fakültelerde; Mühendislik
ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilimleri Fakültesi, merkezlerde; Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji
Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar
Merkezi, Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi, forumlarda; TÜSİAD Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu, Sabancı
Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu, Sabancı Üniversitesi Toplumsal
Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu tarafından bilim, teknoloji ve sanat
alanlarında, disiplinler arası bir yaklaşımla yürütülmektedir.
Sabancı Üniversitesini farklılaştıran ve öne çıkaran en önemli özelliklerden
bir tanesi üniversite-sanayi işbirliği alanında yakaladığı başarılardır. Sanayi, teknoloji bölgeleri ve teknoparklara yakın bir konumda bulunması bu
işbirliğini artıran bir etmen olmuştur. Gebze Organize Sanayi Bölgesi ve
Teknopark İstanbul ile birçok ortak çalışma yapılmaktadır. Ayrıca Sabancı Üniversitesi Avrupa İşletmeler Ağı konsorsiyumunun bir parçasıdır. Bu
misyon ile uluslararası işbirlikleri, teknoloji transferi, işbirlikçi ar-ge projelerine katılımın artması gibi alanlardaki çalışmalarıyla üniversite-sanayi
işbirliği ekosisteminin gelişmesi sağlanmaktadır.

Üniversitede araştırma faaliyetlerinin planlı bir temele oturmasını sağlayan ve özgün modeliyle birçok üniversite tarafından da örnek alınan Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü (ALP) ülkemizde üniversite
sanayi işbirliğinin geliştirilmesi için önemli çalışmalarda bulunun ÜSİMP
ile yakın ilişkiler içerisindedir.
Sabancı Üniversitesi, kuruluşundan bu yana araştırma odaklı bir üniversite olduğundan araştırma alanında önemli başarılara imza atmış bir yapıdadır. Ancak son yıllarda özellikle nanoteknoloji ve kompozit malzemeler
alanında uzmanlaşma sağlanmış, bu alanlarda Türkiye’de ilklere imza
atılmıştır.
Nanoteknoloji alanında kuruluşu, çalışma prensipleri ve yapısıyla özgün
bir nitelik taşıyan Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi; hızlı ve
gelişmiş teknolojilerin yönetimine elverecek düzeyde ve üniversite ve sanayi arasında bir ara yüz oluşturacak bir yapılandırma içinde kurulmuştur.
Sabancı Üniversitesi ve KordSA Global işbirliği ile temelleri atılan ve çalışmaları devam eden Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet merkezi ise
havacılıktan otomotive kadar birçok sektörde dönüşüm yaratan, nanoteknoloji ile entegre edilmiş ileri kompozit malzeme teknolojileri alanında yeni
bir yaklaşımla hayata geçirilecektir. Bu yeni merkez eğitim, akademik ve
sanayi araştırması ve pilot üretimin aynı çatı altında bir arada bulunduğu,
ülkemiz için bir ilk ve örnek oluşturan bir model oluşturmaktadır.

275

YEN

Canlan İstanbul: Animasyon
Girişimcilik Programı Projesi

PROJENİN ADI
Canlan İstanbul: Animasyon
Girişimcilik Programı Projesi

YARARLANICININ ADI
İstanbul Ticaret Üniversitesi
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
İstanbul Ticaret Odası (Ortak)

P

rojede, yaratıcı endüstrilerin temel kollarından
olan animasyonun sürdürülebilir gelişimine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Bu amaçla, animasyon
endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin en temel
sorunlarından biri olan etkin, nitelikli ve deneyimli
insan kaynaklarının erişilebilir hale getirilmesi hedeflenmiştir.
Bu doğrultuda öncelikle Dijital İstihdam ve Pazarlama Web Platformu kurulmuştur. Bu platform ile İstanbul’un animasyon sektörü aktörlerinin, ürünlerini
ve projelerini tanıtmak, çalışanların daha kolay ve
verimli bir şekilde istihdam edilmesini sağlamak ve
animasyon projesi olan şirketlerin bu yetenekleri bulmasına yardımcı olmak amaçlanmıştır.
Sonrasında, İstanbul’da iletişim, görsel tasarım gibi
fakültelerden yeni mezun ya da son sınıf öğrencisi
olan, sektörde çalışmayı isteyebilecek gençlere hitap eden animasyon eğitimleri 70 saat olarak toplam
75 genç katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. Kosgeb eği-
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
450.750,00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%90,00 / 405.675,00 TL

timleri ve çeşitli söyleşiler düzenlenmiştir. İş destek
hizmetleri kapsamında animasyon endüstrisindeki
bilgi ve becerilerini arttıracak “Pazarlama, Ürünü Ticarileştirme ve Fikri Mülkiyet Hukuku” konularında
danışmanlık faaliyetleri hizmet olarak sağlanmıştır.
Danışmanlık faaliyetlerinin sonrasında uzmanlar tarafından belirtilen alanlarda kitapçıklar hazırlanmıştır. Ürün Ticarileştirme ve Girişimcilik, Pazarlama ve
Fikri Mülkiyeti Koruma başlıkları altında hazırlanan
3000 adet iş destek kitapçık setinin sektöre dağıtılması gerçekleştirilerek sektörün belirtilen konularda
bilgilendirilmesi sağlanmıştır.
Son olarak, Canlan İstanbul: Animasyon Girişimcilik
Programı Projesi kapsamında 10 Haziran 2015 Çarşamba günü İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi Konferans Salonu’nda animasyon sektörünün
önemli temsilcilerinin bir araya geldiği “Animasyon
Zirvesi & Yarışması” organize edilmiştir.

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 6 fakülte, ingilizce hazırlık, 3 enstitü ve 21
merkezden oluşmaktadır. Bünyesindeki her bir fakülte, enstitü, departman ve merkezle birlikte girişimciliği merkeze alarak, 3. nesil üniversite yaklaşımına uygun global yaklaşımlarla değer yaratım mekanizmaları
oluşturmak ve bu amaca hizmet edecek akademisyen, öğrenci, girişimci
ve yönetici bireyleri topluma kazandırmak, üniversitemizin misyonunu
oluşturmaktadır.
İstanbul Ticaret Üniversitesinin Enstitüleri ise, yüklendiği misyona uygun
biçimde Dış Ticaret, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri alanlarında eğitim
veren enstitülerinden meydana gelmektedir. Enstitüler, Türkiye ticaret ve

sanayi hayatının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını çağa uygun
doğrultuda donatma amacı gütmektedir. Üniversitenin, Bilgi Güvenliği
Araştırma Merkezi, AB Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Sürekli Eğitim
Merkezi isminde İstanbul Ticaret Üniversitesinin vizyonunu tamamlayan
21 merkezi bulunmaktadır. İstanbul Ticaret Üniversitesi Merkezleri, bilimsel araştırma ve yayınlarıyla, katma değer üreten projeleri ile bilim dünyasına ve iş dünyasına katkı sağlamaktadır. İstanbul Ticaret Üniversitesi
yaklaşık 6 bin öğrencisi, 248 akademisyeni, 175 idari personeli ve Eminönü, Sütlüce ve Küçükyalı’da kurulu kampüsleriyle ülkemiz üniversiteleri
içindeki etkili bir yere sahip bulunmaktadır.
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YEN

Gemi İnşa Sanayii Ar-Ge ve İnovasyon
Kapasitesi Geliştirme Merkezi ve
Sertifikasyon Programı

PROJENİN ADI
Gemi İnşa Sanayii Ar-Ge ve
İnovasyon Kapasitesi Geliştirme
Merkezi ve Sertifikasyon Programı

YARARLANICININ ADI
Piri Reis Üniversitesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
507.100,00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%90 / 456.390,00 TL

B

u proje kapsamında gemi inşa sektöründe Ar-Ge
ve inovasyon konusunda farkındalık yaratılması,
sektör oyuncusu tersane ve tasarım ofislerinin Ar-Ge,
yaratıcılık ve inovasyon kapasitelerinin artırılması
amaçlanmıştır.
Bu doğrultuda ilk aşamada Piri Reis Üniversitesinin
İstanbul Teknopark’taki çalışma alanı proje ofisi olarak düzenlenerek sektör ana oyuncuları ile daha yakın bir çalışma ortamı ve işbirliği tesis edilmiştir. İstanbul Teknopark’taki proje ofisinden yürütülen proje
idari faaliyetleri yanı sıra, projenin eğitim ve seminer
faaliyetleri Piri Reis Üniversitesinin eğitim tesislerinde yapılarak sektör temsilcilerinin burada bir araya
getirilmesi ile gerçek anlamda üniversite – sanayi işbirliğinin de temelleri atılmıştır.
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Proje kapsamında mentorluk faaliyetlerinin icrasına
başlamadan önce seçilen mentorlara belirli yetkinliklerin kazandırılması amacıyla merkezi İngiltere’de
bulunan “Association for Coaching (AC)” in kurumsal
üyesi, ABD ve İngiltere merkezli uluslararası koçluk
federasyon/derneklerinden (ICF ve AC) onaylı SUM
Koçluk Eğitim Danışmanlık A.Ş ile yapılan sözleşme
kapsamında eğitim verilmiştir.
Bundan sonraki aşamalarda sektör içinden seçilen
15 şirkete (tersane ve tasarım ofisleri) Ar-Ge ve inovasyon kapasitesini artırmaya yönelik mentorluk hizmeti verilmiştir. 6 ay süreli bir sertifika programı ile
inovasyon, yaratıcı düşünme, fikri haklar, Ar-Ge yönetimi, proje yönetimi konularında eğitimler gerçekleştirilmiştir. Fikri mülkiyet haklarının korunması ve

yönetimi konusunda bilgilendirme, bilinçlendirme ve
farkındalık yaratma konularında eğitim, seminer ve
atölye çalışmaları yapılmış, ulusal Ar-Ge hibe fonlarına başvurmaya yönelik olarak danışmanlık hizmeti
sağlanmıştır. Son olarak, faaliyetlerden faydalanan
firmalar arasında işbirliğinin artırılması maksadıyla
sosyal etkinlikler düzenlenmiştir.

Piri Reis Üniversitesi tarafından tamamı Türkçe olarak geliştirilen program, Türkiye’de ilk defa gemi inşa
alanında ar-ge ve inovasyon alanında bir sertifika
programı olma özelliği taşımaktadır. Program, Piri
Reis Üniversitesi bünyesindeki öğretim üyelerinin
yanı sıra, sektörde yer alan Klas Kuruluşları (TL, BV,
DNV, ABS, GL vb.), Meslek Örgütleri (DTO, GMO, GEMİMO vb.) ve diğer üniversitelerin akademisyen kadrolarının bilgi ve birikimini bir araya getirerek sektörün hizmetine sunmaya devam edecektir.

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
Piri Reis Üniversitesi, Deniz Ticaret Odası (D.T.O) şemsiyesi altında bulunan Türk Deniz Eğitim Vakfı (TÜDEV) tarafından Denizcilik Camiasının
maddi ve manevi katkıları ile tamamı denizcilik camiamızın mensupları
olan 52 kurucu üye ile 7 Ocak 1993 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur.
Türk deniz taşımacılığının ileri ülkeler seviyesine erişmesi ve ülkemizin bu
konuda ekonomik gücünün refah ve verimliliğini artıracak Denizcilik Politikaları oluşturulması ve hedeflerinin belirlenmesi için gerekli çalışmaları
yapmak, yaptırmak ve Türk Denizciliğine hizmet etmek maksadıyla elemanların yetiştirilmesi ve meslek sahibi olmalarına yardımcı olmak amaçları ile faaliyet gösteren TÜDEV; Türkiye’de ihtiyaç duyulan gemi adamı
ihtiyacını karşılamak ve denizcilik ile ilgili eğitim kurumlarına yardımcı
olmak maksadı ile faaliyete geçmiştir. Kurulan eğitim merkezi, D.T.O. nın
katkılarıyla 1997 yılında Tuzla’da inşasına başlanan yeni binasına taşınarak Eylül 1999 tarihinde eğitimine Tuzla’da devam etmiştir. TÜDEV Deniz
Eğitim Merkezi Milli Eğitim Bakanlığı ve Denizcilik Müsteşarlığı şemsiyesi
altında eğitim faaliyetini sürdürmüş ve dünya denizciliğine 2100 zabitan
yetiştirilmiştir.

4 Aralık 2003 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında; Deniz Ticaret Odası, Oda Meclisi ve Türk Deniz Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti
ve Yönetim Kurulları, TÜDEV Deniz Eğitim Merkezinin Yükseköğretim düzeyinde TÜRK DENİZCİLİK ÜNİVERSİTESİ olarak hizmete devam etmesini
arzulamış ve bu yönde karar almışlardır.
Bu kararın hemen akabinde, YÖK’e (Yüksek Öğretim Kurumu) üniversite
kuruluşu ile ilgili, takdim edilecek dosyanın hazırlıklarına başlanmış ve
9 Şubat 2004’te üniversite kuruluş ve açılış başvuru dosyaları birlikte
YÖK Başkanlığına sunulmuş ve 8 Şubat 2008 tarihinde Resmi Gazetede
yayınlanarak tüzel kişilik kazanmış bulunan T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİNİ
kurmuş ve Türk ve Dünya Denizciliğine kazandırmıştır.
Eğitim verdiği tüm disiplinlerde denizcilik odaklı bir yaklaşımı benimsemiş
olan Piri Reis Üniversitesi hızla dünya denizcilik eğitim kurumları arasında
üst sıralara ilerlemektedir. Üniversite ile ilgili diğer detaylı bilgilere www.
pirireis.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
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YEN

İstanbul Fitoterapi Eğitim, Araştırma
ve Uygulama Merkezi Kurulması

PROJENİN ADI
İstanbul Fitoterapi Eğitim,
Araştırma ve Uygulama
Merkezi Kurulması

YARARLANICININ ADI
Bezmialem Vakıf Üniversitesi
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
Merkezefendi Geleneksel
Tıp Derneği (Ortak)

B
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.361.399,20 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%89,99 / 1.225.184,74 TL

inlerce yıldır insanlığın hizmetinde olan ‘fitoterapinin bilimsel, akılcı, yenilikçi biçimde ele alınması en güncel ihtiyaçlardan biri hâline gelmiştir.
Geçmişteki fitoterapi uygulamaları ile günümüzdekiler arasındaki en büyük fark; artık bitkilerin bütünüyle değil, faydalı parçalarının tedavi amacıyla kullanılmasıdır.

Tıbbi bitkilerimizden gıda, kozmetik ve ilaç sanayii
için yeni ve nitelikli hammaddeler ve ürünler üretilmesi, yaratıcılığa dayalı faaliyetlerin ticarileştirilmesi
ve ekonomik değer oluşturulması, girişimcilik kapasitesinin arttırılması ve iş geliştirmenin teşvik edilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi, projenin
en büyük amaçlarını oluşturmuştur.

Projede fitoterapi alanında bütün bilimsel bilgilerin
toplandığı, araştırma ve uygulamaların yapıldığı, hekim, diş hekimi, eczacı ve diğer sağlık çalışanlarına
alanla ilgili eğitimlerin verildiği, kurs, seminer ve
konferanslarla halkın bilgi ve farkındalık düzeyinin
yükselmesine katkı sağlayacak bir “Fitoterapi Eğitim,
Araştırma ve Uygulama Merkezi” kurulması amaçlanmıştır.

Bu çerçevede 400 metrekarelik bir alanda Fitoterapi
Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulmuştur. Türkiye’nin doğal zenginliğine yönelik farkındalık yaratma ve tanıtım çalışmaları, basına yönelik
faaliyetler, uluslararası iyi örneklerin incelenmesi ve
uzman personel dolaşımı faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Merkez imkanları ile fitoterapide kullanılan
standart bitkisel drogların ve bitkisel hammadde
koleksiyonunun oluşturulması, bitkisel hammadde
eldesi, formulasyon çalışmaları ve uygulama labora-

tuvarının kurulması gibi çalışmalar yapılmıştır. İlave
olarak sektör ve halka yönelik eğitim, seminer, konferans, çalıştay ve sertifika programları düzenlenerek
farkındalığın artması sağlanmıştır.
Sonuç olarak Türkiye‘nin ilk YÖK onaylı Fitoterapi
Merkezi yani Bezmialem Fitoterapi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Kalkınma Ajansı
tarafından, 2014 yılı Yenilikçi İstanbul Mali Destek
Programı kapsamında kurulmuştur. Bunun yanı sıra
kurulmuş olan merkez binasında Kalkınma Ajansının
amblem ve isminin mevcut olması bölge halkı ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi hastalarına bu alanı sürekli olarak tanıtmaktadır. Standardize bitkisel ürünlerin
üretilip tüm İstanbul ve daha sonra tüm Türkiye‘ye
dağıtılması Fitoterapi alanında büyük etki yaratmıştır.

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Fatih, İstanbul’da yerleşik vakıf üniversitesidir. Bezmiâlem Valide Sultan, Silahtar Abdullah Ağa ve Abdülhamit Sani
Mazbut Vakıfları adına Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından

2010’da kurulmuştur. İsmini Osmanlı padişahı II. Mahmud’un eşi, Sultan
Abdülmecit’in annesi Bezmiâlem Valide Sultan’dan alır. Üniversitede eğitim dili %70 Türkçe, %30 İngilizce’dir.
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YEN

Yenilikçi ve Sürdürülebilir
Elektrikli ve Hibrid Araç Teknolojileri
Geliştirme ve Kümelenme Merkezi
PROJENİN ADI
Yenilikçi ve Sürdürülebilir
Elektrikli ve Hibrid Araç
Teknolojileri Geliştirme ve
Kümelenme Merkezi

P

YARARLANICININ ADI
Okan Üni., Ulaştırma Teknolojileri
ve Akıllı Sistemleri Uygulama ve
Araştırma Merkezi (UTAS)
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
Türk Elektronik Sanayicileri
Derneği (TESİD) (Ortak)
Yazılım Sanayicileri Derneği (Ortak)

rojede, katma değeri, teknoloji ve bilgi yoğunluğu
yüksek ürün ve hizmetler ile İstanbul’un küresel
ekonomide söz sahibi olabilmesi için yenilik ve yaratıcılık odaklı ekonomik yapının benimsenmesi ve
bu doğrultuda İstanbul’daki şirketlerin yaratıcılık kapasitelerinin geliştirilmesi ile çok disiplinli bilimsel,
teknolojik ve yenilikçi ağların oluşturulması amaçlanmıştır.
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
723.500,00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%90 / 651.150,00 TL

Bu doğrultuda; İstanbul’daki Elektronik, Yazılım ve
Otomotiv Yan Sanayi firmalarının ileri teknolojilere
yönelik yenilikçi ürün geliştirmesini sağlamak hedeflenmiştir.
Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde; TESID,
YASAD ve TAYSAD temsilcileri ile ilgili şirketler ve
uzmanlarla bilgi geliştirme ve transferi yapabilecek
elektrikli ve hibrid araçlar ile ilgili küme oluşturul-

muştur. Elektrikli ve Hibrid Araç Teknolojileri Geliştirme ve Kümelenme Merkezi kurulmuştur. Elektrik makinası test bankosu(150KW Nominal),HIL sistemi ve
sonlu eleman analiz yazılımları temin edilmiş, araştırma amaçlı ve sanayiye hizmet amaçlı bir alt yapı
oluşturulmuştur. Bilgi paylaşımı ve yenilikçi fikir
kampanyaları açılabilecek web sitesi hazırlanmıştır.
(www.e-hike.net) Bilgilendirme ve yenilikçi fikir ve

rekabet öncesi AR-GE projeleri oluşturma maksadıyla, proje süresince küme üyeleri, ulusal ve uluslararası uzmanların katılımı ile üç adet çalıştay organize
edilmiştir. Elektrikli ve hibrid araç teknolojilerine yön
verici 4 adet rapor hazırlanmıştır. Araştırma projeleri ve girişimci kuluçka faaliyetleri başlatılarak küme
paydaşlarıyla birlikte 2 Ulusal, 2 HORIZON 2020 proje başvurusu yapılmıştır.

OKAN ÜNİ. ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ
VE AKILLI SİSTEMLERİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ (UTAS)
Elektrikli ve hibrid araç teknolojileri Okan Üniversitesi Araştırma Konseyi
tarafından seçilen öncelikli araştırma alanlarından birisidir. Okan Üniversitesi’nde bu konuda önemli bir bilgi birikimi mevcuttur. Gerek Otomotiv
AR-GE’sinin yönetimi, gerekse kontrol sistemleri, elektrik motoru geliştirme, yenilikçi tasarım konularında sanayi tecrübesi de olan öğretim üyeleri
bulunmaktadır. Bunun yanında Okan Üniversitesinde otomotiv, mekatronik, bilgisayar, makine, elektrik/elektronik mühendisliği lisans programları
ile “Automotive Mechatronics” Yüksek Lisans ve Mechatronics Doktora
programları vardır.
Okan Üniversitesi “Ulaşım Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Araştırma Merkezi” (UTAS) akıllı ve çevreci araçlar üzerinde araştırma yapan bir merkezdir. Kurumsal olarak Okan Üniversitesi Araştırma ve Proje Geliştirme
Direktörlüğü Okan Üniversitesi vizyonuna paralel olarak Teknoloji Transfer

Ofisi olarak hizmet etmekte ve sanayi ile ortak projeler oluşturma konularında çalışmalarını yürütmektedir. Ayrıca Okan Üniversitesinin “Teknopark
İstanbul’da” kurduğu Araştırma ve İnovasyon Şirketi de Okan Üniversitesinin yeni teknoloji ve girişimciliğe verdiği önemi ortaya koymaktadır.
Okan Üniversitesinde bir “Kuluçka Merkezi “ mevcuttur. TUBITAK tarafından destekli “ Fark Yaratan Girişimci Sertifika Programı” Okan Üniversitesi
tarafından organize edilmektedir. Tüm bu şartlar kurumsal olarak Okan
Üniversitesinin “Yenilikçi ve Sürdürülebilir Elektrikli ve Hibrid Araç Teknolojileri Geliştirme ve Kümelenme Merkezi”’ne destek olduğunu ortaya
koymaktadır. TAYSAD, YASAD ve TESID üyelerine katma değer sağlamayı,
yeni alanlar oluşturmayı hedefleyen derneklerdir. Okan Üniversitesi proje
süresince bu dernek üyeleri ile uyumlu bir çalışma düzeni içerisinde olmuş ve dernek üyelerinin gelişmesine katkıda bulunmuştur.
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YEN

Osmanlı Dönemi Süreli
Yayınlarının Sayısallaştırılması

PROJENİN ADI
Osmanlı Dönemi Süreli
Yayınlarının Sayısallaştırılması

YARARLANICININ ADI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.310.165,00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%88,59 / 1.160.621,56 TL

P

rojede, İ.B.B. Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü
Atatürk Kitaplığı koleksiyonlarında bulunan basılı ve yazılı tarihi süreli yayınlardan oluşan arşivin
(1828-1928 tarihleri arasındaki Osmanlıca gazete ve
dergiler), kültürel mirasın korunması kapsamında
nitelendirilmesi, düzenlenmesi ve erişime sunulması amaçlanmıştır. Ayrıca farklı alan ve disiplinlerde
araştırma yapan yerli/yabancı araştırmacıların, akademisyenlerin, öğrencilerin ve tüm halkın hizmetine
sunulması hedeflenmiştir.
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Proje kapsamında 150.000 sayıdan oluşan tarihi süreli yayın arşivindeki Osmanlıca ve yabancı dildeki
gazete ve dergiler, sayı bazlı tasnif edilmiş ve bu yayınlara ait 1.500.000 sayfa, sayısal tarayıcılar ile (tiff
formatta) taranarak görüntü arşivi oluşturulmuştur.

Sayısal görüntüler, meta data verileri ile bağlantı adresi oluşuturlarak http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr/
ataturkkitapligi/index.php adresi üzerinden ilim ve
araştırma dünyasının hizmetine sunulmuştur.
Sayısal arşivin erişime sunulduğu tarih olan Temmuz
2015 ile Aralık 2015 tarihleri arasındaki dönemde
312.400 yayın indirme sayısına erişilmiştir.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İBB, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun 7. Maddesine göre
kent için hayati önemi olan farklı çalışma alanlarında görev sorumluluklar
taşımakta ve çeşitli hizmetler üreterek 21. yüzyılın yerel yönetim anlayışına uygun şekilde sunmaktadır. Sürdürülebilir ve yenilikçi çözümlerle hizmet faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Ana faaliyet alanları; afet yönetimi,
çevre yönetimi, imar, sağlık, kent ve toplum düzeni, kültür, ulaşım ve sosyal destek hizmetler gibi konulardır. İBB Kültür Daire Başkanlığına bağlı
olarak hizmet veren Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü de sahip oldu-

ğu koleksiyon ve derme çeşitliliği ile bünyesinde bulundurduğu 20 şube
kütüphanesi ile şehrin kültür ve eğitim hayatına katkıda bulunmaktadır.
Koleksiyonlarında tarihi, kültürel vb içerikteki zengin yayınlar İBB Atatürk
kitaplığı ve bağlı kütüphaneleri İstanbul’daki kütüphaneler arasında öne
çıkarmaktadır. İBB Kütüphanelerinden olan Atatürk Kitaplığı koleksiyonlarında olan tarihi yayınların sayısallaştırılarak web üzerinden kullanıcı
erişimine açılması da kurumun avantajlı yönlerinden biridir.
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YEN

Nano Teknolojik Membranlı Halk Sağlığı
Tarama Teşhis Nebulizatörü (Nefes)

PROJENİN ADI
Nano Teknolojik Membranlı
Halk Sağlığı Tarama Teşhis
Nebulizatörü (Nefes)

K

YARARLANICININ ADI
İstanbul Teknik Üniversitesi
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (Ortak)

anser günümüzde insan yaşamını sonlandıran en
önemli nedendir. Kanserle mücadele yöntem ve
teknikleri gün be gün gelişmekte teknoloji ve tıp bu
konuda inanılmaz çaba sarf etmektedir. Bu hastalıkların diğer bir problemi de tedavileri ve/veya hastaların ölüm öncesi yaşam kalitelerini arttırmanın devlete ve ekonomiye getirdiği büyük yüktür. Çözümünün
tek yolu ise hastalığın olabildiğince erken tanısıdır.
Maalesef bu kolay olamamaktadır, zira birçok kanser
çeşidinin erken evre belirteçleri rutin soğuk algınlığı,
öksürük, ateş, ses kısıklığı vb. şeklinde olup; sık yakalandığımız hastalıklarla kolayca karıştırılmakta ve
basit ilaç tedavisiyle iyileştirilmeye çalışılmaktadır.
Ancak sonuç alınmadığında daha derin tıbbi araştırma yapılarak ancak kanser teşhis edilebilmekte, çoğu
zaman çok geç kalınmış olmaktadır. Nefeste bulunan
biyobelirteçlerden kanser ve bazı hastalıkların tanısı
yeni bir konu değildir. Tıbbın bilinen bir dalı olup mil-
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TOPLAM BÜTÇESİ:
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AJANS SÖZLEŞME
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yon dolarlık sistemlerle bazı hastanelerde bu yöntem
uygulanmaktadır. Fakat asla yaygın kullanabilecek
ucuz, pratik erken tanı unsuru olamamıştır.
Teknolojinin gelişimi, nanoteknoloji, karbon nano-tüp
ve polimer tabanlı membranlar ve üzerlerindeki gelişmiş mikroçiplerin küçük boyutlarda, ucuz maliyetli
tasarım ve üretimini mümkün kılmış böylece bu proje
fikri oluşmuştur.
Proje kapsamında ilk aşamada iletkenlik gösteren
karbon nano tüpler ile ince polimerik membranlardan oluşan kompozit malzeme yapısına sahip toluen ve aseton gibi biyobelirteçlere yüksek duyarlı ve
yüksek seçici özelliklerde sensör üretimi gerçekleştirilmiştir. Elektrokimyasal analizleri kolaylaştırmak
üzere entegre devre ve elektronik yonga tasarımları
gerçekleştirilmiş ve mikrofabrikasyon yöntemi üretimi tamamlanmıştır. Ölçümler sırasında kullanılmak

üzere ortam etkilerini minimize edecek maske tasarımı ve üretimi gerçekleştirilmiştir. Maske ile birlikte
çalışacak el aleti elektronik devre ve yonga entegrasyonu yapılarak üretilmiştir. Proje süresince üretim ve
testler için piyasadan elde edilemeyecek bir çok alet
tasarlamış ve üretilmiştir. Tanıtım faaliyeti olarak
ATV ulusal kanalı ile röportaj yapılmış ve bu röportaj
08.07.2015 tarihinde akşam haberlerinde yayınlanmıştır. Ayrıca 10,5 dakika süren, içerisinde animasyon görüntüleri de barındıran bir dokümanter film
hazırlatılmış, web sitesi hazırlatılmıştır. (nefes.info.
com ve nefes.technology.com)

Üretilen ürünün patent başvurusu yapılmıştır. Projede ön görülen başarı çıktılarının üzerinde performansta bir ürün ortaya çıkmış hatta yapılan çalışmalar, dünyadaki tıp ve teknoloji alanında ortaya çıkan
son durumlarla birlikle değerlendirildiğinde yalnız
akciğer kanseri, tüberküloz ve diyabet değil bir kısım
modifikasyonlar ile özellikle mide, kolon, kalınbağırsak mesane, yumurtalık ve böbrek kanseri, hatta
uzun vadede meme ve cilt kanserlerinin bu yöntemle
erken teşhis edilebileceği öngörülmüştür.
Proje sayesinde üretilen ürün ile halk sağlığı taraması yapan tüm birimler, sağlık ocakları, hasta haneler,
doktorlar, yerel yönetimler, akciğer kanser ve diyabet
tanısı testlerini yapabilecekleri ucuz ekipmana sahip
olmuşlardır.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Teknik Üniversitesi, 250. yılına doğru geri sayıma geçen, dünyanın en eski teknik üniversitelerinden biridir. Ülkemizin ilk teknik üniversitesi olan İTÜ’nün adı, mühendislik ve mimarlık öğretimi ile özdeşleşmiştir.
İTÜ’nün misyonu; bilim, teknoloji ve sanatta bilginin sınırlarını genişletmek ve uygulamaları ile toplumun ihtiyaçlarına cevap vermektir. Vizyonu
ise bilim, teknoloji ve sanatta, uzmanlığı ile uluslararası lider bir üniversite
olmaktır. Bu temel zeminde akademik eğitimini şekillendirmektedir. “İnsan
odaklılık ve farklılıklara açıklık, özgürlükçülük ve eleştirellik, girişimcilik ve
rekabetçilik, özgünlük ve yenilikçilik” İTÜ’nün temel değerleridir. İTÜ, 13
fakülte 39 lisans programına sahiptir. İTÜ adıyla markalaşan köklü bölümlere de çağın gereklerine ve ihtiyaçlarına göre şekillenen yeni alanlara da
sahiptir. İTÜ’de Türkçe ve İngilizce eğitim verilmektedir. Yüzde 100 İngilizce ve yüzde 30 İngilizce eğitim veren bölümler bulunmaktadır. Lisansüstü

eğitime ise özellikle önem verilmekte, 6 ayrı enstitüde yüksek lisans ve
doktora programları yürütülmektedir.
İTÜ, akademik gelişim ve bilimi öncelik alan yapısıyla, dünyanın en seçkin
üniversiteleri arasında yer almakta, ülkemizi uluslararası alanda başarıyla
temsil etmektedir. Dünyadaki yaklaşık 20 bin üniversite içinde en iyi yüzde 1’lik dilim arasında bulunan İTÜ’nün akademik kalitesini, bağımsız ve
prestijli sıralama sonuçları da ortaya koymaktadır.
Projede microelektronik yonga tasarım ve testlerinin yapıldığı Elektronik
haberleşme bölümünün VLSI laboratuvarı, Kalkınma Bakanlığı katkısı ile
kurulmuş alanındaki en gelişmiş laboratuvarıdır. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya bölümü ise Türk Üniversiteleri Kimya
bölümleri içerisinde en iyi 3 bölümden biridir.
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YEN

Toksik ve Bağımlılık Yapan Maddelerin Kanıta
Dayalı Tayin, Tarama ve Danışma Merkezi

PROJENİN ADI
Toksik ve Bağımlılık Yapan
Maddelerin Kanıta Dayalı Tayin,
Tarama ve Danışma Merkezi

YARARLANICININ ADI
Üsküdar Üniversitesi
PROJE İŞTİRAKÇİLERİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü (İştirakçi)
İstanbul Başsavcılığı Denetimli
Serbestlik Müdürlüğü (İştirakçi)
Beykoz Belediyesi (İştirakçi)

M

adde bağımlılığı dünyada olduğu gibi ülkemizde de başta gençler arasında olmak üzere tüm
toplumu etkileyebilen biyolojik, ruhsal ve sosyal boyutları olan bir sağlık sorunudur. Birleşmiş Milletler
Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından hazırlanan 2005 Dünya Uyuşturucu Raporunda, uyuşturucu kullananların sayısının her yıl %8 oranında arttığı ifade edilmektedir. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu
ve Suç Ofisi (UNODC) dünyada, 15-64 yaş grubunda,
208 milyon kişinin son bir yıl içerisinde en az bir defa
madde kullandığını bildirmekte olup, bu sayı aynı
yaş grubundaki nüfusun %4,8’ine karşılık gelmektedir. Bir başka ifadeyle dünyada 15-64 yaş grubunda
yaklaşık olarak her yirmi kişiden birinin son bir yılda
en az bir defa madde kullandığını ifade etmektedir.
Uyuşturucu özelliğe sahip maddelerin analizi çeşitli yöntemlerle yapılabilmektir. Bu yöntemlerden en
fazla kullanılanı immunoassay yöntemidir. Genelde
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kullanılan bu yöntem bazı uyuşturucular için uygun
netice vermemekte ve çok fazla hatalı sonuçlar (false negative ve false positive) vermektedir. Ayrıca, bu
yöntemle numunenin kantitatif tayini sağlıklı olarak
yapılamamaktadır. Bu sebeple, FDA (ABD İlaç ve Gıda
Ajansı) ile EMA (Avrupa İlaç Ajansı) bu yöntemlerle
yapılan analiz sonucunda elde edilen pozitif verilerin
mutlaka başka bir yöntemle de karşılaştırılmasını talep etmektedir.
Türkiye’de bu maddelerin tespiti amacı ile özellikle
AMATEM’ler de immunoassay yöntemler ile tarama
testleri uygulanmaktadır. FDA ve EMA bu testler ile
elde edilen her bir pozitif sonucun doğrulanmasını
istemektedir. Ayrıca, Bonzai adı verilen sentetik kannabinoit metabolitlerinin idrarda tespitine yönelik
rutinde kullanılacak analiz yöntemleri bulunmamaktadır.

Projede bu alanda önemli bir boşluğu dolduracak,
gold standart kalitesinde tüm laboratuvarlarda rutinde kullanılabilecek, ucuz, doğru, tekrarlanabilir ve
başka bir sistemde doğrulamaya gerek duyulmayan
kolay ve hızlı yöntemler geliştirmeyi hedeflenmiştir.
Bu doğrultuda ileri teknoloji ve yöntemler ile İstanbul halkına hizmet verecek BATAMER Laboratuvarı
(http://batamer.uskudar.edu.tr/ ) kuruluş çalışmaları için tüm prosedürler tamamlanmıştır. Türkiye’de
bugüne kadar yapılmayan yenilik içeren yöntem /
metodlar geliştirilerek; sentetik kannabinoid ve türevlerinin analizine yönelik 23 adet validasyon gerçekleştirilmiş, sonuçları raporlanmıştır. Özel ve Kamu
hastanelerinde bağımlılık tedavisi gören, 2000 bağımlı kişinin biyolojik sıvı analizleri yapılmış ve hasta hekimlerine raporlanmıştır.

Yeni sentetik kannabinoid ve türevlerinin yöntem validasyonlarının yapılmasına bilgi ve alt yapı olanakları sağlanmıştır.
İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı lise öğrencilerine, üniversite öğrencilerine ve Belediyeler vasıtasıyla yetişkinlere yönelik bağımlılık konusunda
farkındalık eğitim seminerleri verilmiştir. Eğitim seminerlerine 3517 kişi katılmıştır.
Batamer laboratuvarında akademisyen ve ilgililere
eğitimler verilmiştir. Nitelikli eleman yetiştirilerek istihdam edilebilirlikleri artırılmıştır.

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Üsküdar Üniversitesi ruh-beden sağlığı ve hastalıkları, tıp, genetik, sosyal
ve biyomühendislik bilimleri, temel bilimler, spritüel bilimler, aile danışmanlığı gibi çeşitli disiplinlerin ortak amaçlar için benzer yöntemlerle çalışarak bilim, hizmet üretmesi ve nitelikli insan yetiştirilmesi sağlık, sosyal,
tarih ve kültür kaynakları yönetimi alanlarında, ülkemizin kişisel ve toplumsal ruh sağlığını korumak ve geliştirmek için 2012 yılında kurulmuş
tematik bir vakıf üniversitesidir. Stratejik hedefleri arasında:
1. Türkiye ve bölgede giderek gelişen sağlık sektörüne (özellikle psikoloji,
psikiyatri ve nöroloji alanında) kalifiye eleman yetiştirmek,
2. Birçok alanda dünya kenti haline gelen İstanbul’un aynı zamanda ruh
sağlığı konusunda da cazibe merkezi olması ve yurt dışına da sağlık hizmeti ve eğitimini sunmak yoluyla milli ekonomiye katkıda bulunmak,
3. Ülkenin sosyo-kültürel dinamiklerini göz önünde bulundurarak bireyin
ve toplumun ruh sağlığını korumak bulunmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) bütün dünya parlamentolarına intiharı
önleme projeleri sunduğu, depresyon salgınından söz ettiği, özellikle önlem alınmazsa geleceğin toplum sağlığını olumsuz etkiyen en öncelikli
sorunlarından birinin madde bağımlılığı olacağını deklare ettiği gerçeği
bilinmektedir. Üsküdar üniversitesi bu yukarıda bahsedilen alanlarda hem
bilimsel literatüre destek sunmakta hem de yenilikçi tedavi ve tanı yöntemleri geliştirilmesine katkı sunmaktadır. Üsküdar Üniversitesi yukarıda
belirtilen vizyon ve hedefleri ile 20’nin üzerinde araştırma laboratuvarı, 3
sağlık uygulama merkezi ve bir anlaşmalı olduğu NPISTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi ile hedefine ulaşma yolunda emin adımlar ile ilerlemektedir.
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Endüstriyel Tasarımda Toplam
Kalite ve İnovasyon (ETKİ)

PROJENİN ADI
Endüstriyel Tasarımda Toplam
Kalite ve İnovasyon (ETKİ)

YARARLANICININ ADI
İstanbul Demir ve Demir dışı Metaller
İhracatçıları Birliği (İDDMİB)

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
515.600,00 TL

PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
İhracatçıları Birliği (İKMİB) (Ortak)

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%90 / 464.039,70 TL

I

DDMIB ve IKMIB bünyesinde endüstriyel tasarıma
verilen özel ilginin neticesinde her yıl farklı alanlarda endüstriyel tasarım yarışmaları düzenlenmektedir. Ancak tasarım dünyasında yarışmalar özellikle
tasarım öğrencilerinin ön plana çıkarılması, tasarımı
üretecek olan firmanın tasarıma verdiği önem, tasarımcının da üretilmiş bir fikri temsili açısından değerli olmakla birlikte yetersiz kalabilmektedir. ETKİ
projesi ile tasarım sürecindeki tüm aktörler arasında
iletişimin güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla
firmalar için tasarım yönetimi, endüstriyel tasarım ve
prototip baslıklarını içeren çalışma yaptırılarak, firmaların endüstriyel tasarım sorunları hakkında bilgi
düzeyinin arttırılması ve tasarımcı ile firma buluşması hedeflenmiştir.
Bu kapsamda projede hedef grup olarak mutfak eşyaları sektörü belirlenmiştir. Proje kapsamında sektör
firmalarına bilgilendirme yapılmıştır. 24 Aralık 2014
tarihinde tasarım danışmanları için İMMİB binasında
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bir toplantı yapılıp, proje hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Projeye üniversite öğrencilerinin katılımının
arttırılması için İstanbul’da bulunan 14 endüstriyel
tasarım fakültesinde duyurular yapılmıştır. Yeni tasarımcıların proje katılımında portfolyo ve özgeçmişlerini dikkate alarak tasarım danışmanları birlikte çalışacakları yeni tasarımcıları belirlemişlerdir.
Proje için katılım başvuruları tamamlanmasıyla, 10
Nisan 2015 tarihinde Hyatt Regency Istanbul Otel’de
İhracatın Yıldızları ödül töreni öncesinde projeye katılım sağlayan tasarım danışmanları ile sektör firmaları kura yöntemiyle eşleştirilmiştir. Projeye dahil
olmak isteyen 17 firma ve 9 danışman kura sonucunda eşleştirilmiştir. Tasarım danışmanları eşleştikleri
firmalarda tasarım desteği ihtiyacı olan bir ürünün
belirlenmesi ve belirlenen ürüne gerekli tasarım çalışmaları tasarım danışmanları mentörlüğünde yeni
tasarımcılar tarafından yapılmıştır. Tasarım danışmanları ve firma üretim elemanlarının seçimi doğ-

rultusunda yeni tasarımcılar tarafından tasarlanan
ürünlerin prototipleme çalışmaları yapılmıştır. Toplam 17 adet nihai prototip üretimi ve ara prototipler
Erkan Avcı Endüstri Meslek Lisesi’nde bulunan “Hızlı Prototipleme Merkezi’nde” gerçekleştirilmiştir. 17
firmaya verilen tasarım danışmanlık hizmeti sonucunda üretime gidebilecek 17 adet prototip üretilmiş,
üretim dataları firmalar ile paylaşılmıştır. Hukuk da-

nışmanlığı hizmeti alınarak yeni tasarımcıların telif
hakkı korunmuştur. 20 Ekim 2015 tarihinde sektör
firmaları, tasarım danışmanları, yeni tasarımcılar,
İstanbul Kalkınma Ajansı yetkilileri ve basın mensuplarının da yer aldığı 100 kişilik bir organizasyon
düzenlenmiştir. Söz konusu organizasyonda 17 firma
için tasarlanan ürünlerin prototipleri sergilenmiş ve
basın lansmanı gerçekleştirilmiştir.

İSTANBUL DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (İDDMİB)
İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği 06.12.1986
tarihinde, Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Kısa adı İDDMİB olan
Birliğimiz iştigal alanı altına giren ürünler; demir çelikten mamul eşyalar,
alüminyum, bakır, döküm, el aletleri, kilitler, hırdavat malzemeleri ve metal mutfak eşyaları olarak gruplandırılmıştır. Birliğimiz faaliyetleri arasında
dünyanın önde gelen sektörel fuarlarına “Milli Katılım Organizasyonları”
düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı fuarlarda gerçekleştirdiğimiz “İnfo Stand”
katılımlarımızla sektörümüz ve ihracatçı firmalarımızın tanıtımlarını yapmak, “Sektörel Ticaret Heyetleri” organize ederek ihracatçılarımızın pazarı
birebir görmelerini sağlamak ve üyelerimizi satın almacılarla kendi ülkelerinde görüştürmek, yurt dışındaki işbirliği kuruluşları ile yapılan organizasyonlar çerçevesinde “Alım heyetleri” düzenleyerek, yurt dışı alıcıları
Türkiye’de ağırlamak ve üyelerimizle ikili görüşmeler gerçekleştirmek,
üyelerimizi dış pazarlar ve ülkemizde yaşanan gelişmelerle ilgili bilgilendirmek amacıyla eğitim ve seminerler düzenlemek ve sektörel-ülke bazlı
raporlar hazırlamak bulunmaktadır.

Yukarıdaki faaliyetlere ilaveten katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi, ihracata yönelik rekabet gücünün arttırılması amacıyla İDDMİB,
İKMİB veTET ortaklığında Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu’nun
(ETMK) işbirliğiyle, 12 yıldır “İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmalarını”
düzenlemektedir. İlaveten 2014 yılından itibaren Ambalaj sektöründe yenilikçi fikirleri desteklemek ve başarılı gençleri sektöre tanıtmak amacı ile
İDDMİB ve İKMİB ortaklığında “Plastik-Metal Ambalaj Tasarım Yarışması”
düzenlenmektedir. Yarışma organizasyonlarının yanı sıra tasarım eğitiminin liseden başlatılmasını teminen “İMMİB Erkan Avcı Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi”ni 2012 yılında hizmete sunmuştur. Ayrıca 2012 yılından
bu yana İDDMİB olarak “Ar-Ge Proje Pazarı” etkinliği ile, proje sahipleri ile
sermaye sahiplerini buluşturmakta, projelerin hayata geçirilmesini katkıda bulunmaktadır.
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YEN

Kelebek Projesi

PROJENİN ADI
Kelebek Projesi

2

YARARLANICININ ADI
Siyami Ersek Hastanesi Vakfı
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
İl Sağlık Müdürlüğü (Ortak)
Yönetici Hemşireler Derneği (Ortak)
Üsküdar Kaymakamlığı (Ortak)
Marmara Üniversitesi (Ortak)
Üsküdar İlçe Milli Eğ. Müdürlüğü (İştirakçi)
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Eah (İştirakçi)
Sağlık Yönetimi ve Eğitimi Derneği (İştirakçi)

012 yılında 663 nolu Kanun Hükmünde Kararname ile İstanbul ilinde beş genel sekreterlik ilk yapılanmada, altıncı sekreterlik ikinci aşamada kurulmuş
ve yönetim kadrolarının büyük kısmı değişmiştir. Bu
değişim ile yeni yöneticilerin görev alanlarının genişlemesi sistemin yeniliği ve görev tanımlarının açık
olmayışı kaynakların akılı kullanımını engellemiştir.
Projenin amacı İstanbul’da yaşam kalitesinin yükseltilebilmesi için sağlık hizmetlerinde yöneticilere
yönelik mentorluk, danışmanlık uygulamalarının geliştirilmesidir. Bu amaçla oluşturulan web sitesi ve
arayüzü ile sağlık hizmetlerindeki yöneticilere danış-
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
394.300,00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%77,64 / 306.130,64 TL

manlık hizmeti verilmiştir. Deneyimli sağlık yöneticileri ile diğer sağlık yöneticilerini bir araya getirerek,
bilgilerini yenilemeleri, deneyim paylaşmaları ve kolay ulaşılabilir danışmanlık almaları amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda sağlık yönetici ve eğitimcileri için mentörlük kavramını anlatan bir dizi eğitim
planlanmıştır. Başka sektörlerde kullanılan web arayüzü sağlık sektörüne uyarlanarak alımı yapılmıştır.
Proje ihtiyaçlarına göre yazılımda değişiklikler yapılmıştır. Yazılımın Türkçe’ye çevirisi proje ekibi tarafından yapılmıştır. Proje ekibi sistem kullanıcı eğitimi

almıştır. Katılımcılara Webliner üzerinden 10 saatlik mentörlük eğitimi aralıklı olarak verilmiştir. Web
ara yüzü kullanımı için anket yapılmıştır. Mentorlere
mentörlük sistemi, iletişim, çevre, inovasyonu kapsayan eğitimler verilmiştir. Mentor ve menti buluşmaları tanışma ve projeyi anlatan 250 kişinin katıldığı
açılış toplantısında başlatılmıştır. 40 kişilik gruplarla
eğitimlere devam edilmiştir.

Sonuç olarak İstanbul ili ve Sağlık Bakanlığı merkez
teşkilatı yöneticileri proje toplantılarında sorunları ve
iyi uygulamaları paylaşmıştır. Deneyimli yöneticiler
ve deneyimsiz yöneticilerin iş birliği iş barışını sağlamada ve verimlilik artışında etkili olmuştur.
Proje ile sağlık yönetimini kentsel hizmetlerin kalitesinde farklılık yaratmaya artarak devam edecektir.

Sağlık sistemi sorunlarının analizinin ortaya çıkarılması için grup çalışmaları yapılmıştır. Mentör ve danışanların yüz yüze buluşması için ortam sağlanmıştır. Danışanlara ihtiyaç alanı tespiti ile uygun mentör
önerileri yapılmıştır. Görüşmede arayüzde oluşturulan formlar kullanılmıştır. Görüşmenin verimi için her
iki katılımcıdan karşılıklı webliner üzerinden onay
alınmıştır.

SİYAMİ ERSEK HASTANESİ VAKFI
Vakfımız 07.02.1989 yılında kurulmuştur. Kurulduğu günden bu güne
sağlık ve sağlık eğitimi sektöründe faaliyetlerde bulunmuştur. Özellikle
Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni kalkındırmayı, uluslararası tıp düzeyinde en ileri standartlarda çalışan örnek ve öncü bir merkez
haline getirme idealini taşımıştır. Hastanede çalışan sağlık mensuplarının
bilgi ve görgülerini arttırması için yurt içi ve yurt dışı eğitim programlarına,
kongrelere katılımlarını sağlamıştır. Sağlık alanında uluslararası ve ulusal
kongreler ile bilimsel günler düzenleyerek katılımcıların eğitimlerine katkılar sağlamıştır. Sağlık alanında ödüllü yarışmalar düzenlemiş ve bilimi

teşvik etmiştir. Yine tıp alanında öğrenim gören öğrencilere, hastanede
çalışan asistan doktorlara burslar vermiştir. Hizmet içi yapılan eğitim
seminerlerine ve panellere sponsor olmuş, düzenli katılan ve sınavlarda
başarı sağlayan asistan doktorlara ödül olarak yurt dışı kongrelere katılmalarını sağlamıştır. Çalışan sağlık personelinin çocuklarının yararlanacağı kreş açmış ve kurulduğu günden bu yana desteklemiş, çocukların
eğitimlerine katkılarda bulunmuştur. Hastanede çalışan personelin yöneticileri tarafından takdir gören performanslarına istinaden özendirici ödüller
vermiştir.
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YEN

Sistemik Risk Yazılımı

PROJENİN ADI
Sistemik Risk Yazılımı

YARARLANICININ ADI
Özyeğin Üniversitesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
910.000,00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%87,12 / 792.779,89 TL

Ö

nceki dönemde gerçekleşen küresel kriz, başta
Amerika Birleşik Devletleri ve AB olmak üzere
pek çok ülkede düzenleyici otoriteler arasında koordinasyonun ve sistemik riskin etkin bir şekilde yönetilmesinin önemini ortaya koymuştur. Bu çerçevede
Avrupa ve Amerika’da özellikle bilanço dışı türev varlıkların sürekli takibi için düzenleyici ve denetleyici
organlar, üniversiteler ile kurdukları stratejik iş birliktelikleri ile sistemik riski ölçen programlar geliştirmektedir.
Türkiye’de ise, sistemik riskin tespit edilmesi ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi konusunda Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde Merkez Bankası,
BDDK, SPK, TMSF ve Hazine Müsteşarlığının görevlendirildiği Sistemik Risk Komitesi bulunmaktadır.
İstanbul Risk Yönetimi Laboratuvarı olarak, düzenleyici ve denetleyici otoriteler arasında kalıcı ve etkin
işbirliğinin ve koordinasyonun sağlanmasına ve sistemik riskin yönetilmesine ilişkin mevcut teknolojik
alt yapının güçlendirilmesi hususu ön plana çıkmaktadır.
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Bu kapsamda geliştirilen proje ile Sistemik Risk Yazılımı (SRY) geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, Kredi Derecelendirme ve Sistemik Risk Verileri
toplanmış ve sistemin mimarisi oluşturulmuştur. Sistemik risk platformunun alt modülleri olan kur riski,
piyasa riski, kredi riski, likidite riski ve bulaşıcılık
riskinin erken uyarı sistemlerinin algoritmalarının
geliştirilmesi için araştırma ve gelistirme AR-GE çalışmaları yapılmıştır. Kredi Derecelendirme ve Sistemik Risk Platformunun servis odakli mimari ile yazılımının ve Finansal İstikrar Komitesi için erken uyarı
sisteminin oluşturulması tamamlanmıştır. Ayrıca
proje çerçevesinde oluşturulan kredi derecelendirme
platformu ile şirketlerin uluslararası platformda adil
bir şekilde kredi derecelendirilmesi için gereken altyapı oluşturulmuştur.
Sistemik risk yazılımı (SRY) ve simülasyon platformu, nihai kullanıcıları olan düzenleyici ve denetleyici
kurumlar tarafından sistemik riski anlamada ve hesaplamada kullanılmış, erken-uyarı-sistemi ile belirlenen seviyelerde zamanlı ve efektif önlemler ala-

bilmeleri mümkün hale getirilmiştir. SRY yazılımın
alt modülleri olan, likidite modülü Merkez Bankası
tarafından, bulaşıcılık modülü Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, kredi
derecelendirme modülü Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirket tahvillerinin kredi reytinginde ve faiz
modülü de Hazine Müsteşarlığı tarafından kullanılabilir hale getirilmiştir.

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Özyeğin Üniversitesi 17/05/2007 tarihinde faaliyetlerine başlamış bir
üniversitedir. Özyegin Üniversitesi bünyesinde yürütülen modern araştırmalarla toplumu ilgilendiren sorunların çözümünde öncülük edilmektedir. 5 fakülte, 2 yüksek okul, 2 enstitü, 3 araştırma merkezinde tanınmış
araştırmacıları nitelikli yayın ve yeni arastırma projeleri üretmeyi hedeflemektedir.
Türkiye’nin gerçek anlamda küresel bir güç olması için Londra veya New
York gibi merkezlerde üniversite ve sanayi işbirliğine ayrılan kaynaklar
dikkat çekmektedir. Örneğin, İngiltere’nin önemli okullarından London
School of Economics’de hükümet desteği ile kurulan Finansal Risk Laboratuvarı’nda, İngiliz kamu ve finans kurumlarının ihtiyacı olan pek çok
uygulamalı eğitimin burada gerçekleştirildiği görülmektedir. Burada düzenlenen eğitimler bölge ülkelerine de açılarak Londra’nın küresel bir finans merkezi imajı güçlendirilmektedir. Başka bir Londra üniversitesi olan
Imperial College London’da hükümet desteği ile kurulan Finans Mühendisliği Laboratuvarı’nda dünyanın pek çok finans kurumu için yazılımlar
geliştirilmekte, bu AR-GE transferinden İngiltere’ye ciddi gelir kaynakları
temin edilmektedir. Bu iki örnekte de görüldüğü gibi, Londra’nın bir ulus-

lararası finans merkezi olmasında, Londra üniversitelerinde kurulan uygulamalı laboratuvarlar önemli bir rol oynamakta, üniversite-sanayi işbirliğini
kuvvetlendirmektedir.
Bu kapsamda;Türkiye’de ilk defa İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından
desteklenerek kurulan , İstanbul Finansal Risk Yönetimi Laboratuvarı; Özyeğin Üniversitesi çatısı altında; gerekli teknolojik alt yapıyı oluşturarak
ve donanımlı eleman yetiştirecek eğitim programları sunarak, İstanbul‘un
bir “uluslararası finans merkezi” olmasında önemli rol oynamayı hedeflemektedir.
İstanbul Finansal Risk Yönetimi Laboratuvarı’nın başlıca hedefleri; finans
alanında özellikli bazı görev alanlarında yetişmiş insan kaynağının oluşturulması, mevcut insan kaynağının donanımının artırılması, sürekli gelişiminin sağlanması, İstanbul’u finans alanında yüksek lisans ve doktora
merkezi haline getirilmesi, nitelikli yabancı insan kaynağını ülkemize çekilmesidir. İstanbul Finansal Risk Yönetimi Laboratuvarı projemizin AR-GE
yönü yüksek yazılım ve eğitimler ile İstanbul’un bir “uluslararası finans
merkezi” olmasına en önemli katkıyı sağlayacak kurumlar arasında yer
alması hedeflenmektedir.
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YEN

Dijital Deneyimler Kolektifi: Yenilikçi
Yetenek ve Girişimcilik Kuvözü

PROJENİN ADI
Dijital Deneyimler Kolektifi:
Yenilikçi Yetenek ve
Girişimcilik Küvözü

YARARLANICININ ADI
İstanbul Bilgi Üniversitesi

PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
Beden İşlemsel Sanatlar (İştirakçi)
Spaced Studio (İştirakçi)
Comart Kurumsal İletişi Hizmetleri Ltd. Şti (İştirakçi)
Medya Üçyüzaltmış Artı Interaktif Tic. Ltd. Şti
(İştirakçi)

D

ijital üretim yapan tasarımcı ve sanatçıların bir
arada çalışabilmesini sağlayacak, şirketlerin kar
odaklı yapısından uzak, tasarımcıları ve sanatçıları
özgür bırakacak kurumsal bir mekanizmanın kurulması ihtiyaç olarak belirlenmiştir.

Projede Dijital Deneyimler Kolektifi isminde bir kurumsal yapının kurulması, tanıtımının yapılması ve
sanatçıları bir arada toplayacak bir mekanizma kurulması amaçlanmıştır. Birlikte üretime en uygun yönetim modeli sağlayan kooperatifçilik kurumsal yapının çözümü olarak düşünülmüştür.
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
452.717,00 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%89,74 / 406.275,64 TL

Dünya’da hızla gelişmekte olan “yaratıcı endüstriler”
başlığı altında incelenen yeni medya sanatları ile uğraşan bireylerin gelişimine öncülük edecek, teknik ve
yönetsel altyapı fiziksel mekan, maddi kaynak sağlayan “Dijital Deneyimler Kolektifi Küçük Sanat Kooperatifi” 2015 Mart Ayında kurulmuştur. Türkiye’nin ilk
Dijital Sanat Kooperatifi olarak, ana sözleşmesindeki
yenilikçi uygulamalar ile resmi faaliyetlerine ve ticari
hayatına başlamıştır.

7 tasarımcı/sanatçı birleşmiş ve özgür üretim gerçekleştirirken, ekonomik sistemin içine dahil olmaları
sağlanmıştır.

Proje kapsamında 4 tane yeni medya alanında sanat
eseri üretilmiş, 11 workshopta 150’nin üzerinde katılımcıya erişilmiş, 2 kurumsal ortaklık kurulmuş, 1
yeni kurum kurulmuş, 1 görsel/işitsel etkinlik yapılmıştır. Daha fazla tasarımcı/sanatçının bir araya gelmesi hedeflenmektedir.

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 1996
yılında, Türkiye’de üniversite yaşamında yeni bir soluk getirmek amacıyla
kurulmuştur. Bilimin temel amacının bireyin mutluluğu olduğu inancıyla
yola çıkan İstanbul Bilgi Üniversitesi kurucuları, birbirinden farklı düşünce,
inanç ve hayat biçimlerinin hoşgörü içerisinde yan yana yaşadığı, evrensel
değerlerle donanmış kültürel ve bilimsel bir ortam oluşturmuştur. Öğretim dili İngilizce olan üniversite, gerek topluma değer katan, öğrencilerine
“gerçek” bir üniversite deneyimi yaşatan akademik ortamı ve kadrosuyla,
gerekse üniversite eğitimine kazandırdığı yeniliklerle Türkiye’deki üniversiteler arasında öncü ve yenilikçi bir rol üstlendi ve tüm dünyada tanınan
bir eğitim kurumu haline gelmiştir.
İstanbul Bilgi Üniversitesinde öğrenciler, özgür düşünen, sorgulayan, sorumluluk alan, yoğun çalışan ve bunu keyif alarak yapan bireyler olmanın
hazzını yaşamaktadırlar. Ne istediğini bilen, kültürel altyapısı kuvvetli ve
daha okurken mesleki beceriler edinmiş mezunlar olarak iş dünyasına
katılan İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri, iş dünyasının aranan profesyonelleri olarak kariyerlerine adım atmaktadırlar.

Yaklaşık 25 bin öğrencisi ve bir o kadar da mezunu ile İstanbul Bilgi
Üniversitesi bugün yalnızca Türkiye’nin yükseköğretim aleminde değil,
mezunları ile güçlendirdiği pek çok sektörde, sanatsal ve entelektüel çevrelerde, medyadan hukuk alanına kadar ülkemize ve evrensel düşün ve
üretim alanlarına değer katan bir kurum olarak anılmaktadır. Kurulduğu
gün sahip olduğu yenilikçi enerjisinden ve “yaşam için öğrenme” ilkesinden taviz vermeden eğitim, araştırma, topluma hizmet ve yenilikçilik
perspektiflerini geliştirerek sürdüren İstanbul Bilgi Üniversitesi, 6 Fakülte,
4 Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokulu ve Lisansüstü derece veren 4 Enstitüsü ile ülkemizin güçlü yükseköğretim kurumları arasındaki yerini almış
durumdadır. İstanbul Bilgi Ünivesitesi ulusal kimliği ile sınırlı kalmayarak
bağlı olduğu Laureate International Universities Network aracılığı ile 28
ülkede yer alan 80’den fazla kurum ve 1 milyon öğrenci ile doğrudan
ilişki içinde olan, Erasmus ağı ve ikili anlaşmalarla 100’den fazla dünya
üniversitesi ile bilgi, öğrenci ve öğretim elemanı değişimi gerçekleştiren
bir dünya üniversitesi niteliği kazanmıştır.
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YEN

Hayata Bir Çocuk Bir Çocuğa Hayat

PROJENİN ADI
Hayata Bir Çocuk
Bir Çocuğa Hayat

1

YARARLANICININ ADI
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLER
İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer
Uygulama ve Araştırma Merkezi (Ortak)
İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri
Uygulama ve Araştırma Merkezi (Ortak)
Bahçeşehir Üniversitesi (Ortak)

922 yılında Avrupa Konseyi tarafından Avrupa
Yerel Yönetimler Konferansında kabul edilen 20
maddelik deklerasyonun ilk maddesini “Güvenlik
Şartı; Kent güvenliğinin sağlanması ve suçların önlenmesi” oluşturmaktadır. Bu doğrultuda güvenlik
güçleri tarafından yerine getirilen güvenlik ve suç
önleme olgusu günümüzün en önemli unsurlarından
biri olmuştur. Çağdaş toplumlarda da güvenlik güçlerinin temel görevi; suçu önlemek ve ortaya çıkarmak,
toplumsal düzeni sağlamak ve korumak, acil durumlarda kişilere destek sağlamak, insan haklarını korumayı ve saygıyı içermektedir. (Kelly, 2000:28). Konu
hakkında çalışan uzmanlar suç işlemenin oldukça
geniş kapsamlı ve net olmayan bir kavram olduğunu
ifade etmektedirler. Brantingham ve Faust; van Dikj
ve De Waard; Tonry ve Farrington; Ekblom gibi birçok
bilim insanı suç önleme konusunda ayrıntılı bir çok
sınıflandırma yapmıştır (Clarke, 2001). Ancak klasik
hale gelmiş bir sınıflandırma suçun önlenmesini üç
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
484.482,000 TL
AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI VE TUTARI:
%88,83 / 430.376,94 TL

temel perspektifte toplamaktadır. Birincil suç önleme, gerçek ve potansiyel suçluları dikkate almadan
suç işleme imkanlarını azaltan suç önleme stratejileri; ikincil suç önleme, suçluluğu önlemeyi yani suç
işleme riski altında bulunduğu düşünülen kimseleri
hedefleyen politikaları; üçüncül suç önleme, en az bir
suçtan mahkum olanlarını esas itibariyle mahkeme
tarafından verilen cezaları uygulamak suretiyle suç
kariyerlerine devam etmelerini engellemeyi yani suçluların rehabilitasyonunu ifade eder (Dağ, 2003: 106109).
Suçun işlenmeden önce önlenerek güvenli toplum
oluşturma fikrinden yola çıkılarak projelendirilen
“Hayata Bir Çocuk Bir Çocuğa Hayat Projesi” önleme
çalışmalarının öngörme kısmında yol gösterici olacak
nitelikte bir matematiksel model tasarımının saha çalışmasını kapsamaktadır. Projenin temel amacı; Fatih
ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde yasayan, istihdam edi-

lememiş 8-29 yas arası 1000 çocuk, ergen ve gencin;
suça eğilimlilerini ve önleyici tedbirleri belirleyerek,
terapi, sanatsal ve spor aktivitelerini içeren atölyeler,
mesleki eğitim ve girişimcilikte kapasiteyi arttırma
faaliyetleri ile topluma yeniden kazandırarak “İstanbul’un Kazanılmış Girişimcilerine” dönüştürmektir.
Bu amaç doğrultusunda her biri farklı bir değişim
ve gelişme sağlayacak 8 farklı atölye ve 3 farklı eğitim tasarlanmıştır. Proje kapsamında 7 farklı atölye,
2 farklı istihdamı destekleyici eğitim verilmiştir. Bir
adet merkez kurulmuş, tanıtım ve sürdürülebilirliğin
sağlanması amacıyla 3 farklı bilgilendirme toplan-

tısı (ikisi ulusal çalıştay niteliğinde) düzenlenmiştir. Proje web sitesi kurulmuş (http://hayatvecocuk.
org/), sosyal medya hesapları oluşturulmuştur. Proje hikayesinin her kitleye hitap edebilmesi ve hızlı
kavranabilirliğinin sağlanması için proje belgeseli
oluşturulmuştur. Atölye faaliyeleri kapsamında Gaziosmanpaşa İlçesinde sentetik bir buz pisti kurulmuş,
çocukların aktif katılımı ile park tasarımı yapılmış,
kürek takımları kurularak İstanbul genelinde düzenlenen yarışlara katılınmış, Tarih Dede kitapları hazırlanmış ve dağıtılmış, iş gücüne katılım çalışmaları
kapsamında 50 kişi istihdam edilmiştir.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
1453 yılında kurulan İstanbul Üniversitesi, 22 fakülte, 1 yüksekokul, 7
meslek yüksekokulu, 3 bölüm, 767 diploma programı, 5100 öğretim elemanı, 12.000 idari personeli, 10.314 ön lisans, 81.410 lisans, 17.717
lisansüstü ve 70.000 açık ve uzaktan öğretim öğrencisine sahip köklü bir
üniversitedir. Dünyanın En İyi 500 Üniversitesi (ARWU) sıralamasında 385.
sırada yer almakta olup, 2 adet Nobel Ödülü bulunmaktadır. 12 kampüsü,
yaklaşık 1,5 milyon basılı koleksiyon kaynağı yeni kurulan üniversiteler
ve kardeş Türk Cumhuriyetleri’nin üniversiteleri ile kültürel ve bilimsel
çalışma programları geliştirmekte de öncü bir üniversitedir. Öğretim üyeleri, uluslararası bilimsel çalışmaları ile Türk bilim hayatını en iyi şekilde
tanıtmaktadır. Öğretim üyelerinin ülke sorunları ile ilgili çalışmaları, Türkiye’nin geleceğini yönlendirmede başvuru kaynağı olarak gösterilmektedir.
Fakültelerin uyguladığı programlar, dünyadaki diğer üniversitelerce kabul
edilmektedir. Öğrenciler, bilimsel çalışmalarını Avrupa ve/veya Amerika’da
herhangi bir üniversitede sürdürmek istediklerinde İstanbul Üniversitesi
diploması ile ayrıcalık tanınmasını sağlamaktadır. ABD ve Avrupa’nın

çeşitli üniversiteleri ile ikili bilimsel sözleşmeler yapılmakta, çeşitli kurumlarla ortak çalışmalar ve öğrenci değişimleri gerçekleştirilmektedir.
Yaşadığımız bilgi çağında, özel sektörün gereksinimi olan en önemli olgu,
yetişmiş beyin gücüdür. İstanbul Üniversitesi ve sektör işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar, öğrencilere derslerle aktarılmaktadır.
Böylece öğrencilerin kuramsal bilginin yanı sıra uygulama aşamasını da
öğretim üyelerimizden doğrudan görmektedir.
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, mühendislik alanlarında;
konusunda yetkin, araştıran, sorgulayan, bağımsız düşünce yeteneğine
sahip, yaratıcı, yeniliklere öncülük edebilecek mühendisler yetiştirmek,
evrensel nitelikte araştırmalarla özgün bilgi üretmek, teknoloji geliştirmek
ve yaymak, eğitim, araştırma ve uygulama alanlarında işbirliği yaparak
toplumun ve endüstrinin gereksinimlerini karşılamak misyonu ile çalışmaktadır. Fakülte, 13 farklı mühendislik bölümü ile dünyada ve ülkemizde
hatırı sayılır çalışmalara imza atmaktadır.
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Bu kitap İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2014 yılı Mali
Destek Programları çerçevesinde desteklenen projelerin
tanıtımı amacıyla, Ajans tarafından yayına hazırlatılmış ve çoğaltılmıştır. Her bir projeye ilişkin tanıtıcı metin ve görseller, ilgili kurum veya kuruluşun verdikleri
bilgi ve görüşleri yansıtmaktadır. Proje yararlanıcıları,
söz konusu bilgi ve görselleri yayımlama yetkisini İSTKA’ya verdiklerini beyan ve kabul etmişlerdir. İSTKA, yayınlanan projelerden ötürü fikri ve sınal mülkiyet hakları
bağlamında herhangi bir yasal sorumluluk kabul etmez.
Kitaptan alıntı yapmak yazılı izne tabidir.
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