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3 İSTKA

i

İstanbul’un bölgesel kalkınmasını ekonomik,
sosyal ve kültürel boyutlarıyla bütüncül bir
şekilde ele alan ve bunu hazırlamış olduğu
2014-2023 İstanbul Bölge Planı gelişim
öngörüleri doğrultusunda Mali Destek
Programları ile gerçekleştiren İstanbul
Kalkınma Ajansı, 2009 yılından itibaren
çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir.
2014-2023 İstanbul Bölge Planı kapsamında
belirlenmiş olan 3 temel eksen çerçevesinde
faaliyetlerini ve çalışmalarını şekillendiren
Ajans, İstanbul’da bütüncül ve kapsayıcı
kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi adına
2016 yılında da önemli katkılar sunmuştur.
“Küresel kent İstanbul için çalışan, insan
odaklı ve çevreye duyarlı, etkili ve yön
veren bir çözüm merkezi olmak” vizyonu
doğrultusunda Ajans, çeşitli Mali Destek
Programları geliştirmekte; kamu kurumları,
yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve
üniversiteleri içeren geniş bir yelpazedeki
kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara
belirlenen
ihtiyaçlar
doğrultusunda
projelerini
hayata
geçirme
imkânı
sunmaktadır.

İSTKA 4

Ajansımız bölgesel gelişmeyi hızlandırmak,
sürdürülebilirliği sağlamak, bölge içi
gelişmişlik farklarını azaltmak ve sosyal
kalkınmayı desteklemek amacıyla 31 Aralık
2015 tarihinde üç farklı Mali Destek Programı
açıklamış, bu Mali Destek Programları için
110 milyon TL’lik kaynak tahsis etmiştir.
2016
yılında
desteklenen
projeler
kapsamında ortaya çıkan başarı hikâyelerini
sizlere tanıtan bu çalışmanın, ileriye
dönük yapılacak projeler için yol gösterici
olmasını, İstanbulumuz için yenilikçi,
yaratıcı ve toplumsal faydası yüksek pek
çok projenin önünü açmasını temenni
eder, Mali Destek Programları sürecinde
emeği geçen Yönetim Kurulumuzu, Ajans
personelimizi ve tüm yararlanıcı kurum ve
kuruluş temsilcilerimizi tebrik ederim.

Vasip ŞAHİN

İstanbul Valisi
İstanbul Kalkınma Ajansı
Yönetim Kurulu Başkanı

5 İSTKA

i

İstanbul Kalkınma Ajansı kurulduğu
günden bugüne tasarladığı Mali Destek
Programları, yapmış olduğu araştırmalar
ve düzenlemiş olduğu toplantı ve
çalıştaylarla İstanbul’un bölgesel rekabet
gücünün artırılmasına katkıda bulunmakta,
İstanbul’u küresel kentler arasında öne
çıkarmak için bölgedeki tüm paydaşlarla
işbirliği içerisinde hareket etmektedir.
İstanbul Bölgesi’ndeki yerel paydaşların
kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi,
bölgedeki ekonomik ve sosyal gelişmenin
hızlandırılması ve kurum ve kuruluşlar
arasında
işbirliği
ve
ortaklıkların
geliştirilmesi amacıyla 2016 yılında
İstanbul’un bölgesel kalkınma hedeflerini
gerçekleştirmeye yönelik olarak 3 temada
3 farklı program tasarlanmıştır. Çocuklar
ve Gençler Mali Destek Programı, Yenilikçi
ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı
ve Girişimcilik Mali Destek Programı
kapsamında kar amacı gütmeyen kuruluşlar
tarafından sunularak başarılı bulunan
projelerin uygulanabilmesi için 110 milyon
TL kaynak ayrılmıştır.
Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek
Programıyla 44 proje desteklenmiş ve
İstanbul’un katma değeri, teknoloji ve bilgi
yoğunluğu yüksek ürün ve hizmetler ile
küresel ekonomide söz sahibi olabilmesi

İSTKA 6

ve küresel değer zincirinde üst sıralarda
yer alabilmesi için yenilik ve yaratıcılık
odaklı ekonomik yapıya dönüşümün
desteklenmesi hedeflenmiştir.
Girişimcilik
Mali
Destek
Programı
çerçevesinde
İstanbul’da
girişimcilik
kültürünün geliştirilmesi, yenilikçi ve
yaratıcı girişimciliğin yaygınlaştırılması ve
girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi
ile İstanbul’un küresel rekabet gücünün
artırılarak ekonomik ve sosyal kalkınmasına
katkıda bulunmak hedefiyle 10 proje
desteklenmiştir.
Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı
İstanbul’da yaşayan, risk altındaki çocuklar
ve gençler ile özel yetenekli çocukların
iyi olma halinin artırılması amacını
taşımaktadır. Bu program kapsamında 43
proje desteklenmiştir.
İstanbul’un bölgesel ve küresel düzlemdeki
amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilmek
amacıyla yürütülen projelerin bölgemize
hayırlı olmasını temenni eder, proje sahibi
tüm kurumlara, Ajans ekibimize ve Yönetim
Kurulumuza teşekkürlerimi sunarım.

Özgül ÖZKAN YAVUZ

İstanbul Kalkınma Ajansı
Genel Sekreteri
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KALKINMA
AJANSLARININ
KURULUŞ VE
İŞLEYİŞİ

a

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.
Düzey 2 Bölgelerinde kurulmuş olan ve
15 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanan, 4 nolu “Bakanlıklara Bağlı,
İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer
Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” kapsamında
faaliyetlerini sürdürmekte olan Kalkınma
Ajanslarının kuruluş amacı; “Kamu kesimi,
özel kesim ve sivil toplum kuruluşları
arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların
yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve
yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle,

İSTKA 8

Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalarla
uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak,
sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve
bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak” olarak
belirlenmiştir.
İlgili kararnamenin 187. maddesi gereğince
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 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 Kalkınma
Bakanlığı tarafından yapılan değişikliklerle
oluşturulan 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.

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 20142023 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.

9 İSTKA

2016 YILI
MALİ DESTEK
PROGRAMLARI
İSTATİSTİKLER

Bastırılan 4.500 başvuru rehberinden 2.790 adet rehber posta yoluyla çeşitli kurum ve kuruluşlara gönderilmiş
olup, kalanları bilgilendirme toplantılarında ve diğer tanıtım faaliyetlerinde dağıtılmıştır. Bununla birlikte, 7.581
kişiye e-posta yoluyla bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca, Programlar gazete ilanları, sosyal medya iletileri ile
kamuoyuna duyurulmuştur.
Bilgilendirme toplantıları paralelinde bölgedeki potansiyel başvuru sahiplerinin uygun formatta ve yüksek
kalitede proje hazırlamalarını sağlamak amacıyla 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. 15 kez
düzenlenen başlangıç düzeyi eğitimine farklı kurum ve kuruluşlardan 376 kişi katılmıştır.

2016 MALİ DESTEK PROGRAMLARINA YAPILAN BAŞVURULAR

İstanbul Kalkınma Ajansı, 31 Aralık 2015 tarihinde kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara ve
işletmelere yönelik toplam bütçesi 110 Milyon TL olan ve 3 temadan oluşan 3 adet Proje Teklif
Çağrısı yayınlamıştır. Bu bütçe, programlar arasında aşağıdaki şekilde dağıtılmıştır:
Program Adı

Bütçe

Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı

30.000.000 TL

Girişimcilik Mali Destek Programı

30.000.000 TL

Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı

50.000.000 TL

2016 Yılı Mali Destek Programlarının başvuruları Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden kabul
edilmiştir. Başvurusunu KAYS sistemi üzerinden tamamlayan ve başvuru kabul sürelerinin son günü itibariyle
projenin fiziki teslimatını kargo veya elden teslim yoluyla yapan 560 başvuru Ajansa ulaşmıştır. Başvuruların
programlara göre dağılımına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
31 Aralık 2015 tarihinde İstanbul Kalkınma
Ajansı’nın resmi internet adresinde ve sosyal
medya hesaplarında ilanı ile birlikte 2016
yılı Mali Destek Programları kamuoyuna
tanıtılmıştır. 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 9 adet bilgilendirme
toplantısı düzenlenmiştir. 2016 yılı Mali
Destek Programlarının içeriklerinin tanıtılması
ve programların ortak yönleri ve dikkat
edilmesi gereken hususların aktarılmasının
ardından katılımcıların sorularıyla devam
eden toplantılar Ocak ayı boyunca sürmüş,
bilgilendirme toplantılarına toplamda 405 kişi
katılmıştır.
İSTKA 10

YER

KATILIMCI SAYISI

İBB AB Müdürlüğü

18

İstanbul Kalkınma Ajansı
(Üniv. Rektör Yardımcıları)

14

Bezmi Alem Üniversitesi

15

İstanbul Kalkınma Ajansı

21

İstanbul Valiliği Sosyal Etüd Proje Müdürlüğü

2016 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 (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 ve Sivil Toplum Kuruluşları yer almakta olup hukuki statülerine göre
dağılımın yüzdesi şu şekildedir.

106

İstanbul İli Milli Eğitim Müdürlüğü

77

İstanbul Kalkınma Ajansı

29

İstanbul Ticaret Odası

90

İstanbul Kalkınma Ajansı

35
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2016 yılı programlarına yapılan 560 başvuru için Ajans’tan talep edilen destek tutarı ve projelerin toplam
bütçe tutarlarının program bazında dağılımı ise şu şekildedir:
Mali Destek
Programı

Program
Bütçesi

Talep Edilen
Destek
Miktarı (TL)

Başvuran
ProjelerinToplam
Bütçesi (TL)

Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı

30.000.000 TL

159.050.000 TL

183.370.000 TL

Girişimcilik Mali Destek Programı

30.000.000 TL

68.400.000 TL

77.400.000 TL

Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı

50.000.000 TL

245.840.000 TL

290.160.000 TL

TOPLAM

110.000.000 TL

473.290.000 TL

550.930.000 TL

DEĞERLENDİRME SÜRECİ
“Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı”, “Girişimcilik Mali Destek Programı “,“Yenilikçi ve Yaratıcı 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 100 bağımsız değerlendirici tarafından teknik ve mali
değerlendirmeye alınmıştır. Bağımsız değerlendiriciler birinci, ikinci ve gerektiği durumlarda yapılan üçüncü
değerlendirmelerle beraber toplam 1348 adet değerlendirme formu doldurmuşlardır. Bunu takiben mali ve
teknik değerlendirmenin diğer aşaması olan değerlendirme komitesi aşamasına geçilmiştir. 15 Değerlendirme
Komitesi üyesi tarafından 242 adet teknik ve mali değerlendirme yapılmıştır. Teknik ve mali değerlendirme
aşamasında 121 proje başarılı bulunmuştur. Bu aşamalar sonucunda teknik ve mali değerlendirme neticesinde
başarılı bulunan projeler Yönetim Kurulu’na sunulmuştur. 2016 Yılı Mali Destek Programları kapsamında teknik
ve mali değerlendirmede başarılı olan ve Yönetim Kurulunun onayı ile sözleşme imzalamaya hak kazanan proje
sayısı 110 olmuştur.

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 başvuruya, başarılı proje sayısına ve başvuru sayısına oranla en çok başarılı bulunan proje
sayısına sahip program Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı’dır. Başarısız olan 450 başvurunun
başarısız oldukları aşamalar ise yandaki şekilde gerçekleşmiştir:

SÖZLEŞMELER
Başarılı olan toplam 110 proje için başvuru sahipleri sözleşme imzalamaya yazılı olarak davet edilmiştir. Akabinde
proje sahipleriyle sözleşmeler imzalanmaya başlanmıştır ancak başarılı olmasına rağmen başvuru sahibinin
sözleşme imzalamaktan feragat etmesi dolayısıyla proje sahiplerinden 9 tanesi ile sözleşme imzalanamamıştır.
Sözleşmeye bağlanan 110 projenin program bazında toplam destek tutarları, projelerin toplam bütçeleri ile Ajans
tarafından verilen olan desteğin proje bütçelerine oranı aşağıda verilen tabloda yer almaktadır.
Tahsis Edilen
Bütçe
(TL)

Talep Edilen
Destek Miktarı
(TL)

Sözleşme
İmzalanan
Projelerin Toplam
Bütçe (TL)

Sözleşmeye
Bağlanan
Destek Tutarı
(TL)

Tahsis Edilen
Bütçenin
Sözleşmeye
Bağlama
Oranı (%)

ÇGE

30.000.000

26.487.827

27.709.330

23.835.009

%79

GRM

30.000.000

7.704.877

5.375.628

4.733.225

%16

YNY

50.000.000

59.783.027

44.998.195

39.643.687

%79

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;
w Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı; İstanbul’da yaşayan, risk altındaki çocuklar ve gençler ile özel
yetenekli çocukların iyi olma halinin artırılması hedeflenmiştir.
w Girişimcilik Mali Destek Programı; İstanbul’da girişimcilik kültürünün geliştirilmesi, yenilikçi ve yaratıcı
girişimciliğin yaygınlaştırılması ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi ile İstanbul’un küresel rekabet
gücünün artırılarak ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmayı hedeflemiştir.
w Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı; İstanbul’un katma değeri, teknoloji ve bilgi yoğunluğu
yüksek ürün ve hizmetler ile küresel ekonomide söz sahibi olabilmesi ve küresel değer zincirinde üst sıralarda
yer alabilmesi için yenilik ve yaratıcılık odaklı ekonomik yapıya dönüşümün desteklenmesini hedeflemiştir.
İSTKA 12

13 İSTKA

KÂR AMACI GÜTMEYEN
KURULUŞLARA YÖNELİK

ÇOCUKLAR
VE GENÇLER
MALİ DESTEK PROGRAMI
İSTKA 14

15 İSTKA

Sanatla Hayata
Renk Kat
PROJENİN ADI:
Sanatla Hayata
Renk Kat

YARARLANICININ ADI:
Kanserli Çocuklara Umut
Vakfı

SÖZLEŞMENİN TOPLAM
BÜTÇESİ:
291.280,00 TL

AJANS SÖZLEŞME DESTEK
ORANI VE TUTARI:
%89,95- 262.015,85 TL

S

anatla Hayata Renk
Kat projesiyle 3-17 yaş
arası kanser tedavisi
gören çocukların
kendilerini ifade edebilme
becerilerini geliştirmek,
hastalıktan kaynaklı fizyolojik
semptomlarla baş etme
yöntemleri oluşturmak ve
tedavi sonrası dönemde
sosyal uyumlarını artırmak
amaçlanmıştır. Proje,
KAÇUV gönüllüleri ve 2
uzman psikolog aracılığıyla
İstanbul’daki hastanelerin
hematoloji ve onkoloji
servislerinde ve KAÇUV Aile
Evi’nde uygulanmıştır.
Sanat terapisti danışmanlığında
sanat terapisi yöntemleri
kullanılarak hazırlanan
program terapötik sanat
etkinlikleri, nefes egzersizleri,
gevşeme ve masaj egzersizleri
ile meditasyon ve hayal
egzersizlerinden oluşmaktadır.
Proje kapsamında iki günlük
Sanatla Hayata Renk Kat
gönüllü eğitimine katılmış
olan gönüllülerin desteğiyle
etkinlikler düzenlenmiştir.
Bununla birlikte uzman
psikologlar hastanede
çocuklarla bireysel terapi
çalışmaları gerçekleştirilmiş ve
kanserli çocukların aileleri ile
psiko eğitimler düzenlemişlerdir.
Proje sonunda 3-17 yaş arası
382 çocuğa ulaşılmış ve
289 bakım veren ile birebir

İSTKA 16

terapiler gerçekleştirilmiştir.
Çocuklara müdahaleleri
anlatma yöntemleri, hastalık
sonrası değişen roller, aile
dinamikleri, ailelerde oluşan
öfke kontrolüyle baş etme,
çocuklarda öfke kontrolü,
duyguların dışa vurumu gibi
farklı konularda gerçekleştirilen
psiko-eğitimler kapsamında da
191 kişiye ulaşılmıştır.

Kanserli Çocuklara
Umut Vakfı

Kanserli Çocuklara Umut
Vakfı, 2000 yılında İ.Ü.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Hematoloji Onkoloji Servisi’nde

çocukları tedavi görmekte
olan aileler ve hekimler
tarafından kurulmuştur.
Kanserli Çocuklara Umut Vakfı,
maddi sorunları nedeniyle
tedavileri aksama riski taşıyan
çocukların tedavilerinin
sürekliliğini sağlayarak,
kanserle mücadelede önemli
bir gereksinim olan psikolojik
destek ve çocuk psikolojisine
uygun tedavi ortamı
sağlamaktadır. Vakıf, çocukların
tedavi süreçlerinde Aile Evi’nde
ve Çocuk Hematoloji-Onkoloji
servislerinde psikolojik, sosyal,
fiziksel ve tıbbi açıdan yaşam
kalitelerini arttıracak etkinlikler
yürütmektir.

Çocuklara
müdahaleleri anlatma
yöntemleri, hastalık
sonrası değişen roller,
aile dinamikleri,
ailelerde oluşan öfke
kontrolüyle baş etme,
çocuklarda öfke
kontrolü, duyguların
dışa vurumu gibi
farklı konularda
gerçekleştirilen psikoeğitimler kapsamında
da 191 kişiye
ulaşılmıştır.

17 İSTKA

Limon Ağacı Çocuk
Danışma Merkezi
Küçükçekmece’de Öğrenim
Gören Çocuklara Psikolojik
Danışmanlık ve
Rehabilitasyon Hizmetleri
PROJENİN ADI:
Limon Ağacı Çocuk
Danışma Merkezi
Küçükçekmece’de
Öğrenim Gören Çocuklara
Psikolojik Danışmanlık ve
Rehabilitasyon Hizmetleri

YARARLANICININ
ADI:
İnsan Sağlığı ve
Eğitim Vakfı

PROJE ORTAKLARI:
Küçükçekmece
İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü,
Küçükçekmece
Kaymakamlığı

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
261.608,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90- 235.446,72 TL

L

imon Ağacı projesiyle
Küçükçekmece ilçesinde
risk altındaki çocuklara
yönelik, koruyucu
ve önleyici müdahalelerin
geliştirilmesi ve uygulanmasına
katkı sağlamak, bu çalışmaların
gerçekleştirileceği bir merkez
oluşturmak, ilk ve ortaokulda
eğitim gören 300 öğrencinin
toplumla sosyal uyumunu
sağlamak, okul başarısını
yükseltmek ve psiko sosyal
destek vermek amaçlanmıştır.
Ayrıca proje kapsamında
Küçükçekmece ilçesinde kamu
kurumları ve sivil toplum
kuruluşları arasında bu alanda
koordinasyonun güçlendirilmesi
ve müdahale ve takip
süreçlerinin gerçekleştirileceği
sürdürülebilir bir model
oluşturulması da hedeflenmiştir.
Proje faaliyetleri çerçevesinde
Gülten Özaydın ÇPAL’de,
proje okullarında ve RAM’da
görev yapan 249 idareci,
rehber öğretmen, proje
personelinin katıldığı ve
akademisyenlerin görev aldığı
bir çalıştay düzenlenmiştir.
Proje çalıştayı ve 6 okulda
uygulanan seminerlerde
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verilmiştir. Benzer şekilde
merkezde görev alan sosyal
hizmet uzmanı da çocukların
ailelerine destek amaçlı
görüşmeler yapmıştır.
Proje kapsamında 303
öğrenciye psikolojik
destek verilmiş, toplamda
1120 görüşme yapılmıştır.
Psikologlar tarafından 40
kadın ile yapılan bireysel
görüşmenin yanı sıra ve 160
aileyle de sosyal hizmet
uzmanı tarafından görüşme
yapılmıştır. Her biri toplam
48 saat süren origami,
resim, yaratıcı yazarlık,
drama ve karikatür atölyesi
çalışmalarından faydalanan
öğrenci sayısı 100’dür. Proje
kapsamında düzenlenen
atölyelere katılan öğrencilerin
davranış özelliklerinde olumlu
anlamda bir gelişme olduğu
gözlenmiştir.

İnsan Sağlığı ve
Eğitim Vakfı (İNSEV)

risk grubundaki öğrencilere
yönelik uygulanan müdahale
yöntemleri, karşılaşılan sorunlar
ve sorunların çözümü için
STK’lar ve kamu kurumlarıyla
işbirliği yapılmasının önemi
vurgulanmış, bu konuda
farkındalık artırılmıştır. Çalıştay
kapsamında farklı konularda 4
atölye düzenlenmiştir.
Projenin uygulandığı okullarda
öğretmenlere yönelik; hedef
kitle belirlenmesi, çalışma
prensipleri ve rehberlik

servisine yönlendirme
koşulları başlıklarında 245
öğretmenin katıldığı 6 seminer
düzenlenmiştir. Bunun yanı
sıra, psikolojik destek alması
gereken öğrenciler rehber
öğretmenlerin doldurduğu
ön test değerlendirme
ölçeğiyle belirlenerek
Limon Ağacı Çocuk Danışma
Merkezi’ne yönlendirilmiştir.
Merkezde görev alan psikologlar
tarafından her çocuğa en az
2 kez olmak üzere 45 dakika
süren seanslar halinde destek

İnsan Sağlığı ve Eğitim
Vakfı (İNSEV) 1997 yılında
ülkemizde sağlık ve eğitim
alanlarında yaşanan sorunların
bilincinde olarak; bireysel,
kitlesel ve kurumsal bir
dayanışma ve yardımlaşma
anlayışını gerçekleştirmek
amacıyla kurulmuştur. Vakfın
hedefleri; özellikle kentlerin
sosyo-ekonomik açıdan
dezavantajlı bölgelerinde
toplumu sağlık ve eğitim
konularında aydınlatmak,

doğrudan sağlık ve eğitim
hizmetleri sunmak, bu
konularda araştırmalar
ve yayınlar yapmak, ilgili
insan kaynağını yetiştirmek,
sosyal ve kültürel etkinlikler
kapsamında danışma ve
rehberlik hizmetlerini kamu
kurumları, yerel yönetimler,
özel sektör ve sivil toplum
örgütleriyle işbirliği içinde
gerçekleştirmektir.
Sosyal projeler kapsamında
vakıf tarafından deprem
bölgesinde çalışan sosyal
hizmet uzmanları ve sosyal
çalışmacılar gibi ağırlıklı
olarak sahada çalışanlara
yönelik yol gösterici eğitim
projeleri gerçekleştirilmiş;
aynı zamanda deprem
bölgesindeki okul
öncesi çocuklara yönelik
rehabilitasyon amaçlı
anaokulu hizmeti
sunulmuştur. Sağlık
alanında toplum
merkezlerinde ve bölge
okullarında çocuklar
ve kadınlara yönelik
düzenli sağlık eğitimleri
yapılmaktadır. Ayrıca,
sağlığın sosyal yönünü
vurgulayan akademik içerikli
kitaplar İNSEV Yayınları
olarak vakıf tarafından
Türkçeye kazandırılmıştır.
Vakıf, eğitim ve sağlık
alanında çocuk ve
kadınlara yönelik çalışmalar
sürdürmektedir.

Proje
kapsamında 303
öğrenciye psikolojik
destek verilmiş,
toplamda 1120
görüşme yapılmıştır.
Psikologlar tarafından
40 kadın ile yapılan
bireysel görüşmenin
yanı sıra ve 160
aileyle de sosyal
hizmet uzmanı
tarafından görüşme
yapılmıştır.

19 İSTKA

Benim Oyunum
Benim Terapim
PROJENİN ADI:
Benim Oyunum
Benim Terapimi

YARARLANICININ
ADI:
Avcılar İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü

PROJE ORTAKLARI:
Avcılar
Kaymakamlığı

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
654.918, 00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%50,39-330.014,07 TL

B

irçok psikolojik
rahatsızlığın temeli
çocukluk yaşantısına
dayanmaktadır.
Kişiliğin büyük bir kısmı
çocukluk döneminde geliştiği
için bu dönemde yaşanan
olumsuzlukların çocuk
üstündeki etkisinin ortadan
kaldırılması ve çocuğun
sağlıklı bir kimlik kazanması
önem taşımaktadır. Sağlıklı
kimliğe sahip çocuklar karar
alma mekanizmaları sağlam
ve gelişimleri desteklenmiş
bireyler olarak toplumsal
ve sosyal hayatta yer almış
olacaklardır. Bu projeyle risk
altındaki çocukların, madde
kullanımlarına sebep olan
psikolojik unsurların oyun
terapisi yoluyla iyileştirilmesi
amaçlanmaktadır. Projenin
hedef kitlesini Avcılar
ilçesinde ikamet eden 4-12
yaş aralığındaki dezavantajlı
çocuklar ve ailelerindeki en az
bir ebeveyn oluşturmaktadır.
Projede anne-babası ya da
tek bir ebeveyni vefat etmiş,
ailede madde kullanım
öyküsü bulunan, ailede
parçalanmışlık hikâyesi olan,
sığınmacı veya göçmen,
yetiştirme yurdunda kalan,
şiddete, ihmal, istismar ve
tacize uğramış, suça karışmış
ve çocuk işçi olan çocuklar
öncelikli hedef grup olarak
belirlenmiştir. Bunun yanı sıra,
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Avcılar İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü

Avcılar İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü, ‘Okullar Hayat
Olsun’ , ‘Eğitimde İyi Örnekler’,
‘Yazarlar Okulda’ ve ‘Fatih
Projesi’ gibi yerel projeleri
yürütmektedir ve AB projeleri,
uluslararası projeler ve
ulusal projelerde de tecrübe
sahibidir.

çocukların iyi olma hallerinde
bütüncül bir yaklaşım
geliştirilmesi amacıyla hedef
grup olarak belirlenen bu
çocukların anne-babaları
ve diğer aile bireyleri de
ikincil hedef kitle olarak
belirlenmiştir.
Benim Oyunum Benim
Terapim projesi ile 10
okulda atıl olan odalar
oyun terapi merkezlerine
dönüştürülmüştür. 10 rehber
öğretmen çocuklarla klinik
görüşme yapılabilmesi için
çocuk ruh sağlığı, oyun

terapisi, travma ile baş etme
eğitimleri almıştır. 1091 çocuk
tarama hizmeti almış ve
oyun terapisi hizmetinden
yararlanmıştır. 1497 veli
bağlanma bozuklukları,
aile içi iletişim, davranım
bozuklukları, okul fobisi,
cinsel eğitim, çocuklarda
ihmal ve istismar konularında
bilinçlendirilmiştir. Ayrıca10
psikolojik danışman da eğitim
almıştır. Proje çerçevesinde
toplam 3689 kişi eğitim ve
bilinçlendirme çalışmalarından
yararlanmıştır.

Benim Oyunum Benim Terapim
projesi ile 10 okulda atıl olan odalar oyun
terapi merkezlerine dönüştürülmüştür. 10
rehber öğretmen çocuklarla klinik görüşme
yapılabilmesi için çocuk ruh sağlığı, oyun
terapisi, travma ile baş etme eğitimleri almıştır.
1091 çocuk tarama hizmeti almış ve oyun
terapisi hizmetinden yararlanmıştır.
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Dezavantajlı Çocuklara Yaşam
Atölyeleri ve Terapi Hizmetleri
Yoluyla Psiko Sosyal Destek
Sağlanması
PROJENİN ADI:
Dezavantajlı Çocuklara
Yaşam Atölyeleri ve
Terapi Hizmetleri
Yoluyla Psiko Sosyal
Destek Sağlanması

YARARLANICININ
ADI:
Mutlu Yuva Derneği

PROJE ORTAKLARI:
İstanbul Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğü,
İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürlüğü

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
658.217,12 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90 - 592.395,41TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: Biruni Üniversitesi

P

rojeyle, dezavantajlı
295 çocuğun okul
dışı zamanlarını
geçirdikleri 3 yaşam
merkezinde (Küçükçekmece,
Tuzla, Çekmeköy ilçelerinde)
oyun, matematik, kendini
ifade, karakter, bilim ve sanat
alanlarında atölyeler kurarak,
çocukların yeteneklerini
keşfetmelerini, hobiler
edinmelerini nitelikli zaman
geçirmelerini sağlayarak iyi
olma hallerinin arttırılması
amaçlanmıştır. Bu atölyelerde
verilecek oyun, matematik,
kendini ifade, karakter,
bilim ve sanat eğitimlerinde
kullanılmak üzere 6 müfredat
kitabı yazılmış ve proje
kapsamında 300 adet
basılmıştır. Bu müfredatı
uygulayacak eğitmenlere,
kitap içeriklerine uygun
eğitici eğitimleri verilmiştir.
Eğitici eğitimlerine gönüllüler
ve eğitmenlerle birlikte 50
kişi katılmıştır. Atölyelerin
kurulması ve eğitici
eğitimlerinin düzenlenmesinin
ardından, çocuklar atölyelerde
kendi seçimleri ve yetenekleri
doğrultusunda eğitimlere
katılmaya başlamışlardır.
295 çocuk proje süresince
atölyelerde eğitim almıştır.
Proje kapsamında Mutlu
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Yuva bünyesinde çalışan
9 psikoloğa daha etkin
ve verimli terapi hizmeti
sunabilmeleri için terapi
eğitimleri düzenlenmiştir.
Alınan eğitimlerle birlikte 9
psikolog, travma mağduru
120 çocuğa 2080 seans terapi
uygulamıştır.
Projenin uygulanmaya
başlamasıyla kurulan
atölyelerde eğitim alan
çocukların yetenekleri
inkişaf etmiş, düşünme ve
kavramalarında gelişmeler,
akademik başarılarında artış
gözlemlenmiştir. Çocuklar
bilim ve deney kavramını

hayatlarına almış, hitabet ve
yazarlık alanlarında umut vaat
eden çalışmalar yapmışlardır.
Matematiği eğlenerek
öğrenme temelli eğitimlerle,
çocukların matematiğe olan
önyargıları azalmıştır. Oyun
atölyelerinde dikkat ve
zekâ gerektiren oyunlarla
konsantrasyonlarında fark
edilir bir artış olmuştur. Proje
kapsamında alınan eğitimlerle
psikolog ve eğitimcilerin
alanla ilgili donanımları
artmış, daha nitelikli
hale gelmişlerdir. Terapi
uygulamalarıyla da çocukların
travmalarında iyileşmeler
gözlemlenmiştir.

Mutlu Yuva Derneği

2010 yılında Prof. Dr. Nevzat
Tarhan başkanlığında
kurulmuş, Aile ve Sosyal
Politikalar İstanbul İl
Müdürlüğü ile yapılan iş
birliği protokolü çerçevesinde
faaliyetlerine başlamıştır.
2018 yılı itibariyle İstanbul’da:
Başakşehir, Bayrampaşa,
Fatih, Ümraniye, Çekmeköy,
Maltepe, Ataşehir, Tuzla,
Bağcılar, Küçükçekmece ve
Büyükçekmece ilçelerinde
toplam 65 Çocuk Evi açarak
314 çocuğa ulaşmıştır.
Derneğin misyonu; devlet
koruması altındaki çocukların
topluma değer katan,
üreten, sağlıklı bireyler
olarak katılımını destekleyici
projeler üretmek, dernek
bünyesinde açılan çocuk
evlerindeki çocukların fiziksel
ve ruhsal gelişimlerinin
temini için gerekli mesleki
çalışmaları yapmak ve
uygun ortam oluşturmaktır.
Mutlu Yuva Derneği; Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı
ile protokol çerçevesinde
çocuk evi açmak, çocuk
evlerinde kalan çocuklara
terapi, rehabilitasyon ve
eğitim desteklerini sağlamak,
toplumun dezavantajlı
çocuklarla ilgili bilinçlenmesine
yönelik faaliyetler yapmak,
çocuk evine gelen her
çocuğu duygusal, fiziksel
ve psikolojik gelişimleri
uygun test ve envanterlerle
değerlendirilmek; çoklu
travmaya (ihmal, istismar, terk
vb.) bağlı duygusal, davranışsal
problemler yaşayan çocukların
sağaltımlarına yönelik
farklı terapi yöntemleri
uygulamak vb. gibi faaliyet
alanları bulunmaktadır. Mutlu
Yuva Derneği tarafından;
Dezavantajlı Çocuklara Hayat
Rehberi Yetiştirme projesi,
Hamiyet Aile projesi ve Mutlu
Yaşam Merkezleri projesi
yürütülmüştür.

Projenin uygulanmaya başlamasıyla
kurulan atölyelerde eğitim alan çocukların
yetenekleri inkişaf etmiş, düşünme ve
kavramalarında gelişmeler, akademik
başarılarında artış gözlemlenmiştir.
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Meraklı Minikler
Eğitim Merkezi
PROJENİN ADI:
Meraklı Minikler
Eğitim Merkezi

YARARLANICININ
ADI:
Pendik İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü

PROJE ORTAKLARI:
Pendik Kaymakamlığı,
Pendik Belediyesi,
İstanbul Sabahattin
Zaim Üniversitesi,
Maltepe Üniversitesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
556.982,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%64,68 - 360.232,69 TL

A

ynı yaş grubundaki
öğrencilerin
eğitimdeki temel
prensiplerden biri
olan “bireysel farklılıkların
göz önünde bulundurulması”
ilkesinin göz ardı edilmesi
neticesinde tek tip bir eğitim
programını takip etmek
zorunda kalmaları, birtakım
sorunlar oluşturmaya
başlamıştır. Meraklı Minikler
Eğitim Merkezi projesi de
eğitimin zenginleştirilmesi ve
farklılaştırılması kavramlarının
okul öncesi eğitime de
uygulanması gerekliliğinden
yola çıkarak hayata
geçirilmiştir.
Proje kapsamında Pendik
ilçesinde okul öncesi eğitim
çağındaki 48-60 ay arası
çocukların özel yeteneklerinin
ortaya çıkarılması amacıyla;
tanılama, yönlendirme,
rehberlik hizmeti ve ihtiyaç
duyulan ilgi alanlarına göre
eğitim verilmiştir. Toplam 190
öğrenci eğitim merkezinde
verilen bu eğitimlerden
faydalanmıştır. Aynı zamanda
proje kapsamında eğitim alan
tüm öğrencilerin velilerine
de bilgilendirme toplantıları
kapsamında danışmanlık
ve rehberlik hizmetleri
verilmiştir. Ayrıca Pendik’te
görev yapan tüm okul öncesi
ve PDR öğretmenlerine
proje ortağı üniversitelerin
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ve farklılaştırılmış eğitim
etkinlik ve kazanımlarının yer
aldığı, merkezde yürütülmesi
planlanan eğitimlerin
temelini oluşturacak olan
yeni bir müfredat programı
oluşturulmuştur.

Pendik İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü

öğretim elemanları tarafından
eğitimler verilerek özel
yetenekli öğrencilerin
tespit edilmesi ve eğitimleri
esnasında dikkat edilmesi
gerekli hususlar konusunda
eğitimler verilmiştir. 10 PDR
öğretmeni Torrance Yaratıcı
Düşünme Becerileri Testi
uygulanma eğitimi almış ve
merkezde eğitim almaya
başlayan tüm öğrencilere
bu testin farklı dönemlerde
uygulanması sağlanmıştır.
Eğitim merkezine alınan
öğrencilerin ihtiyaç
duydukları zenginleştirilmiş
ve farklılaştırılmış eğitimleri

verebilecek öğretmenlerin
yetiştirilmesi adına 9 okul
öncesi öğretmeni ve 2
sanat branşı öğretmeni
proje bünyesinde kurulan
Bilim uygulamaları atölyesi,
zekâ oyunları atölyesi,
liderlik ve drama atölyesi,
yaratıcılık ve sanat atölyesi
ve hobi bahçesinde görev
alabilmeleri adına ihtiyaç
duydukları eğitimleri
almışlardır. Bunların yanı
sıra, Milli Eğitim Bakanlığı’nın
okul öncesi kurumları için
hazırlamış olduğu eğitim
müfredatı temel alınarak
30 haftalık zenginleştirilmiş

Pendik İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü, Pendik ilçesinde
yer alan 157 resmi okul,
142 özel okul, 3 proje okulu,
1 Tematik Meslek Lisesi, 1
Halk Eğitim Merkezi ve 1
Mesleki Eğitim Merkezinden
sorumludur. Müdürlüğe bağlı
devlet okul ve kurumlarında
7.632 öğretmen ile toplamda
138.523 öğrenciye hizmet
verilmektedir. Pendik İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü tarafından
‘Pendik Yönetici Akademisi
Projesi’, ‘Vizyoner Öğretmenler
Kulübü’ ve ‘Eğitim Seninle
Başlar (İlgili Veliler Bilinçli
Nesiller)’ projeleri başta olmak
üzere yürütülen 42 proje
mevcuttur.

Proje kapsamında Pendik ilçesinde okul
öncesi eğitim çağındaki 48-60 ay arası çocukların özel
yeteneklerinin ortaya çıkarılması amacıyla; tanılama,
yönlendirme, rehberlik hizmeti ve ihtiyaç duyulan
ilgi alanlarına göre eğitim verilmiştir.

25 İSTKA

Gelecek Sensin
PROJENİN ADI:
Gelecek Sensin

YARARLANICININ
ADI:
Maltepe 2 Nolu
L Tipi Kapalı Ceza
İnfaz Kurumu

PROJE ORTAKLARI:
Kartal Halk Eğitim
Merkezi Müdürlüğü

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
573.494,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%89,97 - 515.963,14 TL

P

roje kapsamında
hükümlü ve
tutukluların doğru
davranış, tutum ve
alışkanlıkları benimseyerek
yeniden suç işlemelerini
önleyecek ahlâkî değerler
kazanmalarını sağlamak,
kurum hayatını normal
hayata yakınlaştırarak bu
kişilerin salıverilmelerinden
sonra topluma uyumlarını
kolaylaştırmak ve onları dış
olaylara, tahriklere karşı
sabırlı, dayanıklı ve soğukkanlı
hâle getirmek amacıyla eğitim
ve iyileştirme faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi
amaçlanmıştır. Bu doğrultuda,
proje kapsamında içinde
1000 adetlik bir kitap okuma
salonu, playstation salonu,
akıl ve zekâ oyunları, boyama
ve bulmaca etkinliklerinin
yapılabildiği bir sosyal kültürel
faaliyet alanı, çeşitli spor
aletlerinin konulduğu tartan
zemin alanı, çok amaçlı
kapalı spor salonu, sinema
salonu, 10’ar adet bağlama,
gitar ve darbukanın olduğu
güzel sanatlar eğitimi sınıfı,
terzicilik atölyesi, gibi alanlar
oluşturulmuştur. Ayrıca sıhhi
tesisatçılık, elektrikçilik,
berberlik gibi kurs alanları
için de temrindik malzeme
alınmıştır.
Proje süresince toplamda
14 ayrı meslek kursuna 261

İSTKA 26

suça sürüklenen hükümlü/
tutuklu çocuk katılmış olup,
191 kişi kursları başarıyla
tamamlayarak belge almaya
hak kazanmıştır. Sinema
salonunda 69 kez gösterim
yapılmış ve tüm hükümlü/
tutuklu çocuklar periyodik
olarak yararlanmıştır. Kapalı
spor salonunda çeşitli
turnuvalar düzenlenerek
bireysel veya takım olarak
dereceye giren kişilere
hükümlü/tutukluların
ödüllendirilmesi yönetmeliği
kapsamında çeşitli ödüller
verilmiştir. Sosyal ve kültürel
faaliyet alanından oda/koğuş

bazında tüm hükümlü/tutuklu
çocukların periyodik olarak
yararlanması sağlanmıştır.
“Gelecek Sensin” projesi
kapsamında yapılandırılan
faaliyet alanlarının diğer ceza
infaz kurumları için emsal
niteliğinde olduğu hususunda
Adalet Bakanlığı Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
ile bilgi ve deneyim paylaşımı
yapılmıştır.

2008 tarihinden beri kamusal
hizmet sunmaktadır. Kurumda
321 suça sürüklenen çocuk
hükümlü ve tutuklu ile birlikte
375’i genç olmak üzere
toplamda 2255 hükümlü ve
tutuklu barındırılmaktadır.
Kurumda toplam 271 personel
görev yapmaktadır. Kurum
bünyesinde hükümlü ve
tutukluların kaldıkları süreyi
en iyi şekilde değerlendirilerek
yapıcı, üretken ve sorumluluk
sahibi bireyler olarak
yetiştirilmeleri, toplum
içinde hak ettikleri yeri
almaları ve yeniden suça
yönelmelerinin önlenmesi,
cezaevi sonrası sosyal
uyumunun kolaylaştırılması
ve en nihayetinde topluma
yeniden kazandırılmaları
amacıyla eğitim ve
iyileştirme faaliyetleri
gerçekleştirilmektedir.

Proje süresince toplamda 14 ayrı meslek
kursuna 261 suça sürüklenen hükümlü/tutuklu
çocuk katılmış olup, 191 kişi kursları başarıyla
tamamlayarak belge almaya hak kazanmıştır.

Maltepe 2 Nolu L
Tipi Kapalı Ceza
İnfaz Kurumu

Maltepe 2 Nolu L Tipi Kapalı
Ceza İnfaz Kurumu Haziran

27 İSTKA

Özel Yeteneklilerde
Destek Eğitim Projesi
PROJENİN ADI:
Özel Yeteneklilerde
Destek Eğitim Projesi

YARARLANICININ
ADI:
Ataşehir İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü

PROJE ORTAKLARI:
Ataşehir Ram,
İstanbul Bilsem

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
926.989,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
% 90- 834.290,10 TL

A

taşehir İlçesinde
toplam 25 ilkokul
ve ortaokuldaki
özel yetenekli
öğrencilerin eğitimlerinin
zenginleştirilmesi bu
projenin temel amacını
oluşturmaktadır. Bu
kapsamda 25 okulda destek
eğitim odası kurulmuş ve
özel yetenekli öğrencilerle
ilgilenen 250 öğretmene
yönelik eğitim faaliyetleri
düzenlenmiştir. Ayrıca, okul
idarecileri 25 okulda kurulan
zenginleştirilmiş eğitim
uygulaması yapılabilecek
destek eğitim odalarının
ve özel yeteneklilere
yönelik çalışmaların
fonksiyonları ve önemi
hakkında bilgilendirilmiştir.
Bununla birlikte, 3000
ebeveyne özel yetenekli
öğrencilerin özellikleri ve
eğitimi konusunda seminer
çalışmaları düzenlenmiştir.
İstanbul Bilim ve Sanat
Merkezi’nde eğitim gören
1630 özel yetenekli
öğrencinin eğitim ortamları
bilgi ve iletişim teknolojileri
ile desteklenmiş, özel
yetenekli öğrenciler için
zenginleştirilmiş eğitim
programlarında uygulanmak
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amacıyla etkinlik ve materyal
geliştirilmiştir.

Ataşehir İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü

Ataşehir İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğünün faaliyet
alanında; okul öncesi, ilkokul,
ortaokul, lise ve yaygın eğitim
kurumlarından oluşan 79
bağlı resmi okul ve kurum

bulunmaktadır. Özel eğitimin
özel yetenekliler alanında
faaliyet gösteren İstanbul
Bilim ve Sanat Merkezi
İstabul’daki ilk BİLSEM olma
özelliğine sahiptir. 2016-2017
eğitim öğretimi yılı itibariyle
İstanbul Bilim ve Sanat
Merkezi 1500’ü aşan öğrenci
sayısıyla Türkiye’nin en büyük
BİLSEM’idir.

25 okulda destek
eğitim odası kurulmuş ve
özel yetenekli öğrencilerle
ilgilenen 250 öğretmene
yönelik eğitim faaliyetleri
düzenlenmiştir. Ayrıca,
okul idarecileri 25 okulda
kurulan zenginleştirilmiş
eğitim uygulaması
yapılabilecek destek
eğitim odalarının ve özel
yeteneklilere yönelik
çalışmaların fonksiyonları
ve önemi hakkında
bilgilendirilmiştir.

29 İSTKA

Sultangazi Özel Yetenekliler
Bilim Merkezi
PROJENİN ADI:
Sultangazi Özel
Yetenekliler Bilim Merkezi

YARARLANICININ ADI:
Sultangazi Belediyesi

SÖZLEŞMENİN TOPLAM
BÜTÇESİ:
1.124.805, 38 TL

AJANS SÖZLEŞME DESTEK
ORANI VE TUTARI:
% 78,09 - 878.338,17 TL

S

ultangazi, sosyoekonomik açıdan
dezavantajlı grupların
yoğun olarak yaşadığı
bir bölgedir. Proje, Sultangazi
ilçesinde okuyan öğrenci
kitlesine merak duygusunu
aşılamak, öğrencileri bilim
ile tanıştırmak, sanatsal
yeteneklerini ortaya çıkarmak
ve çocukların geleceğe daha
umutla bakabilmelerine
yardımcı olabilmek amacı
çerçevesinde ortaya çıkmıştır.
Proje kapsamında üstün
zekâlı/yetenekli ve
normal zekâ seviyesindeki
öğrenciler hedef kitle
olarak belirlenmiştir. Proje
kapsamında her iki gruptan
öğrenciye yönelik eğitim
programları hazırlanmıştır.
Bu doğrultuda, öğrencilerin
okullarda öğrendikleri
bilgileri bilim merkezindeki
laboratuvarlar ve atölyelerde
pekiştirmesi ve yol gösterici
eğitmenler eşliğinde
keşfederek öğrenmeleri
amaçlanmıştır. Proje
kapsamında eğitim alacak
öğrencilerin belirlenebilmesi
için temel kabiliyet ve
temel yetenek testleri
uygulanmıştır. Üstün zekâlı/
yetenekli öğrencilerin
belirlenmesi için ise
Wechsler Çocuklar İçin Zekâ
Ölçeği - IV (WÇZÖ-IV) testi
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uygulamıştır. Öğrencilerin
belirlenmesinin ardından
yaz bilim kampı organize
edilmiş; atölye eğitimleri,
geziler, spor faaliyetleri ve
bilim yarışmasından oluşan
üç haftalık bir program
oluşturulmuştur.
Projede, temel fen bilimleri
eğitimleri kapsamında
fizik, kimya ve biyoloji
laboratuvarlarında lise
öğrencilerine eğitim
verilirken, fen ve teknoloji
laboratuvarında ortaokul
düzeyindeki öğrencilere
eğitim verilmiştir. Temel sanat
bilimleri eğitimi kapsamında;
drama, müzik, resim-heykel,
yaratıcı öğrenme atölyeleri

bulunmaktadır.
Drama atölyesi ilkokul
ve ortaokul düzeyindeki
öğrencilere eğitim verirken,
müzik, resim-heykel ve
yaratıcı öğrenme atölyeleri
ilkokul, ortaokul ve lise
düzeyindeki öğrencilere
eğitim vermiştir. Proje
kapsamında atölyelerin
yanı sıra yazılım, robotik
ve havacılık-uzay öğrenci
kulüpleri kurulmuştur. Bu
kulüplere destek vermek
amacıyla da eğitmenlerin
ilgili ve istekli gördüğü
öğrencilerden proje sınıfları
oluşturulmuştur.

Kocaeli Bilim Merkezi,
Sultangazi Belediyesi Şehir
Ormanı at binicilik, Sultangazi
Cebeci Spor Kompleksi, İslam
Bilim ve Teknoloji Tarihi
Müzesi, Arkeoloji Müzesi ve
İTO Bilim ve Sanat Merkezi
gezisi düzenlenen gezilerden
bazılarıdır.
Sultangazi ilçesinde ikamet
eden öğrenci ve velilere,
bilimsel, kişisel gelişim,
başarı öyküsü ve eğitime
yönelik farkındalık yaratacak
söyleşi ve seminerler
gerçekleştirilmiştir. Bununla
birlikte, 28 adet deney
setinden oluşan tematik
bilim sergisi kurulmuş ve
Sultangazi ilçesinde bulunan
tüm ortaokul seviyesindeki
öğrenciler uzman bir eğitimci
eşliğinde sergiyi gezme
fırsatı bulmuştur. Ek olarak,
hem öğrencilerin hem de
ebeveynlerin faydalanabileceği
bir kütüphane
oluşturulmuştur. Kütüphanede
5.154 adet kitap mevcuttur.

Sultangazi
Belediyesi

Sultangazi’yi katılımcı, etkin
yönetim prensibine bağlı
kalarak; sosyal, kültür, sağlık,

çevre, ekonomi, turizm ve
şehircilik alanlarında hizmet
yönetiminde çağı yakalamış
fark yaratan uygulamalarla,
kentsel yenileşme sürecini
tamamlamaya çalışarak
gelişmiş kent yapısına
ulaştırmak, halkının yaşam
kalitesini sürekli geliştiren
politikalar üreterek
“marka kent” adayı bir
ilçe durumuna getirmek
misyonuyla hareket
etmektedir.
Belediyecilik kapsamındaki
hizmetlerin planlanması ve
yönetiminde Metropolün
yükselen değeri olması
özelliğiyle “takip eden
değil, takip edilen belediye
olmak” vizyonuyla, 5393
sayılı Belediye Kanunu
çerçevesinde çalışmalarına
devam eden Sultangazi
Belediyesi sürekli gelişen
hizmet anlayışıyla
kentlisinin yaşam kalitesini
arttırmayı, sınırlarındaki
tüm paydaş gruplarıyla
“katılımcılık, verimlilik”
prensiplerine bağlı kalarak,
sonuç odaklı vizyon projeleri
üretmeyi ve yönetmeyi
hedeflemiştir.

Sultangazi ilçesinde
ikamet eden öğrenci ve
velilere, bilimsel, kişisel
gelişim, başarı öyküsü
ve eğitime yönelik
farkındalık yaratacak
söyleşi ve seminerler
gerçekleştirilmiştir.

Projede ayrıca şehir içi ve
dışı geziler düzenlenmiştir.

31 İSTKA

Aktifiz Toplumun İçindeyiz;
0-29 Yaş Çocuklar için
Bütünleşik Fiziksel Aktivite
Merkezi
PROJENİN ADI:
YARARLANICININ
Aktifiz Toplumun
ADI:
İçindeyiz; 0-29 Yaş
İstanbul Gedik
Çocuklar için Bütünleşik
Üniversitesi
Fiziksel Aktivite Merkezi

PROJE ORTAKLARI:
SÖZLEŞMENİN
Pendik Belediyesi, Pendik
TOPLAM BÜTÇESİ:
Kaymakamlığı, İstanbul Valiliği, 519.921,00 TL
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
İstanbul İl Müdürlüğü, Marmara
Üniversitesi Pendik Eğitim ve
Araştırma Hastanesi

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
% 90- 467.928,90 TL

P

rojenin temel amacı;
kaliteli ve kapsayıcı
spor eğitiminin tüm
özel gereksinimli
çocuklar için ulaşılabilir
olmasına katkı sunarak,
onların fiziksel aktivitelerle
toplumsal yaşama
katılımlarını sağlamak
amacıyla akranlar, okullardaki
beden eğitimi öğretmenleri
ve aileleri kapsayan bir model
geliştirmektir.
Bu proje kapsamında
Bütünleşik Fiziksel Aktivite
Birimi ile Özel Eğitim,
Psikolojik Danışma ve
Rehberlik Birimi olmak
üzere iki birim kurulmuştur.
İstanbul Kalkınma Ajansı
mali desteği ile 2013-2015
yıllarında 0-24 yaş arasında
bulunan özel gereksinimli
çocukların hareket becerilerini
geliştirmek ve fiziksel
aktivitelerle toplumsal
yaşama katılımlarını sağlamak
amacıyla kurulan; proje
süreci tamamlandıktan sonra
da faaliyetleri devam eden
‘Aktif Yaşam Merkezi’ bu
proje kapsamında ‘Bütünleşik
Fiziksel Aktivite Merkezi’ne
dönüştürülmüştür.
Bütünleşik Fiziksel
Aktivite Birimi tarafından
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İstanbul Gedik
Üniversitesi

okullarda engelli sporları
tanıtılarak, farkındalık
çalışmaları yapılarak,
öğretmenlere yönelik
seminerler düzenlenerek
özel gereksinimli çocuklar
için daha kabul edici ve
destekleyici bir okul ortamı
oluşturulmaya çalışılmıştır.
Ayrıca, bütünleşik fiziksel
aktivite programlarının yanı
sıra yakın çevrede bulunan
okullardaki öğrencilerin de
dâhil edildiği 3 Aralık Dünya
Engelliler Farkındalık Günü,
Elele Tutuşalım Etkinliği, 21
Mart Dünya Down Sendromu
Farkındalık Günü Etkinliği
ve Çalıştayı, 2 Nisan Otizm
Farkındalık Günü Etkinliği ve
Çalıştayı, Pendik Vala Gedik
Özel Spor Oyunları, fotoğraf
sergisi, akran çalıştayı gibi
toplum temelli etkinlikler
düzenlenmiştir.

Özel Eğitim, Danışma ve
Rehberlik Biriminde özel
eğitimci tarafından problem
davranışların sağaltımı
konusunda ebeveynlere
ve öğretmenlere rehberlik
yapılırken, klinik psikolog
tarafından ebeveynlere
danışmanlık hizmeti
verilmiştir.
Projeden 220 özel gereksinimli
çocuk, 720 anaokulu, ilkokul,
ortaokul ve lise öğrencisi
yararlanmıştır. Ayrıca, projede
proje koordinatörü ve
yardımcısının yanı sıra eğitim
koordinatörü, proje sekreteri,
3 beden eğitimi öğretmeni,
bir çocuk gelişimci, bir özel
eğitim öğretmeni, bir klinik
psikolog ve bir beslenme
ve diyetetik uzmanı görev
yapmıştır. Bununla birlikte
388 gönüllü etkinlik bazında
projeye dâhil olmuştur.

İstanbul Gedik Üniversitesi,
2010 yılında Gedik Eğitim
Vakfı tarafından İstanbul’da
kurulmuş Gedik Meslek Yüksek
Okulu’nu da içine alan vakıf
üniversitesidir. Eğitim-öğretim
faaliyetlerine 2010-2011
akademik yılında başlayan
İstanbul Gedik Üniversitesi,
dört ayrı yerleşkede; 5
fakülte, MYO, Yabancı Diller
Yüksekokulu, 3 enstitü ve 11
araştırma merkezi ile hizmet
vermektedir. İstanbul Gedik
Üniversitesi’nde 21 ön lisans
programı, 22 lisans programı,
12 yüksek lisans, 4 doktora
programı mevcuttur.
Üniversite kurucusu Halil
Kaya Gedik ve eşi Vala Gedik’
in eğitime hizmet anlayışı
üniversitenin kuruluş misyonu
olarak benimsenmiş ve
özel gereksinimli kişilerin
eğitimine büyük önem
verilmiştir. Bu bağlamda
üniversite 2013 yılında “Aktifim

Toplumun İçindeyim”
projesi ile başlayan süreci
büyük bir motivasyonla
sürdürmektedir. Bununla
birlikte üniversite, 2015
yılından itibaren düzenlediği;
üstün başarı gösteren özel
gereksinimli kişiler ve
bu kişilere hizmetlerin
ulaştırılması ve geliştirilmesi
konusunda başarılı
çalışmalar yapan kişi, kurum
ve kuruluşlara yönelik ‘Vala
Gedik Ödülleri’ ile de bu
alandaki iyi örneklerin bilinir
olmasına ve yaygınlaşmasına
katkı sunmaktadır.

Bütünleşik Fiziksel Aktivite Birimi tarafından
okullarda engelli sporları tanıtılarak, farkındalık
çalışmaları yapılarak, öğretmenlere yönelik seminerler
düzenlenerek özel gereksinimli çocuklar için daha kabul
edici ve destekleyici bir okul ortamı oluşturulmaya
çalışılmıştır.

33 İSTKA

Şile İnovatif Eğitim Merkezi
PROJENİN ADI:
Şile İnovatif Eğitim
Merkezi

YARARLANICININ
ADI:
Şile Kaymakamlığı

PROJE ORTAKLARI ve
İŞTİRAKÇİLER:
Şile İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
799.600,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%89,91- 718.954,51 TL

P

roje özel yetenekli
öğrencilere ilgi,
yetenek ve
kapasitelerine uygun
eğitim fırsatlarının yeterince
sunulamamasından yola
çıkarak tasarlanmıştır.
Projenin amacı; Şile’de
öğrenim gören özel yetenekli
öğrencilere özelliklerine ve
eğitim ihtiyaçlarına uygun
ulaşılabilir eğitim fırsatları
sunarak yaratıcılıklarını ve
üretkenliklerini geliştirmek ve
özel yeteneklilik konusunda
öğrenci, öğretmen ve
velilerin farkındalık düzeyini
arttırmaktır.
Proje kapsamında belirlenen
106 özel yetenekli çocuğa
Şile İnovatif Eğitim Merkezi
bünyesinde kurulan 5 atölye
ve 3 destek eğitim odasında
toplam 960 saat, yenilikçi ve
yaratıcı eğitimler verilmiştir.
Bu eğitimler robotik, IT,
uzay ve astronomi, bilim
uygulamaları ve yaratıcı
düşünce atölyelerinde
gerçekleşmiştir. Bunun yanı
sıra, öğretmenlere yönelik
özel yetenekli bireyler için
etkili bireyselleştirilmiş eğitim
planları hazırlama konusunda
gerekli teknik bilgi ve anlayışı
edinmeleri amacıyla Özel
Yetenekli Bireyin Özellikleri
ve Eğitimi Eğitici Eğitimi

İSTKA 34

seminerleri düzenlenmiştir.
Bu eğitim seminerlerine 233
öğretmen katılım sağlamıştır.
738’i çocuk olmak üzere
projeden faydalanan toplam
kişi sayısı 971’dir.

Şile Kaymakamlığı
Şile Kaymakamlığı Şile‘de
özel yetenekli öğrencilerin
yeteneklerine uygun
eğitim alabilecekleri bir
merkez kurarak eğitim
ihtiyaçlarına uygun
ulaşılabilir eğitim fırsatları
sunulması; yaratıcılıklarının
ve üretkenliklerinin
geliştirilmesine katkı
sağlanması, madde
bağımlılığının önlenmesine

yönelik toplumsal bilincin
artırılması ve madde
bağımlılığı ile etkin
mücadelenin geliştirilmesi
konularında projeler
uygulamıştır. Bununla
birlikte, Şile’de tüm yerel
paydaşların katılımı ile etkin
afet yönetim çalışmalarının
geliştirilerek ilçede yaşam
kalitesinin artırılması; Şile’de
sosyal güvenceden, eğitim,
erişim ve kaliteli yaşam
olanaklarından yoksun engelli
kişilerin istihdam ve üretim
olanaklarını güçlendirilmesi
ve Şileli kadınların ekonomik
ve sosyal yaşama katılımının
artırılması konularında da
projeler uygulamıştır.

Proje kapsamında
belirlenen 106 özel
yetenekli çocuğa Şile
İnovatif Eğitim Merkezi
bünyesinde kurulan 5
atölye ve 3 destek eğitim
odasında toplam 960
saat, yenilikçi ve yaratıcı
eğitimler verilmiştir. Bu
eğitimler robotik, IT,
Uzay ve astronomi, bilim
uygulamaları ve yaratıcı
düşünce atölyelerinde
gerçekleşmiştir.

35 İSTKA

ÖDEB-Büyük Adım İstanbul
PROJENİN ADI:
ÖDEB-Büyük Adım
İstanbul

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul Milli Eğitim
Müdürlüğü

PROJE ORTAKLARI:
Fatih Rehberlik ve
Araştırma Merkezi,
Beşiktaş Rehberlik ve
Araştırma Merkezi,
Sarıyer Rehberlik ve
Araştırma Merkezi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
902.681,40TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%88,82- 801.796,43TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mert Karahan Özel Eğitim ve İş Uygulama Merkezi, Yakın Doğu Üniversitesi

Ö

DEB-Büyük Adım
İstanbul Projesi,
özel gereksinimli
bireylerin
değerlendirilmesi konusunda
Rehberlik Araştırma
Merkezleri ve özel eğitim
sınıfları için değerlendirmenin
standart hale dönüşmesi
amacıyla hazırlanmıştır.
Bu kapsamda, geliştirilen
bataryalar ile değerlendirme
nitelikli hale getirilerek
uygulama süresinin
kısaltılması ve uygun
yönlendirme sağlanması
amaçlanmıştır. Bu kapsamda
iki farklı batarya türü
belirlenmiş; ÖDEB RAM ve
ÖDEB SINIF olarak ayrılmıştır.
Geliştirilen ÖDEB RAM ve
ÖDEB SINIF bataryaları
ve var olan performans
belirleme formlarına göre
Batarya Uygulama Kılavuzu
hazırlanmıştır. İstanbul
genelinde tüm ilçelerde İlçe
Milli Eğitim Müdürlükleri ile
koordinasyon halinde ÖDEB
SINIF bataryasının kurulacağı
okullar veya sınıflar
belirlenmiştir. Aynı zamanda,
ÖDEB RAM bataryasının ildeki
tüm Rehberlik ve Araştırma
Merkezlerine kurulması için
çalışmalar yapılmıştır.
Özel gereksinimli bireylerin
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Müdürlüğü, 13.12.1983 tarih
ve 179 Sayılı Millî Eğitim
Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanuna
göre kurulmuş olup, İstanbul
ilinde Milli Eğitim Bakanlığının
taşra teşkilatındaki
görevlerin yürütülmesi,
devletin politikalarının Valilik
Makamına bağlı olarak
gerçekleştirilmesinden
sorumludur. İstanbul İl Milli
Eğitim Müdürlüğü il genelinde
eğitim öğretime ilişkin tüm
alanlarda yerel, ulusal ve
uluslararası düzeyde birçok
proje ve faaliyetleri ilgili
paydaş kurum ve kuruluşlarla
koordinasyon içerisinde
başarıyla yürütmektedir.
ailelerine iştirakçi olan
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Sağlık Daire
Başkanlığı Engelliler
Müdürlüğü tarafından özel
eğitimde yasal haklar ve
özel gereksinimli bireylere
öz bakım becerilerinin
öğretilmesi ile ilgili aile
eğitimleri verilmiştir. Bu
eğitimler, İstanbul’da 39 ilçede
42 eğitim şeklinde planlanmış
ve gerçekleştirilmiştir.
ÖDEB projesi kapsamında
geliştirilen ve dağıtımı yapılan
bataryalar ve düzenlenen

eğitimler ile İstanbul’ un 37
ilçesinde bulunan Rehberlik
ve Araştırma Merkezlerinin
nitelikli değerlendirme
yapabilmelerinin önü açılmış;
her ilçeden birer okulda
kurulan sınıf bataryaları ve
bunlara yönelik düzenlenen
eğitimlerle özel eğitim
alanında hissedilen en
büyük ihtiyaçlardan birisinin
karşılanması sağlanmıştır.

ÖDEB projesi kapsamında geliştirilen ve
dağıtımı yapılan bataryalar ve düzenlenen eğitimler
ile İstanbul’ un 37 ilçesinde bulunan Rehberlik ve
Araştırma Merkezlerinin nitelikli değerlendirme
yapabilmelerinin önü açılmıştır.

İstanbul İl Milli
Eğitim Müdürlüğü
İstanbul İl Milli Eğitim

37 İSTKA

Eğit, Donat; Riski Azalt
PROJENİN ADI:
Eğit, Donat;
Riski Azalt

YARARLANICININ
ADI:
Ümraniye
Kaymakamlığı

PROJE ORTAKLARI:
T.C İstanbul Valiliği,
Ümraniye İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü,
Ümraniye Rehberlik
ve Araştırma Merkezi,
İstanbul Ticaret
Üniversitesi, Sosyal
Politikalar Derneği

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
535.745,68 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%88,75 - 475.449,67 TL

Ö

zel Öğrenme
Güçlüğü (ÖÖG) ve
Dikkat Eksikliği
ve Hiperaktivite
Bozukluğu (DEHB) tanılı
kişilerin normal gelişim
gösteren kişilere göre
üç kat daha fazla suça
meyilli oldukları, iki kat
daha fazla suç işledikleri,
okul terki konusunda
risk grubunda oldukları,
madde bağımlılığına daha
yatkın oldukları ve intihar
teşebbüsünde bulunma
oranlarının daha yüksek
olduğu birçok akademik
yayında ifade edilmektedir.
Bu projenin genel amacını
da Özel Öğrenme Güçlüğü
(ÖÖG) ve Dikkat Eksikliği
ve Hiperaktivite Bozukluğu
(DEHB) tanılı 6-14 yaş
arasındaki öğrencilerin
zenginleştirilmiş bir ortamda
etkili bir bütünleştirme
uygulamasına tabi tutulması
oluşturmaktadır.
Proje kapsamında öğretmen
ve öğrencilere yönelik
olarak ön test-son test
mevcut durum araştırması
ve eğitim etkililik araştırması
yapılmıştır. Aynı zamanda
formatörler ve öğretmenlere
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Ümraniye
Kaymakamlığı

Ümraniye Kaymakamlığı
bağımlı çocuklara yönelik
olarak ilçede bulunan 15
mahallede Bağımlılıkla
Mücadele Birimi kurmuş olup,
bağımlılıkla mücadelede bilinç
artırmak amacıyla bağımlı
kişilerin ailelerine ziyaretler
yapmaktadır. Ayrıca bağımlı
çocukların sosyal ve kültürel
faaliyetlere katılmaları için
çalışmalar yapmaktadır. Bunun
yanı sıra, Ümraniye Belediye
Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü ve İlçe Gençlik
Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü
ile birlikte kültürel ve sportif
faaliyetler düzenlenerek
öğrencilerin ve gençlerin
bu faaliyetlere yönelmesi
sağlanmaktadır.
yönelik çeşitli eğitimler
düzenlenmiştir. Özel Öğrenme
Güçlüğü (ÖÖG) ve Dikkat
Eksikliği ve Hiperaktivite
Bozukluğu (DEHB) tanısı
bulunan çocukların ailelerine
de bilinçlendirme semineri
düzenlenmiştir. Proje ile
bu kapsamda 9 formatör
öğretmen yetiştirilmiş,
formatörler aracılığıyla da

72 öğretmen hizmet içi
eğitime tabi tutulmuştur.
Ayrıca 159 veli düzenlenen
aile seminerine katılım
sağlamıştır. Bununla birlikte,
24 okulda birer adet destek
eğitim odası fiziksel, eğitsel ve
teknolojik olarak donatılmıştır
ve 154 öğrenciye destek
eğitim odalarında eğitim
verilmiştir.

Proje kapsamında öğretmen ve
öğrencilere yönelik olarak ön test-son test
mevcut durum araştırması ve eğitim etkililik
araştırması yapılmıştır. Aynı zamanda
formatörler ve öğretmenlere yönelik çeşitli
eğitimler düzenlenmiştir.

39 İSTKA

PUSULA: Etkin Program
Yetkin Öğretmen
PROJENİN ADI:
PUSULA: Etkin Program
Yetkin Öğretmen

YARARLANICININ
ADI:
Ümraniye İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü

PROJE ORTAKLARI:
T.C İstanbul Valiliği,
Ümraniye Rehberlik
ve Araştırma
Merkezi, Ümraniye
Kaymakamlığı, Bilim
Merkezi Geliştirme
Derneği

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
346.075,84 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
% 88,13 - 305.006,43 TL

İ

lkokullarda bulunan
destek eğitim odalarındaki
materyal eksikliği ve özel
yetenekli öğrenciler için
eğitim programı, doküman,
kaynak, etkinlik olmaması özel
yetenekli öğrencilere yönelik
eğitimin yetersiz kalmasına
neden olmaktadır. Bu sebeple
projeyle Ümraniye’deki
ilkokullarda eğitimine
devam eden özel yetenekli
bireylerin destek eğitim
odasında kullanacakları bir
eğitim materyali hazırlanması
amaçlanmıştır. Bununla
birlikte, proje kapsamında
özel yetenekli çocuklarla
çalışan öğretmenlerin
mesleki gelişimleri için
eğitim düzenlenmesi ve
çocukların ailelerine yönelik
atölye çalışmaları yapılması
hedeflenmiştir.
Çıktılar:
w Eğitimlere Katılan Alan
Uzmanı ve Öğretmen Sayısı
(Kişi): 35
w Aile Seminerine Katılan Veli
Sayısı (Kişi): 235
w Aile Atölyesine Katılan Veli
Sayısı (Kişi): 17
w Pilot Uygulama Yapılan Okul
Sayısı: 13
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Ümraniye İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü

w Etkinlik Uygulanan Öğrenci
Sayısı (Kişi): 64
w Düzenlenen Eğitim Sayısı
(Adet): 2
w Düzenlenen Eğitimlerin
Toplam Uygulama Saati: 120
w Düzenlenen Toplantı
Faaliyeti Sayısı (Adet): 2 (Açılış
/ Kapanış Toplantıları)
w Düzenlenen Seminer Sayısı
(Adet): 1 (Özel Yetenekli
Çocuğun Ebeveyni Olmak Aile
Semineri)
w Düzenlenen Etkinliklere
Katılan Katılımcı Sayısı (Kişi):

742
w Açılış Toplantısı Katılımcı
Sayısı: 216
w Kapanış Toplantısı Katılımcı
Sayısı: 240
w Çalıştay Katılımcı Sayısı: 51
w Aile Semineri Katılımcı
Sayısı: 235
w Basılı Eğitim Materyali Sayısı
(Adet): 2
w Özel Yetenekli Öğrenciler
İçin Pusula Etkinlik Kitabı 1000 adet
w Özel Yetenekli Çocukların
Ebeveyni Olmak, 1000 - adet

Ümraniye İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü, 15 Ağustos
1988 yılında faaliyetlerine
başlamıştır. Müdürlük,
faaliyetlerini 17 birimden
oluşan ekibiyle yürütmektedir.
Ümraniye İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü, okul öncesi, ilk,
orta, lise ve yaygın eğitimde
hizmet veren 208 kurumdan
oluşmakta ve 108.459
öğrenciye hizmet vermektedir.
Müdürlük, diğer kamu
kurumları, yerel yönetim ve
ilçede faaliyet gösteren sivil
toplum kuruluşlarıyla işbirliği
içinde çalışmakta ve pek çok
iç/dış kaynakla desteklenen
projeler yürütmektedir. Bu
projelerde Rehberlik ve
Araştırma Merkezi, aktif olarak
rol almakta; saha araştırmaları,
proje yazım ve yönetimi
ve ölçme değerlendirme
faaliyetlerinde çalışmalar
yürütmektedir.

İlkokullarda eğitimine devam eden
özel yetenekli bireylerin destek eğitim
odasında kullanacakları bir eğitim materyali
hazırlanması amaçlanmıştır.

41 İSTKA

Çocuk Yetenekler Projesi
PROJENİN ADI:
Çocuk Yetenekler
Projesi

YARARLANICININ
ADI:
Bağcılar Spor Kulübü
Derneği

PROJE ORTAKLARI ve
İŞTİRAKÇİLER:
Bağcılar Belediyesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
370.164,90 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90 - 333.148,41 TL

B

u projenin temel
amacı, çocukların
sahip oldukları
sportif yeteneklerin
ortaya çıkarılması ve bu
yeteneklerin geliştirilmesiyle
toplum hayatına aktif
katılımlarının sağlanmasıdır.
Proje kapsamında Bağcılar
ilçesindeki sportif desteklere
ulaşamayan özel yetenekli
çocukların tespit edilmesi
ve bu çocukların uzman
eğitimciler gözetiminde
yetenek ve kapasitelerinin
arttırılması hedeflenmiştir.
Projeyle Bağcılar ilçesinde
okuyan ve futbol, karate,
tekvando, güreş, yüzme,
engelli basketbol sporlarında
özel yeteneğe sahip olan
100 çocuğun belirlenmesi
ve sportif kapasitelerinin
arttırılması hedeflenmiştir.
Bu doğrultuda; futbolda
yetenekli 40 çocuk,
karatede yetenekli 15 çocuk,
tekvandoda yetenekli 15
çocuk, güreşte yetenekli 10
çocuk, yüzmede yetenekli
10 çocuk ve engelli
basketbolunda yetenekli
10 çocuk birey belirlenerek
profesyonel eğitim almıştır.
Aynı zamanda, Bağcılar
ilçesinde görevli 50 spor
ve/veya beden eğitimi
öğretmeni özel yetenekli
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çocukların tespit edilmesine
yönelik yetenek seçimi ve
yeteneğin ipuçları konusunda
eğitim almıştır. Ayrıca proje
kapsamında 4 farklı sosyal ve
kültürel gezi düzenlenmiştir.

Bağcılar Spor
Kulübü Derneği

Bağcılar Spor 1975 yılında
gönüllü gençler tarafından
kurulmuş olup, 2002 yılında
Bağcılar Spor Kulübü Derneği
olmuştur. Dernek, 2010

yılında İstanbul Amatör Ligi
Türkiye Şampiyonası’nda
birinci olmuş, 2011 yılında
ise İstanbul Süper Amatör
ligine yükselmiştir. Dernek,
Bağcılar İlçesini Büyükler,
U19, U16, U14, U12 ve U11
amatör liglerinde temsil
etmektedir. Bununla birlikte
dernek; karate, tekvando,
güreş ve yüzme dallarında
çocuklara Bağcılar Belediyesi
Spor Tesislerinde eğitimler
vermektedir.

Futbolda
yetenekli 40 çocuk,
karatede yetenekli 15
çocuk, tekvandoda
yetenekli 15 çocuk,
güreşte yetenekli
10 çocuk, yüzmede
yetenekli 10 çocuk ve
engelli basketbolunda
yetenekli 10 çocuk
birey belirlenerek
profesyonel eğitim
almıştır.

43 İSTKA

Farkındayız Yaşam Merkezi
PROJENİN ADI:
Farkındayız Yaşam
Merkezi

YARARLANICININ
ADI:
Eyüp Sultan
İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü

PROJE ORTAKLARI:
İstanbul Valiliği, Eyüp
Sultan Belediyesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
841.521,96 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90 - 757.369,76 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, Sadakataşı Derneği

P

rojenin temel amacı,
ülkelerinde yaşanan iç savaş
nedeniyle göç eden 7-14
yaş arası Suriyeli çocuklar
ve ailelerine psikolojik, sosyal
ve ekonomik yönden destek
vermektir. Bu bağlamda; göç,
travma, dilsel, psiko-sosyal, kültürel,
ekonomik sıkıntılar vb. nedenlerle
ortaya çıkan dezavantajlılığın
çeşitli uyum programlarıyla
azaltılması hedeflenmiştir. Bu
kapsamda, Suriyeli çocuklar
ve ailelerine yönelik bir yaşam
merkezi kurarak onların; ana
dillerinde başvuru yapabilecekleri
Türkçe öğrenmelerinin, uyumlarını
kolaylaştıracak beceriler
kazanmalarının, haklarının ve
faydalanabilecekleri hizmetler
hakkında bilgi edinebilmelerinin
kolaylaştırılması amaçlanmıştır.
Ayrıca çocuklara, öğretmen ve
anne babalara yönelik aile destek
çalışmalarıyla da bilinçli, sağlıklı,
özgüveni yüksek, beceri ve
yetkinliklerini sürekli geliştiren,
farkındalık sahibi, duyarlı ve
topluma kolay uyum sağlayabilen
bireyler yetiştirilmesine katkı
sağlamak amaçlamıştır. Bununla
birlikte, aynı risk grubundaki
Türk çocukların psikolojik ve
sosyal yönden desteklenmesi ve
mülteciler ile ilgili bilinçlendirilip,
Suriyeli çocuklarla kaynaştırılması
amaçlanmaktadır.
Proje kapsamında 600 Suriyeli,
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Eyüp Sultan İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü

394 Türk olmak üzere toplam
994 çocuğa tanılama yapılarak
gerekli psikolojik değerlendirmeler
yapılmıştır. Değerlendirme
sonucunda Farkındayız Yaşam
Merkezi’ne yönlendirilen 131
çocuk düzenli olarak 10 hafta
boyunca akıl oyunları atölyesinden
ve ahşap oyuncak atölyesinden
faydalanmıştır. Bununla birlikte 3
okulda 3 adet akıl oyunları atölyesi
kurulmuştur. Bu atölyelerde
606 öğrenci 10 hafta boyunca
toplamda 20 saat akıl ve zekâ
oyunları eğitimi almıştır. Ayrıca,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
İstanbul İl Müdürlüğü tarafından 2
Veli Bilgilendirme Semineri, 11 Veli
Eğitimi ve 3 Öğretmen Semineri

düzenlenmiş ve seminerlerde;
aile içi iletişim, çocukların gelişim
özellikleri, ebeveyn çocuk ilişkileri,
sosyal ekonomik destek yardım
şartları, bilinçli medya kullanımı,
teknoloji bağımlılığı vb. konular
anlatılmıştır.
Projeyle risk grubundaki Suriyeli
çocukların psikolojik problemlerinin
sağaltılması, onlara akıl oyunları
atölyelerinde üretkenlik, yenilikçilik
ve bilişimsel beceri kapasitelerini
artırıcı çalışmalar yaptırılması ve
onların aynı risk grubundaki Türk
çocuklarla oluşturulan atölyelerdeki
karma gruplar yoluyla duygusal
ve sosyal yönden desteklenmesi
sağlanmıştır.

Eyüp Sultan İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğüne bağlı olan 45 resmi, 63
özel toplam 108 okul öncesi eğitim
kurumu bulunmaktadır. Okul öncesi
eğitim kurumlarında 405 şubede
6310 öğrenci eğitim görmekte
ve 268 öğretmen çalışmaktadır.
Ayrıca Müdürlüğe bağlı 61 resmi,
26 özel toplam 87 ilköğretim
kurumu bulunmaktadır. İlköğretim
kurumlarında 1491 şubede 41390
öğrenci eğitim görmekte ve 3461
öğretmen çalışmaktadır. Benzer
şekilde, 24 resmi ve 10 özel toplam
34 ortaöğretim kurumu Müdürlüğe
bağlı bulunmaktadır. Ortaöğretim
kurumlarında ise 764 şubede 19650
öğrenci eğitim görmekte ve 1224
öğretmen çalışmaktadır. Bunun yanı
sıra, 1 resmi, 31 özel yaygın eğitim
kurumu bulunmakta ve 196 derslikte
bir yılda ortalama 24.000 öğrenciye
hizmet verilmektedir. Yaygın eğitim
kurumlarında 319 öğretmen görev
yapmaktadır. Ayrıca, Eyüp’te hizmet
veren bir Geçici Eğitim Merkezi
bulunmakta ve burada 813 Suriyeli
öğrenci eğitim görmektedir.

Proje kapsamında 600 Suriyeli, 394 Türk
olmak üzere toplam 994 çocuğa tanılama yapılarak
gerekli psikolojik değerlendirmeler yapılmıştır.
Değerlendirme sonucunda Farkındayız Yaşam
Merkezi’ne yönlendirilen 131 çocuk düzenli olarak
10 hafta boyunca akıl oyunları atölyesinden ve
ahşap oyuncak atölyesinden faydalanmıştır.

45 İSTKA

Fark Et Geliştir Geleceği
Değiştir
PROJENİN ADI:
Fark Et Geliştir Geleceği
Değiştir

YARARLANICININ
ADI:
Küçükçekmece
Kaymakamlığı

PROJE ORTAKLARI:
Küçükçekmece
Belediyesi, İstanbul
Sabahattin Zaim
Üniversitesi, İl Milli
Eğitim Müdürlüğü,
Küçükçekmece İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
804.293,95 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
% 84,23 - 677.472,23 TL

B

u projeyle özel
yetenekli çocukların
erken dönemde
belirlenmesi, yetenek,
ilgi ve kapasitelerine uygun
eğitim almaları, kendilerine
ve ailelerine gerekli
danışmanlık hizmetlerinin
verilmesiyle yaratıcılıklarının
ve üretkenliklerinin
desteklenmesi amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda
Küçükçekmece’de bulunan
12’si ilkokul, 12’si ortaokul
olmak üzere 24 pilot okul
belirlenmiştir. İlkokul ve
ortaokul bazında belirlenen
her pilot okulun 10’u genel
yetenek, 1’i resim, 1’i müzik
eğitim odası şeklinde
tasarlanmıştır. Ayrıca okullar
bünyesinde oluşturulan destek
eğitim odalarında özel yetenekli
olarak tanılanmış 75 ilkokul
ve 75 ortaokul öğrencisine
bireysel eğitim verilmesi ve
ihtiyaçları doğrultusunda ilgi,
yetenek ve akran düzeylerine
göre ilgi ve tutum ölçekleri
vasıtasıyla gruplandırılarak grup
etkinliklerin gerçekleştirilmesi
amaçlanmıştır. Bu amaç,
belenenin üzerinde
gerçekleşmiş ve 167 çocuk
projeden faydalanmıştır.
Bununla birlikte, ortaokullarda
alanlara göre zenginleştirme
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Küçükçekmece
Kaymakamlığı

yoluyla farklılaştırma
eğitimlerinin sunulması ve bu
amaçlar doğrultusunda özel
yetenekli öğrencilerin; bilişsel,
sosyal ve duygusal yetenek
gelişimlerine ve kendi hızlarında
ilerleyebilmelerine destek
sağlanması amaçlanmıştır.
Proje kapsamında, 24 pilot
okuldaki destek eğitim
odalarında görev alacak 175
öğretmene temel farkındalık
eğitimleri, özel alan eğitimleri,
akıl oyunları eğitimi ve
müfredat farklılaştırma

eğitimleri verilerek
öğretmenlerin farkındalıklarının
artırılması ile bilgi, beceri ve
bilinç düzeyleri geliştirilmesi
amaçlanmıştır. Aynı zamanda,
24 pilot okuldaki destek eğitim
odalarında eğitim gören 150
öğrenci velisine yönelik de
kılavuz kitapçık oluşturularak
ailelerde farkındalık ve
bilinç düzeylerini arttırmak
hedeflenmiştir. Proje faaliyetleri
kapsamında ailelere ve özel
yetenekli öğrencilere yönelik
olarak birer kişisel gelişim
semineri verilmiştir.

2015 yılında Küçükçekmece
Kaymakamlığı bünyesinde
kurulmuş olan ‘Proje Geliştirme
ve Uygulama Birimi’ tarafından
ihtiyaçlar belirlenerek çocuklar,
gençler ve yetişkinlere
yönelik pek çok proje hayata
geçirilmiştir. Bu kapsamda
hedef kitlesi çocuklar,
gençler, yetim ve öksüzler
ile dezavantajlı konumda
olan bireyler olan farklı kamu
kurumları ve STK’lar ile birlikte
yürütülmüş; Limon Ağacı Çocuk
Danışma Merkezi, Girişimciliğin
Yolunu Küçükçekmece
Aydınlatıyor, Küçükçekmece
de Yaşam Çeşitlilikte Birlik,
Can Kardeş Aile, Mahallenin
Sesi projeleri bulunmaktadır.
Bununla birlikte, 32 lisede
eğitimlerine devam eden 14-18
yaş arasındaki gençlere yönelik
Temiz Okul Temiz Toplum
Çözüm Sensin ve Fark Et Geliştir
Geleceği Değiştir projeleri de
yürütülmüştür.

24 pilot okuldaki destek eğitim odalarında
görev alacak 175 öğretmene temel farkındalık
eğitimleri, özel alan eğitimleri, akıl oyunları eğitimi
ve müfredat farklılaştırma eğitimleri verilerek
öğretmenlerin farkındalıklarının artırılması;
bilgi, beceri ve bilinç düzeyleri geliştirilmesi
amaçlanmıştır.

47 İSTKA

Bir Umut
Bin Hayat Bidayet
PROJENİN ADI:
Bir Umut Bin Hayat
Bidayet

YARARLANICININ
ADI:
Bağcılar Sosyal
Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı

PROJE ORTAKLARI:
Bağcılar
Kaymakamlığı,
Bağcılar Belediyesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
817.718,43 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
% 88,08 - 720.227,41 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bağcılar Halk Eğitim Merkezi, Bağcılar İlçe Toplum Sağlığı Merkezi

P

taramaları yapılmış, gerekli
olanların hastanelere
yönlendirilmesi yapılmıştır.

roje, boşanmış, anne veya
babası vefat etmiş ya da
anne veya babası cezaevine
girmiş dezavantajlı bir
grubu barındıran Bağcılar ilçesinde
bulunan risk altındaki çocuklar
ve gençlere yönelik tarama,
erken belirleme ve rehabilitasyon
çalışmalarını gerçekleştirmek
ihtiyacından yola çıkmıştır.
Proje kapsamında Bağcılar Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı’na kayıtlı 3-21 yaş arası
çocuklara, gençlere ve ailelerine
ulaşılması; onlara psiko-sosyal
destek sağlanması; onların
çeşitli aktivitelere dâhil edilmesi
ve mesleki vasıf kazandıracak
kurslarla desteklenmesi; anaokulu
hizmetinden faydalandırılmaları;
sağlık taramalarının yapılması,
geziler ve aktivite günleri ile aile
ve çocukların bir araya getirilmesi
amaçlanmıştır. Hedeflenen
amaçlar doğrultusunda anaokulu
hizmeti verilmiş; ihtiyacı olan
çocuk, genç ve kadınlara eğitim
ve aktivite sınıfları açılmıştır.
Bu sınıflarda çocuklara İngilizce
eğitimi verilmiş, hobi odalarında
rehber öğretmen eşliğinde
satranç ve akıl oyunları
öğretilerek çocukların gelişimi
gözlemlenmiştir. Aktivite
sınıflarında ise uygulamalı tiyatro,
halk oyunları, Kur’an-ı Kerim ve
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Gerçekleştirilen faaliyetler
sonucunda risk altındaki
çocuklar, gençler ve
kadınlar psiko-sosyal
açıdan desteklenmiştir. Bu
sayede çocuk ve gençlerin
özgüven sahibi olması,
korku ve kaygılarından
arınması, travmaları ile başa
çıkabilmesi, hayata pozitif
açıdan bakabilmeleri ve kişisel
gelişimlerinin desteklenmesi
sağlanmıştır.
taekwondo kursları açılmıştır.
Ayrıca kadınlar için açılan aktivite
kursları; özel gün ve nikâh şekeri
hazırlama, dekoratif ahşap
süslemedir. Gençler için ise meslek
edindirme kursları açılmıştır.
Bu eğitimleri başarı ile bitiren
öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı
onaylı sertifikalar verilmiş
ve sosyal yardım uzmanları
danışmanlığında İŞKUR kayıtları
yapılmıştır. Proje merkezindeki
çocuk gelişimi alanında uzman
psikolog tarafından çocuklara,
gençlere ve ailelere bireysel
terapiler uygulanmış ve ailelere
belirli periyotlar ile seminerler
düzenlenmiştir. Bu sayede
ebeveyn kaybının yasını ve
travmasını yaşayan çocuklara
ulaşılmış, var olan ebeveyn

kaybı ya da boşanma süreci ile
baş etmekte zorlanan aileler
desteklenmiştir.
Çocuklar ve gençlerin birlikte
yaşadığı ebeveynler ile
paylaşımda bulundukları “Masalımı
Sen Oku” çalışması yapılmıştır.
Sabun yapma, hediye paketi
hazırlama, yap-boz oynama
etkinlikleri, sinema günleri ve
piknik etkinlikleri, tarihi yerleri
öğreten motive edici geziler
organize edilmiştir. Böylece
çocuk ve aile arasında iletişim
artmış, faydalanıcıların tümünün
mevcut durumdaki streslerinden
uzaklaşması sağlanmıştır. Ayrıca,
proje merkezindeki faaliyetlerden
yararlanan çocukların, gençlerin
ve kadınların göz ve diş sağlık

Bağcılar Sosyal
Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı

Bağcılar Kaymakamlığı 1992
yılında Bakırköy ilçesinden
ayrılarak kurulmuş bir kamu
kurumudur. Bağcılar Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı ise 3294 sayılı kanun
uyarınca fakru zaruret içinde
ve muhtaç durumda bulunan
vatandaşlar ile gerektiğinde
her ne suretle olursa olsun
Türkiye’ye kabul edilmiş

veya gelmiş olan kişilere
yardım etmek, sosyal
adaleti pekiştirici tedbirler
alarak gelir dağılımının
adilane bir şekilde tevzi
edilmesini sağlamak, sosyal
yardımlaşma ve dayanışmayı
teşvik etmek amaçlarına
sahip olup; maddi yardım,
yiyecek, giyecek, yakacak,
kırtasiye, giyim, beslenme,
eşi vefat etmiş kadınlara
yönelik yardım, engelli
yakın aylığı, engelli aylığı,
yaşlı aylığı, muhtaç asker
aile yardımı, öksüz yetim
yardımı, muhtaç asker
çocuğu yardımı, genel
sağlık sigortası, iş kurma,
yol yardımı, barınma (kira)
yardımı, tedavi, katılım payı
yardımları yapmaktadır.
Kurum, ulusal ve uluslararası
birçok projede proje sahibi
ve ortak olarak yer almıştır.
Vatandaşlar, çocuklar ve
gençlere yönelik sosyal
sorumluluk projeleri başta
olmak üzere Avrupa Birliği
projeleri ve Kalkınma Ajansı
projeleri planlamakta ve

yürütmekte olup, bu amaçla
ilçedeki yerel yönetim, STK’lar,
belediye ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü ile ortak çalışmalar
yürütmektedir.

Çocuk ve gençlerin
özgüven sahibi olması, korku ve
kaygılarından arınması, travmaları
ile başa çıkabilmesi, hayata pozitif
açıdan bakabilmeleri ve kişisel
gelişimlerinin desteklenmesi
sağlanmıştır.

49 İSTKA

Sosyo-Ekonomik Düzeyi
Düşük Ailelerin Özel Yetenekli
Çocuklarının Bilim ve Zekâ
Oyunları Yöntemi ile Erken
Yaşta Tespiti
PROJENİN ADI:
Sosyo-Ekonomik Düzeyi
Düşük Ailelerin Özel
Yetenekli Çocuklarının
Bilim ve Zekâ Oyunları
Yöntemi ile Erken Yaşta
Tespiti

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul
Medeniyet
Üniversitesi,
Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi

PROJE ORTAKLARI:
Maltepe İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
780.191,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%89,87 – 701.143,88 TL

P

rojeyle, sosyoekonomik düzeyi
düşük ailelerin
çocuklarına
zekâ oyunları ve bilim
uygulamaları eğitimleri
verilerek çocukların zihinsel
ve sosyal becerilerinin
geliştirilmesi, özel yetenekli
çocukların ise yeteneklerini
korumalarının sağlanması
hedeflenmiştir. Ayrıca,
çocukların bilim alanında
yapılan deneyler ile bilimin
günlük hayattaki yerini daha
iyi idrak etmelerini sağlamak
ve onların ilgi ve merak
duygularını uyandırmak
amaçlanmıştır.
Proje Maltepe ilçesinde
sosyo-ekonomik düzeyi
düşük ailelerin çocuklarının
eğitim aldığı 10 ilkokulda
uygulanmıştır. 3. ve 4. sınıf
düzeyindeki 2400 öğrenciye,
20’şer kişilik sınıflarda 2 farklı
bilim uygulaması (toplam
160 dk.) ve 2 farklı zekâ
oyunları uygulaması (toplam
160 dakika) verilmiştir.
Uygulamalar sonrasında
projenin uygulandığı 10
okulda tüm fiziksel donanım
(boyama, zemin, akıllı
tahta, masalar, sandalyeler,
kitaplıklar vs.) sağlanmış
ve 19 farklı toplam 160
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adet zekâ oyunu ile 21
adet bilim uygulamalarının
yapılabileceği malzemelerin
tedarik edildiği sınıflar
kurulmuştur. Bunun yanı
sıra, öğrencilerin her biri
için bir gözlem formu
düzenlenmiş ve aynı
zamanda sosyal beceri ölçeği
uygulanmıştır. Eğitimler
sonunda elde edilen tüm
veriler SPSS ve R İstatistiksel
Analiz programları
kullanarak değerlendirilmiş
ve uygulamalardaki başarı
ile sosyal beceri arasındaki
ilişki incelenmiştir. Buna ek
olarak; her okuldan bir sınıf
öğretmeni zekâ oyunları

uygulaması alanında,
bir sınıf öğretmeni bilim
uygulamaları alanında
ve bir PDR uzmanı sosyal
beceri desteği alanında
eğitimci eğitimi almıştır.
Eğitimi alan öğretmenler de,
kendi okullarındaki diğer
öğretmenlere verdikleri
eğitimlerle bilgi aktarımında
bulunarak, destek sınıflarının
en verimli ve sürdürülebilir
şekilde kullanılmasını
sağlamışlardır.

Gazetede yayınlanan 6005
Kanun No ile kurulan İstanbul
Medeniyet Üniversitesi,
İstanbul’un Anadolu
yakasında konuşlanmış
bir devlet üniversitesidir.
Yenilikçi, girişimci, toplum ve
medeniyet odaklı, uluslararası
ve araştırma odaklı olarak beş
temel esas üzerine kurulmuş
olan üniversite; 11 fakülte,
2 yüksekokul ve 4 enstitü
ve 7 araştırma merkezinden
oluşmaktadır.
Uluslararası bir üniversite
kimliğiyle de öne çıkan
İstanbul Medeniyet
Üniversitesi, Erasmus+,
Mevlana ve Farabi değişim
programlarına üye olup
dünyadaki birçok üniversiteyle
uluslararası işbirliği
anlaşmaları imzalamıştır.
İstanbul Medeniyet
Üniversitesi, farklı alanlarda
pek çok, TÜBİTAK, İSTKA, AB
projelerinin yürütücülüğünü
yapmıştır.

Uygulamalar sonrasında projenin uygulandığı
10 okulda tüm fiziksel donanım (boyama, zemin, akıllı
tahta, masalar, sandalyeler, kitaplıklar vs.) sağlanmış ve
19 farklı toplam 160 adet zekâ oyunu ile 21 adet bilim
uygulamalarının yapılabileceği malzemelerin tedarik
edildiği sınıflar kurulmuştur.

İstanbul Medeniyet
Üniversitesi
21 Temmuz 2010 tarihli
ve 27648 Sayılı Resmi

51 İSTKA

Benimle Gülümse
PROJENİN ADI:
Benimle Gülümse

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul İl Sağlık
Müdürlüğü

PROJE ORTAKLARI:
Türkiye Spastik
Çocuklar Vakfı

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
585.200,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%89,67- 524.729,45 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü

P

roje farklı ihtiyaçları
olan engelli, bebek
ve çocukların
kendi evlerinde ve
devlet koruması altında
ulaşılabilir ve sürdürülebilir
koruyucu ağız ve diş sağlığı
hizmetlerini almasını
ve böylece Türkiye için
örnek model oluşturmayı
amaçlamıştır.
Proje kapsamında sağlık
tesislerinde çalışan 170
diş hekimi ve klinik
yardımcısına ‘‘Engelli
Çocuklarla İletişim Yöntemi”
ve “Koruyucu Diş Hekimliği
Sağlık Hizmetleri” eğitimleri
verilmiştir. Yüksek ve orta
riskli grupta 279 engelli
bebek ve çocuğun ikinci
ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.
Bununla birlikte 1.227
aile ziyaret edilmiş ve
tüm aile bireylerine
koruyucu ağız ve diş sağlığı
eğitimleri verilmiştir. Aynı
zamanda hazırlanmış olan
engelli çocuklarda ağız
ve diş sağlığını anlatan
el kılavuzları ziyaretlerde
ailelere dağıtılmıştır. Ayrıca
ailelerin ulaşabilmesi için
diş hekimlerinin destek
vereceği bir telefon danışma
hattı kurulmuş ve bu hattan
600 aileye canlı destek
sağlanmıştır. Bununla birlikte,
web sitesi ve sosyal medya
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hesaplarından koruyucu ağız
ve diş sağlığı konusunda
bilgilendirmelerde
bulunulmuştur.
Proje kapsamında Ağız ve Diş
Sağlığı Tespit ve Takip Modül
Sistemi oluşturulmuştur.
Bu doğrultuda çocuklardan
alınan tükürük örneklerinden
diş çürüklerinin primer
etkeni olan streptokokus
mutans bakteri miktarı tespit
edilmiş ve çürük risk grupları
belirlenerek bireye özgü özel
koruma planları çıkartılmıştır.
Ayrıca durumu yüksek riskli
ve acil diş tedavi hizmet
ihtiyacı olduğu tespit edilen
40 çocuğun genel anestezi
altında diş tedavileri
gerçekleştirilmiştir.

Bu projeyle ağız ve diş
sağlığı ile ilgili verilen doğru
eğitimlerin dezavantajlı ve
riskli gruplarda da etkili
olduğu gözlemlenmiştir.

İstanbul İl Sağlık
Müdürlüğü

Cumhuriyetin kurulmasından
önce Sıhhiye Umum
Müdürlüğü olarak hizmet
veren İstanbul Sağlık
Müdürlüğü, Cumhuriyetin
kurulması ile birlikte
Sıhhat ve İçtimai Muavenet
Müdürlüğü olarak hizmete
başlamıştır.
İstanbul Sağlık
Müdürlüğünün temel
amacı; tedavi kurumları
ve birinci basamak sağlık
kuruluşlarında verilecek

sağlık hizmeti kalitesinin
arttırılması ve hizmet
sunan kurumların kolay
ulaşılabilir olmasıdır. Ayrıca,
müdürlüğün ayaktan tanı ve
tedavi merkezlerinin kalite
ve niteliğinin artırılması
konusunda çalışmaları da
mevcuttur. Hızlı ve kaliteli
sağlık hizmetini insan
merkezli olarak sunmak,
sunulan hizmetin kalitesini
artırmak ve hizmetin
ulaşılabilirliğini sağlamak
sağlık müdürlüğünün temel
hedefidir.

Proje kapsamında sağlık tesislerinde çalışan 170 diş hekimi
ve klinik yardımcısına “Engelli Çocuklarla İletişim Yöntemi” ve
“Koruyucu Diş Hekimliği Sağlık Hizmetleri” eğitimleri verilmiştir.
Yüksek ve orta riskli grupta 279 engelli bebek ve çocuğun ikinci
ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.

53 İSTKA

Çocuk Dostu
Merkez
PROJENİN ADI:
Çocuk Dostu Merkez

YARARLANICININ
ADI:
Büyükçekmece
Kaymakamlığı

PROJE ORTAKLARI:
Büyükçekmece İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü,
Büyükçekmece Sosyal
Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
379.973,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%80,66- 306.495,26 TL

P

roje, Büyükçekmece
ilçesinde yaşayan
sığınmacı çocukların
yaşlarının gerektirdiği
etkinliklere ulaşımlarını
desteklemek, eğitimlerine
devam edebilmeleri için
gerekli koşulları sağlamak,
yaşadıkları travma etkilerini
azaltarak sosyal uyum
sürecini kolaylaştırmak,
ebeveynlerine çocuklarının
iyi olma halinin sürekliliğini
nasıl sağlayacakları hakkında
bilgilendirmeler yapmak,
çocukların kendi akranları ile
biraraya gelecekleri ortamlar
ile öğrenme sürecini
kolaylaştırmak ve eğlenceli
hale getirmek, onlara hakları
ve faydalanabilecekleri
hizmetler hakkında bilgi
edindirmek ve fiziksel ve
ruhsal sağlıklarını iyileştirmek
üzere rehabilitasyon
modeli kurmak amacıyla
tasarlanmıştır.
Proje kapsamında ahşap
oyuncak tasarımı atölyesi,
yaratıcı drama atölyesi,
geleneksel oyun atölyesi,
temel düzeyde bilgisayar
eğitimi ve Türkçe eğitimi
faaliyetleri düzenlenmiştir.
Bu minvalde 122 Suriyeli
çocuğun katıldığı atölyelere
44 akran olan Türk çocuğun
katılımı da sağlanmıştır.
Bununla birlikte, Geleneksel
Oyun Atölyesi psikolog ve
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çocuk bakıcısı gözetiminde
düzenlenmiş, yapılan
gözlemler neticesinde birebir
görüşme yapılması gereken
çocuklar ve ailesi için ayrıca
görüşme planı oluşturularak,
birebir destek almaları
sağlanmıştır.
Ebeveynlerine yönelik
düzenlenen Türkçe dil
eğitimine 70 Suriyeli kadının
katılımı sağlanırken, kamusal
hizmete erişim seminerlerine
270 Suriyeli vatandaşın

katılımı sağlanmıştır.
Kamusal hizmete erişim
seminerleri kapsamında;
sosyal yardımlara erişim,
eğitim hizmetine erişim,
sağlık hizmetine erişim, il göç
idaresi hizmetine erişim ve
iş bulma teknikleri ile ilgili
seminerler düzenlenmiştir.

bulunan kamu kurumlarının
çalışmaları arasında
eşgüdümü sağlamak, halkın
ihtiyaçlarını saptamak ve
giderilmesi için gerekli
önlemleri almak, ihtiyaçların
ilçede bulunan hangi
kurumun çalışma alanına
girdiğini tespit etmek ve ilgili
kurumun ihtiyaç çerçevesinde
görev almasını sağlamak,
proje uygulamalarının
etkin olmasını sağlamak
oluşturmaktadır.
Büyükçekmece
Kaymakamlığının, Roman
çocukların sosyal uyum
becerisinin artırılması,
dezavantajlı kadınların mesleki
becerilerinin artırılması ve
bağımlı gençlere rehberlik ve
psikolojik destek sağlanması
ile ilgili proje tecrübeleri
bulunmaktadır.

Proje
kapsamında ahşap
oyuncak tasarımı
atölyesi, yaratıcı drama
atölyesi, geleneksel
oyun atölyesi, temel
düzeyde bilgisayar
eğitimi ve Türkçe
eğitimi faaliyetleri
düzenlenmiştir.

Büyükçekmece
Kaymakamlığı

Kaymakamlığın temel
çalışmaları arasında; ilçede
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Hayallerini Erteleme
Yeteneğini Köreltme
PROJENİN ADI:
Hayallerini
Erteleme Yeteneğini
Köreltme

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul Gelişim
Üniversitesi

PROJE ORTAKLARI:
Tüm Özel Yetenekliler
Derneği, Beylikdüzü
Rehberlik ve Araştırma
Merkezi, Beylikdüzü
Kaymakamlığı

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.009.400,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
% 85,94 - 867.498,33 TL

P

rojeyle İstanbul’un
% 64,7 oranı ile en
fazla göç alan 3. ilçesi
olan Beylikdüzü’nün
ilkokul ve ortaokullarında
öğrenim gören (7-11 yaş),
özel yetenekleri dolayısıyla
bu yeteneklerini destekleme
ve geliştirmede ihtiyaç
duydukları eğitime erişimde
sorun yaşayan, Bilim
ve Sanat Merkezleri’ne
(BİLSEM) gidemeyen ve bu
anlamda dezavantajlı grupta
bulunan özel yetenekli
çocukların kendi beceri ve
yeteneklerine daha elverişli
eğitim almalarını sağlamak
amacıyla destek eğitim
odaları açılarak, bu özel
yetenekli çocukların ihtiyaç
duyduğu gerekli eğitim ve alt
yapı hizmetlerinin sağlanması
amaçlanmıştır.
Proje kapsamında özel
yetenekli çocuklara yönelik
12’si ilkokul, 6’sı ortaokul
toplam 18 okulda destek
eğitim odası açılmıştır. Ayrıca,
Beylikdüzü’nde belirlenen
okullarda görev yapan
PDR’ciler 20 saatlik “Özel
Yetenekli Çocuklarla İlgili Aile
ve Öğretmen Bilinçlendirme
Eğitici Eğitimi” ve 3 saatlik
“Aile Danışmanlığı” eğitimi
almıştır. Bununla birlikte,
Beylikdüzü’nde belirlenen
okullarda görev yapmakta
olan 670 öğretmen 10
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İstanbul Gelişim
Üniversitesi

saatlik “Özel Yetenekli
Çocuklar ve Özellikleri”
konusunda eğitim almıştır.
Benzer şekilde, belirlenen
okullarda açılan DEO’larda
görev almak üzere gönüllü
olan öğretmenler 50 saatlik
“Özel Yetenekli Çocuklar
İçin Hazırlanmış DEO Eğitim
Programları” ve 30 saatlik
“Zekâ ve Akıl Oyunları”
konusunda, okul müdürleri
ise “DEO Açılmasına Yönelik
Süreç Yönetimi” konusunda
6 saatlik eğitim almıştır.
Bunun yanı sıra, ilkokul
ve ortaokullardaki müdür
ve öğretmenlerin 3 saatlik
“Özel Yetenekli Çocuklar ile
İlgili Bilgilendirme Semineri”
alarak özel yetenekli

çocuklara yönelik farkındalık
ve duyarlılık seviyelerinin
artması sağlanmıştır.
Özel yetenekli çocukların
ebeveynlerine de 16 saatlik
“Özel Yetenekli Çocuklar
ile İlgili Bilinçlendirme
Semineri” verilerek konu ile
ilgili bilgi ve duyarlılıklarının
artması sağlanmıştır. Proje
kapsamında Yetenek Destek
Merkezi kurularak, belirlenen
okullardaki çocuklar ile diğer
okullarda daha önceden
tespit edilmiş yaklaşık 150
özel yetenekli çocuğun
6 hafta boyunca öğleden
önce ve öğleden sonra
olmak üzere hafta sonları bu
atölyelerde eğitim almaları
sağlanmıştır.

İstanbul Gelişim Üniversitesi
kuruluş amacı ile doğru
orantılı bir şekilde her yıl gerek
niceliksel gerek niteliksel
biçimde kendini geliştirmiş
ve geliştirmeye devam
etmektedir. Bu bağlamda
üniversitenin sürdürdüğü
eğitim anlayışının temelinde
dürüstlük, dinamizm ve tüm
paydaşların çıkarlarını gözetme
amacı vardır. Bu paydaşlara
tüm üniversite çalışanları,
öğrenciler, tedarikçiler,
sivil toplum kuruluşları,
üniversitenin içinde yaşadığı ve
çalıştığı toplumun tüm bireyleri
dâhildir.
Üniversite, sunduğu yaşam
boyu öğrenme, ön lisans,
lisans, lisansüstü eğitim
hizmetleriyle toplumun ve
ülkenin eğitsel gelişimine
anlamlı katkılar sağlarken,
aynı zamanda kapsamında
olduğu iş kollarına paralellik
gösteren ve iş süreçlerine
entegre edebildiği sosyal
sorumluluk projeleri geliştirir
ve uygular. Bu bağlamda

İstanbul Gelişim Üniversitesi,
öğrencilerinin toplumun
sosyal sorumluluk sahibi bir
üyesi olarak yetiştirmeyi
hedeflerken “bir üniversite
mezunu olmaktan daha
fazlası” olmayı ve bu
bağlamda formel eğitim
anlayışının dışında da değer
yaratarak, sadece içinde
bulunduğu toplum için
değil tüm insanlık için de
faydalı öğrenciler yetiştiren
bir kurum olmayı hedefler
ve ilişkide bulunulan tüm
sivil toplum kuruluşlarının
çıkarını gözeterek toplumsal
hayata maksimum katkı
yapmayı amaçlar. Üniversite,
kurumsal vatandaşlık
bilinciyle sürdürdüğü
ekonomik ve çevresel
sorumluluklarının yanı sıra
toplumsal alanda eğitim
ve kültür-sanat konularına
odaklanmıştır. Her dönem
gerçekleştirilen kültür sanat
faaliyetlerine çeşitli şekillerde
ev sahipliği yapmakta
ve aynı zamanda çeşitli
biçimlerde organizasyonlarını
üstlenmektedir.

Proje kapsamında özel
yetenekli çocuklara yönelik 12'si
ilkokul, 6'sı ortaokul toplam
18 okulda destek eğitim odası
açılmıştır.

57 İSTKA

Çoklu Zekâ Kuramına Göre,
Okul Öncesi Dönemdeki Özel
Yetenekli Çocuklara Yönelik
Özel Tasarımlı Alanların
Oluşturulması
PROJENİN ADI:
Çoklu Zekâ Kuramına
Göre, Okul Öncesi
Dönemdeki Özel
Yetenekli Çocuklara
Yönelik Özel
Tasarımlı Alanların
Oluşturulması

Ç

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul Medeniyet
Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Fakültesi
Dekanlığı

oklu Zekâ Atölyesi,
okul öncesi dönemde
özel yetenekli çocuklar
için özel
tasarımlı alanlar
oluşturmayı amaçlayan
bir projedir. Mevcut
uygulamalarda okul
öncesi dönemde özel
yetenekli çocuklara yönelik
herhangi bir modelin
bulunmaması okul öncesi
dönem ile ilgili bir çalışma
yapılmasında motivasyon
kaynağı olmuştur. Bu
projeyle var olan programı
zenginleştirecek özel
tasarımlı alanlar ile özel
yetenekli öğrencilerin
Çoklu Zekâ Kuramına
göre farklı zekâ türlerinin
geliştirilmesine katkı
sağlanarak onların topluma
uyum sağlamış mutlu
bireyler olmaları yönünde
ilerlemelerinin desteklenmesi
amaçlanmıştır. Projenin bir
diğer amacı da özel yetenekli
çocuklar ile ilgili ülkedeki
paydaşların bir araya gelerek
ortak bir çalışma ortaya
çıkarmasıdır. Üniversite,
kamu ve özel sektör
arasında yapılan işbirliği ile
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PROJE ORTAKLARI:
Üsküdar İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü,
Üsküdar Rehberlik ve
Araştırma Merkezi, İTO
Bahçelievler Bilim ve
Sanat Merkezi

ülkede yürütülmekte olan
diğer projelere bir model
oluşturulması amaçlanmıştır.
Çoklu Zekâ Atölyesi, ana
sınıflarının, üç boyutlu
etkinlik alanı olarak
kullanılabileceği, birden
fazla zekâ alanını geliştiren,
çocukların motivasyonlarını
arttıran, aynı zamanda
eğlendiren çocuk merkezli
alanlar olarak tasarlanması
projesidir. Proje, Çoklu
Zekâ Kuramı esas alınarak
hazırlanmıştır. Çoklu
Zekâ Kuramı kapsamında
matematiksel mantıksal,
sözel dilsel, görsel uzamsal,
müzik ritmik, bedensel
kinestetik, sosyal kişilerarası
ve kişisel içsel zekâ
alanlarını geliştirecek eğitim
ortamlarının oluşturulması
planlanmıştır. Atölye,
çocukların keşfederek
öğrenebilecekleri,
sorgulayarak
tartışabilecekleri, merak
duygularını harekete
geçiren ve kapalı alanda
bile hareketlerini mümkün
olduğunca kısıtlamayan bir
sınıf ortamı oluşturmayı
hedeflemektedir. Proje

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
680.020,14 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
% 89,92 - 611.471,17 TL

kapsamında yedi farklı zekâ
alanında sekizer olmak üzere
56 adet etkinlik üretilmiş,
her bir etkinlikte kullanılacak
araç-gereçler geliştirilmiş,
üretilmiş ve sınıf ortamları bu
etkinliklerin uygulanabileceği
şekilde yeniden dizayn
edilmiştir.

İstanbul Medeniyet
Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Fakültesi
Dekanlığı
Eğitim Bilimleri Fakültesi,
2010 yılında İstanbul
Medeniyet Üniversitesi’nin
kurulan ilk fakültelerinden
biridir. Fakülte, üniversitenin
kuruluş ilkelerine bağlı
olarak yenilikçi, girişimci,

toplum ve medeniyet
odaklı bir vizyona sahip
olup uluslararası eğitimci ve
eğitim bilimciler yetiştirmek,
saha odaklı araştırmageliştirme çalışmaları yapmak
ve toplum hizmeti odaklı
projeler geliştirmek amacıyla
kurulmuştur. Fakültede henüz
öğrenci kabul eden lisans
ya da lisansüstü program
bulunmamaktadır. 20162017 öğretim yılında iki
lisansüstü program, 2017-2018
öğretim yılından itibaren ise
lisans bölümlerinin açılması
öngörülmektedir.
Eğitim Bilimleri Fakültesi,
lisans programları ile
özel eğitim gereksinimli
bireylere öğretmenlik yapma
açısından yetkin, eğitim
teknolojilerini etkili bir
biçimde kullanabilen, nitelikli

ve tercih edilen okul öncesi,
sınıf, ilköğretim matematik,
rehberlik, İngilizce ve özel
eğitim öğretmenlerini
yetiştiren bir kurumdur.
Ayrıca fakülte, lisansüstü
programlarla özgün eğitim
modelleri ve politikaları
geliştirmek amacıyla
saha odaklı araştırma
ve geliştirme çalışmaları
yapan, özgün yaşam
boyu öğrenme modelleri
geliştirerek insan gelişimine
ve medeniyete katkıda
bulunan ve eğitimcilerin
mesleki gelişimine ve eğitim
kurumlarının kapasitelerini
geliştirmelerine katkı
sunmak amacıyla okullarla
ve sivil toplum kuruluşlarıyla
işbirliği halinde çalışarak
topluma hizmet etmeye
çalışan bir yapıya sahiptir.

Çoklu Zekâ Kuramı
kapsamında matematiksel
mantıksal, sözel dilsel, görsel
uzamsal, müzik ritmik, bedensel
kinestetik, sosyal kişilerarası
ve kişisel içsel zekâ alanlarını
geliştirecek eğitim ortamlarının
oluşturulması planlanmıştır.

59 İSTKA

Geleceğimizi Keşfedelim

PROJENİN ADI:
Geleceğimizi
Keşfedelim

YARARLANICININ
ADI:
Pendik İmam Hatip
Lisesi ve Pendik
İlçesi İmam Hatip
Okulları Mezunları
ve Mensupları
Derneği

PROJE ORTAKLARI:
Pendik İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü, Pendik
Rehberlik ve Araştırma
Merkezi Müdürlüğü,
TÖYED Tüm Özel
Yetenekliler Derneği

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
334.458,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
% 89,27- 298.573,95 TL

P

rojenin amacı üstün
yetenekli çocukların
erken dönemde
belirlenmesi ve
kendi düzeylerine uygun
zenginleştirme eğitimi
yapılacak destek eğitim
odaları oluşturulmasıdır.
Özel yetenekli öğrencilerin
kurulacak destek eğitim
odalarında bir araya gelmesi
ve ortak özellikleri ve ilgi
alanlarına göre eğitim
almalarının sağlanması
bu projenin temel
hedeflerindendir.
Proje kapsamında Pendik’teki
5 ortaokulda tam donanımlı
destek eğitim odası açılmış
ve faaliyete geçmiştir.
Destek eğitim odası kurulan
5 okuldaki 146 sınıf rehber
öğretmenine farkındalık ve
üstün yetenekli öğrencileri
tanıma semineri yapılmıştır.
Ayrıca 10 rehber öğretmene
TYT 6-8 Testi eğitimi ve
Kısa Süreli Çözüm Odaklı
Terapi eğitimi yapılmıştır.
Sınıf rehber öğretmenlerinin
gözlemleri ve rehber
öğretmenlerin önerileri ile
yönlendirilen öğrencilere
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Rehberlik ve Araştırma
Merkezi tarafından testler
uygulanmış ve tanılama
yapılmıştır. Ayrıca, eğitim
alan 10 öğrenci ve velilerine
de ayrı seminer yapılmıştır.

Pendik İmam Hatip
Lisesi ve Pendik
İlçesi İmam Hatip
Okulları Mezunları
ve Mensupları
Derneği
1993 yılında kurulan
derneğin gayesi ve bu gaye
doğrultusundaki faaliyet

alanları şu şekildedir; başta
ülkemiz olmak üzere yurtiçi
ve yurtdışındaki İmam Hatip
Okulları ve diğer eğitim ve
öğretim kademesindeki
öğrenci ve mezunlarla
Pendik ilçesindeki İmam
Hatip Okulları mezunları ve
mensupları arasında karşılıklı
yardım ve dayanışmayı
sağlamak, sosyal, kültürel,
ekonomik, psikolojik
sorunlarını ortaya çıkararak
bu yönde çalışmalar ve
araştırmalar yapmak, çözüme
ulaştırmak için gerekli çabayı

sarf etmek, üyeler arasında
birliği sağlamak, mezunların
okulları ile manevi bağlarını
devam ettirmek, kanunlar
çerçevesinde bütün haklarını
korumak, mezunlarına
akademik ve/veya
profesyonel kariyer temin
edebilmek üzere üniversite
ve yüksekokullara devam
haklarının teminini sağlayacak
çalışmalarda bulunmak,
lisans ve lisansüstü eğitimleri
ve akademik çalışmaları
için ulusal ve uluslararası
üniversiteler ile protokoller
yapmak, profesyonel
kuruluşlar ile işbirliği yapmak,
resmi kurum ve kuruluşlar
karşısında cemiyetin ve
üyelerin haklarını korumak,
kardeş mezunlar ile birleşerek
federasyonlar kurmak,
kurslar, panel, seminer,

konferans ve benzeri
toplantılar düzenleyerek
üyelerinin, eğitimin her
kademesindeki tüm
öğrencilerin ve vatandaşların
eğitim ve kültür seviyelerinin
artmasına katkıda bulunmak,
dini, ahlaki, milli, içtimai,
siyasi ve iktisadi konularda
neşriyatta bulunmak, bu
neşriyatı tanıtmak için
yayınevleri açmak, matbaa
kurmak, yurtlar, sosyal
içerikli spor alanları tesis
etmek, kendine bağlı
kulüpler kurmak ve benzeri
konuların gerçekleştirilmesi
için menkul ve gayrimenkul
mallar edinmek, bu
mallardan gerekli görülenleri
vakfetmek, vakıf kurmak
ve işletmek ve kanunlar
çerçevesinde faaliyetlerde
bulunmaktır.

Destek eğitim odası
kurulan 5 okuldaki 146 sınıf
rehber öğretmenine farkındalık ve
üstün yetenekli öğrencileri tanıma
semineri yapılmıştır.

61 İSTKA

Öğrenci, Öğretmen,
Veli Üçgeninde Özel Yetenekli
Çocukların Desteklenmesi
Eğitim Modeli (OYDEM)
PROJENİN ADI:
Öğrenci, Öğretmen,
Veli Üçgeninde Özel
Yetenekli Çocukların
Desteklenmesi Eğitim
Modeli (OYDEM)

YARARLANICININ
ADI:
Bahçelievler
Kaymakamlığı

PROJE ORTAKLARI:
Bahçelievler Rehberlik
ve Araştırma Merkezi,
Bahçelievler İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
823.795,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
% 84,54 - 696.462, 87
TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: Aydın Üniversitesi, Bahçelievler Belediyesi, Bahçelievler İTO BILSEM, İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel
Eğitim Fakültesi, Biruni Üniversitesi, Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Akıl Derneği, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği
(IGEDER), Genç Psikologlar Derneği, Hava Harp Okulu Komutanlığı, 4B Mühendislik ve Tüm Özel Yetenekliler Derneği (TÖYED)

P

roje, Bahçelievler’de
ilkokul ve ortaokullardaki
özel yeteneklilere yönelik
açılmış olan destek eğitim
odalarında uygulanmak üzere;
etkinlik ihtiyacını gidermek,
öğretmenlerin ve psikolojik
danışmanların özel yetenekliler
konusunda eğitim almalarını
sağlamak ve özel yetenekli
çocukların velilerinin danışmanlık
ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Projenin temel amacı; özel
yetenekleri dolayısıyla özel
eğitime ihtiyaç duyan ve
gereksinimlerine uygun eğitime
erişimde sorun yaşayan özel
yetenekli çocukların eğitim
hizmeti aldığı destek eğitim
odalarının materyal altyapısının
zenginleştirilmesi, hazırlanacak
yayınlarla müfredat altyapısının
geliştirilmesine yönelik etkinlik
örneklerinin oluşturulması, bu
alanda eğitim hizmeti verecek
eğitmen kaynağının geliştirilmesi
ile çocuklara ve ailelere yönelik
gerekli eğitim ve danışmanlık
hizmetlerinin sağlanarak destek
eğitim hizmetlerinin bütüncül
bir yaklaşımla sunulması ve
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yaygınlaştırılmasıdır.
Projede, Bahçelievler’de
hâlihazırda faaliyet gösteren
25 ilkokul ve 13 ortaokuldaki
destek eğitim odası için takip
sistemi oluşturulmuştur. Ayrıca,
25 ilkokulda bulunan mevcut
destek eğitim odaları müzik,
sanat ve drama materyalleri ile
zenginleştirilmiştir. Destek eğitim
odası bulunmayan 11 ortaokulda
ise destek eğitim odası açılmış

ve tefrişatı gerçekleştirilmiştir.
Proje faaliyetleri çerçevesinde;
1 öğretmen eğitim ve destek
merkezi (ÖEDM) ve bir özel
yetenekli çocuklar ve ailelerine
yönelik danışmanlık ve destek
merkezi (DDM) kurulmuştur.
İlkokul ve ortaokullarda
görev yapan 120 psikolojik
danışman ve rehber öğretmene
yönelik özel yetenekli bireyler
konusunda 40 saat temel
eğitim, özel yetenekli bireyler

ve ailelerine yönelik ise
danışmanlık hizmetleri
kapsamında 30 saat
çözüm odaklı terapi eğitimi
verilmiştir. Ayrıca destek
eğitim odalarında görev
yapan 80 öğretmene 40 saat
etkileşimli grup konsültasyon
hizmeti verilmiştir. Toplam
254 öğretmen özel yetenekli
çocukların eğitimi kapsamında
40 saat tamamlayıcı eğitici
eğitimine katılmıştır. Destek
eğitim odası bulunan 49
ilkokul ve ortaokulda görev
yapan psikolojik danışmanlar
ve rehber öğretmenlerle,
özel yetenekli bireyler ve
ailelerine yönelik süpervizyon
desteği kapsamında en az
5’er kez gerçekleştirilen
ziyaretlerle toplamda 250
görüşme yapılmıştır. Bununla
birlikte, özel yetenekli bireyler
ve ebeveynlerine yönelik
danışmanlık hizmetleri
kapsamında 500 görüşme
gerçekleştirilmiş ve 1960
ebeveynin katıldığı, toplam
200 saatlik 100 ebeveyn
semineri düzenlenmiştir.

Bahçelievler
Kaymakamlığı

1992’de Bakırköy’den ayrılarak
ilçe olan Bahçelievler ilçesi
Kaymakamlığı bünyesinde:

Belediye Başkanlığı,
Askerlik şubesi Başkanlığı,
İlçe Emniyet Müdürlüğü,
İlçe Nüfus Müdürlüğü, İlçe
Tüketici Hakem Heyeti
Başkanlığı, Bahçelievler
Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı Başkanlığı,
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,
İlçe Mal Müdürlüğü, İlçe
Müftülüğü, İlçe Tapu
Müdürlüğü, Kadastro
Müdürlüğü, İlçe Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Müdürlüğü,
İlçe Sağlık Müdürlüğü,
Bahçelievler Toplum Sağlığı
Merkezi, Bahçelievler
Sosyal Hizmet Merkezi,
İş-Kur Bahçelievler Şubesi
Müdürlüğü bulunmaktadır.
Kaymakamlık tarafından
yürütülen projeler: 2010
Bahçelievler Kültür ve
Sanat Merkezi (BAKSAM),
2014 Üstün Özel Yetenekli
Çocuklara Destek Eğitim
Hizmeti Sağlanması,
Toplumsal Bilinç ve
Duyarlılığın Arttırılması, 2015
Yaratıcılık Atölyelerinde
Geleceğin Tasarlanması,
2016 Öğrenci, Öğretmen, Veli
Üçgeninde Özel Yetenekli
Çocukların Desteklenmesi
Eğitim Modeli (OYDEM),
Yüzme Bilmeyen Kalmasın,
Sosyal Yardımlaşma ve

Dayanışma Vakfı Psikolojik
Destek Birimi Projesi, Eğitim ve
Kariyer Günleri- 2014, II. Eğitim
ve Kariyer Günleri- 2015, III.
Eğitim ve Kariyer Günleri- 2017,
TÜBİTAK Destekli Harmoni
3T Bilim Şenliği, Ulusal Ajans
Destekli, Erasmus+ Projesi
“Her Çocuk Özeldir” , Ulusal
Ajans Destekli, Erasmus+
Projesi “Donanımlı Eğitimci
Mutlu Okul (DEMO)”, Kutlu
Doğum Kitap Okuma Yarışması
2016, Guinness Satranç Dersi
Rekoru, Anne Sütünün Önemi
ve Desteklenmesi Projesi
şeklindedir.

Projede, Bahçelievler’de
hâlihazırda faaliyet gösteren 25
ilkokul ve 13 ortaokuldaki destek
eğitim odası için takip sistemi
oluşturulmuştur. Ayrıca, 25 ilkokulda
bulunan mevcut destek eğitim odaları
müzik, sanat ve drama materyalleri
ile zenginleştirilmiştir. Destek eğitim
odası bulunmayan 11 ortaokulda ise
destek eğitim odası açılmış ve tefrişatı
gerçekleştirilmiştir.

63 İSTKA

Yaşam Beceri Atölyeleri

PROJENİN ADI:
Yaşam Beceri
Atölyeleri

YARARLANICININ
ADI:
Kağıthane Belediyesi

PROJE ORTAKLARI:
Kağıthane İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
703.960,25 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
% 90 - 633.564,22 TL

P

roje, özel yetenekli
çocukların erken
yaşta fark edilmesi ve
yeteneklerine uygun
bir çerçevede yetiştirilmesi
amacı doğrultusunda
Kağıthane Belediyesi’nin
mevcut bir uygulaması olan
Yaşam Beceri Atölyelerinin
sayısının artırılmasını ve
sadece özel yetenekli
çocuklara yönelik olan iki
Yaşam Beceri Atölyesinin
kurulmasını hedeflemiştir.
Proje kapsamında 5 Yaşam
Beceri Atölyesi (yeni nesil
robot sistemleri, akıl oyunları,
eğitici drama, görsel sanatlar
ve müzik atölyesi) Kağıthane
Harmantepe Mahallesinde,
4 Yaşam Beceri Atölyesi
(yeni nesil robot sistemleri,
akıl oyunları, eğitici drama
ve görsel sanatlar atölyesi)
ise Kağıthane Çeliktepe
Mahallesinde kurulmuştur.
Bunlara ek olarak özel
yetenekli çocuklar için bir
adet müfredat hazırlanmıştır.
Yeni Nesil Robot Sistemleri
Atölyeleri ile İstanbul’da ve
Kağıthane’de, robotik bilimi
eğitimine erken yaşlarda
başlanmasını ve hızla
yaygınlaşmasını sağlamak
ve atölye çalışmalarında özel
yetenekli çocukların kendi
robotik ürünleri için yenilik
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yapmayı öğrenmelerini
sağlamak amaçlanmıştır.
Benzer şekilde, Akıl Oyunları
Atölyeleri özel yetenekli
çocukların; zihinden işlem
yapma becerilerini etkin
kullanabilen, karşılaştığı
problemlerde farklı düşünme
stratejilerini geliştirebilen
ve yaratıcı düşünme
becerilerini hayata geçirerek
çok yönlü düşünebilen ve
zamanı verimli kullanma
alışkanlığı edinmiş bireyler
olarak yetişmelerine katkı
sağlamayı amaçlamıştır.
Eğitici Drama Atölyeleri ise
özel yetenekli çocukların
özgüven kazanarak
kendilerini doğru ifade

etmelerine, drama
yoluyla yaratıcılıklarını
geliştirmelerine, algı alanını
genişletip ilgi ve yeteneklerini
geliştirmelerine, drama
yoluyla anlama, anlatma,
dinleme ve imgelem gücünü
geliştirmelerine, gözlemlerini,
izlenimlerini, duygularını
ve imgelemlerini drama
tekniklerini kullanarak
ifade etmelerine katkı
sağlamaktadır. Görsel
Sanatlar Atölyeleri ile de;
özel yetenekli çocuğa
doğayı gözlemleme
duyarlılığı kazandırmak,
görsel biçimlendirme yolları
ile kendini ifade etmesini
sağlamak, çocuğun görsel

algı ve birikimleri ile öznel
algılarını sanatsal anlatımlara
dönüştürebilmesine
imkân tanımak, çocuğun
analiz ve sentez yeteneği
ile eleştirel bakış açısını
geliştirmek, yaratıcı ve
üretici güçlerini geliştirmek
ve dikkatli, disiplinli bir
gözlem ile nesneleri ve
nesneler arasındaki ilişkileri
yorumlayabilme yetisini
kazandırmak amaçlanmıştır.
Müzik Atölyesi, özellikle
müziğe yatkınlığı yüksek
olan özel yetenekli roman
çocukların müzik kayıt
ve prova stüdyolarında
profesyonel donanımlarla
kayda almalarını sağlamak
amacıyla tasarlanmıştır.
Proje kapsamında Yaşam
Beceri Atölyelerinden 362
öğrenci yararlanmıştır.

Kağıthane
Belediyesi

Kağıthane, Türkiye’nin en
önemli kenti olan ve yerküre
üzerindeki yeriyle dünyanın
önemli noktalarından biri
sayılan İstanbul’un 39
ilçesinden biridir. Kağıthane
son 13 yılda yaşadığı değişim
ve dönüşümle birlikte
tercih edilen bir ilçe haline
gelmiştir. Bunu hızla artan
nüfus istatistiklerinden
gözlemlemek mümkündür.
2016 yılı itibariyle Kağıthane
nüfusu 439.685 rakamına
ulaşmıştır. Bu nüfus, 222.981
erkek ve 216.704 kadından
oluşmaktadır.

Proje kapsamında Yaşam
Beceri Atölyelerinden 362 öğrenci
yararlanmıştır.

65 İSTKA

Özel Yetenek
Güzel Gelecek
PROJENİN ADI:
Özel Yetenek
Güzel Gelecek

YARARLANICININ
ADI:
Esenyurt İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü

PROJE ORTAKLARI:
TÖYED,
İstanbul Gelişim
Üniversitesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
694.578,80 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
% 87,79 - 609.797,09 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: Esenyurt Kaymakamlığı

P

roje, Esenyurt’ta
ilkokulda eğitime
devam eden, fark
edilmeyen özel
yetenekleri ve gereksinimlerini
destekleyecek uygun eğitim
ortamı yoksunluğunu yaşayan,
Bilim ve Sanat Merkezleri’ne
(BİLSEM) gidemeyen ve bu
nedenlerden dolayı dezavantajlı
olarak nitelenen özel yetenekli
çocukların kendi beceri ve
yeteneklerine uygun şekilde
eğitim almalarını sağlamak
amacıyla; ulaşım, öğrenci
sayıları ve okulun fiziki
şartlarına göre belirlenen 15
ilkokulda destek eğitim odaları
(DEO) açmak ve donatmak
için gerekli eğitim ve alt yapı
hizmetlerinin sağlanmasını
amaçlamaktadır.
Proje kapsamında özel
yeteneklilere ilişkin
farkındalığın artırılması
amacıyla 1400 öğretmen ve
idareciye ulaşılmış ve onlara
çeşitli eğitimler verilmiştir.
Bununla birlikte, destek eğitim
odalarında özel yetenekli
çocuklar ile çalışma yürütecek
120 öğretmen, özel yetenekli
bireylerin özelliklerini
tanımaları için 3 haftalık
teorik ve uygulamalı eğitimler
almışlardır. Esenyurt İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı
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okullarda görev yapan 115
okul psikolojik danışmanına da
özel yeteneklilerin özellikleri
ile ilgili eğitim verilmiştir.
Ayrıca, destek eğitim odası
açılan ilkokullarda görev yapan
psikolojik danışmanlar öncelikli
olmak üzere 22 psikolojik
danışmana özel yetenekli
bireyleri tanımalarına yardımcı
olacak tekniklerle ilgili eğitim
verilmiştir. Proje kapsamında
15 ilkokulda belirlenen odaların
fiziki şartlarının geliştirilmesine
ilişkin çalışmalar yapılmıştır.
Proje sonunda Esenyurt İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı
15 ilkokulda 98 özel yetenekli

öğrenci toplamda 458 saat
eğitim almıştır.

Esenyurt İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü

Esenyurt İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü 2008 yılında
kurulmuş olup Esenyurt ilçesi
kapsamındaki tüm eğitim ve
öğretim işlerinin iş ve işleyişini
takip ve koordine etmektedir.
Esenyurt İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü’ne bağlı olarak
görev yapan 173 okul (3.283
derslik) ve 3.805 öğretmen
bulunmakta olup, toplam
147.703 öğrenci eğitim ve
öğretime devam etmektedir.

Rehberlik ve Araştırma
Merkezi (RAM) Milli Eğitim
Bakanlığı’na bağlı olarak
çalışan, özel eğitim ve
rehberlik-psikolojik
danışmanlık konularında
ailelerin ücretsiz destek
alabileceği kurumlardır.
Kurumda, “özel eğitim”
ve “rehberlik ve psikolojik
danışmanlık” olarak iki bölüm
yer alır. Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Bölümü;
ilçede yer alan okulların
“rehberlik servisleri” ile
koordineli olarak çalışmakta,
yıllık yapılacak rehberlik
planlarının hazırlanması
ve uygulanmasına destek
sağlamaktadır. Özel Eğitim
Bölümü ise; yaşıtlarından her
alanda üstün performans
gösteren veya gelişimsel
geriliği olan ya da olmasından
şüphe duyulan çocukların
inceleme ve değerlendirme
işlemlerinin yapıldığı
bölümdür. Bölüm, özel
gereksinimi olan (zihinsel
yetersizlik, otizm, görme
kaybı, işitme kaybı, bedensel
yetersizlik, öğrenme güçlüğü,
dikkat eksikliği hiperaktivite

bozukluğu, özel yetenekli
gibi) okul çağı çocukları
için okullarda uygun
eğitsel hizmet sağlanması
konusunda da destek
vermektedir.
Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Dairesi
Başkanlığı’nda ilçeler bazında
özel eğitim gereksinimli
çocuklara hizmet vermek
adına en önemli rolü üstlenen
RAM, Esenyurt İlçesinde
Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Birimi ve Özel
Eğitim Biriminin etkili ve
aktif çalışmaları ile okullarda
yürütülen çalışmalarına
devam etmektedir. Özel
eğitim gereksinimli öğrenciler
için özel eğitim sınıflarının
kurulması, tefrişatı ve
eğitimler gibi başlıklarda da
çalışmalar tamamlanmıştır.
Ayrıca, rehberlik hizmetleri
kapsamında her yıl lise ve
üniversiteye yerleşecek
öğrenciler için tercih
danışmanlığı, okullarda
eğitim gören öğrenciler
için psikolojik danışmanlık
destekleri sağlanmaktadır.

Proje kapsamında
özel yeteneklilere ilişkin
farkındalığın artırılması
amacıyla 1400 öğretmen
ve idareciye ulaşılmış ve
onlara çeşitli eğitimler
verilmiştir. Bununla
birlikte, destek eğitim
odalarında özel yetenekli
çocuklar ile çalışma
yürütecek 120 öğretmen,
özel yetenekli bireylerin
özelliklerini tanımaları
için 3 haftalık teorik ve
uygulamalı eğitimler
almışlardır.

67 İSTKA

Eğitim Özel
Gelecek Güzel
PROJENİN ADI:
Eğitim Özel Gelecek
Güzel

YARARLANICININ
ADI:
Bağcılar İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü

PROJE ORTAKLARI:
İstanbul Valiliği,
İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürlüğü, Bağcılar
Kaymakamlığı, Bağcılar
Belediyesi, Bağcılar
Rehberlik ve Araştırma
Merkezi, Yıldız Teknik
Üniversitesi, Bağcılar
Müftülüğü

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
552.857,70 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
% 90 - 497.571,93 TL

Bağcılar İlçe
Milli Eğitim
Müdürlüğü

B

ağcılar ilçesi, İstanbul’da
en fazla engelli nüfusuna
sahip ilçedir. Bu engel
türleri arasında en sık
rastlanan tanı ise hafif düzeyde
zihinsel yetersizlik tanısıdır. Bu
tanıya sahip öğrenciler özel
tasarlanmış sınıflarda, özel
materyaller ile desteklenerek
gerekli eğitimi almış personel
ile eğitimlerine devam etmezler
ise gelişim gösterememekte ve
kendini gerçekleştiren bireyler
haline gelememektedirler.
Mevcut eğitim ortamlarında
ve materyallerinde ise eksiklik
bulunmakta, özel eğitim
gerektiren bu öğrencilerin
gelişimlerini olumsuz yönde
etkilemektedir.
Eğitim Özel Gelecek Güzel projesi
ile özel eğitim sınıflarının tefrişi
ve her dersin kazanımına uygun
materyal desteği sağlanarak
ve farklı öğretim yöntemlerinin
sınıflarda kullanılması için
özel eğitim öğretmenlerine
eğitimler düzenlenerek fırsat
eşitliği sağlanmıştır. Rehber
öğretmenlerin tanılama ve
yönlendirme süreçlerinde aktif
rol almalarını sağlamak için

İSTKA 68

test eğitimleri düzenlenmiş,
böylece öğrenciler kritik
dönemi geçirmeden uygun
sınıf ortamlarından yararlanma
fırsatına ulaşmışlardır. Ayrıca,
aile eğitimleri düzenlenerek
öğrenciler okul dışı zamanlarda
da desteklenmişlerdir.
Sosyal faaliyetler ve geziler
düzenlenerek öğrencilerin sosyal
yaşama uyumları desteklenmiş,
onlara yaparak ve yaşayarak
öğrenme fırsatı sunulmuştur.
Proje kapsamında, toplam
200 öğrenciye ulaşılmıştır. 20
okulda, 20 özel eğitim sınıfında
gerekli sınıf içi tefriş sağlanarak
sınıfların fiziksel kapasiteleri
arttırılmış ve eğitim ortamlarının
iyileşmesiyle fırsat eşitliği

oluşturulmuştur. 40 özel eğitim
öğretmenine; drama, eğitim
yazılımı, materyal kullanımı gibi
konuları içeren modül eğitimleri
verilerek yeterliliklerinin
arttırılması ve eğitim kalitesinin
yükseltilmesi sağlanmıştır.
70 aileye özel eğitim konulu
eğitimler yapılmıştır. 40 ilkokul
rehber öğretmenine okul
içinde uygulayabilecekleri
tanılama eğitimleri verilmiş, test
materyalleri temin edilmiştir.
Bağcılar Müftülüğü 48 aileye
‘İslamda Engelli Kavramı’ ile
ilgili sunum yaparak bu konuda
farkındalık sağlamıştır. 20 okulda
özel eğitim öğrencileri tarafından
sergiler düzenlenerek projenin
görünürlüğü sağlanmıştır.

Bağcılar İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü 03.06.1992 tarih
ve 3806 sayılı kanuna göre
kurulmuş olup İstanbul’da
faaliyetlerini sürdürmektedir.
Bağcılar İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün vizyonu;
çağın gelişen bilgi ve
teknolojisinden en verimli
şekilde yararlanarak, Türk
milletini çağdaş uygarlık
seviyesinin üzerine çıkaracak
iyi bir yönetim anlayışı ile
eğitim sistemimizi ve eğitim
kurumlarımızı örnek ve önder
bir kurum haline getirmektir.
Misyonu ise; müdürlüğe
bağlı resmi ve özel okul
ve kurumlar arasında Türk
milli eğitiminin amaçlarına
uygun olarak iyi bir yönetim
ve koordine ile etkinliği ve
verimliliği sağlamak ve kaliteyi
arttırmak için çalışanlara
yönelik inceleme, araştırma,
danışmanlık ve eğitim hizmeti

vererek yönetici, öğretmen
ve öğrencilerimizi sürekli
başarılı kılma faaliyetlerini
sürdürmektir.
Müdürlüğe bağlı resmi
okulların sayısı 109 olup
her kademede eğitimöğretim hizmetleri devam
etmektedir. İlçede Lokman
Hekim Özel Eğitim Uygulama
Merkezi, İTO Özel Eğitim
Uygulama Merkezi ve
İbn Mektum Özel Eğitim
Uygulama Merkezi okul
öncesi, 1.kademe, 2.kademe
ve 3.kademe öğrencilerine
özel eğitim hizmeti
sunmaktadır. Bu okullarda
otizm, orta düzeyde zihinsel
yetersizlik ve ağır düzeyde
zihinsel yetersizlik tanısı
olan öğrenciler hizmet
almaktadır. Özel eğitim
uygulama merkezlerinde
aile destek programları,
sosyal faaliyetler,
rehberlik hizmetleri, sağlık
kuruluşlarına yönlendirme
çalışmaları yapılmaktadır.

Proje kapsamında,
toplam 200 öğrenciye
ulaşılmıştır. 20 okulda, 20 özel
eğitim sınıfında gerekli sınıf
içi tefriş sağlanarak sınıfların
fiziksel kapasiteleri arttırılmış
ve eğitim ortamlarının
iyileşmesiyle fırsat eşitliği
oluşturulmuştur.
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Zeytinburnu Bilim ve Yaşam
Merkezi (BİLYAM)
PROJENİN ADI:
Zeytinburnu Bilim
ve Yaşam Merkezi
(BİLYAM)

YARARLANICININ
ADI:
Zeytinburnu
İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü

PROJE ORTAKLARI:
İstanbul Valiliği,
İstanbul Üniversitesi,
Hasan Ali Yücel Eğitim
Fakültesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
580.650,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
% 90 - 522.585,00 TL

P

roje kapsamında
Zeytinburnu ilçesinde
eğitim ve öğretim
görmekte olan
ilkokul öğrencilerinin,
okul eğitimlerinin yanı
sıra Zeytinburnu Bilim
ve Yaşam Merkezi’nde
oluşturulan atölyelerde
yetenek alanlarına göre
özellikli eğitimler alması
amaçlanmıştır. Potansiyeli
olan fakat potansiyellerini
kullanabilecekleri özel eğitim
ortamları bulunmayan;
potansiyellerini açığa
çıkarıp geleceğe kanalize
edemeyen bu öğrencilere,
yeni imkânlar sağlayabilmek
hedeflenmiştir. Projenin
amacı, İstanbul’da yaşayan
özel yetenekli çocukların
eğitim, sanat ve bilim
alanlarına donanımlı bir
şekilde erişimini arttırarak
ve çocukların iyi olma
hallerinin arttırılmasına
katkı sağlanarak farkındalık
oluşturulmasıdır.
Proje kapsamında 500 adet
afiş, 2000 adet broşür ve
500 adet proje kitapçığı
bastırılmıştır. 490 sınıf
öğretmeni bilgilendirilmiş;
25 rehber öğretmen ve
psikolojik danışman eğitim
almıştır. Bununla birlikte, 10
eğitim atölyesi, bir bilim ve
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sanat sergisi düzenlenmiş;
merkez kütüphanesi
açılmıştır. Merkezde 450
öğrenci eğitim almıştır.
Zeytinburnu Bilim ve Yaşam
Merkezi projesi başlangıçta
yalnızca Zeytinburnu
ilçesinde eğitim ve öğretim
görmekte olan 60 öğrenci ve
60 aileyi kapsamaktayken,
proje bitiminde oluşturulan
merkez Milli Eğitim Bakanlığı
onayıyla Zeytinburnu
Şehitler Bilim ve Sanat
Merkezi’ne dönüşmüş ve
450 öğrenciye ve ailelerine
hizmet vermekte olan bir
merkez haline gelmiştir.

Zeytinburnu
İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü

Zeytinburnu ilçesinde resmi
ve özel toplam 119 kurum
bulunmaktadır. Eğitim
ve öğretim faaliyetleri
şube müdürlükleri ile
yürütülmektedir. Bu
kurumlar içerisinde
Zeytinburnu’nu öne çıkaran
bir proje okulu, bir tematik
lise, üç özel eğitim okulu ve
bir Bilim ve Sanat Merkezi
bulunmaktadır.
Zeytinburnu İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü’nün
proje deneyimleri

kapsamında; Oçem’de Hayat
Var, Zeytinburnu Gençlik
Akademisi, Benim Bir Hedefim
Var, Zeytinburnu Bilim ve
Kültür Şenliği, Dijital Çağda
Okul Öncesi Eğitim, Hisse
(Anadolu’dan Hisseler), ‘Zeytin
Dalı’ Mehmetçiğe Mektuplar,
Hedefinize Odaklanıyoruz,
DE-HA Projesi, Mültecilerin
Mesleki Eğitime Entegrasyonu
İçin El Ele gibi pek çok proje
bulunmaktadır.
Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün, AB projeleri,
TÜBİTAK Bilim Fuarları ve
Bilim Şenliklerinin yanı
sıra 2012 yılından bu yana
İstanbul Kalkınma Ajansı’nın
mali destek programlarında
da çeşitli projelerde
lider kuruluş ve ortak
kuruluş olarak deneyimi
bulunmaktadır.
Müdürlük, ilçede eğitim
ve öğretim alanında en iyi
şekilde hizmet vermekte,
daima daha iyisini vizyon
olarak belirlemekte ve
bu yolda emin adımlarla
ilerlemektedir. Kurumda,
ilçe milli eğitim müdürü
ile birlikte 5 şube müdürü,
12 şef, 12 veri hazırlama

ve kontrol işletmeni,
1 bilgisayar işletmeni,
1 teknisyen, 3 4-C
sözleşmeli personel, 2
işçi, 3 İŞKUR elemanı, 1
iş güvenlik uzmanı, 3
hizmetli, 10 memur, 2
şoför ve 3 özel büro ArGe çalışanından oluşan
toplam 59 personel ile
üstün gayretle özgün
çalışmalar yapılmaktadır.

Proje kapsamında 500
adet afiş, 2000 adet broşür
ve 500 adet proje kitapçığı
bastırılmıştır. 490 sınıf
öğretmeni bilgilendirilmiş; 25
rehber öğretmen ve psikolojik
danışman eğitim almıştır.
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Müzik Benim Sesim
PROJENİN ADI:
Müzik Benim Sesim

M

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi Kulak
Burun Boğaz
Anabilim Dalı/
Odyoloji Bölümü

üziğin zihinsel gelişim ve
soyut işlemlemeye olan
katkısı bilinmektedir. Bu
proje ile işitme kayıplı
çocukların müzik ile işitsel algı
süreçlerini destekleyip, geliştirerek
hem bireysel gelişimlerini
desteklemek hem de konuşma
ve dil becerilerini artırmak
amaçlanmıştır. Akademik ve
bilişsel becerileri artan bireylerin
sosyal uyumunun da artması
beklenmektedir. Böylece, toplumla
uyum içinde ve iletişimini aktif
sürdüren birey anomi durumuna
düşmeyecek, suça itilme ve kanun
dışı faaliyetlere yönelmekten uzak
duracaktır.
Proje süresince, projeye katılan
tüm çocuklar öncelikle işitsel
değerlendirme süreçlerinden
geçmiştir. Her birey koklear
implantsız ve implantlı şekilde
değerlendirilerek, mevcut işitsel
becerilerindeki durumlar kontrol
edilmiştir. İmplant ayarları ile ilgili
sorunları olan çocuklara, optimal
işitsel algıya ulaşmaları için gerekli
girişimlerde bulunulmuştur.
Çocukların işitsel değerlendirmeleri
yapıldıktan ve dil-konuşma
becerileri test edildikten sonra,
uygun olan terapi programları
oluşturulmuştur. İşitsel algıyla
ilgili temel sorunları tespit
edilen çocukların destekleyici
eğitsel yaklaşımları planlanıp,
gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı
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PROJE ORTAKLARI:
İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi, İstanbul
Eğitim Araştırma
Hastanesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
773.250,00 TL

sıra, ailelerin yaşadığı eğitsel
sorunların çözümüne yönelik olarak
odyologlar tarafından aile eğitimleri
verilmiştir. Projeye dâhil olan aileler
ve çocuklar, psikolog tarafından
psikolojik değerlendirmeden
geçirilmiştir. Bu çalışmalardan elde
edilen bilgiler ile aşırı koruyucukollayıcı olan aileler eğitsel destek
verme; kooperasyon zayıflığı olan
aileler ise destekleme terapilerine
alınmıştır. Bu terapiler ile işitme
engelli çocuğun bireysel gelişimini
engelleyici unsurların azaltılması
amaçlanmıştır.
Projeye katılan aileler ve işitme
kayıplı çocuğu olan tüm ailelere
yol gösterici niteliği olan seminerler
ve konferanslar planlanarak,
konunun uzmanları çağırılmıştır.
Özellikle işitme kaybı ve nedenleri,
koklear implantlar ve yaşanılan
sorunlar, işitme kayıplı çocuklar ve
ailelerinin psikolojik problemleri
ve verilmesi gereken destekler,
müzik eğitimi, müzik eğitiminin
işitmeye etkisi, müzik ile eğitsel
çalışmalar gibi temel konular
ele alınmıştır. Bununla birlikte,
çocukların yaş gruplarına ve
becerilerine göre çalabilecekleri
enstrümanlar ve söyleyebilecekleri
şarkılar oluşturulmuştur. İki müzik
öğretmeni enstrüman bilgisi, temel
nota ve solfej bilgileri, enstrümanı
temel çalma becerisi, solo şarkı
söyleme, koro içerisinde uyum,
tonu yakalama, ritme uygun

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
% 90 – 695.903,22 TL
Ayrıca, proje kapanışında yapılan
gösteride çocukların toplum
önünde sözel beceri sergileme, şarkı
söyleme, dans etme gibi önemli
becerileri kazandığı görülmüştür.

İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Kulak Burun Boğaz
Anabilim Dalı/Odyoloji
Bölümü

söyleme, temel dans becerileri
üzerinde çocuklarla çalışmıştır.
Proje kapsamındaki ailelere
uygulanan anketler sonucunda,
projeye dâhil olan tüm çocukların
sosyal becerilerinde hızlı ve büyük
atılımlar gerçekleştiği görülmüştür.
Bu sosyal uyum becerilerinin
artması yaşıt ilişkilerinin artmasına
ve daha fazla sözel dil kullanarak
normal işiten bireyler ile
aralarındaki iletişim kopukluklarının
azalmasına katkı sağlamıştır.
Ayrıca, solo ve koro çalışmalarında
birlikte çalışma becerisi, gruba
adaptasyon, ortak başarıya
güdülenme ve bireysel beceriler
ile grubun başarısını artırma
yetenekleri katılımcı çocuklara
kazandırılmıştır. Bunun yanı sıra,
müzikal çalışmalar çocukların
soyut becerilerinin artmasına katkı
sağlamıştır. Çocukların akademik
becerilerine ve sözel işleme dayalı
derslerde başarılarının artığı anket
sonuçlarında gözlemlenmiştir.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB/
Odyoloji Bölümü, işitme/denge,
konuşma ve ses bozuklukları
alanında uzmanlaşmış bir bölümdür.
Bölüm, erken tanılama, tedavi
ve rehabilitasyon konularına
odaklanmıştır. Bölüm, İstanbul
genelinde yenidoğan işitme tarama
protokolünde referans merkez
olarak ileri tanılama işlemlerini
sürdürmektedir. İstanbul’da yer
alan hastanelerde, ön tanısı konan
bebeklerin ileri tanılama süreçleri
klinikte yürütülmektedir. Bölümde,
yenidoğanların elektrofizyolojik
ve davranışsal üst değerlendirme
metotlarına odaklanmış bir klinik
yapısı mevcuttur. Tanılanan
bireylerin gerekli tedavileri ve
işitsel amplifikasyon araçları ile
rehabilitasyonları bir diğer uzmanlık
alanıdır. Bu doğrultuda, İstanbul
genelinde “eğitim odyolojisi”
alt alanı olan tek kliniktir. Bu
alanda, işitme kayıplı bireylerin
işitsel ve dil değerlendirmeleri,
belirlenen düzeylerine uygun

bireysel eğitimlerinin planlanması,
ailelerinin evde yürütmesi gereken
programların oluşturulması, bu
süreçlerin değerlendirilmesi ve
denetlenmesi yapılmaktadır.
İşitmeye bağlı konuşma
bozukluklarının değerlendirilmesi,
rehabilitasyon programları ile
sağaltılması ve takiplerinin yapılması
bu sürecin devamı olarak yürütülen
eğitim programları arasındadır.
Kurum, işitsel implant; orta kulak, iç
kulak (koklear implant) ve beyinsapı
implantları uygulamalarındaki
referans çalışmalarda klinik hizmet
veren Türkiye’deki en büyük 10
klinikten biridir. Kurum, yılda 100’ün
üzerinde koklear implant ameliyatı,
takipleri ve rehabilitasyon (işitsel
eğitim) çalışmalarını sürdürmektedir.
Konuşma ve ses bozukluklarının
(artikülasyon bozuklukları, ses
hastalıkları, yarık damak vb.)
tanılanması ve rehabilitatif
akışlarının organize edilmesi klinikte
yürütülmektedir. Özellikle yapısal
bozukluklarda (yarık damak-dudak)
tanı dışında; ameliyat süreçlerinin
organize edilmesi, ameliyat süreci
sonrası kontroller ve terapiler
düzenli şekilde takip edilmektedir.
Denge bozukluklarının (vertigo)
tanı/değerlendirme ve tedavi
süreçlerinde ileri uygulamalar
kliniğin temel çalışma konuları
arasında yer almaktadır. Özellikle
birinci ve ikinci basamak sağlık
merkezlerinde tanı/tedavi süreci

organize edilemeyen hastaların
tanılanması ve rehabilitatif süreçleri
klinikte sürdürülmektedir.
Ülkemizde, ilk “odyoloji” lisans
programı 2011 yılında İstanbul
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi’nde açılmıştır. Bölüm
kurulduğu günden bugüne 100’ün
üzerinde işitme bozuklukları
uzmanı (odyolog) yetiştirmiştir ve
yetiştirmeye devam etmektedir.

Bu proje ile işitme
kayıplı çocukların müzik
ile işitsel algı süreçlerini
destekleyip, geliştirerek
hem bireysel gelişimlerini
desteklemek hem de konuşma
ve dil becerilerini artırmak
amaçlanmıştır.
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Çocuğum Özelim
Buna Değerim
PROJENİN ADI:
Çocuğum Özelim
Buna Değerim

YARARLANICININ
ADI:
Türkiye Korunmaya
Muhtaç Çocuklar
Vakfı

PROJE ORTAKLARI:
İstanbul Valiliği,
İstanbul Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı İl
Müdürlüğü

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
810.850,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90- 729.765,00 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: Çift ve Aile Terapileri Derneği

P

rojenin genel amacı Bolluca
Çocuk Evleri Sitesinde
kalan korunmaya muhtaç
çocuklara ve onlarla
çalışan personele yönelik ikincil
ve üçüncül önleme ve müdahale
destek çalışmaları ile verilen
hizmetleri güçlendirmek ve
çocukların sosyal, psikolojik ve
fiziki şartlarını iyileştirmektir.
Belirlenen hedef doğrultusunda;
Bolluca Çocuk Evleri Sitesinde
kalan çocukların psiko-sosyal
ihtiyaçlarını erken dönemde tespit
ederek, gerekli rehabilitasyon
ve iyileştirme çalışmaları ile
desteklemek, çocukların temel
okul eğitimi dışında yaşamsal
becerilerini geliştirmek, Bolluca
Çocuk Evleri Sitesinde çocukla
birebir çalışan personeli mesleki ve
psiko-sosyal açıdan güçlendirmek,
böylece çocuğa verilen hizmetin
kalitesini artırmak ve çalışanın
mesleki yıpranmışlıkları azaltmak,
korunmaya muhtaç çocuklara
yönelik ikincil ve üçüncül önleme
müdahale yaklaşımı ile 10 ay
süreyle uygulanan modelin
faydalarını istatistiki olarak
ölçümlemek, bu modelin çıktılarını
ASPB nezdinde yaygınlaştırmak
üzere çalışmalar yürütmek, dış
destek ile yürütülen psiko-sosyal
desteklerin bir kısmını Vakfın
kendi bünyesinde sürdürülebilir
çalışmalara dönüştürmek ve
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139 çocuğa, 5 meslek
elemanına, çocukların bakım ve
yetiştirilmesinden sorumlu 30 anneteyze ve gençlik liderine ulaşılmıştır.

çocukların kaldıkları 12 çocuk
evi ve diğer ortak binaların
fiziki altyapısında ihtiyaç
duyulan iyileştirmeleri yapmak
amaçlanmıştır.
Proje kapsamında çocukların
bireysel özel ihtiyaçlarına yönelik
çalışmaların desteklenmesi,
psiko-sosyal durumlarının
erken dönemde belirlenmesi
ve rehabilitasyona yönlendirme
amaçlı tanı ve ölçümlendirme
çalışmaları yürütülmüştür. 5., 6.,
7. ve 8. sınıf öğrencilerine haftada
5 gün 2’şer saatten haftalık 10
saat eğitim hizmeti sağlanmıştır.
İstihdam edilen öğretmelerle
yıl boyunca kurum içinde etüt
dersleri verilmiştir. Yine proje
kapsamında kadroya alınan özel
öğrenme öğretmeni ile özel
desteğe ihtiyacı olan çocuklarla
çalışmalar yürütülmüştür.
Bununla birlikte çocuklar yıl
boyunca sosyal, kültürel ve sportif
faaliyetlerle desteklenmiştir. Özel
bir sanat eğitim merkezinden
9-18 yaş arası çocuklara dramatiyatro ve resim dersleri temin
edilmiştir. Çocukların kaldıkları
ortamların dışında kendi ayakları
üzerinde durabilme, öz iradelerini
kullanabilme gibi yetkinlikler
kazanabilmeleri amacıyla
yasları 9-15 arasındaki 60 çocuk
2-3 günlük bir doğa kampına

Türkiye Korunmaya
Muhtaç Çocuklar Vakfı

gönderilmiştir.
Çocukla birebir vakit geçiren
anne-teyze ve liderlere yönelik
olarak hem kendilerine destek
mekanizması sağlayacak hem de
mesleki doyumlarını ve becerilerini
arttıracak, etkileşim ve farkındalık
geliştirici grup terapisi çalışmaları
yürütülmüştür. Tespit edilen
ihtiyaçlar doğrultusunda personele
yönelik destek çalışmaları için
zaman yönetimi, stres ile baş
etme, takım olma gibi becerilere
yönelik bireysel ihtiyaçlara dair
farkındalık geliştirici, iletişimi
kuvvetlendirici, tükenmişlik
duygusuna karşı önleyici, çocuk ve
ergen gelişimi ile travma ve kriz
müdahalesini içeren bir müfredat
oluşturulmuş ve hazırlanan 24
seanslık program 3 personel
grubuna (2 anne-teyze, 1 lider
grubu) uygulanmıştır.
Proje kapsamında toplam

Türkiye Korunmaya Muhtaç
Çocuklar Vakfı, 1979 yılında
korunma ihtiyacındaki çocukların
topluma kazandırılmasını amaç
edinmiş gönüllü kişiler tarafından
kurulmuş bir sivil toplum
kuruluşudur. Vakıf korunma
ihtiyacında olan çocuk sorununa
çareler üretmek, bu sorunun neden
olabileceği olumsuz sosyal etkileri
en aza indirmek için faaliyette
bulunur. Bu amaçla koruma
öncesi, koruma ve koruma sonrası
aşamalarında önleyici, koruyucu ve
iyileştirici çalışmalar yürütür.
Vakıf yaptığı araştırmalar
sonucunda ‘’Çocukköyü’’ modelini
örnek alarak 1992 yılında,
İstanbul’da Bolluca Çocukköyü’nü
hizmete açmıştır. Bolluca
Çocukköyü, Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğü
(Bugünkü Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı) ile Türkiye Korunmaya
Muhtaç Çocuklar Vakfı arasında
imzalanan protokol ile işbirliği

içerisinde işletilmektedir. Bolluca
Çocukköyü’nde korunma
ihtiyacındaki çocuklar anne
sıcaklığında, aile ortamında
topluma faydalı bireyler olarak
yetiştirilmektedir.
İstanbul Arnavutköy ilçesinde yer
alan Bolluca Çocukköyü; 12 aile evi,
1 kız-2 erkek gençlik evi, idari ve
sosyal hizmet binası, gündüz bakım
evi, kültür merkezi, kütüphane,
soğuk hava ve erzak deposu,
oyun parkı ve spor sahaları gibi
tesislerden oluşmaktadır.
Koruncuk Vakfı’na Bakanlar Kurulu
kararı ile Vergi Muafiyeti hakkı
tanınmıştır. 2005 yılında, Vakfa
“korunmaya muhtaç çocuklar
konusunda” yaptığı özverili ve

başarılı çalışmalarından dolayı
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve
Sosyal Konseyince “ECOSOC Özel
Danışmanlık Statüsü” verilmiştir.

Proje kapsamında
toplam 139 çocuğa,
5 meslek elemanına,
çocukların bakım ve
yetiştirilmesinden sorumlu
30 anne-teyze ve gençlik
liderine ulaşılmıştır.

75 İSTKA

İSEÇOM - Gelişimsel
Yetersizlikleri Olan Çocuklar
İçin Erken Çocuklukta
Müdahale
PROJENİN ADI:
İSEÇOM Gelişimsel
Yetersizlikleri Olan
Çocuklar İçin Erken
Çocuklukta Müdahale

YARARLANICININ
ADI:
İ.B.B. Sağlık
Hizmetler Daire
Başkanlığı

P

rojenin temel
amacı; risk altındaki
çocukların yaşam
kalitesini yükseltmek,
akranlarıyla eşit koşullara
gelmelerine fayda sağlamak,
etkisi kanıtlanmış hizmet
altyapısıyla desteklenmiş
bütüncül bir rehabilitasyon
modeli geliştirilmek ve
yaygınlaştırmaktır.
Proje kapsamında proje
ekibine erken tarama
değerlendirme ve program
oluşturma test eğitimleri
ile bütüncül müdahale
programları ETEÇOM, UDA
eğitimleri verilmiştir.
İSEÇOM, ETEÇOM, UDA
temelli Süpervizyon
ve aile danışmanlığı
süpervizyon desteği
alınmıştır. Beyoğlu, Esenyurt,
Kadıköy olmak üzere üç
merkezde İSEÇOM birimi
oluşturulmuştur. Modelin
kurgulanmaya başlanması
ile birlikte yeni bir müfredat
oluşturulmuştur. Projede
yer alan uygulama
ekibine İSEÇOM modeli için
oluşturulan müfredatın
hangi koşullarla, kimlere,
nasıl uygulanacağına ilişkin
eğitim verilmiştir. İSEÇOM
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PROJE ORTAKLARI:
İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürlüğü

projesi kapsamında satın
alınan akıllı tahtalarda
kullanılmak üzere
müfredat ile uyumlu
akıllı tahta uygulamaları
geliştirilmiştir. Ayrıca
gelişimsel yetersizlikle ilgili
ailelerin farkındalığını ve
bilgi düzeylerini arttırıcı aile
seminerleri ve yasal haklar
seminerleri düzenlemiştir.
Modelin uygulanması
kapsamında gelişim
raporları ve İSEÇOM Bireysel
Aile Hizmet Planı (BAHP)
hazırlanmıştır.
Projeyle 3 merkezde İSEÇOM
modeli kurulmuştur. 9
farklı merkezden 121 çocuk
ve ailesi faydalanmıştır.
Psikolog, çocuk gelişimci
ve eğitmenden oluşan 26
personele erken çocukluk
döneminde yapılan
testlere ilişkin sertifika
verilmiştir. Otizme yönelik
müfredat kitabı ve yasal
haklar bilgilendirme kitabı
hazırlanmıştır. 155 adet
akıllı tahta uygulamaları
geliştirilmiştir. 121 adet
bireyselleştirilmiş aile-çocuk
hizmet planı hazırlanmıştır.
121 çocuk için gelişim
raporları düzenlenerek
toplam 242 adet gelişim

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
686.498,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%71,93- 493.816,84 TL

Projeyle 3 merkezde
İSEÇOM modeli kurulmuştur.
9 farklı merkezden 121 çocuk ve
ailesi faydalanmıştır. Psikolog,
çocuk gelişimci ve eğitmenden
oluşan 26 personele erken çocukluk
döneminde yapılan testlere ilişkin
sertifika verilmiştir.
İstanbul
Büyükşehir
Belediyesi Sağlık
Hizmetler Daire
Başkanlığı

raporu hazırlanmıştır. 7 adet
gelişimsel yetersizlikle ilgili
seminer düzenlenmiştir ve
yaklaşık 150 kişi yararlandığı
3 yasal haklar semineri
düzenlenmiştir. Proje
kapsamında süpervizyon
desteği verilmiştir. Ayrıca
İSEÇOM modeli müfredatı
oluşturulmuş ve eğitimleri
verilmiştir.

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, 1994 yılında
yerel yönetimlerde bir ilki
gerçekleştirerek Engelliler
Koordinasyon Merkezi’ni
kurmuş ve engelli
vatandaşlara bu merkez
üzerinden hizmetlerini
ulaştırmaya başlamıştır.
Zamanla çeşitlenen
faaliyetleri ve büyüyen yapısı
ile İstanbul’daki bütün engelli
ve ailelerine yerinde hizmet

ulaştırmayı amaç edinen
merkez, 2006 yılında yeni
açılan şubeleri ve çeşitlenen
hizmet yapısıyla İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Sağlık
Daire Başkanlığı bünyesinde
bir müdürlük haline gelmiştir.
Yeni projelerle sürekli gelişim
ve yenilenme içinde olan
İSEM, 2018 yılında İstanbul’un
çeşitli noktalarına yayılan 24
merkez ve 8 irtibat bürosuna
ulaşarak profesyonelleşmiş
tecrübesiyle engellilikle ilgili;
bilgilendirme, bilinçlendirme,
yönlendirme, danışmanlık,
sosyal ve mesleki
rehabilitasyon hizmetleri

vermektedir. Ayrıca İSEM,
sahip olduğu yenilikçi anlayışı
ile engelliler ile ilgili yapılan
projelerde kamuda öncü rol
üstlenmektedir.
Kurumun amacı engelli
bireylerin bağımsızlaşmalarına
destek olmak, çevre
koşullarını iyileştirmek,
kapasitelerini geliştirmek,
toplumsal gelişmelerden
pay almalarına yardımcı
olmak, toplumsal üretime
katkıda bulunmalarını
sağlamak, bakım ve korunma
konusunda özel ihtiyacı olan
bireylerin yaşam kalitelerini
yükseltmektir.

77 İSTKA

Çocuk Ergen Turkuaz Umutlar
Merkezi (ÇETUM)
PROJENİN ADI:
Çocuk Ergen Turkuaz
Umutlar Merkezi
(ÇETUM)

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul İli Çekmece
Bölgesi Kamu
Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği/
İstanbul İl Sağlık
Müdürlüğü Kamu
Hastaneleri
Hizmetleri
Başkanlığı-6

PROJE ORTAKLARI:
İstanbul İl Sosyal Etüt
ve Proje Müdürlüğü,
İstanbul Aydın
Üniversitesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
831.875,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90- 748.687,50 TL

İstanbul İli Çekmece
Bölgesi Kamu
Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği/
İstanbul İl Sağlık
Müdürlüğü Kamu
Hastaneleri
Hizmetleri
Başkanlığı-6

P

roje, 13-18 yaş arası
çocuk ihmal ve
istismarı kapsamında
değerlendirilen
adölesan gebelerin biyopsiko-sosyal açıdan
incelenerek sağlık ve
sosyal hizmet alanında
araştırılması, ihmal istismar
kaynaklı sorunların
bütüncül bakış açısıyla
çözümlendirilmesi ve travma
ve risk faktörlerinin en aza
indirilmesi ile çocukların
iyi olma halinin arttırılması
amacını taşımaktadır. Bu
bağlamda dünyada ve
Türkiye’de ilk defa yapılan
bu çalışma ile adölesan
gebelerin gebe kaldıkları
andan doğum sonrası sürece
kadar yaşayabilecekleri olası
tüm risklerin profesyonel
olarak koordine edilmesi
sağlanmaya başlanmıştır.
Projeyle İstanbul İli Çekmece
Bölgesi Kamu Hastaneleri
Birliği Genel Sekreterliği/
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
Kamu Hastaneleri Hizmetleri
Başkanlığı-6 bünyesinde
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faaliyet gösteren Kanuni
Sultan Süleyman Eğitim
Araştırma Hastanesi’nde
adölesan gebelere hizmet
veren ve adölesan gebeleri
doğum öncesi ve doğum
sonrası destekleyen
Çocuk Ergen Turkuaz
Umutlar Merkezi (ÇETUM)
kurulmuştur. Açılışı sağlanan
Çocuk Ergen Turkuaz
Umutlar Merkezi’nde
(ÇETUM) hizmet sunan
personelin adölesan
gebelere yönelik her
türlü çalışma hususunda
bilgilendirilmesi ve

eğitilmesi, eğitim,
rehberlik ve danışmanlık
hizmetlerinin dezavantajlı
gruba yönelik olarak
planlanması ve koordine
edilmesi sağlanmıştır. Proje
süresi içerisinde Kanuni
Sultan Süleyman Eğitim
Araştırma Hastanesi’nde
104 adölesan gebenin
merkezden hizmet alması
sağlanmıştır. Kanuni Sultan
Süleyman Hastanesi’nde
görev yapmakta olan 836
personel oryantasyon eğitimi
almıştır. Projedeki doğrudan
faydalanıcı 940 kişidir.

İstanbul İli Çekmece Bölgesi
Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği/ İstanbul
İl Sağlık Müdürlüğü Kamu
Hastaneleri Hizmetleri
Başkanlığı-6; Avcılar,
Başakşehir, Beylikdüzü,
Büyükçekmece, Çatalca,
Esenyurt, Küçükçekmece
ve Silivri İlçelerinde bulunan
kamu hastaneleri ve ağız diş
sağlığı merkezlerinin idari,
tıbbi ve mali süreçlerinin
koordine edildiği yönetim
birimidir.

Tıbbi süreçlerin
inovatif programlarla
desteklenebilmesi amacıyla
başkanlık tarafından proje
ve Ar-Ge faaliyetlerine
önem verilmekte, bu
doğrultuda İstanbul Kalkınma
Ajansı ile ortak çalışmalar
yürütülmektedir. 2015 Yılı

Mali Destek programı
kapsamında “Sağlık Turizmi
Kapsamında İstanbul’da
Bir İlk: Kamu Sağlık
Hizmetlerinde Uluslararası
Akreditasyon Sisteminin
Kurulması” projesi İstanbul
Mehmet Akif Ersoy Göğüs,
Kalp Damar Cerrahisi Eğitim
Araştırma Hastanesi’nde
yürütülerek Türkiye’nin
ilk JCI (Joint Commission
International) akreditasyon
belgesi alan kamu
hastanesi olmuştur. 2016
Yılı Mali Destek Programı
kapsamında hayata
geçirilen Çocuk Ergen
Turkuaz Umutlar Merkezi
(ÇETUM)’nin bulunduğu
S.B.Ü. Kanuni Sultan
Süleyman Eğitim Araştırma
Hastanesi bünyesinde
ise Avrupa yakasının
en büyük perinatoloji
kliniği bulunmaktadır ve
burada riskli gebe takipleri
yapılmaktadır. Aynı
hastanede Çocuk İzlem
Merkezi bulunmakta olup
7 gün 24 saat esasıyla
cinsel ihmal ve istismar
şüpheli çocuklarla mesleki
çalışmalar yürütülmektedir.

Proje süresi içerisinde
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim
Araştırma Hastanesi’nde 104
adölesan gebenin merkezden
hizmet alması sağlanmıştır. Kanuni
Sultan Süleyman Hastanesi’nde
görev yapmakta olan 836 personel
oryantasyon eğitimi almıştır.
Projedeki doğrudan faydalanıcı 940
kişidir.

79 İSTKA

Gaziosmanpaşa İlçesi Çocuk
ve Ergen Eğitim Ve Gelişim
Merkezi: Genom-İst
PROJENİN ADI:
Gaziosmanpaşa İlçesi
Çocuk Ve Ergen Eğitim
ve Gelişim Merkezi:
Genom-İst

İ

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul Üniversitesi
Rektörlüğü

stanbul’un, özellikle
göçten kaynaklanan
sosyal yapısındaki
dengesizlikler genç
nüfus potansiyelinin en
iyi şekilde kullanılmasını
zorlaştırmaktadır.
İstanbul’a yönelik yapılmış
çalışmalar göç, yoksulluk,
sosyoekonomik eşitsizlikler,
aidiyet ve dayanışma
duygusunun zayıflaması,
toplumsal cinsiyet eşitsizliği,
sosyal güvencesizlik, aile
içi sağlık sorunları, şiddet,
ihmal ve istismar, çocuk
işçiliği, suça sürüklenme,
madde ve davranış
bağımlılığının çocuklar ve
gençler için önemli risk
faktörleri olmaya devam
ettiğini göstermektedir.
Bu sebeple, bir taraftan
çocuk ve gençlerin değişen
ve dönüşen İstanbul’un
ekonomik ve sosyal
hayatının itici gücü olmasını
diğer taraftan da onları
olumsuz etkileyebilecek
risklerin minimize edilmesini
sağlayacak birtakım
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PROJE ORTAKLARI VE
İŞTİRAKÇİLER:
Işık Üniversitesi,
Bahçeşehir Üniversitesi,
Gaziosmanpaşa
Belediyesi,
Gaziosmanpaşa
Kaymakamlığı,
Gaziosmanpaşa İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü,
İstanbul Valiliği

çalışmaların yapılması önem
teşkil etmektedir. 2016 yılı
Çocuklar ve Gençler Mali
Programı ile desteklenen
“Gaziosmanpaşa İlçesi
Çocuk ve Ergen Eğitim ve
Gelişim Merkezi: Genomİst” projesi matematiksel
modele dayalı bir
öngörme ve yine modelin
desteklediği bir önleyici
hizmetler çalışmasıdır ve
bunun Gaziosmanpaşa’da
bir merkez modeli olarak
uygulamasını içermektedir.
Bu kapsamda analiz
çalışmaları matematiksel
modelin öngörme
modülünün tasarlanması,
geliştirilmesi ve risk
gruplarının analiz edilmesi
için 1502 kişinin verileri elde
edilip bu verilere istinaden
bir matematiksel model
yapılandırılmıştır. Akabinde
önleyici hizmetlerin
raporlanma modülü için
yine cezaevlerinden Maltepe
Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza
İnfaz Kurumunda 20 kişinin
katıldığı rehabilitasyon

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
847.400,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%88,80 - 752.522,83 TL

çalışmasına katılan bireyler,
84 rehber öğretmen, 100
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
okullarında görev yapan ve
ilçe bilgi evlerinde görev
yapan öğretmen, 16 pilot
okul yöneticisi, projeye dahil
olan birinci ve ikinci gruptaki
öğrencilerin anne ve babaları
olmak üzere toplamda
2088 kişi proje kapsamında
öngörme ve önleme
faaliyetlerinden hizmet
almıştır.

İstanbul Üniversitesi
Rektörlüğü
Ülkemizin ve Avrupa’nın en
köklü eğitim kurumlarından
biri olan İstanbul Üniversitesi
sahip olduğu öncü ve
önder konumunu, özgün ve
dinamik yapısıyla sürdürmek
hedefindedir. 21. yüzyılda
egemen olan katılımcı ve
demokratik yönetim anlayışı
yerel, ulusal ve uluslararası
düzeydeki kuruluşlarla sağlıklı
ilişkilerin sürdürülmesi basın
– yayın kuruluşları ile sürekli
bilgi akışının sağlanması ve
çalışmasının sınanması
gerçekleştirilmiştir. Ardından
saha çalışmaları kapsamında
iletişimde bulunduğu
kitle sayısı 402 atölye
katılımcısı, 1502 analiz

toplum ile olan ilişkilerde
açık ve şeffaf olunması
gibi değerler, basın halkla
ilişkiler çalışmalarıına büyük
bir ivme kazandırmıştır. Bu
sorumluluğun farkında olan
İstanbul Üniversitesi Basın
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Müdürlüğü, sahip olduğu
uzman ekip ve teknolojik
donanımıyla, bugünün
ihtiyaçları doğrultusunda
kendini sürekli yenileyerek
555 yılı aşan bu bilimsel ve
kültürel mirası geniş kitlelere
aktarmak amacındadır.
Misyonu; Doğu ile Batıyı,
geçmişle geleceği buluşturan
İstanbul Üniversitesi,
ülkemize ve insanlığa yararlı
bilgi üreten ve yetkin bireyler
yetiştiren öncü üniversitedir.
Vizyonu; İstanbul Üniversitesi,
dünyanın önde gelen
üniversitelerinden biri
olacaktır. Atatürk ilkelerini
ve Cumhuriyet kazanımlarını
korumak ve yüceltmek,
katılımcılık, çevre ve insana
saygı, etik değerlere mutlak
uyum temel değerleridir.

Bir taraftan çocuk ve
gençlerin değişen ve dönüşen
İstanbul’un ekonomik ve sosyal
hayatının itici gücü olmasını;
diğer taraftan da onları olumsuz
etkileyebilecek risklerin minimize
edilmesini sağlayacak birtakım
çalışmaların yapılması önem
teşkil etmektedir.

81 İSTKA

Otizmde Tarama, Tanılama ve
Eğitim Modelinin Geliştirilmesi
PROJENİN ADI:
Otizmde Tarama,
Tanılama ve Eğitim
Modelinin Geliştirilmesi

YARARLANICININ
ADI:
Tohum Otizm Vakfı

PROJE ORTAKLARI VE
İŞTİRAKÇİLER:
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, İstanbul İl
Milli Eğitim Müdürlüğü,
İstanbul Halk Sağlığı
Müdürlüğü

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
453.740,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90- 408.366,00 TL

O

tizm, doğuştan gelen
ve yaşamın ilk 3 yılında
ortaya çıkan karmaşık bir
gelişimsel bozukluktur.
Dünyada çocuklukta gözlenen
ve en sık rastlanan gelişim
bozukluklar arasında ilk sırada
yer alır. TÜİK tarafından 2002
yılında yapılan ve bu alanda
yapılmış en güncel çalışma olan
Türkiye Özürlüler Araştırması’na
göre; toplam nüfusun %12,29’u
engelli bireylerden oluşmaktadır.
Bu araştırma çerçevesinde otizm
engelli nüfusunun %9,7 sini
oluşturan ve ayrıştırılamayan grup
içerisinde değerlendirilmiştir.
Bu proje ile birlikte, 18-36 aylık
bebeklerin otizm riski taşıyıp
taşımadıklarını ölçen M CHAT
R-F (Değiştirilmiş Erken Çocukluk
Dönemi Otizm Tarama Ölçegi/
Modified Checklist for Autism
in Toddlers) tarama ölçeği Aile
Sağlığı Merkezleri’nde çalışan
aile hekimleri/aile sağlığı
elemanı tarafından 9010 çocuğa
uygulanmıştır. İlk aşamada,
otizm riski yüksek çıkan çocuklar
psikologlar tarafından taranmış,
ikinci aşamada ise risk altında
olan çocuklar, çocuk-ergen
psikiyatristi tarafından muayene
edilmiştir. Proje kapsamında tanı
alan otizmli çocuklar, eğitsel
değerlendirme yapılması için
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Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı
Rehberlik Araştırma Merkezleri’ne
(RAM) yönlendirilmiş, RAM’ın
değerlendirilmesinden sonra
ise çocuğun gelişim düzeyine
uygun olarak eğitim kurumlarına
yönlendirilmiştir. Projeyle RAM
personeline ve okul öncesi
öğretmenlerine yönelik 2 çeşit
eğitim programı geliştirilmiştir
ve eğitimlerin pilot çalışması
gerçekleştirilmiştir. Bu eğitimlere
36 RAM personeli ve 78 okul
öncesi öğretmen katılım
sağlamıştır. Bununla birlikte
M CHAT R-F uygulama eğitimi
sonucunda 270 kişinin mesleki
bilgi ve becerileri artırılmıştır.
Ayrıca ailelere yönelik bilgilendirici

eğitim kitapçıkları hazırlanmış
ve aile eğitimleri kapsamında
52 kişi otizm konusunda bilgi
ve yetkinliklerini geliştirmiştir.
Proje kapsamında 12 okulun özel
eğitim materyalleri donanımı
sağlanmıştır.
Bu proje, 0-6 yaş aralığındaki
çocukların eğitim sisteminde
yer almasının ilk basamağı olan
RAM ve ikinci basamağı olan okul
öncesi eğitim kurumları ve okul
dışında zamanını geçirdiği evde
daha nitelikli eğitim almasına katkı
sağlamıştır.

ve Eğitim Vakfı, ‘otizm spektrum
bozukluğu’ olan çocukların erken
tanısının konulması, özel eğitimi
ile topluma kazandırılmasına
öncülük edilmesi ve bunun
yurt çapında yaygınlaştırılması
amacıyla, kar amacı gütmeyen ve
kamu yararını gözeten bir sağlık
ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan
2003 tarihinde kurulmuştur.
2008-2009 eğitim yılında Milli
Eğitim Bakanlığına bağlı olarak
hizmet vermeye başlayan okul,
Türkiye’de bu alanda çalışan
pilot bir okul olarak çalışmalarını
yürütmektedir. Tohum Otizm
Vakfı otizm konusunda ABD’nin
önde gelen “Princeton Gelişim
Enstitüsü” (PCDI) ile 2005
senesinde bu okulun aynı
modelini Türkiye’de kurmak
üzere bir anlaşma yapmıştır.
Bu okulda, otizmli çocukların
eğitiminde dünyada kabul görmüş
ve yararlılığı bilimsel olarak
kanıtlanmış, “Davranışçı Yöntem”
metodu uygulanmaktadır. Okul
ile Tohum Otizm Vakfı; Türkiye’de
ilk defa otizmli çocuklara özgü
0–21 yaş müfredat programı
Türkiye’de uygulamaya
başlamıştır. Uygulamalı Davranış

Analizi modelinin kullanıldığı,
yılda on bir ay, haftada 40 saat
kesintisiz eğitim olanağı sunan bu
eğitim modeli, otizmli çocukları
kaynaştırmaya çalışan, onları
destekleyen, izleyen ve aynı
zamanda bu alanda eğitimci
yetiştiren Türkiye’nin ilk ve tek
kurumu olmuştur.
Kurulduğu yıldan bu yana 25
proje yapan Vakıf, 2010, 2013
ve 2015 yıllarında olmak üzere
3 kez Istanbul Kalkınma Ajansı
projesi yürütmüştür. Ulusal
desteklerin (İstanbul Kalkınma
Ajansı, Sabancı Vakfı vb.) yanı
sıra uluslararası desteklerden
de (Avrupa Birliği, Hollanda
Büyükelçiliği vb.) yararlanan
Vakıf, proje yapma ve yürütme
konusunda oldukça deneyimlidir.
Vakıf, 2006 yılında Avrupa Birliği
tarafından desteklenen Otizm
Tarama Projesi yürütmüştür. Sağlık
Bakanlığı ile birlikte yürütülen
proje kapsamında 5 ilde 46.000
çocuk otizm taramasından
geçirilmiştir. Tarama, o zaman
faal olan Ana Çocuk Sağlığı ve Aile
Planlanması AÇSAP Merkezleri’nde
hekimler ve hemşireler aracılığıyla
gerçekleştirilmiştir.

Bu proje, 0-6 yaş
aralığındaki çocukların
eğitim sisteminde yer
almasının ilk basamağı olan
RAM ve ikinci basamağı
olan okul öncesi eğitim
kurumları ve okul dışında
zamanını geçirdiği evde daha
nitelikli eğitim almasına
katkı sağlamıştır.

Tohum Otizm Vakfı

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı
83 İSTKA

Gün Gören Yetenekler

PROJENİN ADI:
Gün Gören
Yetenekler

YARARLANICININ
ADI:
Güngören İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü

PROJE ORTAKLARI:
İstanbul Valiliği,
Güngören
Kaymakamlığı, İstanbul
Aydın Üniversitesi,
Bilinçli ve Örgütlü
Tüketici Derneği

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
917.876,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%72,45 - 664.980,82-TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: Güngören Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Güngören Halk Eğitim Merkezi, Güngören Anadolu Lisesi
Müdürlüğü, Özel Asil Koleji, Türkiye Yeşilay Cemiyeti
Müdürlüğü bünyesinde iş
ve işlemlerini yürütmekte
olup, Milli Eğitim Bakanlığı’nın
amaçlarına, politika ve
mevzuatına uygun olarak
hareket etmektedir. Müdürlük
bünyesinde bulunan Proje
Koordinasyon Merkezi
ulusal ve uluslararası proje
çağrılarını takip etmekte, proje
başvuruları yapmaktadır.
Çalışanları ile kendisine
bağlı kurum ve kuruluşlara
proje hazırlama eğitimleri
düzenlemektedir. Müdürlüğün
halen devam eden ISTKA
projesinin yanı sıra AB Projeleri
de bulunmaktadır.

G

üngören ilçesinde
ilkokulların %80’inde
özel ve farklı
yetenekli öğrencilerin
yararlanabileceği bilim, sanat,
spor ve kültürel alanda
hizmet veren özel ve kamu
kurumlarının olmaması ve
özel yetenekli öğrencilerle
ilgili farkındalığın yeterli
olmaması; bu çocuklardaki
potansiyelin keşfedilmeden
kaybedilmesine neden
olmaktadır. Bu proje ile
amaçlanan; özel yetenekli
bireyler için erişilebilir,
alanında uzman kişiler
tarafından tasarlanmış
ve donatılmış yetenek
atölyelerinde bireylerin ihtiyaç
duyduğu eğitimleri almalarını
sağlamaktır.
Bu proje kapsamında özel
tasarımlı yetenek atölyeleri
oluşturularak, atölyelerde
görev alan öğretmenler
eğitilerek ve farklı hızda
öğrenen öğrencilerin bireysel
ihtiyaçlarına uygun eğitimler
verilerek ilçe çapında bir
kapasite artışı sağlanmıştır.
Proje hedef grubunda yer alan
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özel yetenekli öğrencilerle
yetenek atölyelerinde
gerçekleştirilen eğitim
faaliyetleri sonrasında
öğrencilerin örgün eğitimde
atıl durumda kalan
potansiyelleri kullandırılmış,
yaratıcılıkları, araştırma ve
proje geliştirme becerileri
geliştirilmiş, bilginin tüketicisi
yerine üreticisi konumuna
getirilmiştir. Öğretmenlere
ve ebeveynlere verilen

eğitimlerle özel yetenekli
bireylerin keşfedilmesindeki
ve yönlendirilip
eğitilmesindeki eksiklikler
tamamlanmış, keşfedilen
özel yetenekli bireylere
olumlu benlik kavramı
kazandırılmıştır.

Bu proje kapsamında özel tasarımlı yetenek
atölyeleri oluşturularak, atölyelerde görev alan öğretmenler
eğitilerek ve farklı hızda öğrenen öğrencilerin bireysel
ihtiyaçlarına uygun eğitimler verilerek ilçe çapında bir
kapasite artışı sağlanmıştır.

Güngören İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,
İstanbul İl Milli Eğitim

85 İSTKA

Ulusal Yetenek ve
Mentor Ağı Projesi
PROJENİN ADI:
Ulusal Yetenek ve
Mentor Ağı Projesi

YARARLANICININ
ADI:
Üsküdar Üniversitesi

PROJE ORTAKLARI:
İstanbul Üniversitesi
Hasan Ali Yücel Eğitim
Fakültesi, İstanbul Şehir
Üniversitesi, TÜZDEV

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
396.113,07 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%88,74-351.520,32 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: İl Milli Eğitim Müdürlüğü

U

lusal Yetenek
ve Mentor Ağı
projesiyle üstün
yetenekli gençleri,
Türkiye’nin en önemli
beyinleriyle buluşturmak ve
ailelerine psikososyal destek
sağlamak amaçlanmıştır. Bu
kapsamda, Ulusal Yetenek
ve Mentor Ağı network
yazılımı hazırlanmıştır.
Akademisyenlere, gençlere ve
ailelere yönelik hazırlanmış
60 saatlik; mentorluk, pozitif
psikoloji, üstün yetenekli
gençlere yaklaşım, farkındalık
ve girişimcilik temelli
eğitimler profesyonel bir
stüdyoda hazırlanmış ve
ilgili kişilere internet tabanlı
olarak sunulmuştur. 150
akademisyen sistemde
ilgili eğitimleri almış ve
mentileriyle buluşmuştur.
12-17 yaş aralığındaki 270
üstün yetenekli öğrenci ve
aileleri ilgili eğitimleri almış,
çalışmalara başlamıştır.
Öğrenciler projelerini
hazırlamış ve dereceye
giren öğrenciler ödüllerine
kavuşmuşlardır. Öğrenciler
kendi geleceklerini ve
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hayallerini daha iyi
şekillendirmiş, bazı hocalarla
birlikte farklı çalışma ve
proje alanlarına aktif katılım
sağlayabilmişlerdir.

Üsküdar
Üniversitesi

Üsküdar Üniversitesi,
ülkemizin ilk tematik
üniversitesi unvanını

taşımaktadır. Üniversite,
davranış bilimleri ve beyin
alanlarındaki yetkin ve
güçlü kadrosuyla ve çeşitli
bilimleri bir araya getiren
çalışmalarıyla, ülkemizde
bu alanlarda çalışma
yapan kurumların başında
gelmektedir. Üniversite
gerek ilgilendiği alan
itibariyle gerekse yenilikçi,

sorgulayıcı, çağdaş bir ilke
çerçevesinde hareket eden,
geleneklerine bağlı, insanı
ön planda tutan, insanın
ruh sağlığına verdiği değeri
yaptığı her işte gösteren bir
kurum olması sebebiyle bu
projeyi hayata geçirebilecek
en iyi kurumlardan biridir.
Üniversite, dünyanın ilk
akredite beyin hastanesine
sahiptir. Üniversitenin kaliteye
yaptığı yatırıma paralel
olarak, çok geniş bir hasta
kapasitesine ve Avrupa’nın
en büyük beyin hastanesine
sahip bir üniversite
olunması hem yatay, hem
de dikey bir kalite artışının
sağlanabildiğinin en önemli
göstergelerinden biridir.
Üniversite, beyin konusundaki
bu geniş perspektifini çocuk
ve gençlerin yetiştirilmesinde
farklı ve entegre modellerin
inşasında kullanarak,
bilginin halka ve ülkeye olan
yansımasını sağlamaya devam
edecektir.

Akademisyenlere, gençlere ve ailelere yönelik
hazırlanmış 60 saatlik; mentorluk, pozitif psikoloji,
üstün yetenekli gençlere yaklaşım, farkındalık ve
girişimcilik temelli eğitimler profesyonel bir stüdyoda
hazırlanmış ve ilgili kişilere internet tabanlı olarak
sunulmuştur.

87 İSTKA

YEDAM Atölye/Sosyal
Destek Birimi
PROJENİN ADI:
YEDAM Atölye/Sosyal
Destek Birimi

YARARLANICININ
ADI:
Türkiye Yeşilay
Cemiyeti

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ:
Sinema ve Televizyon
Eseri Sahipleri Meslek
Birliği (SETEM), Tüvana
Okuma İstekli Çocuk
Eğitim Vakfı (TOÇEV)

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
559.612,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90- 503.650,80 TL

P

roje dezavantajlı
konumda olan madde
bağımlısı ya da
madde bağımlılığına
yakalanma riski olan ikincil ve
üçüncül önleme sürecindeki
gençlere yönelik bütüncül
bir psiko-sosyal destek
hizmetinin eksikliğinden
ortaya çıkmıştır. Projeyle
ikincil ve üçüncül önleme
kapsamına girecek gençlerin
YEDAM’a yönlendirilmesi
sağlanarak kısa erimli
müdahale yöntemleriyle risk
durumlarının belirlenmesi ve
önleme sürecine uygun psikososyal destek hizmetlerinin
sunulması amaçlanmıştır.
Ayrıca projeyle, YEDAM
kapsamında hizmet alan
ve psiko-sosyal düzeyde
belli bir erişime ulaşmış
ikincil ve üçüncül gruplara
yönelik sosyal uyum ve iş
becerilerinin geliştirilmesi
amaçlanmıştır.
YEDAM Atölye, sosyal
destek biriminde yer
alacak yaşam ve kişisel
becerileri geliştirmeye
yönelik atölye çalışmalarıyla
hedef grubun sosyal uyum
düzeylerinin artırılmasına
katkıda bulunmaktadır.
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Türkiye Yeşilay
Cemiyeti

YEDAM Atölye içerisinde
ikincil veya üçüncül önleme
kapsamında psikolojik
destek sürecine devam eden
kişiler için uğraş terapilerinin
sağlanacağı; gastronomi,
grafik tasarımı, oyuncak,
spor atölyeleri kurulmuştur.
Atölyelere toplamda 81 kişi
katılım göstermiştir. Proje
faaliyetleri kapsamında
YEDAM uygulama esaslarına
entegre şekilde sosyal
destek sistematiği ve

modelleme yapılmıştır. Ayrıca
proje kapsamında Yeşilay
Yaşam Kulübü uygulaması
geliştirilmiştir. Bu uygulama
ile kültür, sanat ve sosyal
alanlarda etkinliklerin
toplandığı, kişiye özel
girişlerin yapıldığı ve seçime
göre etkinliklerden haberdar
edinilebilen bir sistem hayata
geçirilmiştir. Sosyal destek,
tedavi ve rehabilitasyon
süreçleri hizmetlerinden 244
kişi faydalanmıştır.

Yeşilay, 1920’de İngiliz işgal
güçlerinin İstanbul Limanı’na
gemilerle getirdiği binlerce
kasa alkollü içkiyi gençlere
bedava dağıtıp onları
zehirlemesine, işgale karşı
direnişi kırarak özgürlüklerini
ve onurlarını ellerinden almak
istemelerine karşı alkollü
içkilerle mücadele amacıyla
dönemin Şeyhülislam’ı İbrahim
Haydarizade’nin himayesinde
Dr. Mazhar Osman Uzman
ve arkadaşları tarafından
padişahın izniyle 5 Mart
1920’de İstanbul’da “Hilal-i
Ahdar” adıyla kurulmuştur.
Yeşilay’ın kurulduğu 1-7
Mart tarihleri ülkemizde
Yeşilay haftası olarak
kutlanmaktadır. “Hilal-i Ahdar”
ismi daha sonra “Yeşil Hilal” ve
“Yeşilay” olarak değiştirilmiş,
1934 yılında Atatürk’ün
Cumhurbaşkanlığı, İsmet
İnönü’nün başbakanlığında

Bakanlar Kurulu kararıyla
Yeşilay’a “kamuya yararlı
dernek statüsü” verilmiştir.
Kuruluşundan günümüze
bağımlılık türleri arttıkça
Yeşilay’ın da tüzüğünde
çalışma alanları çeşitlenmiş,
alkolden sonra sigara,
uyuşturucu, kumar ve yakın
tarihte teknoloji bağımlılığı
Yeşilay’ın mücadele alanına
dâhil olmuştur.

YEDAM Atölye, sosyal
destek biriminde yer alacak
yaşam ve kişisel becerileri
geliştirmeye yönelik atölye
çalışmalarıyla hedef grubun
sosyal uyum düzeylerinin
artırılmasına katkıda
bulunmaktadır.

89 İSTKA

Potansiyelimi Keşfet,
Geleceğimi Aydınlat
PROJENİN ADI:
Potansiyelimi Keşfet,
Geleceğimi Aydınlat

YARARLANICININ
ADI:
T.C. Tuzla
Kaymakamlığı

PROJE ORTAKLARI:
Üsküdar
Üniversitesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
312.986,70 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
% 77,63 - 242.985,57 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Tuzla Halk Eğitimi Merkezi

Tuzla
Kaymakamlığı

T

uzla ilçesinin özel yetenekli
öğrencilere hizmet veren
İstanbul Bilim Sanat
Merkezine (BİLSEM) en
uzak ilçelerden biri olması onların
eğitim olanaklarından eksik
kalmalarına sebep olmaktadır.
Bu durum bu projenin temel
ortaya çıkış nedenlerinden birini
oluşturmaktadır. Bu projenin temel
amacı üstün ve özel yetenekli
çocukların özelliklerini göz önünde
bulundurarak ortak özellikte
ve yetenekte olan öğrencilerin
faydalanabilecekleri proje sınıfları
ve atölyeler oluşturmak ve
hâlihazırda var olan destek eğitim
odalarını özel yetenekli çocuklara
hizmet edecek materyallerle
zenginleştirmektir. Üstün yetenekli
öğrencilerin yönlendirilmesi
ve yeteneklerinin geliştirilmesi
hususunda eğitimcilerin
yetkinliklerini artırmak projenin
bir diğer önemli amacıdır. Proje
kapsamında aynı zamanda velilere
üstün yetenekli öğrencilerin
gelişimlerini desteklemeleri için
öğrenme yöntemleri, liderlik ve
yaratıcılık başta olmak üzere
eğitim seminerleri düzenlemek
hedeflenmiştir.
Projeyle özel yetenekli öğrencilerin;
bilim, sanat, müzik, spor, liderlik
ve iletişim becerilerini geliştirecek;
Bilimsel Tasarım ve Maker-Lab
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Atölyesi (Maker Tuzla), Sanat
Etkinlikleri Atölyesi, Müzik
Etkinlikleri Atölyesi, Sportif Beceri
ve Koordinasyon Atölyesi ve
Liderlik ve İletişim Sanatı Atölyesi
kurulmuştur. Proje sayesinde
özel yetenekli öğrencileri
geliştirmek, üreten, düşünen,
tasarlayan bir neslin felsefesini
aşılamak amaçlanmıştır. Ayrıca,
hazırlanan eğitim programı etkinlik
temelli olarak uygulanmıştır. Bu
sayede öğrencilerin kişiliklerini

güçlendirmeleri, liderlik özelliklerini
geliştirmeleri, üretkenliklerini
arttırmaları, öğrenme ve araştırma
meraklarının kalıcı kılınması
sağlanmıştır. Proje kapsamında
kurulan atölyelerden ve verilen
eğitimlerden 312 üstün yetenekli
öğrenci faydalanmıştır. Ayrıca 30
rehber öğretmene “Zeka Testleri
Teorik ve Uygulayıcı” eğitimi
verilmiş ve 10 destek eğitim odası
zengin materyallerle donatılmış ve
desteklenmiştir.

Tuzla Kaymakamlığı,
27.05.1992 tarih ve 3806
sayılı kanunla Tuzla’nın ilçe
statüsünü kazanmasına
istinaden 03.06.1992
tarihli Resmi Gazete’de
yayınlanmasını takiben
kaymakamlık faaliyetlerine
başlamıştır. Tuzla
Kaymakamlığı, ilçenin genel
yönetiminden sorumlu
olan, tüm kamu kurum
ve kuruluşlarının sunduğu
hizmetlerin koordinasyonunu
yapmaktadır. Tuzla
Kaymakamlığı, Tuzla ilçesinin
ekonomik, kültürel, eğitimsel
ve sosyal olarak gelişmesinde
önemli rol üstlenmektedir.
2009 yılında Tuzla
Kaymakamlığı’na bağlı
kurum ve kuruluşlar, yerel
yönetim kuruluşları ve
sivil toplum kuruluşlarının,
Tuzla’nın gelişimine yönelik
projeler üretmek için işbirliği
talepleri üzerine ilçede proje
odaklı çalışma disiplini ve
pratiğini geliştirme, böylelikle

kaynakları daha etkin ve
verimli kullanma amacıyla
deneyimli ve ilgili kamu
personelinden oluşan proje
birimi (TUPYÖM) Tuzla
Kaymakamlığı bünyesinde
kurulmuştur.
Kamu yönetiminde ve
sivil toplumdaki yeni
gelişmeleri izleyerek
Tuzla’nın ihtiyaçlarına uygun
çeşitli yerel projelerde ve
AB projelerinde yer almak;
özgün projeler üreterek
yerel ve AB fonlarından
yararlanmak Kaymakamlığın
öncelikli hedefleri arasındadır.
Etkin ve verimli projeler
üretebilmek için insan
kaynaklarının eğitimine de
önem verilmektedir. Bu
kapsamda Tuzla’daki kamu
kurum ve kuruluşları, yerel
yönetimler, sivil toplum
kuruluşları (STK), özel
sektör ve vatandaş işbirliği
ile yeni ve özgün projeler
hazırlanarak mevcut fon
ve destek programlarından
kaynak aktarılması
sağlanmıştır. Bu projelerden

biri İstanbul Kalkınma Ajansı
desteğiyle yürütülen “Erişilebilir
Tuzla” projesidir. Bunun yanı
sıra Kaymakamlık tarafından
“Ergenlik Dönemi ve Mutlu
Aile Eğitimi” projesi de
yürütülmüştür.

Proje sayesinde özel
yetenekli öğrencileri geliştirmek,
üreten, düşünen, tasarlayan
bir neslin felsefesini aşılamak
amaçlanmıştır.

91 İSTKA

Değer Sensin

PROJENİN ADI:
Değer Sensin

YARARLANICININ
ADI:
Üsküdar Belediyesi

PROJE ORTAKLARI:
İstanbul Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğü, İstanbul
Anadolu Denetimli
Serbestlik Müdürlüğü,
Üsküdar Kaymakamlığı,
Fatih Sultan Mehmet
Vakıf Üniversitesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
843.720,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
% 90 - 759.348,00 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: Moodist Hastanesi, Kadıköy İş Kurumu Şubesi (İŞKUR)

P

roje, Üsküdar’da madde
ve alkol bağımlılığından
kurtulmak isteyen risk
altındaki 18-29 yaş arası
gençlere yönelik sosyal destek
merkezi kurulmasını hedeflemiştir.
Değer Sensin Projesi’nde risk
altındaki çocuklar ve gençlere
yönelik; tarama, erken belirleme
ve rehabilitasyona yönlendirme
amaçlı, toplum temelli ve bütüncül
şekilde tasarlanmış ikincil ve
üçüncül önleme müdahalelerin
geliştirilmesi ve uygulanması
ile etkisi kanıtlanmış mevcut
rehabilitasyon modellerinin hizmet
altyapısının geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.
“Değer Sensin” projesi, Üsküdar
Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri
Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet
veren Gençlik Yaşam Merkezi’nin
madde bağımlılığıyla mücadelede
‘Üsküdar Modeli’ olarak
hazırlanmış olup madde ve alkol
bağımlılığından kurtulmak isteyen
18-29 yaş arası gençlere hizmet
vermektedir. Proje eski bağımlıların
bilgi ve tecrübelerini, kurumsal ve
bireysel tecrübelerle birleştirerek
etkili ve hızlı bir çözüm üretme
amacındadır. Exuserlarla çalışılması
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ve 3 T Modeli (tespit-tedavi-takip)
yönteminin kullanılmış olması
projenin önemli farklarından biridir.
Proje kapsamında destek
merkezi kurulmuş ve gençlerin
rehabilitasyon süreçleri takip
edilmiştir. Bunun yanı sıra,
İstanbul Üniversitesi Sosyal
Hizmetler Bölümü öğrencileri ile
akran gönüllü çalışması yapılarak
madde bağımlığı konusunda
supervizyon desteği verilmiştir.
Bu kapsamda 80 gönüllü öğrenci
alanlarında tecrübe kazanmış
ve kendilerini geliştirmeleri
sağlanmıştır. Rehabilitasyon desteği
alan gençlerin ailelerine de grup
terapiler uygulanmıştır. Bununla

birlikte, bilgisayar, bahçıvanlık,
ahşap oymacılığı, mum sabun
yapımı ve ilk yardım atölyeleri
açılmış hedef kitlenin meslek
öğrenmesi ve hoby edinmesi
sağlanmıştır. Ayrıca Şile ve
Kocaeli’nde kamp programları
düzenlenmiştir.
Proje kapsamında 320 başvuru
alınmış, 250 genç rehabilitasyon
sürecine dahil olmuş,160 ev ziyareti
ile sosyal tespitte bulunulmuştur.
Psikolojik temelli eğitim ve
seminerler verilerek, özgüven
geliştirici yaratıcı drama çalışmaları
yapılarak proje sonunda İŞKUR
desteğiyle 25 genç istihdam
edilmiştir. Rehabilitasyon sürecinde

gerekli olan durumlarda proje
paydaşı Moodist Hastanesi
ile işbirliği yapılarak 60 kişi
yatarak, 220 kişi ayakta tedavi
olmak şartıyla psikiyatri ve
psikolog desteği almıştır.
“Değer Sensin” projesinden
faydalanan ve uzun süredir
bağımlılıktan kurtulmaya
çalışan kişilere ve ailelerine
verilen psikolojik ve sosyal
destek sayesinde kişiler
bağımlılıktan kurtarılmış,
onlara ilişkin ailelerinin ve
toplumun zihninde oluşan
olumsuz bakış açısının
ortadan kalktığı görülmüştür.
Proje, Üsküdar ilçesindeki alkol
ve madde bağımlısı gençlere
iki merkez üzerinden; Gençlik
Yaşam Merkezi ve Zeynep
Kamil Uygulama Merkezi
olarak hizmet vermiştir.

Üsküdar Belediyesi

Belediye, Büyükşehir Katı
Atık Yönetim Planı’na uygun
olarak, katı atıkları toplamaya
ve aktarma istasyonuna
taşımaya, otopark, spor,
eğlence yerleri ve parklar
yapmaya, yaşlılar, engelliler,
kadınlar, gençler ve çocuklara
yönelik sosyal-kültürel

hizmetler sunmaya, mesleki
eğitim kursları açmaya,
kentin tarih ve kültürel
dokusunu korumak amacıyla
kentsel dönüşüm ve gelişim
projeleri uygulamaya, afet ve
acil durum planlarını yaparak
ekip ve donanım hazırlamaya
ilişkin hizmetler sunmaktadır.
Belediye tarafından
“Çocuk Üniversitesi” ve
“Cities-4-People” projeleri
yürütülmüştür. “Çocuk
Üniversitesi” projesinin amacı
üstün zekâlı çocukların
tespit edilerek, okul dışında
kalan sürelerinde bu
çocukların yeteneklerini
geliştirecek faaliyetlerde
bulunup, geleceklerini
şekillendirmelerine ve
potansiyellerini ortaya
çıkarmalarına destek
olmak ve milli değerlere
sahip bireyler olmalarını
sağlamaktır. “Cities-4-People”
projesinin amacı ise akıllı,
yeşil ve entegre ulaşım
konusunda yeni yöntemler
geliştirmektir. Ulaşım ve
hareketlilik konularında
mevcut olan sorunların tespit
edilmesi, konu hakkında veri
toplanması ve uzmanların,

yöneticilerin ve vatandaşın
katılımı ile sorunlara çözüm
önerilerinin sunulması
projenin temel faaliyetleridir.
Proje toplum odaklı çalışma
yöntemini takip etmektedir.
Projenin uygulandığı pilot
bölgeler; Oxforshire/İngiltere,
Altona/Almanya, Trikala/
Yunanistan, Üsküdar/İstanbul,
Budapeşte/Macaristan
bölgeleridir.

Proje kapsamında
destek merkezi
kurulmuş ve gençlerin
rehabilitasyon süreçleri
takip edilmiştir.
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ÇAM’da Hayat Var

PROJENİN ADI:
ÇAM’da Hayat Var

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul Denetimli
Serbestlik
Müdürlüğü

PROJE ORTAKLARI:
İstanbul Valiliği,
Sultangazi Belediyesi
ve İstanbul Arel
Üniversitesi’dir.

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
435.865,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
% 89,92 - 391.920,24 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı

İstanbul Denetimli
Serbestlik Müdürlüğü

T

ürkiye’de denetimli
serbestlik sistemine 2016
yılı Kasım ayı verilerine
göre 14.342 çocuk, 2017 yılı
Kasım ayı verilerine göre ise 17.186
çocuk dâhil olmuştur ve bu sayı
her geçen yıl artmaktadır. “Çam’da
Hayat Var” projesiyle Türkiye’de
ilk defa, ailenin de rehabilitasyona
dâhil edildiği; çocuk ve gençlerin
bedensel, zihinsel, sosyal ve
kültürel ihtiyaçlarını karşılar
nitelikte bir Çocuk ve Aile Merkezi
açılması amaçlanmıştır.
Projeyle denetimli serbestlik
tedbirine tabi risk altındaki
14-23 yaş arasındaki çocuk ve
gençlerle doğrudan hizmet veren
uzman personelin eğitilmesi
yoluyla yürütülen rehabilitasyon
programlarına suç tekrarını önleyici
bir nitelik kazandırılması ve
teknik alt yapının güçlendirilmesi
amaçlanmaktadır.
Proje hedeflerine ulaşabilmek
için başlayan süreçte öncelik
uzmanların eğitimlerine verilmiştir.
Seçilen 6 uzmana iletişim ve ilişki
yönetimi, koçluk, suça eğilimli
ergenlerle görüşme temel ve ileri
teknikleri, aile yönlendirme ve
bilinçlendirme, adli sistemde etkili
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görüşme becerilerini geliştirme,
sosyal inceleme raporu yazımı
kural ve tekniklerine ilişkin
eğitimler verilmiş ve proje boyunca
devam eden süpervizyonlar
ile uzmanların bu konulardaki
yetkinliği arttırılmıştır.
Eğitimler devam ederken teknik
altyapının güçlendirilmesine yönelik
çalışmalar da sürdürülmüştür.
Psiko-eğitsel çalışmaların yapıldığı,
benzer özelliklerde 2 grup çalışması
odası hazırlanmıştır. Çocuk ve
gençlerin zihinsel, bedensel,
sosyal ve kültürel gelişimlerine
destek sağlamak için ise birer
adet hobi, spor ve müzik odası
oluşturulmuştur.

yeni deneyimler kazanmaları
desteklenmiştir. 110 ev ziyareti
gerçekleştirilerek ailelerin de
sürece katılımı sağlanmış, merkez
ve verilen hizmetler hakkında
bilgi aktarılmış, bilinçlendirme
çalışmaları yapılmıştır. Bu ev
ziyaretlerinde ve kurumda yapılan
görüşmeler neticesinde elde
edilen bilgilerle 162 tane sosyal
inceleme raporu yazılmış, sorun
alanları belirlenmiş ve müdahale
planları ortaya konmuştur.
Projenin web sayfası oluşturulmuş,
gerçekleştirilecek etkinlikler
hakkında ve proje hakkında
bilgilendirmeler yapılmıştır. Projenin
son aşamasında ise projenin
devamlılığının sağlanması amacıyla
proje kapsamında verilen eğitimler
neticesinde edinilen bilginin yeni
ve diğer denetimli serbestlik
müdürlüklerindeki personele
aktarılmasına yönelik yönlendirici
ve organizasyonu kolaylaştırıcı
temel faaliyet önerilerinin yer aldığı
bir el kitapçığı oluşturulmuştur.

Bireysel görüşmeler ile başlayan
eğitim ve iyileştirme süreci, grup
çalışmaları, seminerler, boş zaman
yapılandırmasına yönelik etkinlikler
ve geziler ile sürdürülmüştür. Proje
kapsamında 300 çocuk ve genç ile
700’den fazla bireysel görüşme,
uyuşturucu madde bağımlılığı
ve suç davranışına neden olan
etmenlerin anlaşılmasına yönelik
210’un üzerinde oturum grup
çalışması, iletişim becerileri,
öfke kontrolü gibi konularda 14
seminer yapılmıştır. At çiftliği,
sinema etkinlikleri, boğaz turu,
Edirne ve çeşitli müze gezileri
ve Arel Üniversitesi’ne ziyaret
düzenlenmiş, çocuk ve gençlerin

Denetimli serbestlik şüpheli,
sanık veya hükümlünün toplumla
bütünleşmesi açısından ihtiyaç
duyduğu her türlü hizmet,
program ve kaynakların sağlandığı
toplum temelli, alternatif bir ceza
infaz sistemidir. Hükümlülerin
suç işlemesine neden olan
davranışlarının düzeltilerek, tekrar
suç işlemelerinin önlenmesi, ceza
infaz kurumundan salıverilen
hükümlülerin takip edilmesi, madde
bağımlılarının rehabilitasyonu,
mağdurların uğradıkları zararın
giderilmesi ve bu yolla toplumun
korunması sistemin en önemli
işlevleridir.
2006 yılında kurulan Denetimli
Serbestlik Müdürlükleri
Türkiye’de 139 merkezde
hizmet vermektedir.İstanbul
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü
1 müdür, 1 müdür yardımcısı,
3 şef, 2 öğretmen, 8 psikolog,
13 sosyolog, 2 sosyal çalışmacı
ve 118 memur kadrosuyla,

İstanbul’un Bayrampaşa, Beşiktaş,
Fatih, Şişli, Sarıyer, Sultangazi,
Gaziosmanpaşa, Eyüp, Beyoğlu,
Arnavutköy ve Kağıthane’den
oluşan 11 ilçesinde, yaklaşık
23.000 hükümlü/sanık/şüphelinin
topluma kazandırılmasına ve
rehabilitasyonuna yönelik
çalışmalarına devam etmektedir.
Müdürlüğün uyguladığı tedbirler
arasında yurt dışına çıkış yasağı,
sürücü belgesine el koyma,
uyuşturucu veya alkol bağımlılığı
ile ilgili tedavi, eğitime başvurma
zorunluluğu, belirli yerlere
gitmekten, belirli etkinlikleri
yapmaktan yasaklanma, hapis
cezasının konutta infazı, kamu
yararına ücretsiz çalışma, örgüt

mensupları ile mükerrerlere özgü
denetimli serbestlik kararları, sosyal
inceleme raporlarının yazılması yer
almaktadır.

Bireysel
görüşmeler ile başlayan
eğitim ve iyileştirme
süreci, grup çalışmaları,
seminerler, boş zaman
yapılandırmasına yönelik
etkinlikler ve geziler ile
sürdürülmüştür.
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Okulum Beni Anlıyor
Yeteneğimi Destek Eğitim
Odasıyla Destekliyor
PROJENİN ADI:
Okulum Beni Anlıyor
Yeteneğimi Destek
Eğitim Odasıyla
Destekliyor

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul Aydın
Üniversitesi Eğitim
Fakültesi

PROJE ORTAKLARI:
İstanbul Valiliği

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
420.464,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
% 90 - 378.417,60 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bayrampaşa Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Güngören Rehberlik ve
Araştırma Merkezi, Esenler Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi
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İstanbul Aydın
Üniversitesi Eğitim
Fakültesi

Dekanı Prof. Dr. Hamide Ertepınar
önderliğinde açılmış olan Merkez,
normal zihin düzeyinde ve üstün
zihin düzeyinde olmak üzere iki
farklı grup ile Yrd. Doç. Dr. Ayşin
Kaplan Sayı’nın yönetiminde
ve Eğitim Fakültesi desteğiyle
çalışmalarını sürdürmektedir.

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim
Fakültesi projelerinden birisi
olan Çocuk Eğitimi Uygulama
ve Araştırma Merkezi (Çocuk
Üniversitesi) 10 Şubat 2013
Pazar günü Resmi Gazete ilanı
ile açılmıştır. Eğitim Fakültesi

Kış okulları ve yaz okulları şeklinde
eğitim-öğretim yürüten merkez,
5-13 yaş grubundaki öğrencilerle
çalışmaktadır. Öğrencilerin yanı
sıra aile eğitimleri, öğretmen
eğitimleri ve kurumsal eğitimlerini
de sürdüren merkezde özellikle
öğrencilerin okullarda almadıkları
farklı dersler, farklı konular
veya farklı kişilerle tanıştırılması
ve öğrencilerin dünyalarının
genişletilmesi hedeflenmektedir.
Avrupa Çocuk Üniversiteleri
Birliği’ne üye olan merkez (EUCU.
NET) Avrupa Çocuk Üniversiteleri
Birliği’nin çocuk üniversitesi
vizyon ve misyonunu benimsemiş
olmakla birlikte, Avrupa Çocuk
Üniversiteleri Birliği’nin yurt dışı
tüm kongre ve faaliyetlerine aktif
katılım göstermektedir. Ücretli
ve ücretsiz eğitimlerle ülkemizin
tüm gruplarını ve tüm çocuklarını
kucaklamayı ilke edinmiş olan
merkez, ücretsiz olarak devlet ve
özel okullara kampüs içinde veya
da okullarda atölye programları
sunmaktadır.
Merkez, “researchers’ night”

İstanbul Aydın Üniversitesi
18.05.2007 tarihinde, 26526 nolu
Resmi Gazete’de 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. İstanbul
Aydın Üniversitesi’nin 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 Okulu’nun temeli,
Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfına
dayanmaktadır (AKEV).

P

roje çoğunluğu sosyoekonomik bakımından
dezavantajlı bölgeler
olan; Esenler, Güngören,
Bayrampaşa, Küçükçekmece
ve Kadıköy ilçelerindeki özel
yetenekli olarak tanılanmış
çocukların farklı eğitim
programları ve kurulacak on
iki destek odası vasıtasıyla
eğitimlerinin ve sosyal
gelişimlerinin desteklenmesini
amaçlamaktadır. Proje
kapsamında İstanbul
Aydın Üniversitesi Çocuk
Üniversitesi’nde ve 5 ilçede
toplam on iki destek eğitim
odasının açılması, farklı eğitim
programlarının ve etkili bir
destek eğitimi modelinin
tasarlanması, çocukların
psikolojik destek almalarının
sağlanması, özel yetenekli
çocukların sosyal, psikolojik
ve bilişsel gelişimlerine destek
sağlanması, özel yetenekli
bireylerin öğrenme ve gelişim
özelliklerini bilen yaratıcı ve
alanında uzman öğretmenlerin
yetiştirilmesi ve bu çocukların
ailelerinin bilinç düzeylerinin
arttırılması hedeflenmiştir.
Projeyle öğretmen eğitimi
programı ile destek eğitim

ve Kadıköy ilçelerinde bulunan
bu destek eğitim odalarından
6-9 yaş grubu 200 öğrenci fayda
sağlamıştır.

odası programlarının
uygulanmasında görev
alacak 100 öğretmenin özel
yeteneklilerin öğrenme
ve gelişim özelliklerini
bilen yetenekli ve yaratıcı
öğretmenler olarak bilgi ve

becerileri geliştirilmiştir. İki
tanesi Aydın Üniversitesi’nde
olmak üzere toplam 5 ilçede
10 okulda 12 destek odası
açılmıştır. Ayrıca projeden
Esenler, Bayrampaşa,
Güngören, Küçükçekmece

(Avrupa Bilim ve Eğlence Günü),
İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk
Üniversitesi–Liverpool Üniversitesi
‘’What We Recommend’’ projesi,
“Dezavantajlı Özel Yetenekli
Çocuklar için Zenginleştirilmiş
Destek Eğitim Programı” projesi,
“Improving E-Learning Training
Competences of Adult Education
Teachers “(Yetişkin Eğitmenlerinin
Uzaktan Eğitim Yetkinliklerinin
Geliştirilmesi) ve “Okulum Beni
Anlıyor Yeteneğimi Destek Eğitim
Odasıyla Destekliyor” projelerini
yürütmüştür.

Projeyle, öğretmen
eğitimi programı ile
destek eğitim odası
programlarının
uygulanmasında görev
alacak 100 öğretmenin
özel yeteneklilerin
öğrenme ve gelişim
özelliklerini bilen
yetenekli ve yaratıcı
öğretmenler olarak
bilgi ve becerileri
geliştirilmiştir.
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Oyun Temelli Dil Beceri
Programı
PROJENİN ADI:
Oyun Temelli Dil Beceri
Programı

YARARLANICININ
ADI:
Bayrampaşa Sosyal
Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı

PROJE ORTAKLARI:
İstanbul Sabahattin
Zaim Üniversitesi,
Bayrampaşa İlçe Millî
Eğitim Müdürlüğü

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
504.330,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90 - 453.896,63 TL

P

rojenin amacı, evrensel
ahlaki değerlerle
desteklenen oyun ve
terapi temelli bir dil
beceri programıyla mülteci
çocukların Türk eğitim
sistemine uyum sürecine
katkı sağlarken kendilerine
ve ailelerine destek olmaktır.
Proje süresince Bayrampaşa
ilçesi ilkokullarında eğitim
gören travma sonrası
bozukluklar yaşayan 60
mülteci çocuğun fiziksel
ve psikolojik gelişimlerini
tamamlamalarına ve sağlıklı
iletişim kurmalarına yönelik
evrensel ahlaki değerlerle
desteklenen oyun ve terapi
temelli bir dil beceri programı
hayata geçirilmiştir.
Projede savaşın yaşandığı
topraklardan ülkemize gelen
mülteci çocukların savaşın
üzerlerinde bıraktığı veya
oluşturduğu travma sonrası
bozukluğu öncelikle ortadan
kaldırmaya yönelik çalışmalar
yapılması planlanmıştır.
Bunun yanı sıra eğitimlerinin
devamı ve sağlıklı iletişim
kurabilmeleri için gerekli olan
dil becerilerini kazanmalarına
yönelik evrensel ahlaki
değerlerle desteklenen oyun
temelli dil beceri programının
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oluşturulması ve uygulama
salonu ve terapi odaları olarak
dizayn edilen fiziki koşullarda
uygulanmaya konulması
sağlanmıştır. Bu amaçla
745 öğrenciden 60 öğrenci
good-enough (adam çiz)
testi uygulanarak seçilmiş ve
projeye dâhil edilmiştir.
Mülteci çocukların terapi
ve dil becerileri eğitimleri
devam ederken aileokul-çocuk dengesinin
bir ayağını oluşturan
Bayrampaşa’daki ilkokul
öğretmenlerine, sınıflarındaki
mülteci çocukların yeni
yaşam ortamlarına uyum

sağlamalarına nasıl destek
verecekleri konusunda
seminerler verilmiş ve
mülteci çocukların ailelerine
sosyal iletişimle destek
programları yapılmıştır. Ayrıca
projenin tüm sürecinde
mülteci çocuklara haftasonu
etkinliklerinde koçluk yapacak
20 gence “öz-koçluk” eğitimi
verilmiştir.
Proje katılımcı olarak yer alan
60 Suriyeli öğrenci 745 öğrenci
arasından good-enough
(adam çiz) testi uygulanarak
seçilmiştir. Bu sayede hem
yetenekli hem travmatik
öğrencilerin seçilmesinde

kolaylık sağlanmıştır.
Proje çerçevesinde seçilen
öğrencilere 220 saat Türkçe
eğitimi verilmiş ve 220 saat
psikolojik destek sağlanmıştır.
Bununla birlikte 144 ilkokul
öğretmenine Suriyeli
çocuklarının durum ve
gelişimleri ile ilgili bilgilendirme
ve farkındalık semineri
gerçekleşmiştir. Ayrıca belirli
zamanlarda okul rehber
öğretmenleri projede yer
alan eğitmenler tarafından
ziyaret edilerek istişarede
bulunulmuştur. Projenin
sürdürülebilirliğini sağlamak
amacıyla Suriyeli öğrencisi
bulunan ilkokullarda oyun
temelli dil beceri programı
ile Türkçe kursları açılmıştır.
Okul rehber öğretmenlerinin
bilgilendirilmesi süreçleri
devam etmekte olup, deneyim
paylaşımının tamamlanmasıyla
okul rehberlik servislerinin
Suriyeli çocuklara yönelik
psikolojik destekleri daha etkin
hale gelecektir.

Bayrampaşa Sosyal
Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı
Bayrampaşa Kaymakamlığı
Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı Başkanlığı
3294 sayılı kanuna göre

kurulmuştur.
3294 sayılı kanunun amacı;
fakru zaruret içinde ve muhtaç
durumda bulunan vatandaşlar
ile her ne suretle olursa olsun
Türkiye’ye kabul edilmiş
veya gelmiş olan kişilere
yardım etmek, sosyal adaleti
pekiştirici tedbirler alarak gelir
dağılımının adilane bir şekilde
tevzi edilmesini sağlamak,
sosyal yardımlaşma ve
dayanışmayı teşvik etmektir.
Bu kapsamda, Bayrampaşa
Kaymakamlığı Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı Başkanlığı ilçe
sınırları içinde ikamet eden
vatandaşlara gerektiğinde
gerekli yardımı 3294 sayılı
kanun hükümlerine göre
yapmaktadır.

Projede savaşın
yaşandığı topraklardan
ülkemize gelen mülteci
çocukların savaşın
üzerlerinde bıraktığı
veya oluşturduğu travma
sonrası bozukluğu
öncelikle ortadan
kaldırmaya yönelik
çalışmalar yapılması
planlanmıştır.

99 İSTKA

4-4’lük Destek
Eğitim Odası
PROJENİN ADI:
4-4’lük Destek Eğitim
Odası

YARARLANICININ
ADI:
Boğaziçi İlim ve
Kültür Vakfı

PROJE ORTAKLARI:
İstanbul Teknik
Üniversitesi, Yıldız
Teknik Üniversitesi,
Sarıyer İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
803.650,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90 – 723.285,00 TL

Boğaziçi İlim ve
Kültür Vakfı

Ö

zel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’nün özel eğitim
kapsamındaki öğrenci
gruplarına yönelik uygulamaları
olmasına rağmen, aynı kapsamdaki
üstün zekâlı çocuklara yönelik
bir eğitim programı çoğunlukla
bulunmamaktadır. Bu durum üstün
zekâlı çocukların eğitimde fırsat
eşitliğinden mahrum kalmasına
neden olmaktadır. Projenin amacı,
üstün zekâlı çocukların eğitim
ihtiyacına cevap verecek tasarımlı
mekânlar, yapılandırılmış müfredat
ve materyallerle desteklenmesidir.
Proje, üstün zekâlı çocukların
ihtiyaçlarına göre yapılandırılmış
gruplama, zenginleştirme ve
hızlandırma uygulamalarıyla
bu çocukların bilinçli, duyarlı,
özgüveni ve motivasyonu yüksek,
becerilerini kullanarak geliştiren
ve toplumsal hayatta aktif
bireyler olarak yetiştirilmesini
hedeflemiştir. Böylece proje,
sosyal ve ekonomik yönden
dezavantajlı durumda olan üstün
zekâlı çocukların ve ailelerinin
sosyal hayata katılımına destek
verecek, üstün zekâlı çocukların
zihinsel, duygusal, sosyal ve
ruhsal gelişimlerinin ve akademik
başarılarının desteklenmesini
sağlayacaktır.

İSTKA 100

Proje kapsamında İstanbul Sarıyer
ilçesinde 20 devlet okuluna
Destek Eğitim Odası kurulmuş,
bu odalar; zekâ ve akıl oyunları,
bilim ve deney, robotik ve sıra
dışı düşünme materyalleri ile
desteklenmiştir. Proje süreci
içerisinde Sarıyer ilçesi devlet
okullarında görev yapan 215
öğretmene toplamda 140 saatlik
eğitim programları düzenlenmiştir.
“Üstün Potansiyelli Çocukla
Yaşamak”, “Zekâ Nedir?”, “ Sıradışı
Düşünme”, “Girişimcilik Nedir?“,
“Evde Üstün Potansiyelli Çocuklarda
Sıradışı Düşünme Becerileri

Çalışmaları”, “Üstün Potansiyelli
Çocukların Zihinsel Aktivitelerini
ve Becerilerini Geliştiren Materyal
ve Uygulamalar”, “Çocukların
Yetenek ve İlgi Alanları Göz
Önünde Bulundurularak Nasıl Bir
Mesleki Yönlendirme Yapılmalıdır?”
ve “Üstün Potansiyelli Çocuklarda
Aile Danışmanlığı” konularında
ebeveyn ve öğretmenlere yönelik
9 adet seminer düzenlenmiştir.
Bununla birlikte, 1550 öğrenciye
özel yetenekliler için hazırlanan
müfredatlarla destek eğitim
odalarında eğitim imkânı
sağlamıştır.

Sarıyer ilçesi Maden
mahallesinde bulunan Vakıf
ve Vakfa bağlı Boğazhisar
Eğitim Kurumları, 2008
yılından bu yana potansiyeli
yüksek çocuklar ile çalışmalar
yürütmektedir. Vakıf sadece
Sarıyer değil tüm İstanbul
genelindeki üstün potansiyelli
çocuklarla çalışmalarını
sürdürmektedir.
Vakıf kurulduğu günden
bu yana yaptığı çalışmalar,
yürüttüğü ya da ortak
olduğu projeler ile alanında
ses getirmeyi ve dikkatleri
üzerine çekmeyi başarmıştır.
Türkiye’de ilk ve tek olarak
patentli gelişim atölyelerini
bünyesinde barındıran kurum,
kurumsal noktada bilinirliği
yüksek, kurumsal temelleri
sağlam ve iç dinamiğe sahip
bir yapıdadır. Her geçen
gün güçlenen ve büyüyen
yapısıyla vakıf, İstanbul’da
ve Türkiye’de üstün zekâlılar
okulu denildiğinde akla gelen
ve tercih edilen bir kurumdur.
Boğaziçi İlim ve Kültür
Vakfı misyon ve vizyonu

açısından bakıldığında;
üst düzey potansiyel ve
performansa sahip çocukları
tespit etmeyi, becerilerini
geliştirmeyi, bu çalışmaların
yaygınlaşmasını sağlamak
amaçlı örnek çalışmalar
teşkil etmeyi, bireylerin
yetenekleri noktasında
yönlendirilmelerini
desteklemeyi ve bireyleri
ülkemizin ve dünyanın
sahip olduğu sorunlara ve
içinde bulunduğu sektörlerin
sorunlarına yaratıcı çözümler
getirebilen, hayal güçleri
gelişmiş kişiler olarak
yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Proje kapsamında İstanbul Sarıyer
ilçesinde 20 devlet okuluna Destek Eğitim
Odası kurulmuş, bu odalar; zekâ ve akıl oyunları,
bilim ve deney, robotik ve sıra dışı düşünme
materyalleri ile desteklenmiştir. Proje süreci
içerisinde Sarıyer ilçesi devlet okullarında görev
yapan 215 öğretmene toplamda 140 saatlik
eğitim programları düzenlenmiştir.

101 İSTKA

KÂR AMACI GÜTMEYEN
KURULUŞLARA YÖNELİK

GİRİŞİMCİLİK
MALİ DESTEK PROGRAMI
İSTKA 102

103 İSTKA

Girişimlerin Ulusal ve
Uluslararası Pazarlara
Açılmasını Destekleyici
Kuluçka Merkezi
PROJENİN ADI:
Girişimlerin Ulusal ve
Uluslararası Pazarlara
Açılmasını Destekleyici
Kuluçka Merkezi

YARARLANICININ
ADI:
Sabancı
Üniversitesi,
Yönetim Bilimleri
Fakültesi

PROJE ORTAKLARI:
Türkiye Girişimcilik
Vakfı

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
463.500,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90 – 417.150,00 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: Siemens Türkiye A.Ş.

Sabancı Üniversitesi

P

roje, teknoloji tabanlı iş fikri
sahibi girişimcilerin pazara
çıkmadan evvel iş fikirlerini
olgunlaştırmaları, ulusal
ve uluslararası müşteri ve pazar
taleplerine uygun iş modelleri
kurgulamaları ve bunları test
edebilmelerinin yanı sıra yerli
ve yabancı yatırımcılar ile farklı
fon kaynaklarına erişimlerinin
sağlanabilmesi amacıyla temel
ve uygulamalı girişimcilik eğitimi
programlarının yürütüleceği, farklı
sektörlerdeki uzmanlık sahibi
kişiler tarafından mentorluk
desteklerinin verileceği ve
girişimcilerin birlikte çalışma
kültürü edinebilmeleri için ortak
çalışma alanlarının sunulacağı
ve düzenli aralıklarla yatırımcıgirişimci buluşmaları, tecrübe
paylaşım etkinlikleri ile uluslararası
pazarlara erişim faaliyetlerinin
uygulanacağı ‘Girişim Hızlandırma
ve Kuluçka Merkezinin’ kurulması
amacını taşımaktadır.
Proje kapsamında; 2 ayrı döngüde
(2017/1 ve 2017/2) toplam
25 girişim ekibinin katıldığı
Hızlandırma Programı yürütülmüş
ve bu doğrultuda hızlandırma
programı girişimcilerine toplamda
60 saat temel ve uygulamalı
girişimcilik eğitimi ve 80 saat
birebir ve grup mentorluğu

İSTKA 104

Programı girişimcileri başta olmak
üzere teknoloji tabanlı iş fikri sahibi
28 adet girişim ekibine ‘Ulusal ve
Uluslararası Hibe Fonları’ ile ‘İş ve
Müşteri Geliştirme’ konularında
danışmanlık desteği verilmiş ve
bu doğrultuda 4’ü STARTUPGLOBE
Hızlandırma Programından olmak
üzere 6 girişim ekibinin ulusal ArGe fonlarından toplamda 900.000
TL hibe desteği alması sağlanmıştır.

desteğinin yanı sıra iş ve müşteri
geliştirme ile iş modeli tasarımı
danışmanlığı desteği sağlanmıştır.
Ayrıca, 2 ayrı uluslararası pazarlara
erişim turu düzenlenmiş ve bu
doğrultuda 10 girişim ekibinin
katılımıyla İngiltere’nin Londra
şehrinde; yatırımcılar, melek
yatırım ağı ve risk sermayesi
şirketi temsilcileri, hızlandırma ve
kuluçka merkezi yöneticilerinin
yanı sıra diğer ekosistem
paydaşlarıyla görüşmeler, atölye
çalışmaları ve Demoday etkinliği
içeren 1’er haftalık programlar
yürütülmüştür. Farklı tarihlerde 2
ayrı Demoday/Showcase etkinliği
düzenlenmiş ve STARTUP GLOBE
Hızlandırma Programı 2017/1
dönemi ile 2017/2 dönemi mezunu

12 adet girişimcinin girişimlerini
tanıtmaları sağlanmıştır. Ayrıca,
12 ayrı tecrübe paylaşımı etkinliği
düzenlenmiş ve bu doğrultuda
31 farklı kurumsal şirket ve
organizasyonu temsilen 34 farklı
konuk ağırlanmış ve toplamda
668 kişinin bu etkinliklere katılımı
sağlanmıştır. Projede 5 ayrı
‘Yatırımcı-Girişimci Buluşması’
etkinliği düzenlenmiş ve bu
doğrultuda 11’i STARTUP GLOBE
Hızlandırma Programından toplam
33 adet girişim ekibine yatırımcılar
ve melek yatırım ağları ile risk
sermayesi şirketi yöneticilerinin
karşısında projelerini sunma
imkânı sağlanmıştır.

Türkiye’den ve yurtdışından
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 Üniversitesi’nde 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, Finans
Mükemmeliyet Merkezi (CEF),
Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri
Araştırma ve Uygulama Merkezi
(TÜMER), Toplumsal Cinsiyet ve
Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet
Merkezi, Veri Analitiği Araştırma
ve Uygulama Merkezi, Nano Tanı

İçin Fonksiyonel Yüzey ve Ara
Yüzeyler Araştırma ve Uygulama
Merkezi forumlarda; TÜSİAD
Sabancı Üniversitesi Rekabet
Forumu, Sabancı Üniversitesi
Kurumsal Yönetim Forumu, bilim,
teknoloji ve sanat alanlarında,
disiplinler arası bir yaklaşımla
yürütülmektedir.
Sabancı Üniversitesini farklılaştıran
ve öne çıkaran en önemli
özelliklerden bir tanesi üniversitesanayi 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
uluslar arası 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.

25 girişim ekibinin
katıldığı Hızlandırma
Programı yürütülmüş ve
bu doğrultuda hızlandırma
programı girişimcilerine
toplamda 60 saat temel
ve uygulamalı girişimcilik
eğitimi ve 80 saat birebir ve
grup mentorluğu desteğinin
yanı sıra iş ve müşteri
geliştirme ile iş modeli
tasarımı danışmanlığı desteği
sağlanmıştır.

STARTUP GLOBE Hızlandırma
105 İSTKA

Hayvansal Ürünler Sektöründe
Genç Girişimciliğin
Geliştirilmesi Projesi
PROJENİN ADI:
Hayvansal Ürünler
Sektöründe Genç
Girişimciliğin
Geliştirilmesi Projesi

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul İli Damızlık
Manda Yetiştiricileri
Birliği

PROJE ORTAKLARI:
T.C İstanbul Valiliği
İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
761.858,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%84,04 – 640.293,21 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: İBB Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi, İstanbul İli
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, İstanbul İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği, Çatalca Halk Eğitim Merkezi

B

u projenin amacı
hayvancılık
sektöründeki tek düze
et ve süt üretiminin
dışında ürün çeşitliliğini
artıracak yönde genç
girişimcilerin desteklenmesi,
hayvancılıktan elde edilen
kazancın artırılması ve
tüketicinin daha sağlıklı ve
güvenilir ürünler tüketmesini
sağlamaktır. Bu amaca
istinaden hayvancılık
alanında faaliyet gösteren
20-29 yaş arası 15 kadın ve
40 erkek girişimciye yönelik
eğitim ve danışmanlık
hizmetlerinin niteliğinin
artırılması hedeflenmiş ve
onlara yönelik ortak kullanım
alanları oluşturulmuştur.
Bu kapsamda İstanbul İli
Damızlık Manda Yetiştiricileri
Birliği ile İstanbul İl Gıda,
Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü ortaklığında
hayvancılık ve hayvansal
ürünler konusunda gençleri
girişimci olmaya yönlendirip
teşvikte bulunacak
Hayvancılık ve Hayvansal
Ürünler Girişimcilik Merkezi
açılmıştır. Ayrıca genç

İSTKA 106

girişimcilerin kullanımına
açık bir imalathane açılmıştır.
Bu kapsamda 66 kursiyere
yoğurt üretimi, kaymak
üretimi, peynir üretimi,
dondurma üretimi ve
tereyağı üretimi konularında
toplamda 704 saatlik teorik
ve uygulamalı eğitimler
verilmiştir. Teknik eğitimlerin
ardından KOSGEB uygulamalı
girişimcilik eğitimine kayıt
yaptıran kursiyerlerin 46’sı

katılım belgesi almaya hak
kazanmıştır. Kursiyerlere
ayrıca hayvancılık
alanında mesleki beceri
kazandıracak danışmanlık
hizmeti sunulmuştur.
Ayrıca, girişimcilik
alanında hedef kitleye
yönelik 4 bilinçlendirme
semineri düzenlenmiştir.
Bununla birlikte, proje
kapsamında 2 işletme gezisi
gerçekleştirilmiştir.

İstanbul İli Damızlık
Manda Yetiştiricileri
Birliği

İstanbul İli Damızlık Manda
Yetiştiricileri Birliği 2010
yılından itibaren aktif olarak
üyelerine hizmet vermektedir.
Seminerler, paneller ve eğitim
gezileri ile ıslah projelerini
yürütmekte ve yaşanabilecek
koordinasyon ve iletişim
sorunlarını çözerek verimsizliği
ve gereksiz kaynak kayıplarını
engellemektedir. Birlik, Namık
Kemal Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Zootekni Bölümü
ve Tarım Ekonomisi Bölümü
ve Veteriner Fakültesiyle
süt ve et üretimi ile ilgili
genetik üzerine ortak
çalışmalarda bulunmuştur.
Birlik, 2011 yılında Tarımsal
Araştırmalar ve Politikalar
Genel Müdürlüğü’nün “Halk
Elinde Ülkesel Manda Islahı”
projesine dâhil olmuştur.
Ayrıca Birlik, 2013 yılında
Tayland/Phuket’te yapılan
7. Asya Manda Kongresi’ne
katılarak, 8. Asya Manda
Kongresi’nin Türkiye’de

düzenlenmesine vesile
olmuştur.
2015 yılında İstanbul Kalkınma
Ajansı destekli yürüttüğü
‘‘Çiftliğimizden Soframıza
Sağlıklı Yarınlar’’ projesi
başarıyla sürdürülmüş
ve kazanılan tecrübelerle
proje yönetiminde yeterlilik
kazanılmıştır. Bu projeyle
kurulan laboratuvar
sayesinde 40/83 EK H-3.1 süt
üretiminin hijyen ve temizlik
değerleri AB standartlarına
kavuşturulmuştur.

Projenin amacı hayvancılık
sektöründeki tek düze et ve
süt üretiminin dışında ürün
çeşitliliğini artıracak yönde genç
girişimcilerin desteklenmesi,
hayvancılıktan elde edilen
kazancın artırılması ve tüketicinin
daha sağlıklı ve güvenilir ürünler
tüketmesini sağlamaktır.

107 İSTKA

AKAGİM (Ataşehir Kadın
Girişimcilik Merkezi)
PROJENİN ADI:
AKAGİM (Ataşehir Kadın
Girişimcilik Merkezi)

YARARLANICININ
ADI:
Ataşehir Belediyesi

PROJE ORTAKLARI:
Ataşehir Kaymakamlığı

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
599.575,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%89,99 – 539.561,07 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

P

roje, Ataşehir ilçesinde
girişimci adayı ve
kendi hesabına çalışan
kadınların; yaratıcı
iş fikri geliştirme, yenilikçi
girişimcilik, iş yönetimi/
geliştirme, e-ticaret eğitimi,
uygulama ve danışmanlık
hizmetleri aracılığı ile
kendine güvenen ve yaratıcı
kadınlar olarak bireysel
veya diğerleri ile işbirliği
içinde rekabet gücü yüksek
girişimlerde bulunmalarına
ve katma değeri yüksek ürün
ve hizmetler geliştirerek,
ekonomik ve sosyal
hayatta daha etkin yer
almalarına katkı sağlamayı
amaçlamaktadır.
Proje kapsamında kurulan
AKAGİM’e işletme sahibi 25
kadın yerleştirilmiştir. Yine
proje kapsamında 52 kadın
10 saatlik e-ticaret eğitimi
almış ve 30 kadın kurulan
atölyelerden yararlanmıştır.
Ayrıca, 159 kadın yaratıcı
iş fikri geliştirme atölye
çalışmalarına 160 kadın
iş yönetimi ve geliştirme
eğitimlerine; 170 kadın ise
Kosgeb UGE’e ve 49’u iş
planı hazırlama çalışmalarına
katılım sağlamıştır. Bununla
birlikte proje kapsamında
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3 açık pazar etkinliği
gerçekleştirilmiş ve 27 ayrı
noktada stant kurulmuştur.
Proje, kadınların ekonomik,
sosyal ve kültürel yaşamda
aktif rol üstlenmelerine
ve kadınların girişimciliğe
özendirilerek yerel ve
bölgesel gelişmeye katkıda
bulunmalarına katkı
sağlamıştır.

Ataşehir Belediyesi
Ataşehir Belediyesi, 2009
senesinde kurulmuş olup

27 müdürlükle hizmet
vermektedir. İyi yetişmiş
kalifiye personeller 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 olma
amacıyla hizmetlerini hayata
geçirmektedir.

Ataşehir ilçesinde mutlu
birey ve güçlü ailelerden
oluşan huzurlu bir toplum
için, hâlihazırda mevcut
altı Ataevi Sosyal Hizmet
Merkezinde sosyal
riskleri önleyici politikalar
uygulanmaktadır. Merkezler
bünyesinde çeşitli kurslar
düzenlenmekte, talep
eden çocuk ve yetişkinlere
psikolojik ve pedagojik
danışmanlık hizmeti
verilmektedir. Kurslardan
faydalanan kadınların
çocukları, merkezlerdeki
oyun evlerinde çeşitli
etkinliklere katılmaktadırlar.
Oyun evlerinin kuruluşuyla,
kadınların sosyal hayata
katılımlarının önündeki
engellerin kaldırılması
amaçlanmıştır. Benzer
şekilde, Ataevlerinde
ortaöğretim yedi ve
sekizinci sınıf öğrencilerine
liselere geçiş sınavlarına
hazırlık kursları, diğer
ilköğretim öğrencilerine
ise ders destek kursları

düzenlemektedir. “Çağdaş
Yaşanabilir Bir Ataşehir”
sloganıyla sunulan
hizmetler, yürütülmekte
ve üretilmekte olan
projelerle ilçede
yaşayan halkın refahı,
sosyal yaşam kalitesi
ve huzuru ön planda
tutularak faaliyetler
gerçekleştirilmektedir.

Proje, kadınların
ekonomik, sosyal ve kültürel
yaşamda aktif rol üstlenmelerine
ve kadınların girişimciliğe
özendirilerek yerel ve bölgesel
gelişmeye katkıda bulunmalarına
katkı sağlamıştır.
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İşbaşı Eğitimi ile Girişimci
Yetiştirme Verimlilik ve Pazar
Araştırma Merkezi
PROJENİN ADI:
İşbaşı Eğitimi ile
Girişimci Yetiştirme
Verimlilik ve Pazar
Araştırma Merkezi

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul Sabahattin
Zaim Üniversitesi

PROJE ORTAKLARI:
KOSGEB İkitelli
Müdürlüğü, Dünya
Erdemli Sanayici ve
İşadamları Derneği

P

roje, Girişimci
Yetiştirme Verimlilik
ve Pazar Araştırma
Merkezi ve
verilecek işbaşı eğitimler
ile girişimcilik kültürünün
yaygınlaştırılmasını ve
niteliğinin artırılmasını
amaçlamaktadır. Proje
kapsamında toplam
450 saatlik genişletilmiş
girişimcilik eğitimi
verilmiştir. Ayrıca, 91
KOSGEB girişimcilik sertifikası
dağıtılmış, 12 firma verimlilik
analizi gerçekleştirilmiş,
10 pazar araştırması
analizi yapılmış, 20 kişilik
girişimci adayı analist olarak
yetiştirilmiş ve Verimlilik
ve Pazar Araştırması
Merkezi kurulumu
gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Sabahattin
Zaim Üniversitesi

İstanbul Sabahattin Zaim
Üniversitesi 8 fakülte, Sosyal
ve Fen Bilimleri Enstitüsü,
lisans, yüksek lisans ve
doktora eğitim-öğretim
ve araştırma alanlarında
faaliyetlerini sürdürmektedir.
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Kurum, Sürekli Eğitim
Merkezi faaliyetleri, Kariyer
Merkezi, öğrenci kulüpleri
faaliyetleri ve Teknoloji
Transfer Ofisi faaliyetleri
ile 8 farklı alanda
araştırma ve uygulama
merkezleriyle araştırma
ve uygulama faaliyetlerini
yürütmektedir.

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
232.025,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
% 86,55 - 200.817,64 TL

Proje, Girişimci
Yetiştirme Verimlilik ve
Pazar Araştırma Merkezi
ve verilecek işbaşı eğitimler
ile girişimcilik kültürünün
yaygınlaştırılması ve
niteliğinin artırılması
amaçlamaktadır. Proje
kapsamında toplam
450 saatlik genişletilmiş
girişimcilik eğitimi
verilmiştir.

111 İSTKA

Girişimciliğin Yolunu
Küçükçekmece Aydınlatıyor
PROJENİN ADI:
Girişimciliğin Yolunu
Küçükçekmece
Aydınlatıyor

YARARLANICININ
ADI:
Küçükçekmece
Belediyesi

PROJE ORTAKLARI:
Küçükçekmece
Kaymakamlığı,
İstanbul Üniversitesi
Rektörlüğü

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
831.210,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%87,57 – 727.886,51 TL

P

roje ile ilçede yaşayan
girişimci adaylarının
yenilikçi ve yaratıcı
girişimcilik eğitimleri,
proje hazırlama desteği ve açık
girişimcilik ofisi altyapısıyla
işlerini kurmaya teşvik edilmesi
amaçlanmıştır. Bu kapsamda
KOSGEB ve Halk Eğitim Merkezi
onaylı modüllerle yaratıcı
girişimcilik eğitimlerinin verilmesi
öngörülmüş, Küçükçekmece
İstihdam Merkezi’nin kapasitesinin
artırılarak ve etkinlikler
çeşitlendirilerek girişimcilerin
istihdam edilebilirliklerinin
artırılması hedeflenmiştir.
Proje kapsamında Küçükçekmece
Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi
(KÜGİM) kurulmuş ve KOSGEB
sertifikalı uygulamalı girişimcilik
eğitimleri 32 saat süreyle 4
modülden oluşacak şekilde
katılımcılara verilmiştir. Uygulamalı
girişimcilik eğitimlerine 575 kişi
başvurmuş, 205 kişi eğitimlere
katılmış, 151 kişi ise kriterleri
yerine getirerek sertifika almaya
hak kazanmıştır. Halk Eğitim
Müdürlüğü ile yapılan işbirliği
protokolü kapsamında Hayat Boyu
Öğrenme modülleri üzerinden
verilen IOS ile mobil programlama,
Android ile mobil programlama ve
web tasarım eğitimlerini toplamda
83 kişi tamamlayarak sertifika
almıştır.
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Küçükçekmece
Belediyesi

Küçükçekmece ilçesi 04.07.1987
tarihli resmi gazetede yayınlanan
3392 sayılı kanunla 1’i köy 25’i
mahalle olmak üzere toplam 26
yerleşim yeri Bakırköy ilçesinden
ayrılarak kurulmuş bir ilçedir.
Fiilen ve törenle hizmete giriş
tarihi ise 15.07.1988’dir. Kurumun
faaliyet alanına 5393 sayılı
Belediye Kanunu ve diğer yasal
düzenlemelerde belirlenen tüm
işler girmektedir. Küçükçekmece
Belediyesi’nde 550’ü memur,
77’ü işçi, 2076 taşeron olmak
üzere toplam 2703 çalışan
bulunmaktadır.

Küçükçekmece Belediyesi
Belediye Başkanı başkanlığında,
6 adet başkan yardımcısının
yönetimde olduğu 24 müdürlük
bulunmaktadır. Bir başkan
yardımcısı birden çok birime
bakacak şekilde koordinasyon
sağlanmıştır. Özel Kalem
Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü, Basın Yayın
ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü,
Teftiş Kurulu Müdürlüğü ve İç
Denetçiler Başkan’a doğrudan
bağlı birimlerdir. Ayrıca kurum,
45 meclis üyesinden oluşan bir
Meclise ve 6 üyeden oluşan
Belediye Encümenine sahiptir.
Belediye, imar ve şehircilik,

çevre ve temizlik hizmetleri,
kültür hizmetleri, sosyal
belediyecilik, ilçe ve toplum
düzeni, afet yönetimi,
sağlık hizmetleri, kurumsal
gelişim ve kapasite yönetimi
alanlarında adalet ve eşitlik
ilkelerini temel alan, doğal
ve kültürel zenginlikleri
koruyan, sosyal belediyeciliğe
dayalı katılımcı, erişilebilir ve
yenilikçi hizmetler sunarak
halkın yaşam kalitesini
yükseltmek misyonuyla
hizmet vermektedir.
Belediye, ulusal ve uluslararası
hibe programlarına
başvurarak Küçükçekmece
ilçesinin artı değer
kazanması için çalışmaktadır.
Küçükçekmece Belediyesi
hibe projelerini Strateji
Geliştirme Müdürlüğü’nün
koordinasyonunda
sürdürmektedir. 2010 yılında
kurulan Strateji Geliştirme
Müdürlüğü, Avrupa Birliği
Merkezi Finans İhale Kurumu,

İstanbul Kalkınma Ajansı,
Başbakanlık Tanıtım
Fonu, Birleşmiş Milletler,
uluslararası donör kuruluşlar
ve konsolosluklardan aldığı
hibelerle ilçede afet, göç,
kültür, tecrübe paylaşımı,
teknoloji, bağımlılık,
balıkçılık ve girişimcilik
alanlarında projeler
geliştirmiş ve uygulamıştır.

Proje kapsamında
Küçükçekmece Girişimcilik ve
İnovasyon Merkezi (KÜGİM)
kurulmuş ve KOSGEB sertifikalı
uygulamalı girişimcilik eğitimleri 32
saat süreyle 4 modülden oluşacak
şekilde katılımcılara verilmiştir.

113 İSTKA

Sosyal Girişimcilik Programı
(SoGiP)
PROJENİN ADI:
Sosyal Girişimcilik
Programı (SoGiP)

YARARLANICININ
ADI:
Boğaziçi Üniversitesi
Mezunu İş İnsanları
Derneği

PROJE ORTAKLARI:
Genç Başarı Eğitim Vakfı
(GBEV)

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
430.050,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90 - 387.044,95 TL

B

oğaziçi Üniversitesi
Mezunu İş İnsanları
Derneği (BRM)’nin
temel misyonlarından
birisi sosyal girişimleri ve
girişimcileri desteklemektir.
BRM bu projeyle üniversite
öğrencileri arasında sosyal
girişimciliği teşvik etmeyi,
yaygınlaştırmayı ve bu alanla
ilgilenen gençlere temel
yetkinlikler kazandırmayı
amaçlamıştır. Proje, sosyal
girişimcilik programıyla
İstanbul genelinde üniversite
öğrencileri arasında
sosyal girişimcilik ile ilgili
farkındalık yaratılması ve
bu alanı ileride bir kariyer
yolu olarak düşünebilecek
öğrencilere temel bir eğitim
verilmesi hedeflenmiştir.
Proje kapsamında 11
değişik üniversiteden 545
öğrenciye sosyal girişimcilik
tanıtım seminerleri, 147
öğrenciye ise 72’şer saatlik
sosyal girişimcilik eğitimleri
verilmiştir.
Program sürecinde yapılan
çalışmalarda Beşiktaş
Belediyesi, Bankalararası
Kart Merkezi (BKM),
Procter&Gamble (P&G) ve
Eti Gıda kurumları çözüm
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ortağı olarak yer almış,
kurum olarak ilgilendikleri
sosyal fayda alanlarında
proje konuları getirerek
öğrencilerin bu alanlarda
proje fikirleri geliştirme
çalışmaları yapmalarını
sağlamış ve yine bu
süreçte sosyal girişimci
adaylarına mentorluk desteği
sağlamışlardır.

Girişimcilik Sertifikası almaya
hak kazanmışlardır. Ayrıca
program, sosyal medya ve
SOGİP web sitesi üzerinden
seminerlere ve eğitimlere
katılan öğrencilerin dışında
geniş bir üniversiteli
kitlesine ulaşarak gençler
arasında sosyal girişimciliğin
tanınmasına önemli katkıda
bulunmuştur.

Program sonunda öğrenciler
29 adet özgün sosyal
girişimcilik proje fikri
geliştirerek çözüm ortağı
kurumlara sunmuşlardır.
Süreç sonunda eğitim
programına katılan
tüm öğrenciler KOSGEB
Girişimcilik Sertifikası ve
Boğaziçi Üniversitesi Sosyal

Boğaziçi
Üniversitesi
Mezunu İş İnsanları
Derneği

çatısı altında işbirliği yaptığı;
tecrübe, bilgi ve yeteneklerini
üyelerine, üniversite
paydaşlarına ve topluma
fayda yaratmak üzere
paylaştığı bir sivil toplum
kuruluşudur.
BRM, gelir dağılımı eşitliği,
toplumsal barış ve ekolojik
denge için toplumsal fayda
ve sosyal etki üretiminin
kurumsal iş modellerinin
ayrılmaz bir parçası olması
gerektiğini savunur ve
ülkemizde bu dönüşümün
öncülüğünü yapar. BRM
bu misyon doğrultusunda
kapsayıcı işletmeleri,
sosyal girişimleri ve bu
alanda çalışan diğer tüm
paydaşları destekleyen
faaliyetlerde bulunur ve
programlar yürütür. BRM
bu misyonu doğrultusunda
sosyal girişimcilere yönelik
destek programları planlar
ve gerçekleştirir, sosyal
girişimcileri, kapsayıcı
işletmeleri, STK’ları,
akademisyenleri, devlet
kurumlarını ve bu alandaki
diğer tüm paydaşları bir araya
getirdiği Kapsayıcı İşletmeler

Zirvesi’ni düzenler ve
iş insanları derneği
kapasitesini kullanarak
çok çeşitli sektörlerden
firmalarla özellikle
genç sosyal girişimcileri
desteklemek üzere
mentorluk programları,
networking etkinlikleri,
fonlama olanakları
ve iş bağlantıları
gerçekleştirir.

Proje, sosyal girişimcilik
programıyla İstanbul genelinde
üniversite öğrencileri arasında sosyal
girişimcilik ile ilgili farkındalık
yaratılması ve bu alanı ileride bir
kariyer yolu olarak düşünebilecek
öğrencilere temel bir eğitim verilmesi
hedeflenmiştir.

BRM, Boğaziçi Üniversitesi
mezunu profesyonel,
girişimci, danışman gibi
değişik kariyer alanlarında
çalışan iş insanlarının
Boğaziçi’nin ortak değerleri

115 İSTKA

Denetimli Serbestlik Sanat ve
Girişimcilik Merkezi
PROJENİN ADI:
Denetimli Serbestlik
Sanat ve Girişimcilik
Merkezi

YARARLANICININ
ADI:
Bakırköy Denetimli
Serbestlik
Müdürlüğü

PROJE ORTAKLARI:
İstanbul Valiliği,
İstanbul Aydın
Üniversitesi, İstanbul
Denetimli Serbestlik
Müdürlüğü, İstanbul
Silivri Denetimli
Serbestlik Müdürlüğü,
İstanbul Anadolu
Denetimli Serbestlik
Müdürlüğü

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
595.588,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%89,99 – 535.982,00 TL

desteklenen hibe programlarına
başvurmaya hak kazanmıştır.
Proje ortakları arasında yer
alan İstanbul Aydın Üniversitesi
tarafından değerlendirilmek
üzere programın etkililiğini
ölçmek için 1661 yükümlüye ön
test, 1564 yükümlüye son test
uygulaması yapılmıştır. Proje
faaliyetleri kapsamında Bakırköy
ve İstanbul Denetimli Serbestlik
Müdürlüklerinde İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu
Öğrenme Müdürlüğü tarafından
İSMEK kursları kapsamında kurs
açılmış ve 40 kayıtlı hükümlü
katılım sağlamıştır.

P

rojenin amacı İstanbul’da
ikamet eden ve denetimli
serbestlik tedbiri altında
olan bağımlılık ve suç
tekrarı riski taşıyan hükümlüler
arasında girişimcilik kültürünün
geliştirilmesi, bu kişilerin
istihdam ve rehabilitasyonunun
sağlanması ve topluma yeniden
kazandırılması ve bahsi geçen
kişilerin girişimciliğini teşvik
ederek İstanbul’un ekonomik
ve sosyal kalkınmasına katkı
sağlamaktır. Bu kapsamda
proje İstanbul’da ikamet eden
ve denetimli serbestlik tedbiri
altında olan bağımlılık ve suç
tekrarı riski taşıyan hükümlülerin
iş bulma ve iş kurma konusunda
içinde bulundukları dezavantajlı
durumun meslek örgütleri ve
girişimciliğe destek veren diğer
kurumlarla iş birliği yaparak
azaltılmasını ve sanat ve zanaat
alanlarında faaliyet göstermek
isteyen denetimli serbestlikten
yararlanan hükümlülerin
girişimciliğine, eğitimine ve
danışmanlığına öncelik veren bir
yapı oluşturulmasını hedeflemiştir.
Ayrıca, Bakırköy, Silivri, Anadolu
ve İstanbul Denetimli Serbestlik
Müdürlüğü bünyesinde Denetimli
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Serbestlik Sanat ve Girişimcilik
Merkezi’nin tesis edilip buralarda
verilecek yaşam ve kariyer
koçluğu hizmetleri, girişimcilik
ve rehabilitasyon eğitimleri ve
uygulamalarıyla hükümlülerin
topluma kazandırılması
amaçlanmıştır.
Proje kapsamında İstanbul’da
bulunan dört Denetimli Serbestlik
Müdürlüğü’nde Sanat ve
Girişimcilik Merkezleri kurulmuştur.
Müdürlüklerde ebru, seramik,
müzik, cam ve mum atölyesi
olmak üzere toplam 14 atölye
kurulmuş ve bu atölyelerden
1246 denetimli serbestlik
yükümlüsü faydalanmıştır.
Proje ile İstanbul’daki Denetimli
Serbestlik Müdürlükleri’nde görev

yapan 39 denetimli serbestlik
uzmanı “Yaşam ve Kariyer Koçluk
Becerileri” eğitimine, 20 denetimli
serbestlik memuru KOSGEB İkitelli
Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nde
“Girişimcilik” eğitimine katılmıştır.
“Yaşam ve Kariyer Koçluk
Becerileri” eğitimine katılan uzman
personel tarafından 1671 kişiye
danışmanlık yapılmıştır. Girişimcilik
eğitimi alan personel tarafından
da 4553 denetimli serbestlik
yükümlüsüne girişimcilik semineri
verilmiştir. Kendi işini kurmak
isteyen 96 istekli denetimli
serbestlik yükümlüsü de KOSGEB
tarafından sertifikalandırılan 32
saatlik “Uygulamalı Girişimcilik
Eğitimi”ni başarı ile tamamlayarak
İŞKUR ve KOSGEB tarafından

Bakırköy Denetimli
Serbestlik Müdürlüğü

Denetimli serbestlik; şüpheli, sanık
veya hükümlünün toplum içinde
denetim ve takibinin yapıldığı,
yükümlülerin iyileştirilmesi ve
topluma kazandırılması için ihtiyaç
duyulan her türlü hizmet, program
ve kaynakların sağlandığı toplum
temelli bir ceza infaz sistemidir.
Bakırköy Denetimli Serbestlik
Müdürlüğü Bakırköy Adli
Yargı Bölgesine dâhil olan;
Avcılar, Bahçelievler, Bağcılar,
Başakşehir, Bakırköy, Beylikdüzü,

Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt,
Güngören, Küçükçekmece ve
Zeytinburnu ilçelerini kapsayan,
İstanbul’un toplam on iki ilçesine
hizmet vermektedir. Ülkemizde
denetimli serbestlik sisteminin
2005 yılında kurulmasından sonra
Bakırköy adli yargı bölgesine
hizmet vermek üzere kurulan
Bakırköy Denetimli Serbestlik
Müdürlüğü, Türkiye’de 139
denetimli serbestlik müdürlüğü
içerisinde iş yoğunluğu ve
kapsadığı alan itibarıyla kurulduğu
günden beri en yoğun müdürlük
konumundadır. Müdürlük, Bakırköy
adli yargı bölgesi itibarıyla Türkiye
nüfusunun yaklaşık %7’lik kısmına,
İstanbul’un ise yaklaşık olarak
%37’sine hizmet vermektedir.

Proje kapsamında
İstanbul'da bulunan dört
Denetimli Serbestlik
Müdürlüğünde Sanat ve
Girişimcilik Merkezleri
kurulmuştur. Ebru, seramik,
müzik, cam ve mum atölyesi
olmak üzere toplam 14
atölye kurulmuş ve bu
atölyelerden 1246 denetimli
serbestlik yükümlüsü
faydalanmıştır.
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Invest Istanbul

PROJENİN ADI:
Invest Istanbul

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul Şehir
Üniversitesi

PROJE ORTAKLARI:
Özyeğin Üniversitesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
552.654,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90 – 497.388,60 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: İTÜ NOVA TTO

P

roje; İstanbul’un ismini
girişimcilik alanında
Avrupa’ya tanıtmak, Türk
girişimcilerin ticarileştirme
faaliyetlerine destek olmak, iş
modellerinin ve ürün pazarlarının
genişlemesine katkıda bulunmak
ve yatırım ortamını yabancı
yatırımcılara tanıtmak amaçlarıyla
özdeşleşmiştir. Bu kapsamda
projeyle bütün bu amaçları
gerçekleştirilmesi yönünde Invest
Istanbul portalı kurulmuş ve
İstanbul’da ilk defa tüm girişim
ekosistemi İngilizce dilinde 7
kategoride 25 alt grupta toplanmış
ve yurtdışı online girişimcilere
tanıtılmaya başlamıştır. Portal
tamamen ücretsiz bir kullanıma
sahiptir. Bununla birlikte, 1000’in
üzerinde girişimci adayı arasından
seçilen daha önce yatırım almış
30 girişimci 8 haftalık İngiltere
pazarına yönelik hızlandırıcı
programa alınmış ve içlerinden
en iyi 20 girişimciyi Londra’da
risk sermayesi grupları ve melek
yatırımcılarla buluşturulmuştur.
Londra Borsası’nda düzenlenen
demodayde girişimcilerin
projelerine büyük ilgi olmuştur.
İstanbul’u ve girişimcilerini
Londra’da tanıtan bu etkinlik için
20 girişimci uzun bir emek sonrası
yaptıkları yatırımcı sunularıyla
gerek London&Partners gerekse
de İngiltere Kalkınma Bakanlığı’nın
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yakın ilgisini görmüştür. 4 girişim
firması direkt yatırıma kavuşurken,
2 girişim firması “Global Cleantech
Innovation” (GCIP) programında
ulusal birinci ve ulusal ikinciliği
kazanıp ülkemizi ABD’de temsil
etme hakkını kazanmış ve ABD’de
kategori birincisi olmuştur. Benzer
şekilde bir diğer girişim firması ise
Almanya’da düzenlenen “En İyi
Bilimsel Startup” yarışmasında ilk 8
arasına girmiştir.
Invest Istanbul projesi özellikle
görünürlük için birçok faaliyet
gerçekleştirmiş, gerek İstanbul’u,
gerek projeyi, gerekse girişimcileri
ön plana çıkaracak birçok
yayılım gerçekleştirmiştir. Tüm
yapılan faaliyetlerde en az 1,5
milyon kişiye ulaşıldığı raporlarla
sabitlenmiştir.

İstanbul Şehir
Üniversitesi

İstanbul Şehir Üniversitesi, 1986
yılından bu yana Bilim ve Sanat
Vakfı’na yön veren akademik
arayışın içinden doğmuştur. Gerçek
bir vakıf üniversitesi olarak yola
çıkan İstanbul Şehir Üniversitesi,
1 Haziran 2008’de Tophane’deki
irtibat ofisinde faaliyete
başlamıştır. Bu süreçte güçlü,
genç ve dinamik bir akademik
topluluğu bir araya getiren
araştırma-geliştirme grubunun
öncülüğünde, üniversitenin nitelikli
bilgi üretmek ve paylaşmak
açısından ortaya koyacağı özgün
değerler ve karşılaşabileceği ana
sorunlar tartışmaya açılmıştır.
Entelektüel müzakere ve fikrî
mübadelenin önemine binaen,

doğru soruların acele cevaplardan
daha sahici olduğuna inanarak,
içinden doğduğu toplum ve
akademi dünyasının ihtiyaçlarına
en uygun üniversite modelini
inşa etmek amacıyla, alanında
yetkin ve güçlü isimlerle
derinlemesine mülakatlara
başlanmış ve keşifsel bilginin
üretimine ve yaygınlaştırılmasına
katkıda bulunmak amaçlanarak,
özgün, katılımcı, evrensel ve
özgürlükçü perspektifiyle ve
zenginleşen ekibiyle, 2010-2011
akademik yılında ilk öğrencileri ile
buluşmuştur.
İstanbul Şehir Üniversitesi bugün
400 dönüm üzerindeki Dragos
kampüsünde, 6 fakülte, 18 bölüm,
3 enstitü, 1 Meslek Yüksek Okulu,
1 diller okulu ile faaliyetlerini
yaklaşık 5000 öğrenci ile
sürdürmektedir. Üniversite her yıl
yeni açılan bölümlerle ve Dragos
sahildeki yeni kampüsünde birçok
yeni imkânı bünyesine katarak
öğrenci ve çalışan sayısını artırarak
büyümesini gerçekleştirmektedir.
İstanbul Şehir Üniversitesi
özgüvenli, sorumluluk sahibi,
üretken, özgün ve katılımcı, insanı,
toplumu ve doğayı anlayan, iyiyi,
doğruyu ve güzeli arayan arayışta
olan bireyleri mezun etmeyi ve
hem akademik hem de idari
personeliyle bu felsefe kapsamında
büyük bir aile oluşturmayı
amaçlamaktadır.

Proje İstanbul’un ismini girişimcilik
alanında Avrupa’ya tanıtmak, Türk
girişimcilerin ticarileştirme faaliyetlerine
destek olmak, iş modellerinin ve ürün
pazarlarının genişlemesine katkıda bulunmak
ve yatırım ortamını yabancı yatırımcılara
tanıtmak amaçlarıyla özdeşleşmiştir.
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STEM Eğitimleri ile
Girişimci Gençler
PROJENİN ADI:
STEM Eğitimleri ile
Girişimci Gençler

YARARLANICININ
ADI:
Tüm Üstün Zekâlılar
Derneği

PROJE ORTAKLARI:
İstanbul Teknik
Üniversitesi, Yıldız
Teknik Üniversitesi,
Sarıyer İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
567.920,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
% 90 - 511.128,00 TL

S

TEM (Science, Technology,
Engineering, Mathematics)
fen bilimleri, teknoloji,
mühendislik ve matematik
sözcüklerinin baş harflerinden
oluşan kısaltmadır. STEM eğitimi,
öğrenci ve öğretmenlerin ilgi
ve hayat deneyimleri sonucu
şekillenmektedir ve merkezde
bulunan disipline ait özel bilgi ve
becerilerin en az bir diğer disiplin
ile bütünleştirilerek öğretilmesi
olarak tanımlanmaktadır.
STEM eğitiminin Türkiye’deki
uygulamalarında sadece Türkçe’nin
bilim dili olarak kullanımının
teşvik edilmesi ABD’deki bilimin
popülerleştirilmesi merkezli
yaklaşımlardan farklılaşma ve
Türkiye bağlamında öğrenmeyi
merkeze alma ihtiyacına
dayanmaktadır. STEM eğitimi,
ekonomik anlamda ilerleme ve
liderlik için insan gücü ihtiyacını
karşılamak ve güçlendirmek
amacıyla ve aynı zamanda,
toplumsal barış ve eğitimde fırsat
eşitliğini sağlamak amacıyla bir
araç olarak da kullanılabilmektedir.
Proje kapsamında STEM eğitimi ve
atölyelerinin eğitim sistemimiz ile
entegre edilmesi amaçlanmıştır. Bu
amaçla, entegrasyon çalışmalarının
ilk ayağını oluşturan bu proje
kurgulanmış ve İstanbul’da 5
ilçede (Bahçelievler, Esenler,
Kâğıthane, Sarıyer, Sultangazi)
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10 okulun belirlenerek, bu
okullarda görev yapan 216
öğretmenin gönüllü katılımlarıyla
toplamda 288 günlük eğitici
eğitimleri gerçekleştirilmiştir.
Proje kapsamında 10500 çocuk
doğrudan atölyelerden istifade
etme imkânı bulmuştur.
Ayrıca, “5E Modeli ile Müfredat
Oluşturma”, “STEM Nedir?” , “Fen
Atölye Çalışmaları”, “Matematik
Atölye Çalışmaları”, “Mühendislik
Atölye Çalışmaları”, “Teknoloji
Atölye Çalışmaları” ve “Girişimcilik
Atölye Çalışmaları” şeklinde 8
çalıştay düzenlenmiştir. Buna ek
olarak, her çalıştay başlığı altında
10 okulda on günlük uygulama

ve gözlem uzman eğitmenlerle
yapılmıştır. Proje kapsamında
900 çocuk değerlendirme
faaliyetine tabii tutulmuştur.
Ayrıca düzenlenen sempozyum ile
120’den fazla kurum ve kuruluşla
bir araya gelinmiş, 1000 civarında
katılımcı STEM ve proje hakkında
bilgilendirilmiştir. Proje görsel
ve yazılı basında sıklıkla yer
almış ve proje için açılan www.
stematolyesi.org sitesinde ve
sosyal medya sayfalarında duyuru
ve gelişmeler paylaşılmıştır.

yetenekli çocukların tespit
edilerek okul öncesi dönemden
başlayıp yükseköğretim sonuna
kadar aile, toplum ve eğitim
ortamlarında desteklenmesini,
geliştirilmesini, eğitimlerinin
zenginleştirilmesini, sosyokültürel etkinliklere katılımlarının
sağlanmasını amaç edinmiş,
Türkiye’nin eğitim alanında önde
gelen sivil toplum örgütüdür.
2008 yılında fikri temelleri atılan
organizasyon, 2011 yılında
dernekleşmiştir.
Dernek kuruluş amacı itibarıyla;
üstün zekâlı çocukların
zihinsel ve duygusal alanlarda
desteklenmesi, bu çocukların
sahip oldukları potansiyellerini
kullanmayı öğrenmeleri ve
performanslarını artırmaya
yönelik çalışmalar yapmalarını
sağlar. Ayrıca normal ve
parlak gelişim gösteren tüm
öğrenci gruplarının da zihinsel
performanslarını artırmaya
yönelik çalışmalar noktasında
faaliyetler yürütmektedir.
TÜZDER, alanında uzman gönüllü
destekçileriyle üstün zekâlı
ve yetenekli bireylerin milli
ve kültürel değerler ışığında;
vatanına, milletine, ailesine
ve kendisine daha faydalı
bir şekilde yetiştirilmesini
hedeflemektedir. Bu hedef

doğrultusunda, üstün zekâlı
çocukların tanılanmasının yanı
sıra üstün zekâlı olduğu tespit
edilmiş ve toplumda kendisine
uygun eğitim faaliyetleri
bulamamış çocuklar için de
çeşitli kurumlar ve üniversiteler
ile işbirliği halinde atölyeler
düzenlemektedir. Ayrıca TÜZDER,
üstün zekâlı çocuklarda olduğu
gibi tüm öğrenci gruplarının da
zihinsel ve duygusal gelişimlerini
desteklemek, çocukların bu
potansiyellerini en üst düzeyde
kullanabilmelerini sağlamak
için kurumsal danışmanlık
hizmetlerine devam etmektedir.

STEM eğitimi,
ekonomik anlamda ilerleme
ve liderlik için insan gücü
ihtiyacını karşılamak ve
güçlendirmek amacıyla ve
aynı zamanda, toplumsal
barış ve eğitimde fırsat
eşitliğini sağlamak
amacıyla bir araç olarak da
kullanılabilmektedir.

Tüm Üstün Zekâlılar
Derneği (TÜZDER)
TÜZDER, üstün zekâlı ve üstün
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Girişimci Hızlandırma
Mekanizmalarının Kurulması
ve Gelişim Takip Sisteminin
Oluşturulması
PROJENİN ADI:
Girişimci Hızlandırma
Mekanizmalarının
Kurulması ve Gelişim
Takip Sisteminin
Oluşturulması

YARARLANICININ
ADI:
Yıldız Teknik
Üniversitesi

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ:
Yıldız Teknopark

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
341.246,64 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%80,87 - 275.973,70 TL

P

rojenin genel amacı;
yenilikçi ve yaratıcı
girişimciliği yaygınlaştırarak
girişimcilik ekosistemini
güçlendirmek, İstanbul’un
ekonomik ve sosyal kalkınmasını
desteklemek amacıyla İstanbul’da
faaliyet gösteren kuluçka
merkezlerinin hızlandırma
kapasitesini arttırmak ve
girişimcilerin iş dünyasında bir
üst basamağa geçiş sürelerini
hızlandırıcı mentörlüklerin
yapılmasını ve işbirliklerinin
kurulmasını sağlamaktır.
Yıldız Kuluçka’da faaliyet
göstermekte olan girişimci
işletmelere; mentörlük,
danışmanlık (hukuki-mali-idari)
hizmetleriyle girişimcilerin
ihtiyaç duydukları yetkinlikleri
kazandırmak, girişimci-mentör,
girişimci-yatırımcı destek
mekanizmalarını oluşturmak,
web tabanlı dijital hızlandırıcı
yazılımı Gelişim ve İşbirliği Takip
Programını (GİTAP) kurmak ve
yaygınlaştırmaktır.
İstanbul’da girişimcilik kültürünün
yaygınlaştırılmasını ve işbirliğine
dayalı sürdürülebilir destek
mekanizmalarının kurulmasını
amaçlayan proje kapsamında,
girişimci işletmeler arasında
işbirlikleri oluşturularak
girişimcilerin ortak proje/ürün
geliştirme potansiyellerinin
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arttırılması çalışmaları yapılmıştır.
Bununla birlikte, girişimci-mentör
mekanizmalarının kurulmasına
ve devamlılığına ilişkin
faaliyetler gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca, girişimci-yatırımcı
mekanizmaları oluşturulmuş
girişimcilerin yatırımcılarla
düzenli aralıklarla buluşması
sağlanmıştır. Girişimcilere
ihtiyaç duydukları yetkinliklerin
kazandırılması amacıyla 80 saatlik
eğitim programı hazırlanmıştır.
Girişimcilik ekosistemi aktörlerinin
aralarındaki iletişimin ve

etkileşimin arttırılması amacıyla
web tabanlı dijital hızlandırıcı
yazılımı (GİTAP) oluşturulmuştur.
Yazılım aracılığı ile gerekli duyuru
ve bilgilendirmelerin yapılması ve
girişimci-mentör görüşmelerinin
takibi yapılabilmektedir.

YILDIZ TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ

diller yüksekokulu ve 36.000’i
aşan öğrencisi ile ülkemizin
köklü geçmişe sahip seçkin
üniversitelerinden birisidir.
Eğitim ve araştırma politikalarında
inovasyonu ön plana çıkaran
Yıldız Teknik Üniversitesi,
evrensel değerlerle donanmış,
kendini sürekli yenileyen ve etik
değerleri özümsemiş bireyler
yetiştirmeyi amaç edinmiştir.
Girişimci bir üniversite olarak,
öğrencilerini ve öğretim
elemanlarını teşvik eden
ve destekleyen bir politika
izlemekte, Teknoloji Transfer
Ofisi ve Teknopark’ın tüm
olanaklarını akademisyenlerine
ve öğrencilerine sunmaktadır.
2009 yılında YTÜ Davutpaşa
Kampüsü’nde kurulan Yıldız
Teknopark, 2014 yılı sonunda
faaliyete başlayan 23.500 m2’lik
İkitelli Yerleşkesinin de hizmete
girmesiyle 170 bin m2’lik Ar-Ge
ofis alanında hizmet vermektedir.
Yazılım, bilişim ve iletişim
teknolojileri, telekomünikasyon,
elektronik, ilaç, makine-teçhizat
imalatı, kimya, havacılık, enerji,
savunma sanayi, inşaat, gıda
gibi birçok sektörde 370 Ar-Ge
firmasına, 90 kuluçka firmasına
ve 7.000’den fazla Ar-Ge ve
yazılım personeline ev sahipliği
yapmaktadır.

Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi
2013 tarihinden itibaren
faaliyetlerine devam
etmektedir. TÜBİTAK tarafından
üniversiteler bünyesindeki
Teknoloji Transfer Ofislerinin
güçlendirilmesi ve yenilerinin
kurulmasının teşvik edilmesi
amacıyla 2012 yılında başlatılan
1513-Teknoloji Transfer Ofisleri
(TTO) Destekleme Programı
kapsamında desteklenen ilk 10
TTO projesi arasında yer almıştır.
Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi,
üniversitedeki akademik bilginin
ve know-how’ın sanayinin
ihtiyaçları doğrultusunda
kullanılması ve ülke ekonomisine
olumlu katkılar sağlaması
açısından gerekli platformları
oluşturmak konusunda bir ara
yüz görevini üstlenmektedir.

İstanbul’da
girişimcilik kültürünün
yaygınlaştırılmasını ve iş
birliğine dayalı sürdürülebilir
destek mekanizmalarının
kurulmasını amaçlayan
proje kapsamında, girişimci
işletmeler arasında
işbirlikleri oluşturularak
girişimcilerin ortak
proje/ürün geliştirme
potansiyellerinin arttırılması
çalışmaları yapılmıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi,
22 Ağustos 1911 tarihinde
Kondüktör Mekteb-i Âlisi adıyla
kurulmuştur. 11 fakülte, 2 enstitü,
2 meslek yüksekokulu, yabancı
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KÂR AMACI GÜTMEYEN
KURULUŞLARA YÖNELİK

YENİLİKÇİ
VE YARATICI
İSTANBUL
MALİ DESTEK PROGRAMI
İSTKA 124
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İleri Güvenlik ve Koruma
Teknolojileri: Kent-İçi Asimetrik
Teröre Karşı Yeni Konsept ve
Yenilikçi Balistik Ürünler
PROJENİN ADI:
İleri Güvenlik ve Koruma
Teknolojileri: Kent-İçi
Asimetrik Teröre Karşı Yeni
Konsept ve Yenilikçi Balistik
Ürünler

YARARLANICININ ADI:
Doğuş Üniversitesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.143.000,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%89,99 - 1.028.623,00 TL

neticesinde Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde kabul edilen 09
Temmuz 1997 tarih ve 4281 sayılı
kanunla açılan Doğuş Üniversitesi,
kamu tüzel kişiliğine sahip bir vakıf
üniversitesidir.

K

ent-içi terör saldırılarına
karşı güvenlik birimlerinin
klasik tedbirler ve buna
uygun koruma tedbirleri
aldığı bilinmektedir. Bu proje ile
amaçlanan; doğrudan güvenlik
birimlerinin meskun mahalde
harekat, intikal, korunma ve etkin
mücadelesine destek olabilecek
pratik, hafif, güçlendirilmiş, mobil
ve balistik korumalı koruma
teçhizatını geliştirmek ve hızla
prototip haline getirerek test
ve analiz süreçlerinden sonra
kullanılır hale getirmektir.
Amaçlanan bu hedefler
doğrultusunda proje boyunca
somut ve fiziksel olarak ortaya
konulmuş, uluslararası standartlara
uygun testler yapılarak, tamamen
yerli ve milli malzeme ve
hammadde kaynaklarından
yararlanılarak prototip koruma
ve güvenlik sistem ve teçhizatları
geliştirilmiştir. Bu kapsamda;
meskûn mahalde harekât ve
güvenliği sağlayabilecek balistik
korumalı mobil güvenlik postları
ve balistik sütre, meskûn mahalde
sürekli kontrol sağlayabilecek
harekât yeteneği sağlayan Doğuş
OpMobil, meskûn mahalde
aktif harekâtta pratik kullanımlı
kişisel ve grup koruma yapabilen
balistik özellikli kompozit koruma
kalkanları ve meskûn mahal ve
kent-içi harekâtta yer alan hafif
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zırhlı araçlar için molotof saldırısına
karşı “yanma geciktirmeflame retardant” özellikli özel
malzemeler üretilmiştir.
Üç parçalı kompozit yapıda
üretilen ve Türkiye’de ilk
sayılabilecek yeni nesil mobil
balistik sütre, hafifliği ve esnek
tasarımı ile emniyet, güvenlik
ve silahlı kuvvetler birimlerine
meskûn mahalde, her türlü
tehdide karşı etkin balistik koruma
sağlayıcı bir koruma kalkanı görevi
görmektedir. Meskûn mahalde
sürekli kontrol sağlayabilecek
harekât yeteneği sağlayan Doğuş
OpMobil ile açılır kapanır kompozit
esaslı balistik kalkan, bu kalkan
üzerinde rahat görüş imkânı
sağlayan hafif kompozit cam
(Alp01 kodlu patentli ürün) ve farklı
destek ekipmanları ve aksesuarları
(aydınlatma, sis ve göz yaşartıcı

püskürtme sistemi, tazyikli su
püskürtme bağlantısı, ses sistemi,
video kayıt sistemi ve benzeri)
ile komple bir mobil operasyon
platformu ortaya konulmaktadır.
Meskûn mahalde aktif harekatta
pratik kullanımlı kişisel ve grup
koruma yapabilen balistik özellikli
kompozit koruma kalkanları ise
hem güvenlik kalkanı hem de
tasarım olarak boyun, bel ve
vücuda kolaylıkla monte edilerek
sağ üst köşedeki nişancı kısımdan
rahatlıkla silahta kullanılabilecek
pratiklikte geliştirilmiştir. Seviye
II, IIA ve III düzeyinde koruma
yapabilen bu ürünler 2 kg ve 8 kg
ağırlıklarındadır.
Proje doğrudan bu dört ürünün
tümüyle tasarımı, testleri, prototip
olarak yapımı, gerçek koşullarda
testleri ve üretime aktarım
sürecini içerisine alan somut

amaç ve hedeflerle kısa sürede
tamamlanmak üzere hazırlanmış
ve proje kapsamında geliştirilen
prototipler ve yenilikçi yaklaşımlar
patent/faydalı model olarak
hazırlanarak TPE’ye sunulmuştur.
Bunlar; 2016/18093 - Yeni Nesil
Güvenlik Kabini (Faydalı Model),
2016/04562 - Şeffaf polimerik
balistik sistemler, 2016/05054 Yumuşak-mermi saptırıcı bimodal
katmanlı kompozit balistik panel,
2017/07275 - Bimodal-polimodal
dağılımlı seramik esaslı küresel
zırh, 2017/00835 - Jeneratif termal
dengeleyici panel, 2017/15008 Yeni nesil mobil kompozit balistik
sütre, 2017/18578- Balistik zırh
korumalı mobil operasyon aracı
ve 2017/20882- Yanma geciktirici
solüsyon ve uygulama yöntemidir.

Doğuş Üniversitesi

1995’te kurulan Doğuş Eğitim
Vakfı’nın başarılı çalışmaları

Hızlı bir akademik ilerleme ile
yükseköğretimde kendine kısa
sürede başarılı bir yer edinen
Doğuş Üniversitesi; 5 fakültede
31 lisans programı, meslek
yüksekokulunda 18 ön lisans
programı, 2 enstitüde 17 yüksek
lisans ve 7 doktora programı ile
yükseköğretimin her kademesinde
yer almaktadır.
1997’ den günümüze seçkin
bir akademik kadro ile kaliteli
eğitim verme, donanımlı
öğrenciler yetiştirme ve bilim
dünyasına nitelikli katkı yapmayı
öncelik alan Doğuş Üniversitesi,
bu hedefinden ayrılmadan
ilerlemektedir. Akademik kaliteye
verilen önem, Doğuş Üniversitesi
hanesine yazılan başarıların sürekli
artmasını ve farklı kaynaklarca
yapılan tarafsız sıralamalarda
en iyiler arasında yer alınmasını
sağlamaktadır. Doğuş Üniversitesi
Web of Science verileri ve URAP

raporlarında dünyanın en iyi
ilk 2 bin üniversitesi arasında,
İstanbul’un ise en iyi ilk 3 vakıf
üniversitesi (tıp fakültesiz) arasında
yer almıştır. Doğuş Üniversitesi’nin
sadece Türkiye’de değil,
yurtdışında akademik kariyerine
ya da meslek yaşamına devam
eden, alanında kalıcı ve öncü
işlere imza atan mezunları ise bu
başarıyı taçlandıran sonuçlar olarak
görülmektedir.

Proje boyunca
somut ve fiziksel olarak
ortaya konulmuş,
uluslararası standartlara
uygun testler yapılarak,
tamamen yerli ve milli
malzeme ve hammadde
kaynaklarından
yararlanılarak prototip
koruma ve güvenlik
sistem ve teçhizatları
geliştirilmiştir.

127 İSTKA

İTÜ: Sürdürülebilir
Enerji Üssü
PROJENİN ADI:
İTÜ: Sürdürülebilir
Enerji Üssü

YARARLANICININ ADI:
İstanbul Teknik
Üniversitesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.315.838,76 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%89,93 - 1.183.393,67 TL

P

rojenin genel amacı, İTÜ
Maslak kampüsünde
oluşan organik katı atıkların
entegre yönetimi ile geri
kazanılarak yenilenebilir enerji
üretim teknolojilerinin kullanıldığı
ilk örnek kampüs modelini
İstanbul’da kurmak üzere ekolojik,
doğa dostu kaynak yönetimi
ile sürdürülebilir yaşama geçiş
pratiklerinin gerçekleştirilmesidir.
Proje kapsamında organik
katı atıkların kaynağında ayrı
toplanması için kampüs içi
bilinçlendirme sağlama, organik
katı atıklardan biyometan
üretilmesi, üretilecek biyometanın
elektrik ve ısı enerjisine
dönüştürülmesi, atık suyun geri
kullanımı için oluşturulacak yapay
sulak alanda sulama suyu eldesi
ve yağmur suyundan sulama suyu
eldesi, insan dışkı ve idrarından
kompost eldesi, insan idrarı ile
mikroyosun biyokütlesi eldesi,
engelsiz yeşil ofiste atık ayrımı ve
değerlendirmesi ve engelsiz yeşil
ofisteki tekerlekli sandalye taşıma
sistemi ile engellilere yaşam
kolaylıkları sağlama çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.
Projeyle, yerleşke içi kaynağında
ayrı atık toplama yönetim
sistemi kurulmuş ve kaynağında
ayrıştırılarak toplanmış organik
atıklar ile elektrik ve ısı enerjisi
üretimi sağlanmıştır. Yapay
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sulak alan çıkış suyundan ve
ayrı toplanan yağmur suyundan
sulama suyu elde edilmiştir. Bunun
dışında, ofisteki insan dışkısı
ile idrarından ve tesis atığı katı
fazınından elde edilecek gübre
eşdeğeri olan kompost üretilmiş;
atık yönetimi ve atık geri kazanımı
gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Teknik
Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi, 250.
yılına doğru yol alan, dünyanın
en eski teknik üniversitelerinden
biridir. Ülkemizin ilk teknik
üniversitesi olan İTÜ’nün adı,
mühendislik ve mimarlık öğretimi
ile özdeşleşmiştir.
İTÜ 242 yıllık tarihiyle, bilimle,
teknolojiyle, sanatla ve sporla
markalaşmış bir kurumdur.
Geçmişi günümüze bağlayan,

gelecek için projeler üreten bir
bilim merkezidir. Üniversitemiz,
bilimsel ve teknolojik sayısız
ilerlemenin mimarı olan, ilkleri
başaran, teklere imza atan
dünyanın en eski ve en seçkin
teknik üniversitelerinden biri
olarak eğitim vermektedir.
İstanbul’un merkezi noktalarına
konumlanmış 5 ayrı kampüste,
13 fakültede 39 lisans programı
ve 6 enstitüde yüksek lisans
ve doktora programlarında
eğitim verilmektedir. İTÜ’de 360
laboratuvar ve 13 araştırma
merkezi bulunmaktadır.
23 akredite mühendislik
programı ile dünyanın en fazla
ABET Akreditasyonuna sahip
üniversitesidir. Uluslararası
Ortak Lisans Programına katılan
öğrenciler eğitimlerinin yarısını
ABD’deki anlaşmalı üniversitelerde

tamamlayarak çift diploma
almaya hak kazanmaktadır. Birçok
bölümde çift anadal ve yandal
imkânı sunan İTÜ, 900’den fazla
anlaşma ile Türkiye’nin en fazla
Erasmus değişim programına
sahiptir.
İTÜ, bünyesindeki ARI
Teknokent’te yürütülen 200’e
yakın Ar-Ge projesi ile bir bilimsanayi-teknoloji yuvasıdır. Bir
girişimcilik ekosistemi olan İTÜ
Çekirdek ile girişimci öğrenciler
desteklenmektedir.
İstanbul Teknik Üniversitesi
bünyesinde Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından
desteklenen “Organik Katı Atıkların
Evsel Atıksu Arıtma Sistemleri ile
Enerji Verimli Olarak Bertarafı”
projesi ve TÜBİTAK tarafından
desteklenen ”İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Kemerburgaz Kompost
Tesisinde Üretilen Kompostun Bitki
Yetiştiriciliğinde ve Çim Sahalarda
Gübre Olarak Kullanılabilirliğinin
Araştırılması”, “Organik Katı
Atık ve Atıksulardan Anaerobik
Biyomembran ile Biyohidrojen
Üretimi” ve “Evsel Atıksular ve
Organik Katı Atıkların Birlikte
Arıtımı Yoluyla Yenilenebilir
Enerji Biyometan Geri Kazanım
Teknolojilerinin Araştırılması”
projeleri yürütülmüştür.

Projeyle, yerleşke içi kaynağında ayrı atık
toplama yönetim sistemi kurulmuş ve kaynağında
ayrıştırılarak toplanmış organik atıklar ile elektrik ve
ısı enerjisi üretimi sağlanmıştır. Yapay sulak alan çıkış
suyundan ve ayrı toplanan yağmur suyundan sulama
suyu elde edilmiştir.

129 İSTKA

Yaşlılık ve İnovasyon: İstanbul
Geronteknoloji Uygulama ve
Araştırma Merkezi (İst-GETAM)
PROJENİN ADI:
Yaşlılık ve İnovasyon:
İstanbul Geronteknoloji
Uygulama ve Araştırma
Merkezi (İst-GETAM)

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul Üniversitesi
Sağlık Bilimleri
Fakültesi

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ:
Bakırköy Sadi Konuk
Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Bahçelievler
Devlet Hastanesi,
Bahçelievler Belediyesi,
İstanbul Medipol
Üniversitesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.302.168,66TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%89,73-1.168.337,94 TL
dengenin geliştirilmesi ve
düşmenin önlenmesine
yönelik bilgilendirme
eğitimleri verilmiştir. Bununla
birlikte, İst-GETAM’da İstanbul
Üniversitesi ve İstanbul
Medipol Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Fakültesi bünyesinde
bulunan gerontoloji,
fizyoterapi, sosyal hizmet,
ergoterapi ve odyoloji lisans
ve lisansüstü eğitimi alan 232
öğrenci ve 18 araştırmacıya
eğitim ve araştırma imkanı
sağlanmıştır.

Ü

lkemizde yaşlı nüfus
oranlarının artmasına
bağlı olarak yaşlılara
sağlık ve sosyal
alanlarda hizmet sunacak
merkezlere duyulan ihtiyaç
artmıştır. Bu amaca hizmet
etmek üzere kurulan ”Yaşlılık
ve İnovasyon: Geronteknoloji
Uygulama ve Araştırma
Merkezi” alanında Türkiye’de
ve dünyada bir ilk olma
özelliği taşımaktadır.
Proje, yaşlıların mobilite,
denge ve düşme gibi sağlık
problemlerine, iletişim ve
boş zaman aktivitelerine,
çalışma ve yaşam alanları ile
ilgili sorunlarına teknolojik
çevreler ve tasarımlar ile
tedavi edici, ergonomik ve
sosyal çözümler bulmayı
amaçlayan İstanbul
Geronteknoloji Uygulama
ve Araştırma Merkezi’nin
(İst-GETAM) kurulmasını ve
üniversite, STK, hastaneler,
kamu kurumları ve özel
sektörün katıldığı bir işbirliği
ağı ile hayata geçirilmesini
amaçlamıştır. Kurulan “Yaşlılık
ve İnovasyon: Geronteknoloji
Uygulama ve Araştırma
Merkezi” ile gerontoloji ve
teknolojinin birleştirilmesi
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İstanbul Üniversitesi
Sağlık Bilimleri
Fakültesi

sağlanarak; yaşlıların sağlık,
konfor ve güvenlik içinde
bağımsız yaşamasına
yardımcı olan teknoloji
destekli değerlendirme,
tedavi ve inovatif tasarımlar
ile çevrenin ve sosyal hayatın
düzenlenmesi hedeflenmiştir.
Ayrıca İst-GETAM’da kurulan
Ar-Ge işbirliği kapsamında
geliştirilecek yerli teknolojik
ürün ve çıktılar sayesinde
teknoloji alanında dış ülkelere
bağımlılığın azaltılması
hedeflenmiştir.
Proje kapsamında ilk olarak
yaşlıların değerlendirilmesine
ve rehabilite edilmesine
olanak sağlayacak teknolojik

cihazları içeren İst-GETAM
alt yapısı kurulmuştur.
Alt yapı çalışmalarının
tamamlanmasının ardından
İstanbul Bahçelievler ilçesinde
yaşayan 65 yaş ve üstü
4000 adres taranmış ve
954 yaşlıya ulaşılmıştır. Bu
yaşlıların 886’sında düşme
riski bakımından tıbbi, sosyal
ve yaşam alanlarındaki
çevresel sorunlar tespit
edilmiştir. Düşme nedeniyle
fiziksel ve sosyal kısıtlılığı
olan 253 yaşlı bireyin
değerlendirme ve tedavi
süreçleri teknoloji temelli
olarak sürdürülmüştür.
Ayrıca 253 yaşlı yakınına

İstanbul Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Fakültesi 2010 yılında
kurulmuştur. Sağlık Bilimleri
Fakültesi kurulduğu günden
bu yana, uluslararası düzeyde
bilgi ve araştırma yeteneğine
sahip, yaşadığı toplumu
ve sağlık sorunlarını bilen,
eleştirel düşünce sürecini
kullanabilen, insan hak ve
değerlerine saygı duyan,
“fakülte- toplum” işbirliğini
sağlamada öncülük eden,
topluma liderlik edecek
sağlık personelleri yetiştiren,
sağlık bilimleri alanında

özgün eğitim ve araştırmalar
yapan ulusal ve uluslararası
platformlarda tercih edilen
lider bir kurum olmayı görev
edinmiştir.
İstanbul Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
bünyesinde; Fizyoterapi
ve Rehabilitasyon, Ebelik,
Odyoloji, Gerontoloji, Sağlık
Yönetimi ve Sosyal Hizmet
bölümleri bulunmaktadır.
Ayrıca eğitim kadrosu kendi
alanında yüksek eğitimli
öğretim üyelerinden seçilmiş,
araştırma-geliştirme ve eğitim
alanlarına önem veren bir
fakültedir. Fakültedeki tüm
bölümlerin kendi alanlarında
yürüttükleri iç ve dış kaynaklı
çok sayıda projesi mevcuttur.

Proje kapsamında ilk olarak yaşlıların
değerlendirilmesine ve rehabilite edilmesine olanak
sağlayacak teknolojik cihazları içeren İst-GETAM
alt yapısı kurulmuştur. Alt yapı çalışmalarının
tamamlanmasının ardından İstanbul Bahçelievler
ilçesinde yaşayan 65 yaş ve üstü 4000 adres taranmış ve
954 yaşlıya ulaşılmıştır.

131 İSTKA

Ürolojik Hastalıklar
Mükemmeliyet Merkezi
PROJENİN ADI:
Ürolojik Hastalıklar
Mükemmeliyet Merkezi

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul İl Sağlık
Müdürlüğü

PROJE ORTAKLARI:
İstanbul Bakırköy
Kamu Hastaneleri
Birliği, Sağlık Bilimleri
Üniversitesi, İstanbul
Valiliği

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.006.183,81 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%84,47 - 849.881,31 TL

P

rojenin temel amaçları
ürolojik hastalıklarda
kullanılan
teknolojileri, teşhis ve
tedavilere yönelik süreçleri
ve tıbbi uygulamaya yönelik
becerileri geliştirmektir.
Bununla birlikte proje
ürolojik hastalıklara
ait sürveyans sistemin
kurulmasını, özellikle
Kasa Invaze Olmayan
Mesane Kanseri’nin tanı ve
tedavisinin gelişmiş ülkeler
seviyesine taşınmasını
sağlayacak bir merkezin
oluşturulmasını ve kurulacak
merkez ile Kasa Invaze
Olmayan Mesane Kanseri
tanı ve tedavisine yönelik
Türk hasta popülasyonuna
dair sistemsel olarak veri
toplanmasına olanak
sağlanmasını hedeflemiştir.
Ayrıca mükemmeliyet
merkezi tarafından
yürütülecek farkındalık
çalışmaları ile ürolojik
hastalıklara yakalanma riski
olanların bilinçlendirilmesine
katkı sağlamak ve merkezde
yapılacak araştırmaların,
son bilgi ve teknolojilerin
öncelikle İstanbul içinde
sonrasında tüm Türkiye
ve uluslararası alanda
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hekimlik, tedavi edici
hekimlik ve rehabilitasyon
hizmetlerini düzenler ve
yönetir. İl düzeyindeki
sağlık personelinin çalışma

yayılmasına katkı sağlamak
amaçlanmıştır.
Proje kapsamında mevcut
durum analizi ile ürolojik
hastalıklara özellikle
Kasa Invaze Olmayan
Mesane Kanseri’nin tanı ve
tedavisine yönelik eksikler
belirlenmiştir. Ürolojik
hastalıklara ilişkin sürveyans
sisteminin ilk alt yapısı
oluşturulmuştur. Ürolojik
Hastalıklar Mükemmeliyet
Merkezi’nde yer alacak tüm
sağlık çalışanları ve idari
çalışanlara yönelik eğitimler

düzenlenerek sertifikasyon
ve yetkinlik kazandırma
süreçleri yapılmış, Sağlık
Bakanlığı üst yöneticilerine
ve kurum içi yöneticilere
yönelik de bilgilendirme
sağlanmıştır.

İstanbul İl Sağlık
Müdürlüğü

rejimini ayarlar. İl bazındaki
tüm özel ve kamu sağlık
hizmetlerinin yönetilmesinden
ve denetlenmesinden
sorumludur.

Ürolojik hastalıklara ilişkin
sürveyans sisteminin ilk alt yapısı
oluşturulmuştur. Ürolojik Hastalıklar
Mükemmeliyet Merkezi’nde yer alacak tüm
sağlık çalışanları ve idari çalışanlara yönelik
eğitimler düzenlenerek sertifikasyon ve
yetkinlik kazandırma süreçleri yapılmış,
Sağlık Bakanlığı üst yöneticilerine ve kurum
içi yöneticilere yönelik de bilgilendirme
sağlanmıştır.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü,
Sağlık Bakanlığı’nın
Validen sonraki ildeki
en yüksek yönetim
organıdır. İl düzeyinde
yürütülen, koruyucu

133 İSTKA

Teknoloji Transfer Ofisinin
Kurulması
PROJENİN ADI:
Teknoloji Transfer
Ofisinin Kurulması

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul Ticaret
Üniversitesi

PROJE ORTAKLARI:
İstanbul Ticaret Odası

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
465.109,80 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90 - 418.598,82 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: Teknopark İstanbul A.Ş.

eğitim programları hizmetleri
sunulmaktadır.

Y

enilikçi ve yaratıcı
çalışmalarda işbirliği,
kümelenme ve disiplinler
arası faaliyetlere hizmet
edecek bilginin teknolojiye,
teknolojinin ticarete dönüşmesini
destekleyecek yapıların kurulması
ve geliştirilmesi hedefi ile yola
çıkılan projedeki temel amaç;
sanayicilerin, akademisyenlerin,
öğrencilerin, araştırmacıların,
buluşçuların, girişimci ve girişimci
adaylarının İstanbul’daki yenilikçi
ve yaratıcı çalışmalarına teknoloji
transfer hizmetleri ile katkı
sağlamaktır.
Proje kapsamında kurulmuş olan
Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde;
Tanıtım ve Bilgilendirme, Proje
Destek, Üniversite-Sanayi İşbirliği,
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları,
Girişimcilik ve Şirketleşme
birimlerini bulundurmaktadır.
Projeyle Küçükyalı Kampüsü’nde
ön kuluçka ve kuluçka merkezleri,
Sütlüce kampüsünde ise ön
kuluçka merkezi kurularak
Teknoloji Transfer Ofisinin
fiziki ve kurumsal alt yapısı
oluşturulmuştur.
Proje süresince tanıtım ve
bilgilendirme faaliyetleri ile
teknoloji transferi konusunda
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İstanbul Ticaret
Üniversitesi

farkındalık artırıcı seminerler,
eğitimler ve etkinlikler organize
edilmiştir. Üniversite sanayi işbirliği
kapsamında ise akademisyenlerle
sanayicileri bir araya getiren
buluşma istasyonları toplantıları
gerçekleştirilmiştir. Proje destek
biriminde araştırmacılara ve
firmalara projelendirme desteği
sunulmuştur. Buluş sahiplerine,
fikri ve sınai mülkiyet hakları
konularında destek sağlanmıştır.
Fikir sahibi girişimci adaylarına
fikirlerini hayata geçirebilmeleri;
yeni şirketleşmiş girişimcilere ise
sürdürülebilirliklerini başarı ile
devam ettirebilmeleri adına birebir

danışmanlıklar, girişimcilik modeli
eğitimleri, yalın girişim yaklaşımı
ile proje döngüsü eğitimleri
verilmiştir.
Teknoloji Transfer Ofisi, ulusal
ve uluslararası girişimcilik ve
ticarileştirme faaliyetleri, teknolojik
tabanlı projeler ve katma değeri
yüksek ürün ve tasarımlar
geliştirilmesine yönelik hizmetlerle
bölgesel kalkınmaya ve kentsel
gelişmeye katkı sunmaktadır.
Kurulan ön kuluçka ve kuluçka
merkezleri ile iş fikri sahiplerine
ve işletmelere yönelik; yatırımcı
desteği, danışmanlık hizmetleri ve

İstanbul Ticaret Üniversitesi,
İstanbul Ticaret Odası
tarafından 2001 yılında
kurulmuştur. 6 fakülte
(Mühendislik, Mimarlık ve
Tasarım, Hukuk, İşletme,
İletişim, İnsan ve Toplum
Bilimleri), 4 enstitü (Fen
Bilimleri, Sosyal Bilimler,
Dış Ticaret, Finans) ve 1
hazırlık okulu ile İstanbul
şehir merkezinde tam
donanımlı 2 kampüste
hizmet vermektedir.
Söz konusu 2 kampüs;
kütüphane, laboratuvar,
tam donanımlı sınıflar ve
odalardan oluşmaktadır.
Ayrıca üniversitenin
bilgisayar teknolojisi
için gerekli sunucu ve
bilgisayar laboratuvarlarının
yanı sıra farklı mesleki
branşlara yönelik uygulama
laboratuvarları da yer
almaktadır. İstanbul Ticaret

Üniversitesi’nde 20 Uygulama
ve Araştırma Merkezi
bulunmaktadır. Küçükyalı
Kampüsü ön kuluçka ve
kuluçka, Sütlüce Kampüsü
ise ön kuluçka merkezleri
ile akademisyenlere ve
öğrencilere teknoloji transferi
ile ilgili hizmetler sunmaktadır.
Üniversite başta İTO olmak
üzere birçok kamu kuruluşu,
STK ve büyük işletmelerle ikili
işbirliği protokolüne sahiptir.
Öte yandan, birçok AB üyesi
ülke ve ABD’den ortak
üniversitelerle işbirliği halinde
çalışmalar yürütmektedir.

Projeyle Küçükyalı Kampüsünde
ön kuluçka ve kuluçka merkezleri, Sütlüce
kampüsünde ise ön kuluçka merkezi kurularak
Teknoloji Transfer Ofisinin fiziki ve kurumsal
alt yapısı oluşturulmuştur.
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Toplumsal Olaylarda 4,5G ile
Canlı Görüntü Aktarım Sistemi
PROJENİN ADI:
Toplumsal Olaylarda
4,5G ile Canlı Görüntü
Aktarım Sistemi

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul İl Emniyet
Müdürlüğü

PROJE ORTAKLARI:
Bayrampaşa
Belediyesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.444.037,76 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90- 1.299.633,98 TL

P

roje kapsamında
bilgi ve iletişim
teknolojilerini etkin
şekilde kullanarak,
halkın refah, huzur ve
güvenliğini üst seviyede
tutmak ve yaşam kalitesini
yükseltmeye katkıda
bulunmak amaçlanmıştır.
Komuta Kontrol
Merkezine TOMA’lardan
gelen canlı görüntülerin
aktarılması, izlenilmesi ve
yönlendirilmesi ile suça
karışan kişilerin tespitinin
yapılması ve böylece kamu
güvenliğinin sağlanması
projenin öncelikli hedefidir.
Suç ihtimali yüksek yerlerde,
zırhlı araçlara yerleştirilen
canlı görüntü aktarım
sistemleriyle toplumsal
olayların görüntülerinin
KGYS (Kent Güvenlik
Yönetim Sistemi) ortamında
Komuta Kontrol Merkezi’nde
2-3 saniye gecikme ile
aktarılması, olası toplumsal
olaylarda personelin sevk
ve idaresinin daha hızlı
şekilde yapılmasına imkân
sağlayacaktır.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü
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Çevik Kuvvet Şube
Müdürlüğü’nün, 4,5G canlı
görüntü aktarım sistemi ile
kendi alanında en modern
toplu kuvvet haline gelerek
Türkiye ve Avrupa’da
örnek teşkil etmesi
öngörülmektedir. Halihazırda
3G sistemi bulunan 62 adet
TOMA aracına ek olarak,
proje kapsamında 26 adet
TOMA’ya 4,5G canlı görüntü
aktarım sistemi montajı
yapılması planlanmaktadır.

İstanbul İl
Emniyet
Müdürlüğü

İstanbul İl Emniyet
Müdürlüğü, bireylerin temel
hak ve özgürlüklerinin
korunmasına, toplumun
düzen, barış, huzur ve
güvenlik içerisinde yaşamını
sürdürmesine imkân
sağlayan bir ortamın
oluşturulmasına ve
korunmasına 172 yıldır katkı
sağlamaktır.

Suç ihtimali yüksek
yerlerde, zırhlı araçlara
yerleştirilen canlı görüntü
aktarım sistemleriyle
toplumsal olayların
görüntülerinin KGYS
(Kent Güvenlik Yönetim
Sistemi) ortamında Komuta
Kontrol Merkezi'ne
2-3 saniye gecikme ile
aktarılması, olası toplumsal
olaylarda personelin sevk
ve idaresinin daha hızlı
şekilde yapılmasına imkân
sağlayacaktır.
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Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
İleri Araştırmalar ve Uygulama
Merkezi
PROJENİN ADI:
Geleneksel ve
Tamamlayıcı Tıp
İleri Araştırmalar ve
Uygulama Merkezi

YARARLANICININ
ADI:
Bezmialem Vakıf
Üniversitesi Tıp
Fakültesi

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ:
Kadın Sağlıkçılar
Eğitim ve Dayanışma
Vakfı, Biyorezonans
ve Biyobilişim Tedavi
Teknolojileri Derneği

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.202.500,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90 - 1.082.250,00 TL

Bezmialem Vakıf
Üniversitesi Tıp
Fakültesi

Ü

lkemizde 2014
yılında ilk olarak
geleneksel ve
tamamlayıcı tıp
uygulama yöntemlerini
belirlemek, uygulayacak
kişilerin eğitimi ve
yetkilendirilmeleri ile bu
yöntemlerin uygulanacağı
sağlık kuruluşlarının
çalışma usul ve esaslarını
düzenlemek amacıyla,
Resmi Gazete’de Geleneksel
ve Tamamlayıcı Tıp
Uygulamaları Yönetmeliğini
yayımlanarak yürürlüğe
koymuştur. Yönetmeliğin
yürürlüğe girmesi ile birlikte,
Türkiye genelinde kısa
adıyla GETAT’lar olarak
isimlendirilen Geleneksel
ve Tamamlayıcı Tıp
uygulama veya eğitim
merkezleri kurulmuştur.
Kurulan merkezlerin büyük
çoğunluğu uygulama veya
sertifikasyon eğitimi ile
ilgilenmektedir. Ancak,
uygulamalarla ilgili bilimsel
araştırmalar yapan,
kullanılan yöntem ve
ürünler ile ilgili pre-klinik ve
klinik çalışmalar yaparak,
doz ve endikasyonun
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belirlendiği, Sağlık
Bakanlığı’ndan onaylı
güvenle kullanılabilecek
ürünler ile ilgili çalışmalar
yapan bir merkez
bulunmamaktadır.
Proje ile amaçlanan;
Geleneksel ve Tamamlayıcı
Tıp İleri Araştırma ve
Uygulama Merkezi’nin
kurulmasıyla geleneksel
ve tamamlayıcı tıpta
kullanılan; fitoterapi, ozon
terapi, hirudoterapi ve
biyorezonans gibi yöntem
ve ürünleri modern tıbbın
ileri araştırma teknikleri
ile araştırıp, uygun

olanlarını modern tıbbın
uygulamalarına entegre
ederek uygulamaların
istismarlardan uzak ve
yetkin kişilerce yapılmasını
sağlamaktır. Merkezde
özellikle bitkisel kökenli
ürünlerle ilgili otuza
yakın proje tamamlanmış
ve bunlardan on ikisi
uluslararası kaliteli
dergilerde yayımlanmıştır.
Merkeze, özellikle fitoterapi
ve apiterapi uzmanları
ve sağlıkla ilgili bitkisel
ürün üreten firmalardan
ürünlerinin biyolojik
aktivitelerinin çalışılması için
yoğun talep gelmektedir.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi,
15.04.2010 tarihinde 2809
sayılı “Yükseköğretim
Kurumları Teşkilatı Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun” a eklenen 124 sayılı
ek madde 17 ile, “Bezm-i
Alem Valide Sultan”, “Silahtar
Abdullah Ağa” ve “Abdülhamit
Sani” mazbut vakıfları adına
Vakıflar Genel Müdürlüğü
tarafından, kamu tüzel
kişiliğine sahip bir üniversite
olarak kurulmuştur.
Üniversite, Türkiye’nin sağlık
alanında tematik ilk vakıf
üniversitesidir ve bünyesinde;
Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık
ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri,
Sağlık Meslek Yüksekokulu,
Sürekli Eğitim ve Araştırma
Merkezi ve Sağlık Bilimleri
ve Adli Bilimler Enstitülerini
barındırmaktadır.
Üniversite, bir taraftan
modern tıbbın ileri
teknolojilerini kullanan
sistemlerle eğitim ve hasta
hizmetlerini sürdürürken,

diğer taraftan tarihi
misyonuna uygun olarak
geleneksel ve tamamlayıcı tıp
uygulama ve yöntemlerine
özel önem vermektedir.
Nitekim 2015 yılında kurulan
Bezmialem Fitoterapi
Eğitim, Uygulama ve
Araştırma Merkezi (BİTEM)
ile 2017 yılında kurulan
Geleneksel ve Tamamlayıcı
Tıp İleri Araştırmalar
ve Uygulama Merkezi
(GETAMER), üniversitenin
ve akademisyenlerinin
geleneksel ve tamamlayıcı
tıp ile ilgili deneyimlerinin
ve verilen önemin önemli
göstergeleridir.
Geleneksel ve tamamlayıcı
tıp ile ilgili kurulmuş olan
merkezlerde, özellikle
endemik bitkilerce zengin
olan ülkemizde yetişen tıbbi
bitkilerin ve arı ürünlerinin;
taksonomisi, içerik analizi
ekstraksiyonları, GMP
koşullarında paketlenmesi
ve biyolojik aktiviteleri gibi
çalışmaların yanı sıra sertifikalı
hekimlerce geleneksel ve
tamamlayıcı tıp uygulama
hizmetleri verilmektedir.

Geleneksel ve Tamamlayıcı
Tıp İleri Araştırma ve Uygulama
Merkezi’nin kurulmasıyla geleneksel
ve tamamlayıcı tıpta kullanılan;
fitoterapi, ozon terapi, hirudoterapi
ve biyorezonans gibi yöntem
ve ürünleri modern tıbbın ileri
araştırma teknikleri ile araştırıp,
uygun olanlarını modern tıbbın
uygulamalarına entegre ederek
uygulamaların istismarlardan uzak
ve yetkin kişilerce yapılmasını
sağlamaktır.
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Bireye Özel Akılcı İlaç
Kullanımına Yönelik
Farmakogenetik Projesi
PROJENİN ADI:
Bireye Özel Akılcı İlaç
Kullanımına Yönelik
Farmakogenetik Projesi

YARARLANICININ
ADI:
Marmara
Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi

PROJE ORTAKLARI:
Marmara Üniversitesi
Pendik Eğitim ve
Araştırma Hastanesi,
İstanbul Bilim
Üniversitesi Florence
Nightingale Hastanesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.600.260,76 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%89,86-1.437.917,25 TL

M

armara Üniversitesi
Fen Edebiyat
Fakültesi Moleküler
Metabolizma Araştırma
Laboratuvarı’nda bir
farmakogenetik ünitesini
kurulması gerekliliği bu projenin
öncelikli nedenini oluşturmaktadır.
Projenin amaçları ise; İstanbul’da
tüm yurda hizmet verecek akılcı
ilaç kullanımına yönelik bireye
özel rapor sistemleri sunmak,
advers ilaç reaksiyonlarını ortadan
kaldırmak, kişiye özel ilaç kullanım
dozlarını ortaya çıkararak etkili
faydalanma oranını yükseltmek,
hastaların ilaç tedavisine
başlamadan önce farmakogenetik
(PGx) test yaptırmaları sayesinde
yanlış veya gereksiz ilaç kullanımı
nedeniyle fayda sağlanamayacak
ya da yan etki oluşturacak
komplikasyonlarını %80 oranında
azaltmak yer almaktadır. Bununla
birlikte proje, farmakogenetik
analizlerin mevcut sağlık sistemine
entegrasyonu ve Sosyal Güvenlik
Kurumu geri ödemelerine dâhil
edilmesi yönünde düzenlemelerin
yapılmasına binaen sağlık
giderlerinin azaltılmasına katkı
sağlayacaktır.
Proje kapsamında farmakogenetik
analizini sağlık sistemlerine
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entegre etmiş 18 Avrupa ülkesi
ile eşgüdümlü olarak Avrupa
insanına özel belirlenmiş olan
klinik anlamlılıkları yüksek ve
Food and Drug Administration
(FDA) tarafından kişiye özel genetik
bazlı ilaç metabolizmalarının
incelenmesi yönünde kullanımları
önerilen 600’ün üzerinde ilacın
%80’ini kapsayacak şekilde
genetik belirteçlerin (CYP2C9,
CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4/3A5,
VKORC1, 5FU) taranması yapılmış
ve kardiyoloji, onkoloji, fizik
tedavi ve rehabilitasyon,
göğüs hastalıkları, psikiyatri
kliniklerinden yaklaşık 1000 kişiye,
genetik yapılarına özel olarak
doğru dozda ve doğru ilaç öneri
raporları hazırlanmıştır. Ayrıca,
tüm kliniklerden gelen kanlardan
DNA’lar Otomize DNA İzolasyon
Cihazı kullanılarak robotik sistemle
el değmeden mevcut protokollere

bağlı kalınarak izole edilmiştir.
Farklı kliniklere ait PGX talep
formları doğrultusunda klinisyen
tarafından çalışılması talep edilen
gen panellerine bağlı kalınarak
Mikroarray sisteminde bireye özel
hedefli ilaç kullanımına yönelik
gen analizi gerçekleştirilmiştir.
Avrupa İlaç Birliği ve FDA’ın
kullanımlarından önce yapılmasını
önerdiği PGX testleri dâhilinde
yer alan gen bölgeleri, 7 ayrı gen
paneli dâhilinde çalışılmıştır.
Proje kapsamında psikiyatri
kliniğinde tedavi görmekte olan
ve ilaca karşı cevapsız kalan
ya da ciddi yan etki gösteren
392 örneğin, 7 farklı ilacın
metabolizmasını etkileyen 4 farklı
gen paneli çalışılmıştır. Benzer
şekilde, kardiyoloji kliniğinde
tedavi görmekte olan ve ilaca
karşı cevapsız kalan ya da ciddi
yan etki gösteren 236 örneğin,4

farklı ilacın metabolizmasını
etkileyen 4 farklı gen paneli
çalışılmıştır. Onkoloji kliniğinde
tedavi görmekte olan ve ilaca karşı
cevapsız kalan ya da ciddi yan
etki gösteren 206 örneğin, 3 farklı
ilacın metabolizmasını etkileyen 3
farklı gen paneli çalışılmıştır. Fizik
tedavi ve rehabilitasyon kliniğinde
tedavi görmekte olan ve ilaca karşı
cevapsız kalan ya da ciddi yan
etki gösteren 58 örneğin 2 farklı
ilacın metabolizmasını etkileyen
2 farklı gen paneli çalışılmıştır.
Aynı şekilde, göğüs hastalıkları
kliniğinde tedavi görmekte olan
ve ilaca karşı cevapsız kalan ya da
ciddi yan etki gösteren 42 örneğin,
1 ilacın metabolizmasını etkileyen
tek gen paneli çalışılmıştır.
Proje kapsamında bireye özel
ilaç tedavi önerisi yapılmış
olan hastaların DNA’ları, proje
kapsamında kurulan Marmara
Üniversitesi Farmakogenetik
Ünitesi’nde oluşturulan biyo
bankada korumaya alınmıştır.

Marmara Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi

Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi bünyesinde bulunan
Moleküler Metabolizma Araştırma
Laboratuvarı 2009 yılında Prof.
Dr. Belgin Süsleyici tarafından
kurulmuştur. Laboratuvar,

metabolik hastalıklardan sorumlu
aday genlerin belirlenmesi,
genom/transkriptom/proteom
analizleri, primer ve sekonder
hücre kültürlerinde ilaçların neden
olduğu moleküler değişimlerin
incelenmesi, kardiyak ve endokrin
hastalıklardaki nutrigenomik
araştırmalar, karşılaştırmalı
genom analizleri, yeni ilaçların
geliştirilmesine yönelik veri
üretilmesi konularında ön
çalışmalar, DNA hasar analizleri ve
sitotoksik analizler gibi çalışmaların
yapılabildiği gelişmiş bir altyapıya
sahiptir.
Laboratuvarda uluslararası
seviyede ESPT, Eu-PIC ve INSERM;
ulusal seviyede ise farklı
üniversiteler ile iş birliği halinde
farmakogenetik, metabolomik
ve kanser gelişimindeki
moleküler mekanizmaların
belirlenmesi konularında
çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca
laboratuvarda; mikroarray
analiz, otomize DNA izolasyon,
konvensiyonel ve gerçek zamanlı
PCR, DNA/RNA görüntüleme,
primer/sekonder hücre kültürü,
floresan ve inverted görüntüleme,
mikro-ELİSA sistemleri ile ileri
moleküler biyoloji uygulamalarında
kullanılan tüm diğer küçük alt yapı
aletleri de bulunmaktadır.

Tüm kliniklerden
gelen kanlardan DNA’lar
Otomize DNA İzolasyon
Cihazı kullanılarak
robotik sistemle el
değmeden mevcut
protokollere bağlı
kalınarak izole
edilmiştir.
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Yenilikçi Mikroskop
Teknolojileri Merkezi
PROJENİN ADI:
Yenilikçi Mikroskop
Teknolojileri Merkezi

O

YARARLANICININ ADI:
İstanbul Medipol
Üniversitesi Mühendislik
ve Doğa Bilimleri
Fakültesi

ptik mikroskop
teknolojileri,
görünür banttaki
dalga boylarını
kullanarak metrenin
milyonda biri (mikrometre)
ölçeğinden, milyarda biri
ölçeğine (nanometre)
kadar olan yapıların
gözlemlenebilmesini
sağlayan teknolojiler
bütünüdür. Bu projenin
temel amacı; optik
mikroskop teknolojilerinin
geliştirilmesini ve transferini
mümkün kılan bir
merkez oluşturmak, bu
merkez ile üniversiteler
ve özel sektör arasında
ortaklaşa yürütülecek
Ar-Ge faaliyetleri ile optik
mikroskop sistemleri
ve türevlerinin yerli
kaynaklar ile üretimine
imkân sağlamak ve tüm
bu aktiviteler için gereken
insan gücünü eğitim
faaliyetleri ile yetiştirmektir.
Proje kapsamında kurulan
merkezin araştırma,
eğitim ve ticarileşme
hedeflerine yönelik
olarak birtakım faaliyetler
gerçekleştirilmiştir. Proje
kapsamında ışık alanı
mikroskop prototipi,
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.576.872,12 TL

3 boyutlu nicel faz
mikroskop prototipi
ve süper çözünürlüklü
floresans mikroskop
prototipi geliştirilmiştir.
Ayrıca değerlendirmeye
gönderilmiş en az bir bildiri/
makale hazırlanmıştır.
Bununla birlikte haftada
3 saat olmak üzere 14
hafta boyunca yüksek
lisans ve doktora
kapsamında eğitimler
verilmiştir. Araştırmacılara
ve öğrencilere yönelik
seminerler düzenlenmiş
ve bir haftalık yaz okulu
açılmıştır. Bununla
birlikte, lise öğrencilerine
yönelik mikroskop yapım
atölyesi düzenlenmiştir.
Ticarileşme faaliyetleri
kapsamında optik
mikroskop teknolojileri
alnında ürün geliştirmek
isteyen şirketlere yönelik
yol gösterecek bir rapor
hazırlığı yapılmıştır.

İstanbul Medipol
Üniversitesi
Mühendislik ve
Doğa Bilimleri
Fakültesi
İstanbul Medipol
Üniversitesi, Medipolitan

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90 - 1.419.177,89 TL

Eğitim ve Sağlık Vakfı
tarafından 7 Temmuz 2009
tarihinde kurulmuş ve vakıf
üniversitesi olarak kamu
tüzel kişiliğini kazanmıştır.
İstanbul Medipol
Üniversitesi, sağlık hizmeti
öncelikli olmak üzere,
evrensel, çağdaş, nitelikli,
özgür, üretken ve geliştiren
bir üniversite olarak
gençlere yeni fırsatlar
sunmak amacındadır.
İstanbul Medipol
Üniversitesi, Haliç, Kavacık
ve Güney Yerleşkelerinde
12 fakülte, 4 enstitü ve 4
Meslek Yüksek Okulu ile
eğitim-öğretim faaliyetlerini
sürdürmektedir. Ayrıca
öğrencilerin uygulama
dersleri ve staj eğitimleri,
Bağcılar’daki Medipol
Üniversitesi Hastanesi’nde

devam etmektedir.
Bünyesinde Genel, Onkoloji,
Kalp-Damar Cerrahisi ve Diş
Hastanesi olarak 4 hastaneyi
barındıran Medipol MEGA
Üniversite Hastanesi, 470 yatak
kapasitesi, 133 yoğun bakım
ünitesi, 246 poliklinik odası ve 25
ameliyathanesi ile öğrencilerine
pratik eğitim imkânı sunmaktadır.
Medipol, araştırma odaklı bir
üniversitedir ve tıp fakültesi
bunun çok önemli bir parçasıdır.
Araştırma Merkezleri; Rejeneratif
ve Restoratif Tıp Araştırmaları
Merkezi, ORTEZ-PROTEZ ve
Yenilikçi Mikroskop Teknolojileri
Merkezi’dir.

Proje kapsamında kurulan merkezin araştırma,
eğitim ve ticarileşme hedeflerine yönelik olarak
birtakım faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Proje
kapsamında; ışık alanı mikroskop prototipi, 3 boyutlu
nicel faz mikroskop prototipi ve süper çözünürlüklü
floresans mikroskop prototipi geliştirilmiştir.
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Yazma Eserlerin
(Nesih, Rika Talik, Nestalik)
OCR Teknolojileri Geliştirilerek
Sayısallaştırılması
PROJENİN ADI:
İslam Tarih, Sanat ve
Kültür Araştırma Merkezi
(IRCICA)

O

YARARLANICININ ADI:
İslam Tarih, Sanat ve
Kültür Araştırma Merkezi
(IRCICA)

smanlıca yazmalar,
13. ve 20. yüzyıllar
arasındaki kültür
mirasımızın en
önemli ürünlerindendir.
Tarih, din, dil, felsefe,
coğrafya, astroloji, fen
bilimleri gibi çeşitli
konularda yazıldığı dönem
ve yere ait temel bilgileri
bünyesinde toplayan,
bilim ve sanat dünyamızın
ilk elden kaynaklarını
oluşturmaktadırlar.
Ülkemizde en eskileri
10. yüzyıla kadar
tarihlendirilebilen yazma
eserler, yaklaşık 1000
yıllık bir tarihin sayfalarını
gözler önüne sermektedir.
El yazması eserler,
İstanbul’daki kütüphaneler
başta olmak üzere;
devlet, üniversite, resmi/
özel kurum, kuruluş ve
şahıslarda bulunmaktadır.
Dünya üzerinde 6 milyon
Arapça, diğer dillerde
ise 4 milyon yazma eser
vardır. Dünyada İslam el
yazmaları açısından en
özgün ülkelerden biri
Türkiye’dir. Ülkemizde 35
merkez ve kütüphanede
400.000 civarında yazma
eser vardır ve yazma
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
630.375,00 TL

eserlerin büyük bir kısmı da
İstanbul’da bulunmaktadır.
Sahip olunan bu kültürel
mirastan en iyi şekilde
yararlanmak ve bilim
insanlarının bu eserlere
rahatça ulaşabilmesini
sağlamak amacıyla merkez,
kültür mirasımızın birincil
kaynakları yazma eserlere
ulaşımı sağlayacak OCR
teknolojisini geliştirmiştir.
Böylece Osmanlıca yazma
eserler içerisinde de hedef
grupların metin içi arama
yaparak istenen bilgiye
hızlıca ulaşılabilmesi
mümkün olacaktır. Proje
kapsamında merkez
kütüphanesinde bulunan
800 civarındaki Osmanlıca
Nesih, Rika, Talik ve
Nestalik yazı türlerindeki
yazma eserler taranarak,
OCR teknolojilerinden
geçilmiştir. Böylelikle tarih,
kültür ve medeniyetimize
ait Osmanlıca yazma
kaynaklar araştırılabilir hale
getirilmiştir.

İslam Tarih,
Sanat ve Kültür
Araştırma Merkezi
İslam İşbirliği Teşkilatı’na
bağlı olarak 1980 yılında

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
% 90- 567.337,50 TL

ilk sayısal kütüphane yazılımı
Farabi Sayısal Kütüphane
Sistemini oluşturmuştur. Farabi
Sayısal Kütüphane Sistemi
sayısallaştırma, iş akışını
yönettiği gibi web ara yüzünde
bulunan sanal kütüphane ile
de eserlerde metin içi arama,
farklı dillere çeviri ve sesli
okuma gibi özellikleri ön plana
çıkarmış ve yenilikçi hedeflerin
gerçekleştirilme sürecine önemli
katkı sunmuştur. 2016 yılından
önce Farabi Sayısal Kütüphane
Sisteminde Osmanlıca hariç tüm
dillerdeki eserler üzerinde metin
içi arama, farklı dillere çeviri
ve sesli okuma gibi özellikler
İstanbul’da kurulan
IRCICA, Türkiye dâhil
57 üye devleti bulunan
uluslararası bir araştırma
merkezidir. 36 yıldır
İstanbul’da faaliyetlerini
sürdüren Merkez; İslam
ülkelerinin medeniyeti,
sanatı, tarihi, mimarisi,
arkeolojisi ile benzeri
konularda araştırma, yayın,
enformasyon, kütüphane
ve arşiv çalışmaları
yürütmekte, bu konulara
katkıda bulunmak üzere
kongre, konferans ve
sergiler düzenlemektedir.
Kurum, Türkiye’nin de

bulunmaktaydı. 2016-2017
yıllarında dünyada ilk kez
gerçekleştirilen projeler
sayesinde Osmanlıca eserlerde
de metin içi arama yapılarak
istenen bilgiye hızlıca
ulaşılabilmektedir.

Dünya üzerinde 6 milyon Arapça, diğer
dillerde ise 4 milyon yazma eser vardır. Dünyada
İslam el yazmaları açısından en özgün ülkelerden biri
Türkiye'dir. Ülkemizde 35 merkez ve kütüphanede
400.000 civarında yazma eser vardır ve yazma eserlerin
büyük bir kısmı da İstanbul'da bulunmaktadır.
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İstanbul Big Data Eğitim ve
Araştırma Merkezi
PROJENİN ADI:
İstanbul Big Data
Eğitim ve Araştırma
Merkezi

YARARLANICININ
ADI:
Bahçeşehir
Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi

G

ünümüzde finans,
ticaret, sağlık, bilim
gibi modern hayatın
parçalarını oluşturan her
alanda çok büyük miktarda veri
toplanmaktadır. İdeal çözümler
sunabilmek ve en iyi kararları
almak için toplanan büyük
boyutlardaki verileri anlama, analiz
etme, hızlı sonuçlar üretme, veri
kullanımını kolaylaştıracak yeni
ve kullanışlı araçlar geliştirme
ihtiyacı teknolojik ve bilimsel
gelişmelere paralel olarak artarak
devam etmektedir. Geniş bilgi
kaynaklarının etkin bir şekilde
kullanımı, kaynak kullanımında ve
karar vermede öngörülemeyen
yeni fırsatlar sağlamaktadır.
Proje kapsamında büyük
veri analitiği ile teknik
işleri uygulayacak dünya
standartlarında bir altyapıya sahip
merkez kurulması amaçlanmıştır.
Araştırma-geliştirme, analiz ve
eğitim faaliyetlerinde büyük veri
kullanımında çok çeşitli uygulama
geliştirmeye imkân vermek
amacıyla Hadoop Platformu
tabanlı bilgisayar kümesi
oluşturulmuştur. Buna ek olarak,
Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından
yürütülmekte olan Büyük Veri
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PROJE ORTAKLARI:
Pendik Belediyesi,
İstanbul Medeniyet
Üniversitesi Mühendislik
ve Doğa Bilimleri
Fakültesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
758.608,00 TL

Analitiği ve Yönetim Yüksek Lisans
Programı dâhilinde Big Data and
Hadoop Environment seçmeli
ders açılmıştır. Proje kapsamında
“International Conference on
Advanced Technology & Sciences
(ICAT 2017)” isimli uluslararası
konferansında proje ekibi
tarafından büyük veri temalı bir
oturum gerçekleştirilmiş ve iki
bilimsel çalışma sunulmuştur.
Bunun yanı sıra, “Akışkan Büyük
Veride Makine Öğrenimi” ve
“Sektörel Büyük Veri Uygulamaları
ve İnsan Kaynakları İhtiyaçları”
konulu iki panel düzenlenmiştir.
Ayrıca, Bahçeşehir Üniversitesi ev
sahipliğinde yarım günlük Büyük
Veri Analitiği ve Yönetimi konulu
sertifika programı düzenlenmiş,
konusunda uzmanlaşmış kişiler
tarafından eğitimler verilmiştir.
Büyük veri ile ilgilenen öğrencilerin
ve araştırmacıların çevrimiçi
eğitim alabilecekleri, eğitmenler
ile iletişim kurabilecekleri, sorucevap şeklinde çalışabilecekleri
dinamik bir büyük veri uzaktan
eğitim portalı kurulmuştur. Bu
portalda erişime açılan tüm eğitim
derslerinin içerikleri hazırlanmış
ve eğitim portalı merkezin web
sitesine entegre edilmiştir. Büyük
veri uygulamalarının Türkiye’de

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%89,09 - 675.814,43 TL

Bahçeşehir Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi

faaliyet göstermekte olan
firmalarda kullanım olgunluğunu
belirlemek amacıyla bir anket
düzenlenmiştir. 101 firma
temsilcisi ve bilişim uzmanı
ile yapılan anket sonucunda
toplanan veri analiz edilmiş olup,
çıktıların bilgi teknolojileri sektörü
için ne anlam ifade ettiğine
dair bir perspektif sunulmuştur.
Projede “Türkiye’de Büyük
Verinin Gelişimi” temalı kapanış
çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Proje
kapsamında gerçekleştirilen
eğitim, panel, çalıştay faaliyetlerine
yaklaşık 700 kişilik katılım
olmuştur.

Bahçeşehir Üniversitesi
uluslararası tanınırlığı olan, bilgi ve
teknoloji üretiminde öncü seçkin
bir araştırma üniversitesi olmayı
hedeflemektedir. Üniversite,
ülkemizin ve insanlığın yaşam
standartlarını yükseltecek bilginin
üretilmesine, korunmasına ve
yayılmasına yönelik araştırma ve
geliştirme çalışmalarını; ülkemizin
ve dünya insanlarının refah ve
mutluluğunu artıracak öncü ve
yenilikçi girişim ve çalışmalarda
bulunabilecek eleştirel, yaratıcı ve
girişimci insanlar yetiştirilmesini;
ülkemizin, insanlarımızın,
devlet, sanayi ve sivil toplum
kuruluşlarının karşılaştığı sorunlara
yaratıcı çözümlerle katkıda
bulunulmasını hedeflemektedir.
Bahçeşehir Üniversitesi, BAU
Global Eğitim Ağı’nın üyesidir.
BAU Global Eğitim Ağı tüm

dünyaya yayılmış yükseköğrenim
kurumlarından oluşur. Bu
uluslararası eğitim ağı; tüm
dünyadan öğrencilere kapılarını
açar ve ülkelerin yükseköğrenim
açısından kaynaklarını artırır. BAU
Global’in öğrencileri ve mezunları
üç kıtaya; Kuzey Amerika,
Avrupa, Asya ve yedi ülkeye
yayılmaktadır.
Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul
Big Data Eğitim ve Araştırma
Merkezi, Siber Güvenlik Araştırma
ve Uygulama Merkezi ve STEM
Merkezi (BAUSTEM) gibi akademik
merkezlerin kurulması ile
araştırma ve geliştirmeye yönelik
çalışmaların sürdürülmesini
sağlamaktadır. Üniversite,
Büyük Veri Analitiği ve Yönetimi
ve Endüstri 4.0 gibi yüksek
lisans programlarıyla ve sektör
çalışanlarına ve öğrencilere
yönelik sertifika programlarıyla
da çalışmalarını başarı ile devam
etmektedir.

Araştırmageliştirme, analiz ve
eğitim faaliyetlerinde
büyük veri kullanımında
çok çeşitli uygulama
geliştirmeye imkân
vermek amacıyla
Hadoop Platformu
tabanlı bilgisayar kümesi
oluşturulmuştur.
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İstanbul Emeklilik
Araştırmaları Merkezi
PROJENİN ADI:
İstanbul Emeklilik
Araştırmaları Merkezi

YARARLANICININ ADI:
Boğaziçi Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
838.508,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%88,33 - 740.620,82 TL
kurumlar ve portföy yönetim
şirketleri ile stratejik işbirliği
yapılarak lisans ücreti karşılığında
temin edilebilecektir.

O

ECD (2014) raporuna göre
dünyadaki en büyük
kurumsal yatırımcı
tabanını (%40) emeklilik
fonları oluşturmaktadır. Emeklilik
sistemlerinde, emeklilik fonlarının
payını arttırmak için çalışanların
otomatik olarak emeklilik
sistemine kaydedilmesi sistemini
benimseyen ülkeler, emeklilik
fonlarındaki katılımcıları doğru
emeklilik ürünlerine yönlendirecek
altyapıya sahiptir. Ülkemiz ise
finansal piyasaların gelişmesi için
devlet desteğiyle kurulan emeklilik
araştırma merkezleri gücünden
yoksundur. Bu proje, İstanbul
Emeklilik Araştırmaları Merkezi
ile gereken emeklilik ürünlerinin
altyapısının oluşturulmasını
ve beraberinde getireceği
yenilikçi ürünlerin ve simülasyon
platformunun hayata geçirilmesini
hedeflemiştir.
Bu kapsamda proje, Türkiye’de
64. Hükümet Programı Eylem
Planı ile yürürlüğe giren otomatik
katılım sistemi için İstanbul
Emeklilik Araştırmaları Merkezi
bünyesinde, nitelikli yatırım
alternatiflerinin geliştirilmesini
sağlamayı ve geliştirecek
simülasyon platformunu, T.C.
Hazine Müsteşarlığı, Merkez
Bankası, SPK, Emeklilik Gözetim
Merkezi ve emeklilik ve portföy
yönetim şirketleri’nin kullanımına
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Boğaziçi Üniversitesi
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi

açmayı hedeflemiştir. Projenin özel
amaçları ise; yenilikçi emeklilik
ürünlerinin parçası olan yaş
tabanlı fonlar, gayrimenkul fonları,
altyapı fonları ve alternatif faizsiz
ürünlerle emeklilik fonları için
gerekli finansal ürün çeşitliliğinin
piyasadaki hacminin arttırılmasına
ve finansal piyasalardaki nitelikli
insan gücünün gelişmesine katkıda
bulunmaktır.
Proje kapsamında İstanbul
Emeklilik Araştırmaları Merkezi
kurulmuştur. Bununla birlikte,
İstanbul Emeklilik Araştırmaları
Merkezi’nde hazırlanmış
simülasyon platformu ile yenilikçi
emeklilik ürünleri test edilmiş,
Yenilikçi Emeklilik Ürünleri
ve Simülasyon Platformu
için de simülatör eğitimleri
düzenlenmiştir.

Proje, otomatik katılım sistemiyle
beraber nitelikli yatırım
alternatifleri arasında gösterilecek
yenilikçi emeklilik ürünleri ile
Türkiye’nin kırılgan ve oynak
piyasa yapısına uygun, daha
sağlıklı ürünlerin geliştirilmesini
sağlamıştır. Ayrıca geliştirilen
yenilikçi emeklilik ürünleri
sayesinde, portföy yönetim
şirketleri de çok daha uzun vadede
riski yayabilecekleri bir yatırım
enstrümanına sahip olmuşlardır.
Bu projenin sürdürülebilirliğini
sağlamak amacıyla geliştirilen
yenilikçi emeklilik ürünleri ve
simülasyon platformundan
yazılım gelirleri elde edilmesi
planlanmıştır. Benzer şekilde,
geliştirilen simülasyon platformu
ihtiyaç duyan çevre ülkelerdeki
düzenleyici ve denetleyici

Boğaziçi Üniversitesi’nin vizyonu
eğitim, öğretim ve araştırmada
öncü konumuyla geleceği
şekillendiren bir üniversite
olmaktır. Üniversitenin, İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi’nin temel
misyonu da, titizlikle seçilmiş
akademik kadrosuyla potansiyeli
en yüksek olan öğrenci grubuna
mükemmel bir eğitim vermek
eleştirel düşünen, çok yönlü,
çalıştığı alanda üstün başarıya
ulaşan, çevreye duyarlı ve topluma
katkıda bulunacak bireyler
yetiştirmektir. Bu kapsamda,
kurum amaçları ve faaliyetleri
arasında; problem çözme ve karar
verme yeteneklerini geliştirmeye
odaklı güncel, yenilikçi, fonksiyonel
ve çok yönlü ders programları
sunmak; araştırmada iddialı
kadrosuyla etki yaratan nitelikli
yayınlar üretmek ve değişen
dünyanın gereklerine uygun bir
yaklaşımla öncü bir fakülte olmak
yer almaktadır.
Boğaziçi Üniversitesi İktisadi

ve İdari Bilimler Fakültesi’nin
deneyimli ve herbiri uluslararası
alanda itibar sahibi akademik
kadrosu ve seçkin öğrenci profili,
öncelikli tercih edilmesinin ana
sebeplerindendir. Eğitim alanındaki
gelişme ve girişimlere öncülük
etmesi ile İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi, yükseköğretimde
bir marka olarak varlığını
sürdürmektedir.
Fakülte öğrencileri, klasik eğitim
sistemlerinden farklı olarak
sadece akademik eğitimden
ibaret olmayan öğrenim
olanaklarına sahiptirler. Öğrenciler
sanat, edebiyat, kültür ve spor
alanlarındaki çok zengin seçmeli
ders seçenekleri ile kendilerine
artı değer kattıkları bir eğitim
hayatı yaşamaktadırlar. Fakülte
kültüründe öğretim kalitesi
kadar araştırma niteliği de ön
planda tutulmaktadır. Öğretim
üyeleri güncel ve kritik konularda
yapılan çalışmaları titizlikle
takip ederek teori ve uygulama
alanlarında kurumlara, bireylere
ve genel olarak topluma fayda
sağlayacak araştırma projeleri
gerçekleştirmektedirler. İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi, ulusal
ve uluslararası çapta araştırmalar
yürüterek sosyal bilimler alanında
üniversitenin adını ön sıralarda

tutmayı hedeflemektedir.
Araştırmalar için İSTKA, DPT,
TÜBİTAK, AB ve özel sektör
kuruluşlarından proje desteği
alınmaktadır.

Proje, otomatik
katılım sistemiyle
beraber nitelikli yatırım
alternatifleri arasında
gösterilecek yenilikçi
emeklilik ürünleri ile
Türkiye’nin kırılgan ve
oynak piyasa yapısına
uygun, daha sağlıklı
ürünlerin geliştirilmesini
sağlamıştır.
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Ortak Kullanıma Yönelik,
Kompozit Malzemeler ve
Polimer Teknolojileri
Ar-Ge Merkezi
PROJENİN ADI:
Ortak Kullanıma
Yönelik, Kompozit
Malzemeler ve Polimer
Teknolojileri Ar-Ge
Merkezi

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul Arel
Üniversitesi
Mühendislik
Mimarlık Fakültesi
Dekanlığı

P

olimer Teknolojiler ve
Kompozit Uygulama ve
Araştırma Merkezi’nin genel
amacı; gerek Türkiye’de
gerekse dünyada oldukça güncel
konular olan ve kullanım alanı
her geçen gün artan fonksiyonel
polimerler ve kompozit
malzemelerle ilgili ilaç, gıda,
otomotiv, inşaat, biyomedikal,
elektrik - elektronik, havacılık
ve uzay, kimya, tıp, tekstil, deri,
deterjan ve kağıt sektörlerinde
üretim yapan firmalara yönelik
altyapı olanaklarını sağlamak,
düzenlenecek eğitimlerle firma
personellerinin Ar-Ge kültürünü
geliştirmek, Ar-Ge projelerinin
arttırılmasını sağlamak ve bu
konularda firmalar arası işbirlikleri
ve kümeler geliştirmektir. Ayrıca
bu Ar-Ge projeleri sonucunda
ortaya çıkacak patent, faydalı
model gibi çıktıların ticarileşmesi
sağlanarak, bu alanlardan
ekonomik kazanımların elde
edilmesi ve ilerlemeyi sağlayacak
altyapının güçlendirilmesi
amaçlanmaktadır.
ArelPOTKAM Ocak 2017’de
kurulmuş, Mayıs 2017 itibarıyla
YÖK tarafından onaylanarak
kurumsal kimliğini kazanmıştır.
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PROJE ORTAKLARI:
Beylikdüzü
Belediyesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.060.998,37 TL

Proje süresince ArelPOTKAM’da
127 firma ve 569 katılımcıya 8
ay süresince alanlarında uzman
11 akademisyen ve 3 uzman
ile birlikte sistematik olarak 19
farklı başlıkta toplamda 274 saat
uygulamalı ve teorik sertifikalı
eğitimler vermiştir. Eğitimler
sonucu iki katılımcı firma ile
ulusal Ar-Ge destek programlarına
başvuru yapılmış ve desteklenme
aşamasına gelinmiştir. Aynı
zamanda, başvurusu yapılan
“Karaciğer Naklinde Safra
Anastomozu için Biyouyumlu
ve Biyobozunur Nanokompozit
Malzemelerden Stent Üretimi
ve Klinik Uygulaması” TÜBİTAK
1003 projesi kabul edilmiştir.
İlgili proje kapsamında, karaciğer
naklinde karşılaşılan safra
komplikasyonlarını en aza
indirecek, safra anastomozu
iyileşmesini hızlandıracak, safra
kanal sayı ve çapına göre farklı
çap, boy ve şekillerde, kişiye
özel yeni bir biyobozunur stent
geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Projede ArelPOTKAM, Arel
Üniversitesi Elektrik-Elektronik
Bölümü, Akdeniz Üniversitesi
Organ Nakli Birimi ve Ankara
Gülhane Eğitim ve Araştırma
Hastanesi birlikte çalışacaktır.

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
% 85,60- 908.192,73 TL

Merkezde bilimsel faaliyet
kapsamında; 21 SCI yayını, 5 bildiri
ve 3 patent başvurusu yapılmıştır.
Ayrıca, proje süresi içerisinde
çeşitli dernekler, organize
sanayi bölgeleri, üniversiteler ve
firmalarla protokoller ve işbirliği
sözleşmeleri imzalanmıştır.

İstanbul Arel
Üniversitesi
Mühendislik Mimarlık
Fakültesi Dekanlığı

ArelPOTKAM, 2017 yılında İstanbul
Arel Üniversitesi Tepekent
yerleşkesinde faaliyetlerine
başlamış polimer teknolojileri ve
kompozit malzemeler alanında
faaliyetler yürüten YÖK onaylı bir
araştırma ve uygulama merkezidir.
Merkez, polimer teknolojileri
ve kompozit malzeme alanında
çalışan ilaç, gıda, otomotiv, inşaat,

biyomedikal, elektrik elektronik,
havacılık ve uzay, kimya, tıp,
tekstil, deri, deterjan ve kâğıt
sektörlerinde faaliyet yürüten
KOBİ ve sanayi niteliğindeki
firmalara karakterizasyon, eğitim
ve altyapı hizmeti sağlamaktadır.
Bununla birlikte Merkez,
fonksiyonel polimer ve kompozit
malzemelerle ilgili ihtiyaç duyulan
bilginin aktarılması için firmalara
teorik ve uygulamalı eğitim
desteği sağlamaktadır.
ArelPOTKAM gerek akademik
kadrosu ve sahip olduğu altyapı
olanakları, gerekse de bir önceki
faaliyet döneminde faydalanıcılara
yönelik yürütmüş olduğu
çalışmalarla bu alanda Türkiye’de
adından söz ettiren bir merkez
haline gelmiştir.
Merkez, 2016-2017 faaliyet yılı
içerisinde konusunda uzman 11
eğitmen ve merkez bünyesinde
çalışan 3 uzmanla, polimer ve
kompozit malzeme sektörüne
yönelik 19 farklı başlıkta eğitim
faaliyeti gerçekleştirerek 127
firmadan 569 kişiye ulaşmıştır.
Bunun yanı sıra, farklı firmalara
çeşitli test ve analiz hizmeti
sunmuştur. Bu firmalarla yapılan
çeşitli protokol ve sözleşmelerle,
üniversite-sanayi işbirliği

çerçevesinde ortak projeler
yapılarak firmalara danışmanlık
ve Ar-Ge hizmeti verilmiştir. Bu
kapsamda 1 adet TÜBİTAK ARDEB
1003, 1 adet TÜBİTAK TEYDEB 1501
ve 1 adet KOSGEB KOBİGEL projesi
hazırlanmış ve kabul edilmiştir.
ArelPOTKAM yeni dönem
çalışmaları arasında ülkemizde
yeni yapılmaya başlanan çevreci
ve yeşil plastiklerin üretimi
bulunmaktadır. Bunun yanı
sıra, merkez nanoteknolojik
ürünler üretecek ve karakterize
edecek altyapıya sahip olup,
özellikle tıp ve biyoteknoloji
konularını kapsayan nanoteknoloji
kümeleriyle çeşitli projeler ve
işbirlikleri yürütmektedir.

Araştırma-geliştirme, analiz ve eğitim
faaliyetProje süresince ArelPOTKAM’da
127 firma ve 569 katılımcıya 8 ay süresince
alanlarında uzman 11 akademisyen ve 3
uzman ile birlikte sistematik olarak 19 farklı
başlıkta toplamda 274 saat uygulamalı ve teorik
sertifikalı eğitimler vermiştir.

151 İSTKA

Helal Gıda Ar-Ge
Mükemmeliyet Merkezi
PROJENİN ADI:
Helal Gıda Ar-Ge
Mükemmeliyet
Merkezi

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul Sabahattin
Zaim Üniversitesi

PROJE ORTAKLARI:
Yıldız Teknik
Üniversitesi,
Küçükçekmece
Belediyesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.680.625,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%80 - 1.344.500,00 TL

P

roje, taklit ve
tağşiş yapılan
gıdaların tespitinde
karşılaşılan
sorunların çözümü için
yenilikçi, özgün, hızlı,
ekonomik ve teknik
yaklaşımların geliştirilmesi;
mevcut yöntemler
ile tespit edilemeyen,
tekrarlanabilir sonuçlar
elde edilemeyen
ya da tespitinde
güçlükler yaşanan
katkı maddelerinin
ve gıdaların tespitinin
yapılacağı bir merkezin
Türkiye ve İstanbul’da
hayata geçirilmesi
amaçlanmaktadır.
Proje kapsamında Helal
Gıda Ar-Ge Mükemmeliyet
Merkezi laboratuvarı
kurulmuştur. Belirlenen
analiz metotları ile helal
gıda tespiti ve gıda taklit
ve tağşiş tespiti çalışmaları
gerçekleştirilmiş,
kamu kuruluşları ve
özel şirketlere yönelik
test ve diğer analiz
hizmetleri verilmiştir.
Bölüm öğrencilerine,

İSTKA 152

mahalli idari kuruluşlara,
gıda mühendislerine,
özel şirket çalışanlarına
ve ilgililere yönelik
bilgilendirme toplantıları
yapılmıştır.

İstanbul
Sabahattin
Zaim Üniversitesi
İstanbul Sabahattin Zaim
Üniversitesi 8 fakültede
lisans, yüksek lisans
ve doktora eğitim-

öğretim ve araştırma
alanlarında faaliyetlerini
sürdürmektedir.
Sürekli Eğitim Merkezi
faaliyetleri, Kariyer
Merkezi, Öğrenci Kulüpleri
faaliyetleri ve Teknoloji
Transfer Ofisi faaliyetleri
ile 8 farklı alanda
araştırma ve uygulama
merkezleriyle araştırma
ve uygulama faaliyetlerini
yürütmektedir.

Proje kapsamında
Helal Gıda Ar-Ge
Mükemmeliyet Merkezi
laboratuvarı kurulmuştur.
Belirlenen analiz metotları
ile helal gıda tespiti ve
gıda taklit ve tağşiş tespiti
çalışmaları gerçekleştirilmiş,
kamu kuruluşları ve özel
şirketlere yönelik test ve
diğer analiz hizmetleri
verilmiştir.

153 İSTKA

Yenilikçi Atölyeler ile Ülkemiz
Film Endüstrisi Aktörlerinin
Yaratıcılık ve Ticari Başarı
Kapasitesinin Geliştirilmesi
PROJENİN ADI:
Yenilikçi Atölyeler
ile Ülkemiz Film
Endüstrisi Aktörlerinin
Yaratıcılık ve Ticari
Başarı Kapasitesinin
Geliştirilmesi

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul Kültür
Sanat Vakfı

PROJE ORTAKLARI:
Garanti Kültür A.Ş.
Kültür Kenti Vakfı

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
337.440 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90 - 303.696 TL

T

ürkiye, yaratıcı endüstriler
arasında yer alan film
endüstrisinde son yıllarda
dikkat çekici şekilde gelişen
bir sektör yapısına ve yetişmekte
olan geleceği parlak, yaratıcılığı
yüksek bir sinemacı kuşağına
sahiptir. Bu proje ile Türkiye’de
sinema profesyonelleri, izleyiciler
ve sinema öğrencilerine yönelik,
film endüstrisinde yenilik ve
yaratıcılığın ticarileşerek ekonomik
değere dönüştürülmesine yönelik
faaliyetlerin desteklenmesi;
özel alanlara odaklanan
eğitimlerle film endüstrisinde
finansman yaratmak; alternatif
prodüksiyon yöntemleri ve film
satışı/dağıtımı konularında yeni
fikirler geliştirmek; yapımcılar,
yönetmenler ve senaristler
arasında birlikte çalışma becerisini
geliştirmek; sinemacıların dünya
ve Avrupa pazarlarını kavramasını
sağlayarak seyirci isteklerini
tanımlayabilmesine yardımcı
olmak; işbirliğini, ortak finansman
ve ortak yapımı güçlendirmek
amacıyla yapımcıları bir araya
getirmek ve ticarileşmeyi
sağlamak; medya endüstrisindeki
mevcut değişikliklerin ve
dağıtımın yeni şekillerinin
yeni pazar fırsatları ışığında
anlaşılmasını sağlamak; özellikle
kısa film, fragman gibi eğitimler

İSTKA 154

ile uluslararası alanda başarı,
kalite ve izleyici artışı sağlamak ve
sinema eğitimlerine ve panellere
ait görüntülerin panelistin onayı
halinde internet ortamında
paylaşılması ile birlikte toplum
nezdinde film endüstrisine ilişkin
teknik bilgilerin ülke geneline
yaygınlaştırılmasına katkıda
bulunmak hedeflenmiştir.
Proje ile İstanbul’da film sektörüne
yenilik getiren, yaratıcı senaryolar
geliştirilmesini destekleyen
ve yapılan filmlerin ulusal ve
uluslararası kitlelere ulaşmasını
sağlayan 2 kısa film, 2 fragman
ve 1 film geliştirme atölyesi

olmak üzere toplam 5 atölye
ve 10 adet sinema eğitimi ve
paneller gerçekleştirilmiştir. Proje
kapsamında gerçekleştirilen
etkinliklere toplam 423 kişi
katılmıştır. Proje kapsamında 500
adet broşür, eğitim kitapçıkları
ve genel kitapçıklar basılarak
dağıtılmıştır. Atölyelerin yanı sıra
herkesin katılımına açık olarak
düzenlenen sinema dersleri ve
paneller kayıt altına alınmış ve
çeşitli mecralardan paylaşılmıştır.
Böylece, bu alandaki eğitimlerden
daha fazla kişi yararlanabilmiştir.

yararına çalışan bir kültür kurumu
olan 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 kültürsanat platformunun önemli
merkezlerinden biri haline
getirmek amacıyla 1973 yılında
kurulmuştur.
İKSV temel olarak, Türkiye’deki
ve küresel ölçekteki kültür–
sanat evreni arasında sürekli ve
kalıcı bir etkileşim sağlamayı ve
kültür–sanat üretiminde etkin rol
oynamak ve kültür politikalarının
oluşturulmasına katkıda
bulunmayı amaçlamaktadır.
İKSV, amaçları doğrultusunda
Türkiye ve yurtdışında düzenlediği
festival, bienal ve etkinliklerin
yanı sıra geleneksel sanat ve
kültürel mirasın korunması,
farklı disiplinlerde sanatsal
üretimin sağlanması ve kültür
politikalarının geliştirilmesi
konularında çalışmaktadır.

Düzenli olarak İstanbul Müzik,
Film, Tiyatro ve Caz festivalleri,
İstanbul Bienali, İstanbul
Tasarım Bienali, Leyla Gencer
Şan Yarışması ve Filmekimi’ni
düzenleyen, yıl boyunca özel
etkinlikler gerçekleştiren vakıf,
Nejat Eczacıbaşı Binası’nda yer
alan Salon İKSV’de de farklı
disiplinlerdeki etkinliklere ev
sahipliği yapmaktadır.

Proje kapsamında
gerçekleştirilen etkinliklere
toplam 423 kişi katılmıştır.
Proje kapsamında 500 adet
broşür, eğitim kitapçıkları
ve genel kitapçıklar basılarak
dağıtılmıştır.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı
kâr amacı gütmeyen ve kamu

155 İSTKA

İnovasyon Lideri İstanbul

PROJENİN ADI:
İnovasyon Lideri
İstanbul

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul Tıp
Fakültesi

PROJE ORTAKLARI:
İstanbul Üniversitesi
Teknoloji Transfer
Uygulama ve Araştırma
Merkezi, Fatih Kamu
Hastaneleri Genel
Sekreterliği

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.090.120,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%85,42 - 931.190,60 TL

P

roje ile sağlık alanında
katma değeri yüksek,
patentlenebilir veya faydalı
model olabilecek ürünlerin
ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.
İstanbul’un sağlık teknolojileri
alanında fikir üretme konusunda
saygınlığını ve gücünü ispatlayan
İstanbul Üniversitesi, bu fikirlerin
prototiplerinin oluşturulması ile
Türkiye’nin; küresel rekabet
gücünü ortaya koymasına,
uluslararası değer zincirinde
yüksek katma değerli ürünler
üretmesine, fikri sınai mülki
hakların korunmasına, üniversite
sanayi işbirliklerinin geliştirilmesine
ve girişimci, akademisyen ve
öğrenci sayısının artmasına katkıda
bulunmayı hedeflemekte ve bu
alanda ilerlemektedir.
İSTKA 2015 yılı Mali Destek
Programı kapsamında kurulan
3 Boyutlu Tıbbi ve Endüstriyel
Tasarım Laboratuvarı (TETLAB) ile
tüm patentleme, prototipleme
ve projelendirme süreçleri
gerçekleştirilmiştir. Proje süresince
47 patent başvurusu, 8 faydalı
model başvurusu ve 2 çalıştay
yapılmıştır. 9 ayrı eğitimde 52
saat süreyle 248 kişiye eğitim
verilmiş; 5 kongre, 17 seminer ve
8 panelde “Sağlıkta 3 Boyut ve
Prototiplemenin Girişimcilikteki
Önemi” sunumları yapılmıştır. İki
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TÜBİTAK BİGG girişimcisi şirketlerini
kurmuştur. Bir adet Horizon 2020
projesi başvurusuna katkıda
bulunulmuş, 5 uzmanlık tezi projesi
tamamlanmış, patent başvurusu
yapılan bir buluşçu ise TÜBİTAK
1003 desteği almıştır. Bununla
birlikte yedi TÜBİTAK 1003 projesi
başvurusu yapılmış, 2 Ar-Ge
zirvesine katılım sağlanmış, ilk,
orta ve liselere tanıtımlara gidilmiş
üniversiteler ve TTO’ları ile işbirliği
toplantıları gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca, 6 firmaya tasarım/baskı
desteği verilmiştir.

İstanbul Tıp Fakültesi

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi‘nin

misyonu; lisans ve lisansüstü
öğrencilerinin eğitim ve
uygulama ihtiyaçlarını, akademik
personelin araştırma ihtiyaçlarını
en üst düzeyde karşılamak ve
topluma çağdaş yönetim ilkeleri
doğrultusunda, uluslararası
standartlara uygun, standart ve
etkin bir sağlık hizmeti sunmaktır.
İstanbul Tıp Fakültesi vizyonu
ise; verilen tüm faaliyetlerin
kalite standartları çerçevesinde
geliştirildiği, modern binalarda,
modern teknolojiyi kullanan,
bilimin gelişimine katkıda bulunan
bilim insanlarını ve öğrencilerini
barındıran, bebek/engelli/yaşlı
dostu hastane anlayışı içinde

sağlık hizmeti vermektir.
Türkiye’nin ilk tıp fakültesinin
hastanesi olan kurumda, modern
tıbbın her alanında yetişmiş
uzman ve tecrübeli personel
mevcuttur. Sağlık hizmetlerinde
çağdaş teknoloji uygulanarak
bütün tetkik ve tedavi
yöntemleri kullanılabilmektedir.
Diğer yandan, yaklaşık 3000
tıp öğrencisi ve 500 tıpta
uzmanlık öğrencisi, 500’ü aşan
öğretim üyesi ve yardımcısının
gözetiminde eğitimlerini
sürdürmektedir. Araştırma
geleneği, öğrenci kulüpleri
döneminden başlayarak uzmanlık
tezleri ve akademisyenlerin
çalışmaları ile her düzeyde
kendini göstermektedir. Bir
miras olarak taşınan bilimsel
çalışma sistemi, araştırma ve
yayınların nitelik ve nicelikleri
açısından kurumu ülkede ön
sıralara çıkarmaktadır. İstanbul
Üniversitesi inovatif çalışmalara
ilgi ve desteğin artması ve bu
konuda çalışmaların yapılması
sayesinde 2014 yılından itibaren
en çok patent başvurusu yapan
üniversite başarısına erişmiştir.
Üniversitede ,“İnovasyon Lideri
İstanbul” projesi ve TTO’nun
diğer çalışmaları ile bir taraftan
akademisyenlere projelendirme,
patentleme ve prototipleme
süreçlerinde yardım, rehberlik ve
destek verilmeye devam edilirken,
diğer taraftan farklı disiplinlerin
birlikte çalışmaları için ortam
hazırlanmaktadır. Çok disiplinli
çalışmaların sayı ve niteliklerinde
sağlanan gelişmeler, bilimsel
ekosistem için çok değerlidir ve
ülkemiz için iyi bir örnektir.

Proje süresince 47 patent başvurusu, 8 faydalı model başvurusu
ve 2 çalıştay yapılmıştır. 9 ayrı eğitimde 52 saat süreyle 248 kişiye
eğitim verilmiş; 5 kongre, 17 seminer ve 8 panelde “Sağlıkta 3 Boyut ve
Prototiplemenin Girişimcilikteki Önemi” sunumları yapılmıştır. İki
TÜBİTAK BİGG girişimcisi şirketlerini kurmuştur.

157 İSTKA

HARE-El Dokuması Halıcılık ve
Eski Halıların Restorasyonunda
Zanaatkârların Desteklenmesi
PROJENİN ADI:
HARE-El Dokuması
Halıcılık ve
Eski Halıların
Restorasyonunda
Zanaatkârların
Desteklenmesi

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul Halı
İhracatçıları Birliği
(İHİB)

P

roje, el dokuma halıcılık
sektöründe niş bir
pazar olan antika ya da
değerli halıların tamir ve
restorasyonu alanında mevcut
zanaatkârların desteklenmesi,
bunun yanı sıra yeni zanaatkârların
yetiştirilmesini amaçlanmıştır.
Bu kapsamda, projede İHİB
bünyesinde halı restorasyon
atölyesi kurmak; yok olmaya yüz
tutmuş bir zanaat olan halı tamirrestorasyon mesleğine yönelik
yeni zanaatkarları yetiştirmek ve
bu kişileri kendi ayakları üzerinde
durana kadar desteklenmek;
İstanbul genelinde el dokuması ve/
veya eski halı restorasyonu yapan
halı ustalarının mesleki becerilerini
geliştirici eğitimler düzenlenmek;
eski ve/veya antika değeri
taşıyan halıların restorasyonunu
gerçekleştirebilecek ustaların üye
olduğu bir platform oluşturmak;
sektöre yönelik usta-çırak ilişkisi
ile yeni ustaların yetiştirilmesini
desteklemek; halı restorasyonu
alanında yetkin ustalar yetişmesine
katkı sunarak Türkiye’nin el
dokuması ve/veya tarihi halılarda
eski itibarını geri kazandırmak
hedeflenmiştir.
Projede kapsamında Hare Atölyesi
kurulmuş, eski ve unutulmaya yüz
tutmuş olan usta çırak ilişkileri
yeniden canlanmıştır. Eski ve/

İSTKA 158

PROJE ORTAKLARI:
Marmara
Üniversitesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
864.000,00 TL

veya antika değeri taşıyan halıların
restorasyonunu yapan ustaların,
mesleki deneyimini ve iş kalitelerini
artırmaya yönelik 2 gün, 18 saatlik
eğitimler düzenlemiştir. 13 grup
halinde toplamda 100 kişiye eğitim
verilmiştir. Eğitimleri tekrarlayan
ustalar da dâhil, 94 usta sertifika
almaya hak kazanmıştır. Çırak
Yetiştirme eğitimleri kapsamında
Marmara Üniversitesi ve Mimar
Sinan Üniversitesi ile görüşmeler
düzenlenmiş, Geleneksel Türk
Sanatları öğrencileri başta olmak
üzere el halıcılığına ilgi duyan 26
kişiye, 180 saatlik halı restorasyon
eğitimi verilmiştir. Bununla
birlikte, 6 defa Usta Çırak Tasarımcı
Atölye etkinliği düzenlenmiştir.
Düzenlenen usta-çırak tasarımcı
buluşmaları sayesinde, farklı
çevrelerden kişiler aynı amaç
için bir araya gelerek mesleki
gelişimlerine fayda sağlamış
ve sektöre daha vizyoner bir
bakış açısı ile yaklaşma imkânı
bulmuşlardır. Ayrıca, Hare Atölyesi
kapsamında halı restorasyonu
alanında kendini geliştirmek
isteyen birçok öğrenciye desen
tasarım, ip boyama eğitimi vb.
konularda eğitimler verilmiştir.
Proje kapsamında halı tamiri
yapacak ustaların bilgileri ve ulaşım
kanalları http://hareatolyesi.com/
sayfası üzerinde yayınlanarak, satış
destek faaliyetleri desteklenmiştir.

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90 - 777.660,00 TL

İstanbul Halı
İhracatçıları Birliği

İhracatçı Birlikleri, 1937 yılından
bu yana Türkiye’nin çeşitli
illerinde, çeşitli sektörlerde hizmet
vermekte olan kuruluşlardır. Bu
kuruluşlar, ihracatın arttırılmasını,
desteklenmesini ve koordine
edilmesini sağlayarak ekonomik
gelişmeye katkıda bulunmayı
amaçlamaktadır. 5910 sayılı Türkiye
İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı
Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun kapsamında
görev yapan ve çatı kuruluşu
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
olan Birlikler, Türkiye genelinde
13 Genel Sekreterlik halinde
örgütlenmiştir. İstanbul Tekstil
ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri
(İTKİB) bunlardan bir tanesi olup
4 birliğe hizmet vermektedir. Bu
birlikler; İstanbul Hazır Giyim ve
Konfeksiyon İhracatçıları Birliği,
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri
İhracatçıları Birliği, İstanbul Deri

ve Deri Mamulleri İhracatçıları
Birliği ve İstanbul Halı İhracatçıları
Birliği’dir. Gerek üye sayısı gerekse
ihracat hacmi açısından İTKİB
bünyesinde faaliyet gösteren
Birlikler, sektörlerinde Türkiye’nin
en büyükleridir.
İTKİB, iştigal sahası içerisindeki
sektörlerde Türkiye’nin ihracat
potansiyelini arttırmak, ihracat
performansını yükseltmek ve
uluslararası ticari faaliyetlerinde
üyelerine yardımcı olarak ikili
ve çok taraflı ticari ilişkilerin
geliştirilmesine katkıda bulunmak
amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda,
İTKİB ortak politikalar ve üyelerin
çıkarlarını geliştirmek için benzer
sektörlerde faaliyet gösteren diğer
ulusal ve uluslararası kurumlar
ve dernekler ile çok yönlü ilişkiler
kurmakta, uluslararası ilişkilerde
resmi kurumlara raporlar ve
bilgi sağlayarak yardımcı olmaya
çalışmaktadır. Bunun yanı sıra,
üretim ve pazarlama alanında
seminerler, kısa ve uzun süreli
kurslar düzenlemekte, sektöre
nitelikli işgücü sağlamak için eğitim
birimlerine ve okullara çeşitli
yönden yardım sağlamaktadır.
Danışmanlık faaliyetleri
kapsamında ise; ihracatçı
firmalara, ihracatın her alanında
danışmanlık hizmetleri vermekte,
hedef pazarlar konusunda
üyelerini bilgilendirmekte ve

yönlendirmektedir. Ayrıca,
Türkiye’nin ticari uygulamaları
ve meydana gelen değişiklikleri
üyelerine bildirmekte, yabancı
ülkelerin ticaret düzenlemeleri
hakkında bilgi sağlamaktadır.
İhracatla ilgili gümrük
beyannameleri kayıt altına
alınmakta; Türkiye çapında
diğer birliklerin tuttuğu kayıtlar
konsolide edilerek, çeşitli
analizlerde kullanılmak üzere
raporlar haline getirilmektedir.
Bununla birlikte, ihracat
değerlendirme raporları, alt
sektör raporları, sektörel maliyet
analizleri, istatistik raporları, pazar
araştırma raporları düzenli olarak
hazırlanmaktadır. İTKİB, iştigal
sahasındaki sektörlerin ihtiyacına
göre raporlar, broşürler, e-yayınlar,
kitapçıklar yayınlamakta ayrıca
her ay düzenli olarak “Hedef”
dergisini hazırlayarak üye firmalar
ile paylaşmaktadır. Ticaret ile ilgili
her türlü bilgi toplanarak üyelere
iletilmekte, yabancı firmaların
işbirliği ve ithalat talepleri hakkında
üyeler haberdar edilmektedir.
Aynı zamanda İTKİB, sektörün
hedef pazarlarındaki fuarlara
milli katılım organizasyonları
düzenlemekte, alım ve ticaret
heyetleri organize etmektedir.
Her yıl düzenlenen tasarım
yarışmaları ile genç yetenekler
sektörlere kazandırılmakta, yerli
ve yabancı fon kaynaklı projeler
ile Ur-ge projeleri yürütülerek

sektörün gelişimine katkı
sunulmaktadır. Türk ürünlerinin
uluslararası pazarlarda kalite
imajının yükseltilmesine yönelik
olarak “Turquality” projelerinin
yürütülmesi Genel Sekreterlikçe
gerçekleştirilmekte, bunun yanı
sıra Ekonomi Bakanlığı tarafından
verilen, devlet yardımları firma
hak edişi onaylama görevi
sürdürülmektedir.

Projede
kapsamında Hare
Atölyesi kurulmuş,
eski ve unutulmaya
yüz tutmuş olan usta
çırak ilişkileri yeniden
canlanmıştır.
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Kişisel Arşivlerle İstanbul’da
Bilim, Kültür ve Eğitim Tarihi
PROJENİN ADI:
Kişisel Arşivlerle
İstanbul’da Bilim,
Kültür ve Eğitim Tarihi

YARARLANICININ
ADI:
Boğaziçi
Üniversitesi

PROJE ORTAKLARI:
Koç Üniversitesi
Anadolu Medeniyetleri
Araştırmaları Merkezi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
878.430,30 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90 - 790.587,27 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: SALT Araştırma, İstanbul Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi

B

oğaziçi Üniversitesi Arşiv ve
Dokümantasyon Merkezi,
Boğaziçi Üniversitesi’ne
bağışlanmış özel arşiv
ve koleksiyondan yedi tanesine
odaklanarak, İstanbul’un bilim,
kültür ve eğitim tarihine katkı
sunmak üzere bu projeyi
gerçekleştirmiştir. Üzerinde çalışma
yapılan koleksiyonlar şunlardır;
Aptullah Kuran Arşivi, Aziz
Ogan Koleksiyonu, Feza Gürsey
Arşivi, Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu
Koleksiyonu, Robert Kolej,
Amerikan Kız Koleji ve Boğaziçi
Üniversitesi Arşivi, Scott Ailesi
Koleksiyonu ve Traugott Fuchs
Kültür ve Tarih Mirası Arşivi’dir. Bu
projedeki temel amaç; evrakların
kataloglanması, sayısallaştırılması
ve bir online platform aracılığıyla
kamuya açılmasının yanı sıra,
İstanbul’un özgünlüğünün kaynağı
olan tarihi ve kültürel mirasın ve
İstanbul belleğinin oluşumuna
katkıda bulunacak malzemelerin
gün yüzüne çıkartılması ve
kültürel değerlerin korunması ve
geliştirilmesini sağlamaktır.
Proje kapsamında, koleksiyonların
tema bazlı veya kronolojik olarak
kaba tasnifi yapılmış ve Dublin
Core Initiative Kataloglama
Sistemini temel alınarak meta
veri girişleri oluşturulmuştur. Bir
yıllık çalışma sürecinde 9.604
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Cumhuriyete İstanbul’da Bir AngloAmerikan Aile: Scott Ailesi, Beşerî
Bilimler ve Mimarlığın Kesişiminde
Bir Alim: Aptullah Kuran, İstanbul
Amerikan Kolejlerinde Eğitim
Hayatına Kısa Bir Yolculuk ve Bilim
Dervişi Feza Gürsey sergileridir.

Boğaziçi
Üniversitesi

kataloglama girişi yapılmış ve
yaklaşık 20.000 adet görüntü
sayısallaştırılmıştır. Proje
kapsamında kayıtları oluşturulan
kataloglar ve dijitize edilen
malzemeler, DSpace online
platformu üzerinden kamunun
kullanımına açılmıştır. Proje
kapsamında yapılan çalışmaları
akademik çevrelerle tartışmak
adına çeşitli konferans, seminer
ve eğitimler düzenlenmiştir.
Bu etkinlik şu şekildedir:
“Kişisel Arşivler Işığında Tarihe
Yolculuk” paneli, “Digitization
Archiving, Preserving Images”
söyleşisi, “Dijital Çağda Arşivler
ve Kültürel Miras” konferansı,

“Bir Arşiv Çalışması: Küçük
Asya Rum Ortodoks Nüfusunun
Ortak Belleğinin Korunma ve
Değerlendirilmesi”, “Özel Arşiv
ve Koleksiyonlarda Dijital Arşiv
ve Kataloglama” eğitimi ve proje
kapanış toplantısıdır. Bunun
yanı sıra, merkez bünyesindeki
koleksiyonların bilinirliğini
arttırmak adına yedi adet dijital
sergi hazırlanmıştır. Bunlar;
Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel
Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog
ve Müzeci, Traugott Fuchs (19061997): İstanbul’da bir Alman
Sürgün, Kuşaklararası bir Dostluğun
İzleri: Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu
ve Haldun Özen, İmparatorluktan

Boğaziçi Üniversitesi Arşiv
ve Dokümantasyon Merkezi,
2015 yılında rektörlüğe bağlı
bir birim olarak kurulmuştur.
Merkez, Boğaziçi Üniversitesi’ne
bağışlanmış veya Üniversite
tarafından edinilmiş kurumsal arşiv
ve özel koleksiyon malzemelerini
bir araya getirmeyi, kataloglama ve
sayısallaştırma çalışması yapmayı
ve bu malzemeleri kamuya
açmayı hedeflemektedir. Merkez
bünyesinde üniversitenin kurum
arşivinin yanı sıra, sosyal bilim
ve fen bilimleri alanlarında yeni
araştırma imkânları barındıran on
bir özel koleksiyon bulunmaktadır.
Bu koleksiyonlar arkeoloji,
mimarlık ve mimarlık tarihi, sanat
tarihi, edebiyat gibi disiplinlerin
yanı sıra ülkemizde bilim tarihi

çalışmalarının da gelişmesine ışık
tutacak niteliktedir.
Merkezin amaçları arasında;
kurum arşivi, özel arşiv ve
koleksiyonların tasnifi ve
kataloglanması, sayısallaştırılması,
arşiv koruma standartlarına göre
muhafaza edilmesi ve bir online
platform aracılığıyla kamuya
açılmasını sağlamak; geçmişin
kültürel mirasının korunması ve
bu mirasın gelecek kuşaklara
aktarılmasını sağlamak; yaratıcılık
ve yeniliği geliştirmek için ulusal
ve uluslararası iş birliği olanaklarını
gerçekleştirmek, üniversiteler ve
özel kurumlar arası ortak çalışma
alanları yaratmak, kümelenme
ve disiplinler arası faaliyetlere
hizmet ederek, bilginin yayılmasını
ve teknoloji transferinin
gerçekleşmesini sağlamak;
kütüphane ve arşivcilik alanında
söyleşiler, paneller, konferanslar
düzenlemek ve akademik
yayınlar yapmak ve Türkiye’nin
küresel hedefleri doğrultusunda
ihtisaslaşmış ve disiplinler arası
eğitim programları kapsamında
bir araştırma merkezi geliştirmek
bulunmaktadır.

Bir yıllık çalışma
sürecinde 9.604
kataloglama girişi
yapılmış ve yaklaşık
20.000 adet görüntü
sayısallaştırılmıştır.
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Unutma İstanbul: İnsanları,
Eserleri, Mekânları ve Tarihiyle
İstanbul’un Görsel Belleği
PROJENİN ADI:
Unutma İstanbul:
İnsanları, Eserleri,
Mekânları ve Tarihiyle
İstanbul’un Görsel
Belleği

U

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul Şehir
Üniversitesi

nutma İstanbul”
projesinin amacı;
İstanbul için
anlam ifade eden,
onunla özdeşleşen, ya da
ona değer katan sanatçı,
siyasetçi, bilim adamı ve
edebiyatçılarla, İstanbul’un
yüzü diye adlandırılabilecek
tarihî yapı, anıt ve mekânlara
ait belge ve görsellerin
tasnifi, dijitalleştirilmesi,
bilgisayar ve mobil araçlar
üzerinden hizmete açılması,
sosyal medya aracılığıyla
kullanımının sağlanması ve
bu belgelerin zaman-mekân
bilgisi içerecek platformlar
ve uygulamalar üzerinden
sunulmasıdır.
Projede harita üzerinden
sunulan 1.101 belgeye
ilave olarak, 10.309 belge
daha dijitalleştirilerek web
üzerinden hizmete açılmıştır.
Projenin tanıtımının yapıldığı
10 Ocak 2018 ile 11 Mart
2018 tarihleri arasındaki
2 aylık sürede proje veri
tabanından 10.139 kullanıcı,
14.848 oturumda 199.436
sayfa görüntülemiştir.
Proje kapsamında ikisi proje
portalı üzerinden sanal
sergi olmak üzere 3 sergi
düzenlenmiş, A4 ölçülerinde
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PROJE ORTAKLARI:
Türkiye Turing ve
Otomobil Kurumu

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
518.694,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90 - 466.824,60 TL

kuşe kağıda 256 sayfa olarak
hazırlanan proje kitabından
500 adet bastırılarak proje
tanıtım toplantısında
dağıtılmış ve sonrasında
proje ile ilgili olabileceği
düşünülen kişi ve kurumlara
gönderilmiştir.
Eğitim, sergi ve panel
düzenlenmesinde proje
ortağı TURİNG’in deneyimi
ve desteğiyle fotoğrafçılık,
dijitalleştirme ve arşiv
eğitimi düzenlenerek
gençlere görsellerin çekimi,
korunması, saklanması ve
arşivlenmesi konularında
kapsamlı bir eğitim
verilmiştir.

İstanbul Şehir
Üniversitesi

İstanbul Şehir Üniversitesi,
ilk öğrencilerini 2010-2011
akademik yılında kabul
etmiştir. Eğitim, öğretim
ve araştırma faaliyetleri;
İnsan ve Toplum Bilimleri
Fakültesi, Hukuk Fakültesi,
İslami İlimler Fakültesi,
İletişim Fakültesi, İşletme ve
Yönetim Bilimleri Fakültesi,
Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi ve Meslek
Yüksekokulu’nun yanı sıra
Şehir Araştırmaları Merkezi,

Modern Türkiye Çalışmaları
Merkezi ve Yükseköğretim
Çalışmaları Uygulama ve
Araştırma Merkezi’nde
sürdürülmektedir.
2017 yılında Dragos
Kampüsü’ne taşınan İstanbul
Şehir Üniversitesi, 2017-2018
eğitim yılında 466 ön lisans,
3.938 lisans ve 766 lisansüstü
öğrenciye ev sahipliği
yapmaktadır.
İstanbul Şehir Üniversitesi
Kütüphanesi, haftanın 7 günü
86,5 saat hizmet vermekte,

üniversite mensupları diğer
zamanlarda kütüphanede yer
alan elektronik kaynaklara
yerleşkeden serbestçe,
yerleşke dışından kullanıcı adı
ve şifrelerini kullanarak 7/24
erişebilmektedir. Kütüphane,
bünyesindeki 131.028 basılı,
319.865’i elektronik olmak
üzere toplam 448.927 kitaba
erişilebilmektedir. Ayrıca
38.019 tam metin elektronik
dergi ile 212 basılı dergi ve
gazeteye ve 5.529 CD-DVD
formatında film, belgesel ve
sesli kitaba erişilebilmektedir.
Ayrıca üniversitenin kurucu
vakfı olan Bilim ve Sanat Vakfı
kütüphanesinde bulunan
124.000 kitap, yapılan protokol
ile ŞEHİR kullanıcılarının
hizmetine sunulmaktadır.
2011 yılında İSTKA desteğiyle
kurulan ve 2013 yılında da
TÜBİTAK 1513 Teknoloji
Transfer Ofisleri Destekleme
Programı’ndan destek almaya
hak kazanan Teknoloji Transfer
Ofisi, akademisyenlere hibe
destekli proje başvurularında
ve proje yönetiminde destek
sağlamakta üniversitenin
entelektüel varlıklarını patent
veya özel sözleşmelerle
koruma altına alarak ticari
işbirlikleri yapmakta, ticari
projeler üretmekte ve kuluçka
merkeziyle girişimciliği
desteklemektedir.

2010 yılından itibaren İstanbul
Şehir Üniversitesi’nde, toplam
bütçesi yaklaşık 2,4 Milyon TL
olan 73 hibe destekli proje ve
yaklaşık 5 Milyon TL bütçeli 40
adet üniversite-sanayi-kamu

işbirliği projesi yürütülmüştür.
Ayrıca, başarılı ticarileştirme
süreci sayesinde ŞEHİR TTO’nun
Hızlandırıcı Programında çalışan
startupların aldığı yatırım miktarı
5 Milyon TL’ye ulaşmıştır.

Projede harita üzerinden sunulan
1.101 belgeye ilave olarak, 10.309 belge daha
dijitalleştirilerek web üzerinden hizmete
açılmıştır. Projenin tanıtımının yapıldığı 10
Ocak 2018 ile 11 Mart 2018 tarihleri arasındaki
2 aylık sürede proje veri tabanından 10.139
kullanıcı, 14.848 oturumda 199.436 sayfa
görüntülemiştir.
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Elektrikli Araçlar ve Akıllı
Şebeke Uygulamaları için
Yüksek Güç Elektronik Mikroçip
Ar-Ge ve Eğitim Merkezi
PROJENİN ADI:
Elektrikli Araçlar
ve Akıllı Şebeke
Uygulamaları için
Yüksek Güç Elektronik
Mikroçip Ar-Ge ve
Eğitim Merkezi

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul Şehir
Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi

PROJE ORTAKLARI:
İstanbul Medeniyet
Üniversitesi Mühendislik
ve Doğa Bilimleri
Fakültesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.603.621,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90 - 1.443.258,89 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: Akım Metal San. ve Tic. A.Ş

M

ikroelektronik
endüstrisi, gelişmiş
ülke ekonomilerinin
lokomotif
sektörlerinden biridir. Bu
proje, İstanbul’un ve ülkemizin
mikroelektronik alanlarındaki
araştırma, uygulamalı eğitim ve
ticari kapasitesini geliştirmeyi
hedeflemektedir. Silikon karbür
(SiC), özellikle akıllı şebeke ve
elektrikli araçlardaki uygulama
alanlarında, sektörde şimdiye
kadar kullanılan konvansiyonel
silikon (Si) mikroçiplerin yerini
almaya başlamıştır. SiC yüksek
güç elektroniği çip teknolojisi,
Si teknolojisine kıyasla daha
yüksek sıcaklıkta, daha yüksek
frekansta ve daha yüksek akım ve
voltaja dayanıklı uygulamalarda
çalışabilmektedir. Bu bağlamda
proje henüz ülkemizde olmayan
SiC mikroelektronik çip materyali
teknolojisini geliştirerek, bu
alanda bilgi birikimini ve teknoloji
gelişimini sağlayarak ticari ve
stratejik öneme sahip alanlarda
dışa bağımlılığı azaltmayı
hedeflemektedir.
Proje kapsamında, İstanbul
Şehir Üniversitesi’nin Dragos
Kampüsü’nde, mikroçip kaplama
sistemi (MOCVD), fabrikasyon ve
karakterizasyon bölümlerinden
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oluşan bir Ar-Ge ve Eğitim
Merkezi açılmıştır. Ar-Ge Merkezi,
ülkemizde yüksek güç mikroçip
elektroniği alanında araştırma
ve üretim yapmak isteyen
araştırmacılar ve firmalar için
önemli bir bilgi ve teknik destek
kaynağı olmaktadır. Ayrıca proje
sürecinde alınan bazı ekipmanların,
proje ortağı olan İstanbul
Medeniyet Üniversitesi Mühendislik
ve Doğa Bilimleri Fakültesi’ne devir
edilmesiyle, İstanbul Medeniyet
Üniversitesi’nin proje kapsamında
kullanılan ve kullanılacak olan
laboratuvarlarının gelişimine de
katkıda bulunulmuştur.
Projenin en önemli parçası olan
modüler mikroçip kaplama
sistemi ile Ar-Ge Merkezi’nde

mikroelektronik çip materyali ve
aygıtların üretimi yapılmaktadır.
Kurulan Ar-Ge Merkezi’ne,
mikroçip sanayii ve MOCVD-CVD
teknolojisiyle ilgilenen firmalar
ziyaretler düzenlemektedir. Ar-Ge
Merkezi, yüksek güç elektroniği
mikroçip teknolojisinin ülkemizde
hızlı bir şekilde ilerlemesine önemli
katkıda bulunmaktadır.

İstanbul Şehir
Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi

Fakültesi, Hukuk Fakültesi,
İslami İlimler Fakültesi, İletişim
Fakültesi, İşletme ve Yönetim
Bilimleri Fakültesi, Mühendislik
ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve
Meslek Yüksekokulu’nun yanı
sıra Şehir Araştırmaları Merkezi,
Modern Türkiye Çalışmaları
Merkezi ve Yükseköğretim
Çalışmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi’nde sürdürülmektedir.
2017 yılında Dragos Kampüsü’ne
taşınan İstanbul Şehir Üniversitesi,
2017-2018 eğitim yılında 466
ön lisans, 3.938 lisans ve 766
lisansüstü öğrenciye ev sahipliği
yapmaktadır.
İstanbul Şehir Üniversitesi
Kütüphanesi, haftanın 7 günü̈
86,5 saat hizmet vermekte,
üniversite mensupları diğer
zamanlarda kütüphanede yer
alan elektronik kaynaklara
yerleşkeden serbestçe, yerleşke
dışından kullanıcı adı ve şifrelerini
kullanarak 7/24 erişebilmektedir.
Kütüphane, bünyesindeki 131.028
basılı, 319.865’i elektronik olmak
üzere toplam 448.927 kitaba
erişilebilmektedir. Ayrıca 38.019
tam metin elektronik dergi ile 212
basılı dergi ve gazeteye ve 5.529
CD-DVD formatında film, belgesel
ve sesli kitaba erişilebilmektedir.

Ayrıca üniversitenin kurucu
vakfı olan Bilim ve Sanat Vakfı
kütüphanesinde bulunan 124.000
kitap, yapılan protokol ile
ŞEHİR kullanıcılarının hizmetine
sunulmaktadır.
2011 yılında İSTKA desteğiyle
kurulan ve 2013 yılında da TÜBİTAK
1513 Teknoloji Transfer Ofisleri
Destekleme Programı’ndan destek
almaya hak kazanan Teknoloji
Transfer Ofisi, akademisyenlere
hibe destekli proje başvurularında
ve proje yönetiminde destek
sağlamakta üniversitenin
entelektüel varlıklarını patent veya
özel sözleşmelerle koruma altına
alarak ticari işbirlikleri yapmakta,
ticari projeler üretmekte ve
kuluçka merkeziyle girişimciliği
desteklemektedir.
2010 yılından itibaren İstanbul
Şehir Üniversitesi’nde, toplam
bütçesi yaklaşık 2,4 milyon TL
olan 73 hibe destekli proje ve
yaklaşık 5 milyon TL bütçeli 40
adet üniversite-sanayi-kamu
işbirliği projesi yürütülmüştür.
Ayrıca, başarılı ticarileştirme
süreci sayesinde ŞEHİR TTO’nun
Hızlandırıcı Programında çalışan
startupların aldığı yatırım miktarı
5 milyon TL’ye ulaşmıştır.

Proje
kapsamında, İstanbul
Şehir Üniversitesi’nin
Dragos Kampüsü’nde,
mikroçip kaplama
sistemi (MOCVD),
fabrikasyon ve
karakterizasyon
bölümlerinden
oluşan bir Ar-Ge
ve Eğitim Merkezi
açılmıştır.

İstanbul Şehir Üniversitesi, ilk
öğrencilerini 2010-2011 akademik
yılında kabul etmiştir. Eğitim,
öğretim ve araştırma faaliyetleri;
İnsan ve Toplum Bilimleri
165 İSTKA

Yüksek Katma Değerli Ürünlerin
Erişilebilir ve Sürdürülebilir
Pilot Üretimine Yönelik
Nanoteknoloji Platformu
KÜNANO
PROJENİN ADI:
Yüksek Katma Değerli
Ürünlerin Erişilebilir
ve Sürdürülebilir Pilot
Üretimine Yönelik
Nanoteknoloji Platformu
KÜNANO

YARARLANICININ
ADI:
Koç Üniversitesi
Mühendislik
Fakültesi

PROJE ORTAKLARI:
Boğaziçi Üniversitesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.343.832,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90 - 1.209.447,81 TL

Koç Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: TÜBİTAK Bilgem, Arçelik

Y

arı iletken piyasasında son
on sene içerisinde özellikle
nesnelerin interneti
kapsamında yeni odak
noktaları oluşmuştur. Nanoteknoloji
alanında ürün karmaşıklığı arttıkça
üretim maliyeti artarken, diğer
yandan ürünün taşıdığı ticari ve
stratejik değer de ciddi manada
yükselmektedir. Bu tür karmaşık
cihazların üretimi, yüksek maliyetli
altyapı (vakum, ortam şartlarının
kontrolü, temizlik, malzeme
saflığı) gerektirirken beraberinde
erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik
problemlerini de getirmektedir.
Bu iki etken, fikirden ürüne giden
nanoteknolojik yolun önündeki en
büyük engellerdir.
Bir saç telinin on binde birine
karşılık gelen 10 nm kritik
boyutunun, endüstriyel kıstaslara
uygun olarak ortam şartlarında
vakum olmaksızın şekillendirilmesi;
karmaşık cihazların ortaya çıkması
için gerekli temel bilgi, pilot üretim/
test ve ticarileşme yol haritasındaki
tüm oyuncuların (akademi – çip
fabrikaları – rekabetçi şirketler)
bir araya getirilmesi ile sektörün
ve toplumun genelinin teknoloji
konusunda eğitilmesi bu alanda
yapılması gereken en önemli
çalışmalardır. Bu proje, belirtilen
ihtiyaçtan hareketle işbirliği,
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teknoloji ve eğitim odaklı bir yol
izlemiştir.
İşbirliği alanında KÜNANO Platformu
kurularak, akademi (Koç ve Boğaziçi
Üniversiteleri), kamu (Tübitak
Bilgem) ve sanayi (Arçelik A.Ş.)
temsilcilerinin bir araya gelmesi
sağlanmıştır. Bu sayede, İstanbul
bölgesinde yürütülen temel bilgiye
dayalı, uzun vadeli, vizyoner
akademik çalışmalar ve bölgede
mevcut yarı iletken teknolojisine
dayalı üretim yetkinliği ve yenilikçi
faaliyetlerle rekabetçiliğini devamlı
geliştiren sektörün bir çatı altında
buluşması gerçekleştirilmiştir.
Proje boyunca her gelişme,
platform toplantıları kapsamında
değerlendirilmiştir.
Teknoloji alanında, öncelikle 10
nm kritik boyutunda vakum

düzenlenmiş ve en iyi şekillendirme
çalışması seçilerek, proje bir ödül
töreni ile bitirilmiştir.
Elde edilen teknolojik yetkinlik ve
geliştiren işbirliklerinin kısa vadede
ürün odaklı yeni projelere evrilmesi
beklenmektedir.

gerektirmeden ve ortam şartlarında
işlev gören, bu sebeple alternatif
şekillendirme tekniklerine nazaran
erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik
açısından öne çıkan taramalı
sonda litografisi teknolojisinin
başarılı bir şekilde transferi ve
proje kümelenmesi dâhilinde rutin
kullanımı gerçekleştirilmiştir.
Eğitim alanında, gerek platform
içerisinde gerek sektörel bazda
çeşitli etkinlikler düzenlenerek
teknolojinin yerinde tanıtımı
yapılmıştır. Bu amaçla, video
konferansları ve kapanış çalıştayı
çerçevesindeki seminerlere
ilaveten, nanoteknoloji alanında
hiç tecrübesi olmayan çeşitli
kullanıcılara cihaz üzerinde
eğitimler verilmiştir. Proje sonunda
bu kullanıcılar arasında Nano İSTKA
Logosu Şekillendirme Yarışması

Hızlı ve küresel teknolojik
değişimlerin gerçekleştiği
günümüzde, Koç Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi’nin bilimsel
analiz yönü kuvvetli, teknolojinin
getirdiği sürekli değişime
cevap verebilen, disiplinlerarası
düşünebilen, yenilikçi teknoloji
geliştirebilen, araştırma/
geliştirme deneyimli, takım
çalışması yapabilen, mühendislik
mesleğini etik ve sosyal değerler
doğrultusunda uygulayabilen
bireyler eğitmesi hedeflenmektedir.
Bu çerçevede Makine Mühendisliği,
Kimya ve Biyoloji Mühendisliği,
Bilgisayar Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği, Endüstri
Mühendisliği olmak üzere 5
temel disiplinde lisans diploması
sunulmaktadır.
Projenin yürütüldüğü
laboratuvarlardan birincisi,
10 nanometre kritik boyutta
üretim yapılan Temizoda’dır.
Temizoda, 2006 senesinde 1000
sınıfı olarak sertifikalanmıştır ve
kampüs içinden ve dışından gelen
kullanıcılara hizmet vermektedir.

Çeşitli mikro sistem ve mikro
akışkan tabanlı projelerin üretim
ayakları burada yürütülmektedir.
İkinci laboratuvar olan Mekanik
Karakterizasyon Laboratuvarı ise;
mikro ve nano boyutlu bileşkelerin
elektromekanik davranışlarını
incelemek ve bu bileşkelerin
mikro ve nano elektromekanik
sistemlerdeki (MEMS ve NEMS)
uygulama alanlarını araştırmak
amaçlı kurulmuştur. Laboratuvar
bünyesinde çeşitli elektromekanik
tasarım ve benzetim yazılımları ile
mekanik yükleme ve elektronik
karakterizasyon araçları mevcuttur.
Kurum tarafından ilgilenilen temel
konulardan biri küçülen boyutlarla
beraber mekanik davranışın
nasıl ve neden değiştiğidir. Bu
soruyu cevaplamaya yönelik
kullanıma hazır teknolojiler
olmadığı için küçük kuvvetlerin ve
yer değiştirmelerin ölçülebildiği
MEMS cihazları modellenip, nano
boyutlu numunelerle yekpare
üretecek süreçler geliştirilmektedir.
Bu çalışmalar, atomik boyutta
benzetimler ile desteklenmektedir.
Üretebilen sistemler aynı zamanda
biyolojik yapıtaşları ile benzer
ölçekte olduğu için, bunlar özelinde
mekanik etkilerin gözlemlenmesi
üzerinde de (özelikle floresan
mikroskobu ile tümleşik çözümlere
yönelerek) çalışılmaktadır. Üzerinde
çalışılan projeler arasında; Si
nanotellerin imalatı ve MEMS ile
tümleştirilmeleri, mikro konsol

kiriş ya da nanotel tabanlı
çınlaçlar (rezonatörler), bunların
biyolojik algılama ya da frekans
referansı uygulamaları ile nanotel
numuneler üzerinde mekanik
özellik ölçümleri sayılabilir. 2017
senesinde 50 mikrometre silisyum
kristali içerisinde yekpare olarak
yapılabildiğini gösteren nanotel
üretimi, kendi alanında bir ilk
olmuştur.

Nanoteknoloji
alanında ürün
karmaşıklığı arttıkça
üretim maliyeti artarken,
diğer yandan ürünün
taşıdığı ticari ve stratejik
değer de ciddi manada
yükselmektedir.

167 İSTKA

Uzaktan Çalışan Personeller
için Çevrimiçi /Çevrimdışı
Puantaj Defteri Uygulaması
ve Devam Kontrol Sistemi –
PUANTAJ DEFTERİ
PROJENİN ADI:
Uzaktan Çalışan Personeller
için Çevrimiçi /Çevrimdışı
Puantaj Defteri Uygulaması
ve Devam Kontrol Sistemi –
PUANTAJ DEFTERİ

YARARLANICININ ADI:
Koç Üniversitesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
775.000,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90 - 697.500,00 TL

P

roje, İstanbul’da ofise
gelmeden çalışabilecek
personellerin akıllı bir
uygulama ile verimli,
denetlenebilir, ölçümlenebilir bir
şekilde çalışabilmeleri sağlamak
amacı ile ortaya çıkmıştır.
Proje sayesinde kurumlar,
çalışanlarını uzaktan çalışma
konusunda teşvik ederek
yetkilendirme yapabileceklerdir.
Yetkilendirilen çalışanlar,
bulundukları yerden veya
evlerinden, bilgisayarlarına
kurdukları uygulamayı çalıştırarak
çalışmalarını yapabilecekler
ve yaptıkları çalışmalar eş
zamanlı olarak yöneticileri
tarafından denetlenebilecek ve
ölçümlenebilecektir. Birden çok
işletim sistemi üzerinde geliştiren
uygulama ile kurumların uzaktan
çalışma konusundaki güven
sorununu aşmaları, çalışanların
trafikte geçirdiği zamanın en aza
indirgenmesi, kişisel zamanlarının
kalitesinin arttırılması, engelli,
hamile ve çocuklu kadınların
istihdamına katkı sağlanması
hedeflenmiştir. İstanbul’da kaynak
tasarrufu sağlayacak bu yazılım
projesinin kurumlara tanıtılarak
pilot uygulamaların yapılması
yazılımın fikri mülkiyet haklarının
korunması ve üniversite sanayi
işbirliği ile yazılımın lisanslanarak
ticarileştirilmesine yönelik
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faaliyetler bu projenin temel
faaliyetlerini oluşturmaktadır.
Proje kapsamında öncelikli olarak
yapılan ürün analiz faaliyetleri
neticesinde oluşturulan “Ürün
Tanım” dokümanı, masaüstü
uygulama yazılım faaliyetine
girdi olmuştur. Masaüstü
yazılım faaliyetinde; Microsoft
Windows, Apple MacOs ve Linux
işletim sistemlerinde çalışacak
uygulama, QT platformunda C++
olarak geliştirilmiştir. Masaüstü
uygulaması, kullanıcıların
bilgisayarlarındaki çalışan
uygulamalar, klavye hareketleri,
mouse hareketleri, masaüstü
ekran görüntüleri ve bilgisayar
webcam’i kullanarak kullanıcının
gerçek zamanlı videosunu, verilen
parametrik konfigürasyonlar ile
bulut üzerinde çalışan uygulamaya

göndermektedir. Bulut üzerinde
çalışan uygulama, masaüstü
uygulamasından gelen dataları
yorumlayarak, “Ürün Tanım”
dökümanında belirlenen ve bulut
bilişim analiz hizmeti ile planlanan
raporları oluşturmakta ve API
aracılığı ile ön yüzde bulunan web
arabirimine sunmaktadır. Ön yüz
analiz faaliyeti ile belirlenen web
arabirimi, bulut üzerinde çalışan
arka katman uygulaması ile API
üzerinden konuşarak uygulamayı
kullanan kurum ve kuruluşlardaki
çeşitli yetki seviyesindeki
çalışanlara uygun raporlar
sunmaktadır. Bu raporlar arasında;
çalışanın günlük aktif çalışma saati,
günlük olarak klavye ve mouse
hareketleri ve masa üstü resimleri
ve video streamları bulunmaktadır.
Tüm raporlar, kullanıcılar

tarafından belirlenen zaman
dilimlerinde (günlük, haftalık, aylık
veya herhangi iki zaman arasında)
alınabilmektedir. Böylece, bu
uygulamayı kullanan kurumlar
ve çalışanlar günde ortalama 1,15
saati kendi kişisel konforları için
ayırma fırsatı elde etmiştir. Ayrıca,
düzenli olarak yapılmak zorunda
olan raporlamalar, uygulama
sayesinde otomatik olarak
yapılmış olmaktadır.
Bazı durumlarda ise gün içinde
yapılması gereken çalışmalar,
çalışan tarafından yöneticisinin
bilgisi dâhilinde tercih edilen
saatlerde yapılabilecektir. Bu
koşullar altında kurumlar,
çalışan başına ayırdıkları ofis kira
maliyetlerinden, ofis hizmetleri,
yiyecek, içecek, temizlik, ulaşım vb.
gibi diğer maliyetlerden tasarruf
edip, çalışan memnuniyetini
ve kuruma bağlılığını artırmayı
öngörmektedir.

Koç Üniversitesi

Koç Üniversitesi, kâr amacı
gütmeyen bir vakıf üniversitesidir.
1993 yılında İstinye’de bulunan
geçici kampüsünde eğitime
başlayan üniversite, 2000 yılında
Rumeli Feneri’ndeki daimi
kampüsüne taşınmıştır.
1969 yılındaki kuruluşundan
bugüne, yaşamın en temel
gereksinimleri olan eğitim, sağlık
ve kültür alanlarında yoğun
faaliyet gösteren Vehbi Koç Vakfı,

Sadberk Hanım Müzesi, Atatürk
Kitaplığı, Koç Özel Lisesi gibi önemli
yatırımlardan sonra merhum
Vehbi Koç’un üniversite hayalini
gerçekleştirmek üzere harekete
geçmiştir.
Vehbi Koç, “Sermaye bulunur,
makine alınır, teknoloji transfer
edilir fakat iyi eğitilmiş insan
gücü yoksa netice almak zordur”
sözleriyle, eğitimli gençlerin
yetişmesine ne derece önem
verdiğini ortaya koymuştur. Bu
çerçevede Koç Üniversitesi, bir
mükemmeliyet merkezi çatısı
altında “nitelikli uzman-nitelikli
insan” bütünlüğünü sağlamak
üzere, tüm öğrencilerine genel
kültür müfredatını sunmayı,
kaynaklarının önemli bir kısmını
eğitime ve bilimsel araştırmageliştirmeye ayırmayı, lider
karakterli ve sorunlara çözüm
üretme becerisine sahip gençler
yetiştirmeyi ilke edinmiştir. Vehbi
Koç’un, Koç Üniversitesi’nin 4 Ekim
1993 tarihindeki ilk dersinde dile
getirdiği gibi: “Koç Üniversitesi’nin
amacı, sıradan olmayan gençlerin
iyi yetiştirilmelerini sağlamaktır.
Onların yeterli sayıda olmaları ve
hak ettikleri liderlik noktalarına
gelmeleri sonucu, ülkemizin
geleceği güvence altına alınmış
olacaktır… Ne kadar çok kaliteli
insan yetiştirebilirsek, memlekete
o nispette hizmet etmiş olacağız.”
Koç Üniversitesi, açılışından
bu yana geçen on dokuz yıl

içerisinde Türkiye’nin en gözde
üniversitelerinden biri konumuna
gelmiştir. Bugün, İnsani Bilimler ve
Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler,
Fen, Mühendislik, Hukuk ve Tıp
Fakülteleri ve Hemşirelik Yüksek
Okulu ile eğitime hizmet eden Koç
Üniversitesi; 21 lisans, 31 yüksek
lisans ve 15 doktora programıyla
Türkiye’de ve dünyada bilimin
gelişmesine katkıda bulunmaya
devam etmektedir.

Proje kapsamında
öncelikli olarak
yapılan ürün analiz
faaliyetleri neticesinde
oluşturulan “Ürün
Tanım” dokümanı,
masaüstü uygulama
yazılım faaliyetine girdi
olmuştur.
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Beykoz İlçesinde Yaşam
Kalitesinin Yükseltilmesi için
Sürdürülebilir ve Akıllı Atık
Yönetim Sisteminin Kurulması
PROJENİN ADI:
Beykoz İlçesinde
Yaşam Kalitesinin
Yükseltilmesi için
Sürdürülebilir ve Akıllı
Atık Yönetim Sisteminin
Kurulması

YARARLANICININ
ADI:
Beykoz Belediyesi

PROJE ORTAKLARI:
Beykoz Kaymakamlığı

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
695.079,16 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%72,45– 503.602,69 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: Yön Temizlik Peyzaj İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. , Beykoz Muhtarlar Derneği

B

eykoz Belediyesi, Beykoz
ilçesinde atık yönetimi
hizmeti kapsamında
uygulanacak yenilikçi akıllı
uygulamalarla mevcut bilgilerin,
proje kapsamında elde edilecek
güncel bilgilerle coğrafi bilgi sistemi
tabanlı yazılımlar kullanılarak
entegre edilmesinin sağlanmasını;
böylelikle sürdürülebilir, ölçülebilir,
analiz edilebilir, denetlenebilir ve
iyileştirilebilir bir kentsel katı atık
yönetim sisteminin oluşturulmasını
ve bu sistem ile sürekli olarak
rota ve operasyonel optimizasyon
sağlanmasını amaçlamıştır.
Proje kapsamında atık verileri
sisteme verilmiş ve somut bilgilere
dayanan verilerden ve ölçümlerden
yararlanılarak ve atıklar ile ilgili
bilgilerin sürekli olarak kaynak
bazında belirlenebileceği
alternatif model ve rotasyonlar
kullanılarak sürdürülebilir bir
sistem kurulmuştur. Beykoz
halkının ihtiyaçlarına ve saha
şartlarına göre sürekli optimize
edilebilen CBS tabanlı aplikasyon
ve konfigürasyonlarla, katı atık
yönetimi ve kentsel temizlik
hizmetlerinin elektronik olarak
izlenebildiği somut verilere
ulaşılarak optimum şartlar altında
operasyonlar yürütülmektedir.
Başka bir ifadeyle; araç güzergâhları,
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duyulan memnuniyet seviyesi,
vatandaşın atık yönetimi sürecine
hâkimiyeti, bilgi seviyesi ve
beklentileri hususlarında bir anket
çalışması gerçekleştirilmiştir.
Bununla birlikte, projede yapılan en
kilit faaliyet veri toplama ve bilgileri
CBS sistemine aktarma çalışmasıdır.
Ayrıca proje kapsamında, Beykoz
Belediyesi’nde görev alan teknik
personeller ve saha personellerine
uygulamalı ve interaktif eğitimler
verilmiştir.
Proje, katı atık yönetimi
konularındaki kentsel hizmetleri
elektronik ortamda vatandaşa
sunmaktadır. Ayrıca, vatandaşların
proje çıktılarına ulaşabildiği, atık
yönetim hizmetleri ile ilgili bilgi
edinebildiği, taleplerini iletebildiği
ve anketlere katılım gösterebildiği
bir “web sitesi” oluşturulmuştur.

Beykoz Belediyesi

konteyner ihtiyaçları ve dağılımı
ve sefer saatleri optimize edilmiş
olup, bu veriler ışığında katı
atıkların yüksek verimle toplanması
sağlanmaktadır.
Proje kapsamında, Beykoz ilçesinin
45 mahallesinde toplam 948
vatandaşa ulaşılarak çıkardıkları atık
tipleri, kullandıkları atık biriktirme

ekipmanlarının türleri ve temin
yolları, atık boşaltma frekansları
ve metotları, hane başına oluşan
ortalama atık miktarları, atıkların
kaynakta ayrı toplanma oranı,
vatandaşın atık minimizasyonu
hususunda potansiyeli ve geri
kazanım faaliyetlerine olan isteği,
atık toplama hizmetlerinden

Beykoz Belediyesi, 1967 yılından
itibaren Belediye Şube Müdürlüğü
olarak faaliyetlerini sürdürmüş,
1984 yılında ise ilçe belediyesi
olmuştur. Belediye, İstanbul’un
yeşili ve mavisiyle maruf yüz
ölçümü bakımından en geniş
ilçelerinden birinde, nüfusu 250.000
bini aşan sakinine 5393 sayılı
Belediyeler Kanunu çerçevesinde
hizmet vermektedir. Bu kapsamda

Belediye; alt yapı, imar, eğitim,
kültür, çevre ve sağlık alanlarında
pek çok hizmeti ilçe sakinlerinin
mutluluğunu sağlamak amacıyla
vizyon ve misyonuna uygun şekilde
hayata geçirmektedir. Kurum
organizasyonunda 1 belediye
başkanı, 5 başkan yardımcısı, 31
belediye meclis üyesi ve 23 müdür
görev yapmaktadır.
Belediye, tarihi ve doğal
güzelliklerini, medeniyet mirasını,
köklü birikim ve değerlerini ve
nüfus varlığını muhafaza ederek
model kentsel dönüşümünü
sağlayan; sürdürülebilir çevreye
sahip, sosyal dayanışmada öncü,
zengin kültürel etkinliklerin
sergilendiği ve turizm potansiyelini
ekonomik dinamizmle buluşturan
bir ilçe hedeflemektedir.
Beykoz Belediyesi tarafından
gerçekleştirilen ıslak yapıdaki
biyobozunur atıklar ile kuru
yapıdaki geri dönüştürülebilir
atıklarının kaynağında ayrı
toplandığı ve biyobozunur atıkların
endüstriyel kompost makineleri
ile komposta dönüştürüldüğü “Sıfır
Atık” projesi ve Beykoz ilçesindeki
57 okulda yürütülen, öğrenciler
tarafından geri dönüştürülebilir
atıklarla biyobozunur atıkların
ayrı biriktirildiği ve bahçe tipi
kompost makineleri ile öğrenciler

tarafından kompost üretilen “Yeşil
Okul” projeleri, Beykoz halkında
atık yönetimi ve çevresel etkileri
konusunda farkındalık yaratmış
ve olumlu sonuçlar alınmasını
sağlamıştır.

Proje kapsamında
atık verileri sisteme verilmiş
ve somut bilgilere dayanan
verilerden ve ölçümlerden
yararlanılarak ve atıklar
ile ilgili bilgilerin sürekli
olarak kaynak bazında
belirlenebileceği alternatif
model ve rotasyonlar
kullanılarak sürdürülebilir bir
sistem kurulmuştur.

171 İSTKA

Yeni Nesil Kütle
Spektrometresi Görüntüleme
Teknolojisi ile Klinik Tarama ve
Tanı Metotlarının Geliştirilmesi
PROJENİN ADI:
Yeni Nesil Kütle
Spektrometresi Görüntüleme
Teknolojisi ile Klinik
Tarama ve Tanı Metotlarının
Geliştirilmesi

YARARLANICININ ADI:
Acıbadem Mehmet Ali
Aydınlar Üniversitesi Tıp
Fakültesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.362.000,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%88,60 – 1.206.733,61 TL

İ

STKA desteği ile kurulan
Kütle Spektometresi temelli
görüntüleme laboratuvarı dışa
bağımlılığı azaltabilmek için
yeni doku tarama yöntemleri
geliştirilmesi konusunda
çalışmaktadır. Proje kapsamında
ithal edilen Bruker rapifleX MALDITOF/TOF doku tiplendirme kütle
spektrometresi araştırmaların
temelini oluşturmaktadır. Kurulan
laboratuvarda, hedef temelli kit
kullanmaksızın örnek dokuda
kanserli bölge çok değişkenli
olarak tanımlanabilmiş ve bu
uygulamanın farklı doku tiplerinde
seçici olabileceği gösterilmiştir.
MALDI-TOF/TOF doku analizi
yöntemi histopatolojik testlere
alternatif ya da destekleyici
olabileceği yürütülen çalışmalar
kapsamında teyit edilmiş ve hızlı/
ucuz tarama ve tanı metotlarının
geliştirilmesi konusunda gelecek
vaat ettiğini göstermiştir.

Acıbadem Mehmet Ali
Aydınlar Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Acıbadem Üniversitesi, 2007 yılında
Acıbadem Sağlık ve Eğitim Vakfı
tarafından kurulan sağlık bilimleri
alanında tematik bir üniversitedir.
Güçlü akademik kadrosu, gelişmiş
teknolojik altyapısı ile alanında
donanımlı ve sürekli gelişime açık
sağlık profesyonelleri yetiştirmeyi
İSTKA 172

hedefler. Üniversite bünyesinde
yer alan Klinik Simülasyon ve
İleri Düzey Endoskopik – Robotik
Cerrahi Eğitim Merkezi (CASE),
sahip olduğu tüm departmanlar
ve teknolojik alt yapısı ile alanında
dünyadaki en kapsamlı medikal
eğitim merkezlerinden biridir.

Acıbadem Üniversitesi, yaşam
bilimlerine yönelik multidisipliner
çalışmalara olanak sağlayan
araştırma laboratuvarları, gelişmiş
teknolojik alt yapıya sahip öğrenci
laboratuvarları ve tüm olanakları
ile sağlık eğitiminde çıtayı
yükseltmiştir.

Proje kapsamında
ithal edilen Bruker
rapifleX MALDI-TOF/
TOF doku tiplendirme
kütle spektrometresi
araştırmaların temelini
oluşturmaktadır. Kurulan
laboratuvarda, hedef
temelli kit kullanmaksızın
örnek dokuda kanserli
bölge çok değişkenli olarak
tanımlanabilmiş ve bu
uygulamanın farklı doku
tiplerinde seçici olabileceği
gösterilmiştir.

173 İSTKA

İstanbul Biyotasarım
Merkezi
PROJENİN ADI:
İstanbul
Biyotasarım
Merkezi

YARARLANICININ
ADI:
Acıbadem Mehmet
Ali Aydınlar
Üniversitesi
Mühendislik
Fakültesi

PROJE ORTAKLARI:
Boğaziçi Üniversitesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
426.380,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%89,95 – 383.518,92 TL

P

roje, Türkiye’deki
ilk yaratıcı medikal
çözümler merkezini
kurmak üzere yola
çıkılmış ve sonucunda tüm
Türkiye’ye hizmet veren
İstanbul Biyotasarım Merkezi
kurulmuştur. Projedeki
amaç, sağlık sektörünü
geliştirebilecek tüm
oyuncuları tıp doktorları,
mühendisler, araştırmacılar,
öğrenciler ve sağlık hizmeti
geliştiren tüm kurum ve
kuruluşları bir araya getirerek
katma değerli, bilgi ve
teknolojik düzeyi yüksek
sağlık ürün ve teknolojilerinin
geliştirilmesini sağlamaktır.
Proje kapsamında birçok
eğitim ve sertifika programı
verilmiş olup, kurulan
prototipleme ve inovasyon
atölyelerinden birçok fikir ve
proje ortaya çıkmıştır.

Acıbadem Mehmet
Ali Aydınlar
Üniversitesi
Mühendislik
Fakültesi
Acıbadem Üniversitesi,
2007 yılında Acıbadem
Sağlık ve Eğitim Vakfı
tarafından kurulan sağlık

İSTKA 174

bilimleri alanında tematik
bir üniversitedir. Güçlü
akademik kadrosu, gelişmiş
teknolojik altyapısı ile
alanında donanımlı ve
sürekli gelişime açık
sağlık profesyonelleri
yetiştirmeyi hedefler.
Üniversite bünyesinde yer
alan Klinik Simülasyon ve
İleri Düzey Endoskopik
– Robotik Cerrahi Eğitim
Merkezi (CASE), sahip
olduğu tüm departmanlar

ve teknolojik alt yapısı ile
alanında dünyadaki en
kapsamlı medikal eğitim
merkezlerinden biridir.
Acıbadem Üniversitesi,
yaşam bilimlerine yönelik
multidisipliner çalışmalara
olanak sağlayan araştırma
laboratuvarları, gelişmiş
teknolojik alt yapıya sahip
öğrenci laboratuvarları
ve tüm olanakları ile
sağlık eğitiminde çıtayı
yükseltmiştir.

Projedeki
amaç, sağlık sektörünü
geliştirebilecek
tüm oyuncuları tıp
doktorları, mühendisler,
araştırmacılar, öğrenciler
ve sağlık hizmeti geliştiren
tüm kurum ve kuruluşları
bir araya getirerek katma
değerli, bilgi ve teknolojik
düzeyi yüksek sağlık
ürün ve teknolojilerinin
geliştirilmesini
sağlamaktır.

175 İSTKA

Mahallem
İstanbul
PROJENİN ADI:
Mahallem
İstanbul

YARARLANICININ ADI:
İstanbul Üniversitesi
İktisat Fakültesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
319.715,15 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
% 62,56 – 200.000,01 TL

Merkezi Projesi” ile “İstanbul
Sektörel Rekabet Endeksi Projesi”
İstanbul Üniversitesi İktisat
Fakültesi tarafından yürütülmüştür.
Bu projelerle İstanbul’da ilçe
düzeyinde yatırımcılara yönelik
veritabanları ve bilgi sistemleri
geliştirilmiştir. “Mahallem İstanbul”
projesi ise hem ölçek hem
de kapsam açısından önceki
projelerden farklı bir yapıda
kurgulanmıştır. Ancak veri toplama
deneyimleri, kurumlarla iletişim
ve veri analizi açısından önceki
projelerle ilişkilendirilmiştir.

İ

stanbul’da teknoloji odaklı
kentsel bilgi veritabanlarına her
dönem ihtiyaç duyulmuştur.
Bu ihtiyaç hem kenti yöneten
kurumlar hem de kentliler için
gereklidir. Özellikle mahalle
düzeyinde oluşturulmuş
veritabanlarına rastlanmamaktadır.
Bu projenin ana amacı, İstanbul’da
yaşam kalitesinin yükseltilmesine
yönelik kentsel hizmetlerde
yenilikçi uygulamaların
geliştirilerek hayata geçirilmesinin
sağlanmasıdır. Bu doğrultuda
projede, mahalle düzeyinde
kentsel/kamusal hizmetlere erişimi
ve bilgi edinmeyi etkinleştiren,
istatistiki bilgi, görsel dosya vb.
datayı içeren, online ve mobil
ortamda kullanıma sunulan, harita
tabanlı bir veritabanı ve bilgi
edinme sistemi inşa edilmiştir.
Proje kapsamında, İstanbul’da
mahalle düzeyinde oluşturulan ve
yayınlanan harita tabanlı ilk veri
tabanının inşa edilmesi, online ve
mobil ortamda hayata geçirilmesi;
mahalle düzeyinde nüfus ve
demografik yapı, konut, eğitim
ve okul, park ve rekreasyon,
pazar alanı, kütüphane, sağlık
merkezleri gibi kentsel ve kamusal
alanlara ilişkin istatistiki bilgi,
içerik bilgisi, interaktif haritada
konum gösterimi, görsel dosyalar
gibi verilerin kullanıcı dostu bir
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şekilde online ve mobil ortama
aktarılması, coğrafi tabanlı
haritalama sistemlerinden
faydalanılması; kullanıcıya, yaşadığı
mahalleye ilişkin bilgilerin net,
anlaşılır ve görsel niteliği yüksek
bir şekilde sunulması ve çevresine
ilişkin şikayet ve önerilerini
sunabileceği platformların
online ve mobil ortamda
hazırlanması; kullanıcıların, kent
yöneticilerine online ve mobil
uygulama aracılığıyla ulaşımının
sağlanması, bu bağlamda mahalle
muhtarları, kaymakamlıklar ve
belediye başkanlarına erişimin
kolaylaştırılması; kullanıcıların,
mahallede bulunan eğitim
kurumlarında bir öğretmene
düşen öğrenci sayısı, aile sağlık
merkezlerindeki ortalama günlük
muayene sayıları, mahallenin
demografik yapısı, mahallede
yaşayan bireylerin yaş, cinsiyet,

eğitim seviyesi ve medeni
durumu gibi bilgileri, konut
özellikleri, ortalama kira ve satış
bedelleri, yakın çevredeki park
ve rekreasyon alanları, parkların
içerdiği aktiviteler, park ve
rekreasyon özellikleri gibi bilgilere
hem istatistiki, hem görsel hem de
konumlandırma açısından online
ve mobil ortamda ulaşmasının
sağlanması; kentsel hizmetlerin
geliştirilmesinde ve sunumunda
halkın ve diğer paydaşların
bilgilendirilmesi ve etkin
katılımının sağlanmasına yönelik
bilgi ve iletişim teknoloji odaklı
çözümlerin geliştirilmesi; belediye
verilerine dayanarak kentsel
hizmetlerde kullanılabilecek
akıllı telefon uygulamalarının
geliştirilmesi ve kentsel
hizmetlerde akıllı çözümlerle
verimliliğin ve etkinliğin artırılması
amaçlanmıştır.

Projenin, kentsel ve kamusal
alanda vatandaşların daha etkin
hizmet alması ve hizmetlere
yönelik bilgilere kolay ve hızlı bir
şekilde ulaşması yoluyla kente
aidiyeti artırması ve hizmet
kalitesini olumlu yönde etkilemesi
beklenmektedir. Aynı zamanda
proje, kentsel ve kamusal alanda
hizmet sunan ve hizmet alan
kesimleri doğrudan bağlantı
kurabilecekleri platformlarda
buluşturacak ve yönetim etkinliğini
artıracaktır.

İstanbul Üniversitesi
İktisat Fakültesi

Ülkede tarihi 1453 yılına
dayanan en eski ve en büyük
öğretim kurumu olan İstanbul
Üniversitesi bünyesinde yer alan

İktisat Fakültesi, 14 Aralık 1936
tarihinde kurulmuştur. İstanbul
Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin
misyonu; çağdaş ilke ve kurumlar
çerçevesinde farklı görüşleri
yansıtan evrensel nitelikteki
araştırmalarla ekonomik ve
toplumsal analize yönelik bilgi
üretmek ve bu temeller üzerine
eleştirel ve yaratıcı düşünceye
sahip bireyler yetiştirmektir.
İstanbul Üniversitesi İktisat
Fakültesi’nin vizyonu ise
uluslararası düzeyde akademik
kadroya sahip, nitelikli eğitim
veren, araştırma ve yayınları ile
saygın ve öncü bir fakülte olmaktır.
2012 yılında İSTKA’nın desteklediği
“İstanbul’da Bilgi Odaklı Küresel
Rekabet Projesi”, 2014 yılında ise
“İstanbul Yatırım Karar Destek

Bu
projenin ana
amacı, İstanbul’da
yaşam kalitesinin
yükseltilmesine
yönelik kentsel
hizmetlerde yenilikçi
uygulamaların
geliştirilerek hayata
geçirilmesinin
sağlanmasıdır.

177 İSTKA

Marmara MEMS/NEMS/MOEMS
Araştırma ve Geliştirme
Merkezi Kurulması
PROJENİN ADI:
Marmara MEMS/NEMS/
MOEMS Araştırma ve
Geliştirme Merkezi Kurulması

YARARLANICININ ADI:
Marmara Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.455.761,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%88,35– 1.286.155,06 TL

M

ikro/NanoElektromekanik
Sistemler (MEMS/
NEMS), iletişim
teknolojilerinden üretim
otomasyonuna, çevre izlemeden
sağlığa ve savunma sistemlerine
kadar uzanan geniş bir ürün
yelpazesinde anahtar rol
oynamaktadır ve mikroelektronik/
mikroçip teknolojisi gibi çağımızı
değiştirecek bir potansiyele
sahiptir.
MEMS teknolojisi, elektromekanik
sistemlerin minyatürize
edilmelerine ve konvansiyonel
işleme teknikleriyle
ulaşılamayacak boyutlara
inilmesine olanak sağlamaktadır.
Entegre devre fabrikasyon
teknolojileri mikron altı boyutlara;
nanometre ölçeğine doğru
gelişmekte, buna bağlı olarak
elektromekanik sistemlerin
de yakın gelecekte nano
ölçeklere inmesi ve NEMS olarak
adlandırılan ürünlerin kullanımının
yaygınlaşması öngörülmektedir.
Nanoelektronik ile entegre
olmuş, nano ölçekli mekanik
aygıtların bilim ve mühendislikte
yeni araştırma alanları açması
beklenmektedir. NEMS, mikro
ölçekli aygıtlarla gerçekleşme
olasılığı bulunmayan, özellikle
sağlık alanındaki uygulamalar için
ümit verici bir teknolojidir.

İSTKA 178

Bu kapsamda proje, Marmara
Üniversitesi Göztepe Kampüsü
içerisinde Teknoloji Fakültesi
Mekatronik Mühendisliği
bünyesinde MEMS/NEMS/MOEMS
alanlarında nanoteknoloji
boyutunda araştırma, geliştirme,
eğitim ve teknoloji transferi vb.
çalışmalar yapacak bir araştırma ve
uygulama laboratuvarı kurulmasını
amaçlamıştır. Bununla birlikte
projede, MEMS/NEMS alanlarında
yenilikçi ve yaratıcı çalışmalarda
ihtiyaç duyulan altyapının ortak
kullanımına yönelik laboratuvar ve
merkez alanlarının oluşturulması
ve geliştirilmesi; İstanbul başta
olmak üzere Marmara Bölgesinde
bulunan endüstriyel kurumların
AR-GE merkezleriyle eşgüdümlü
olarak çalışılması; bu merkezlerde
çalışan mühendislerin MEMS/
NEMS alanında uygulamalı
lisansüstü eğitim yapmalarına

imkân sağlanması; MEMS/NEMS
sistemlerin tasarımı ve imalatı
alanlarında yetişmiş insan gücü
açığının kapatılması; İstanbul
OSB’leri başta olmak üzere
KOBİ’lere üretmekte oldukları
ürünlerde MEMS/NEMS teknolojileri
konusunda ve ürün imalatının
gerçekleşmesi konusunda tasarım,
fizibilite ve prototip üretim
desteği verilmesi; MEMS/NEMS
ana başlıklı uygulamalı seçmeli
lisans ve lisansüstü dersleri eğitim
müfredatına ekleyerek, bu alandaki
yetişmiş mühendis ihtiyacına
katkı sağlanması; öncelikli olarak
sağlık alanında MEMS/NEMS
tabanlı biyolojik ve kimyasal
algılayıcılar ve SAW cihazların
geliştirilmesi; askeri, otomotiv
ve benzeri sektörlerde katma
değer oluşturacak MEMS/NEMS
tabanlı ürünlerin ve sistemlerin
tasarlanması ve üretilmesi; MOEMS

(Mikro-Opto-Electro-Mekanik
Sistem), optoelektronik ve fotonik
alanlarında bilgi ve tecrübe
birikimi sağlanması, ürünlerin
ve sistemlerin tasarlanması ve
üretilmesi, kurulacak altyapı imkanı
sayesinde ulusal ve uluslar arası
proje çağrılarına MEMS/NEMS/
MOEMS/Fotonik/Optoelektronik
alanlarından proje önerileri
verilmesi ve proje destekleri ile
kurulacak merkezin sürekliliğinin
ve ihtiyaçlarının sağlanması
hedeflenmiştir.
Bu hedefler ile doğru orantılı
olarak Püskürtme Kaplama Cihazı
(Magnetron Sputtering) , 3B
Optik Profilometre, Temiz Oda,
Fotolitografi Sistemi makine ve
teçhizat alımı gerçekleştirilmiştir.
Alınan donanımlardan
Fotolitografi Sistemi ve 3B Optik
Profilometre Türkiye’ye ilk defa
gelmiştir. Araştırma merkezinin
yaralanıcılarına ve hedef gruplarına
ulaşımı için önem arz eden
web sayfası faaliyete geçmiştir.
Araştırma erkezinin üniversitesanayi iş birliktelikleri için; Sabancı
Üniversitesi – SUNUM, Gebze
Teknik Üniversitesi – Nanoteknoloji
Enstitüsü, KOBİ’ler, OSB’lerindeki
sanayi firmaları, Ar-Ge merkezleri,
Teknopark ve Teknokent şirketleri
ile temasa geçilmiştir. Bununla
birlikte, proje alanıyla ilgili 5 adet
yüksek lisans ve doktora dersi
üniversite senatosundan onay
almış ve açılmıştır.

Marmara Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi

Eğitim ve araştırmadaki
öncülüğüyle toplumsal gelişime
yön veren uluslararası bir
üniversite olmak vizyonu ve köklü
geçmişinden gelen deneyimi ile
toplumsal değerleri ön planda
tutarak tüm paydaşları için bilim,
kültür, sanat ve sporda değer
üreten, yaşam boyu öğrenmeye
verdiği önemle sürdürülebilirliği
hedefleyen, çok dilli eğitimiyle
öncü, uluslararası ve çağdaş bir
üniversite olmak misyonu olan
Marmara Üniversitesi’nin yetki,
görev ve sorumlulukları 04.11.1981
tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu ile belirlenmiştir.
Marmara Üniversitesi, güçlü bir
akademik kadroya sahip olan, beş
farklı dilde eğitim veren ve lisans
ve lisansüstü program sayısında
göreli fazlalığı öne çıkan bir
üniversitedir.

Marmara
Üniversitesi Göztepe
Kampüsü içerisinde
Teknoloji Fakültesi
Mekatronik Mühendisliği
bünyesinde MEMS/
NEMS/MOEMS
alanlarında nanoteknoloji
boyutunda araştırma,
geliştirme, eğitim ve
teknoloji transferi vb.
çalışmalar yapacak bir
araştırma ve uygulama
laboratuvarı kurulmasını
amaçlamıştır.

179 İSTKA

Yönetim Bilişim Sistemleri
Siber Güvenlik
Çalışmaları Merkezi
PROJENİN ADI:
Yönetim Bilişim
Sistemleri Siber
Güvenlik
Çalışmaları
Merkezi

YARARLANICININ
ADI:
Boğaziçi Üniversitesi

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ:
Türk Standartları
Enstitüsü, DRT Bağımsız
Denetim SMMM A.Ş.

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
632.029,80 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%87,58 – 553.504,04 TL
gerekenler kendilerine aktarılmıştır.
Aynı şekilde, Boğaziçi Kişisel
Veriler ve Siber Güvenlik Zirvesi
düzenlenmiştir.

Boğaziçi Üniversitesi

D

ünyadaki siber saldırılara
paralel olarak ülkemize
yönelik siber saldırıların
da yoğunlaşması, bir
siber güvenlik merkezi oluşturma
ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.
BÜSİBER, siber güvenlik alanında
ülkemizin ihtiyaç duyduğu yetişmiş
insan gücünün oluşturulması, kamu
siber güvenliği direncinin artırılması
ve siber güvenliğe yönetim bilişim
sistemleri bakış açısı sağlanması
ilkeleriyle yola çıkmıştır. Ayrıca
proje ile ulusal siber güvenlik
ekosisteminin oluşmasına katkı
sağlamak amacıyla yerli siber
güvenlik çözümlerinin bir platform
üzerinden yapılandırılması
sağlanmıştır.
Proje kapsamında sektöre
yetişmiş insan gücü kazandırmak
amacıyla öğrenciler siber güvenlik
kamplarına dâhil edilmiştir. Bununla
birlikte, kamu siber güvenliğini
desteklemek için bu kurumların
siber olaylara müdahale ekiplerine
(SOME) üç günlük ücretsiz ISO 27001
bilgi güvenliği yönetimi sistemi
eğitimleri verilmiştir. Böylece
kurumların bilgi güvenliği hizmetini
daha kaliteli vermelerine katkıda
bulunulmuştur. Bu çerçevede,
BTK’da iki defaya mahsus olmak
üzere iki günlük eğitim ve Boğaziçi
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Üniversitesi’nde iki günlük tek
bir eğitim düzenlenmiştir. Bunun
yanı sıra, kamu kurumlarına
ücretsiz siber sızma testleri
başarıyla gerçekleştirilmiştir. Proje
kapsamında yerli siber güvenlik
ekosisteminin geliştirilmesi
amacıyla “Türkiye’de SOME’ler ve
Siber Güvenlikte Yerli Çözümler

Çalıştayı” düzenlenmiş; kamu,
özel sektör, TÜBİTAK ve akademi
bir araya getirilerek yerli milli
ekosistemin oluşumu konusunda
destek sağlamıştır. Ayrıca, “Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu
Teknik Uygulamaları” adlı bir
konferans düzenlenerek sektörün
ve kurumların bu alanda yapmaları

Boğaziçi bünyesinde kurulan
merkezde proje sürdürebilirliği
için ücret karşılığı siber
sızma testi ve tehdit analiz
hizmetleri verilmektedir. Testler
yapıldıktan sonra teknik raporlar
oluşturulmakta ve isteğe göre
raporları kontrol eden yöneticinin
işini kolaylaştıracak şekilde
sadeleştirilmektedir. Bu çalışmalar,
kurumlar içerisindeki bilgi
güvenliği farkındalığını artırmayı
amaçlamaktadır. Bununla birlikte
merkez, etkin bilgi güvenliği
mimarisi oluşturmak için uygun
yazılım ve donanım çözümlerinin
belirlenmesi amacına yönelik siber
güvenlik projelendirme danışmanlığı
hizmeti de vermektedir. Ayrıca,
bilgi güvenliği ve risk yönetimine
ilişkin de çeşitli danışmanlık
hizmetler, verilmektedir. BÜSİBER
bünyesinde bulunan siber güvenlik
laboratuvarı sayesinde, eğitimlerin
sadece teorik değil uygulamalı
olarak da verilmesini sağlayarak
bu konularda İstanbul’a yetişmiş
personel gücünü kazandırmak
amaçlanmaktadır.

Kamu siber güvenliğini desteklemek için
bu kurumların siber olaylara müdahale ekiplerine
(SOME) üç günlük ücretsiz ISO 27001 bilgi güvenliği
yönetimi sistemi eğitimleri verilmiştir.
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Tıbbi Cihaz, Biyomalzeme ve
Biyobenzer Ürünlerin Analizi
için Biyolojik Karakterizasyon
Laboratuvarı Kurulması
PROJENİN ADI:
Tıbbi Cihaz,
Biyomalzeme ve
Biyobenzer Ürünlerin
Analizi için
Biyolojik
Karakterizasyon
Laboratuvarı Kurulması

Ü

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul Teknik
Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi

lkemizde tıbbi hizmetler
uluslararası standartlardaki
klinik araştırma mevzuatı,
insan kaynağı ve alt
yapısı ile klinik alanda teşhise
yönelik olarak başarılı olsa da,
son zamanlarda diyagnostik ve
terapötik alanda kullanıma yönelik
yüksek teknoloji ile geliştirilen
tıbbi cihazlar, biyomalzemeler
ve biyobenzer ilaçların pazara
ulaştırılmasındaki çabalar yetersiz
kalmaktadır. Bu bağlamda projenin
genel amacı; sağlıkta yüksek hizmet
talebi bulunan ve klinik teşhiste
nitelikli sağlık kuruluşlarına sahip
olan İstanbul merkez alınarak, ülke
genelinde sağlık alanında üretime
yönelik teknolojilerin pazar payı
elde etmesini sağlayacak entegre
yaklaşımların gerçekleştirilmesidir.
Bu amaçla kurulması planlanan bir
merkez laboratuvar ile biyolojik
etkinlik analizlerinde dışarıya
bağımlılıktan kurtulmak ve yeni
geliştirilen tıbbi cihazlar, biyobenzer
ve biyoürünlerin standartlara uygun
analizlerinin yapılması ile ülkemizin
uluslararası rekabete hazırlanması
bu proje fikrinin ortaya çıkış
sebebidir.
Tıbbi cihaz, biyomalzeme ve
biyoürün geliştirilmesinde ArGe aşamasından insan sağlığının
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PROJE ORTAKLARI:
İstanbul Teknik
Üniversitesi Kimya
Metalurji Fakültesi,
İstanbul Teknik
Üniversitesi ElektrikElektronik Fakültesi,
İstanbul Teknik
Üniversitesi Makina
Fakültesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.679.771,30 TL

hizmetine sunulmasına kadar
olan aşamalar, kurulan bu
karakterizasyon laboratuvarı ile
desteklenmektedir. Klinik tıpta hızla
yaygınlaşan tanı ve tedavi amaçlı
medikal görüntüleme sistemlerinin,
biyomedikal cihazların insanlar
üzerinde uygulanmadan ve üretilen
biyoürün ve biyomalzemelerin
insanlarda kullanımına geçmeden
önce laboratuvar incelemesine
uygun model organizmalar
üzerinde test edilmeleri ve
hücresel düzeyde etkileşimlerinin
belirlenerek, yarar ve zararlarının
ortaya çıkarılması insan hayatı
açısından kritik önem taşımaktadır.
Kanser, kardiyovasküler,
nörodejeneratif, metabolik,
otoimmün ve hematolojik
hastalıklara karşı geliştirilen ilaçların
insana uygulanmadan önce canlılar
üzerindeki etkisinin araştırılması
gerekmektedir. Gen tedavisi, kanser
aşısı gibi modern biyoteknoloji
uygulamalarının biyolojik
cevaplarının anlaşılabilmesi için
önce model organizmaların
bir bütün olarak test edilmesi,
sonrasında ise bunlardan elde
edilecek hücrelerin insan hücre
kültürü ortamında test edilmesi
gerekmektedir. Dolayısıyla insan
sağlığını tahrip edici hastalıkların

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%88,76-1.490.955.41 TL

tanısında kullanılacak ileri
teknoloji cihazlarının etkinliklerinin
saptanması, hastalıkların
prognozunda rol oynayan
biyomoleküllerin tanımlanması
ve tedavi amaçlı üretilen
biyomalzemelerin kullanılması için
medikal ve ilaç sektörlerine yönelik
ürün odaklı, teknoloji temelli,
hücresel biyolojik araştırmalara
dayanan bir laboratuvarın
kurulması bu projenin amacıdır.
Proje kapsamında tıbbi cihaz,
biyomalzeme ve biyobenzer
ürünlerin etkinlik analizleri ile
ilgili biyolojik araştırmaların
uygun şartlarda yapılabilmesi
için Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’ndan ruhsatlandırılan bir
model organizmalar laboratuvarı
kurulmuştur. Laboratuvarın tanıtımı
için tıbbi cihaz, ilaç ve biyoteknoloji
sektöründen çok sayıda firmanın
katılımıyla bir bilgilendirme

toplantısı düzenlenmiştir.
Tıbbi cihaz üretici ve tedarikçi
şirketler, teşhis ve tedavi amaçlı
tıbbi cihaz tasarlayan elektrikelektronik ve biyomedikal ve
makina mühendisliği bölümleri,
biyomalzeme üreten kimya ve
malzeme mühendisliği bölümleri,
biyomalzeme tedarikçi firmaları
ve biyomalzeme üreten özel
biyoteknoloji firmaları gibi akademi
ve sanayiden çok sayıda nihai
yararlanıcının bu laboratuvardan
faydalanması beklenmektedir.
Bu bağlamda öncelikli olarak
İstanbul’da referans laboratuvar
olarak BiyoMedTek Biyolojik
Karakterizasyon Laboratuvarı
kurulmuş akademi ve sağlık
sektörü arasında işbirlikleri
oluşturularak yeni geliştirilen
biyomedikal ürün ve cihazların
kullanıma sunulmuştur.

İstanbul Teknik
Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi

İstanbul Teknik Üniversitesi, 250.
yılına doğru yol alan dünyanın
en eski teknik üniversitelerinden
biridir. İstanbul’un merkezi
noktalarına konumlanmış 5 ayrı
kampüste, 13 fakültede 39 lisans
programı ve 6 enstitüde yüksek
lisans ve doktora programları
kapsamında eğitim verilmektedir.
İTÜ’de 360 laboratuvar ve 13

araştırma merkezi bulunmaktadır.
İTÜ, 23 akredite mühendislik
programı ile dünyanın en fazla
ABET akreditasyonuna sahip
üniversitesidir.
Bünyesinde Moleküler Biyoloji
ve Genetik Bölümünü de
barındıran Fen-Edebiyat Fakültesi,
mühendislik ve sağlık alanlarında
köprü vazifesi görmektedir.
Moleküler Biyoloji-Biyoteknoloji
ve Genetik Araştırmaları
Merkezi’nde faaliyet gösteren
Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Bölümü öğretim üyelerinin; hücre
kültürü, moleküler ve genetik
analiz, protein biyokimyası,
immunoloji, kanser biyolojisi,
insan genetiği, nörobiyoloji gibi
tıbbi biyoloji ve biyoteknoloji
alanlarındaki uzmanlığı sayesinde,
proje ortağı Elektrik Elektronik
Fakültesi ile görüntülemeye dayalı
tıbbi cihazların üretimi; Kimya
Metalurji Fakültesi ile polimer
ve gıda bileşenlerinin biyolojik
analizi ve Makine Fakültesi ile
nanobiyoteknoloji ile üretilen tıbbi
cihazların biyolojik aplikasyonları
konularında mühendislik ve
biyolojik bilimlerin entegrasyonu
ile işbirliği geliştirilmiştir. Ortaklar
vasıtası ilgili sektörel firmalar
ile irtibatlar kurulmuş, sektörün
ihtiyacı olan biyolojik aplikasyonlar
konusunda farkındalık yaratılmıştır.

Proje kapsamında
tıbbi cihaz, biyomalzeme
ve biyobenzer ürünlerin
etkinlik analizleri
ile ilgili biyolojik
araştırmaların uygun
şartlarda yapılabilmesi
için Gıda Tarım
ve Hayvancılık
Bakanlığı’ndan
ruhsatlandırılan bir
model organizmalar
laboratuvarı
kurulmuştur.

183 İSTKA

Membran Malzeme ve
Teknolojileri Uygulama ve
Araştırma Merkezi
PROJENİN ADI:
Membran Malzeme ve
Teknolojileri Uygulama ve
Araştırma Merkezi

YARARLANICININ ADI:
Yıldız Teknik
Üniversitesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.416.580,50 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
% 90 – 1.274.922,45

İ

klim değişikliklerinin sebep
olduğu mevsimsel yağış
miktarlarındaki düzensizlikler
mevcut su kaynaklarının daha
rasyonel yönetilmesini ve atık
suların arıtılıp geri kazanılmasını
zaruri hale getirmektedir.
Günümüzde atık suların çok az
bir miktarı (%5 den daha az)
geri kazanılarak sulama amaçlı
olarak kullanılmaktadır. Kalabalık
şehirlerde, evsel atık suların
önemli bir kısmı arıtılarak deşarj
edilmektedir.
Atık suların deşarj edilmeden
önce standartları sağlayacak
nitelikte arıtılması son derece
önemlidir. Sıkılaşan deşarj
standartları sebebiyle genellikle
geleneksel arıtma yöntemlerine
ilaveten ileri arıtma proseslerine
de ihtiyaç duyulmaktadır.
Yüksek konsantrasyonda ve çok
sayıda kirletici içeren katı atık
sızıntı sularının arıtılmasında
geleneksel yöntemler yeterli
olmamakta, membran
teknolojilerinin kullanılmasına
ihtiyaç duyulmaktadır. Membran
teknolojileri kullanılarak sızıntı
suları deşarj standartlarını
sağlayabilmektedir. Su ve atık
suların arıtılması ve saflaştırma
çalışmalarında başarılı bir
şekilde uygulanabilen membran
teknolojileri ayırma, ayrıştırma ve
saflaştırma alanlarında gelişerek,
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yenilikçi yönü yüksek bir
uygulama alanı oluşturmuştur.
Bu proje, evsel ve endüstriyel
atık suların proses ya da
sulama suyu olarak tekrar
kullanılabilir nitelikte geri
kazanılması amacıyla membran
teknolojilerinin geliştirilmesini
amaçlamaktadır. Proje ile katma
değeri ve bilgi yoğunluğu yüksek
ürünler geliştirilerek ülkeye
ekonomik yararlar sağlamak ve
ileri teknoloji ürünü malzeme
sektörlerinin ülke ekonomisindeki
paylarını artırmak; geleneksel
malzemelerin haricinde membran
alanında senteze dayalı yeni ve
çeşitlendirilmiş özgün ürünlere
sahip ülke olmak; ileri membran
teknolojisinin ihtiyacı olan iş
gücünün oluşturulması; sanayide

membran teknolojileri üzerine
Ar-Ge yetkinliğinin arttırılması;
İstanbul merkezli membran üretim
tesislerinin ilgili sanayi kümesi
ile geliştirilmesi; yerel yönetimler
için ileri arıtma teknolojilerinin ilk
yatırım maliyetlerinin düşürülmesi;
fonksiyonel membran
malzemelerinin geliştirilmesi
ve farklı konfigürasyonlarda
modül tercihlerinin artırılması;
üniversitelerin membran
teknolojilerine yönelik araştırma
kapasitesinin arttırılması;
küresel membran pazarında
dışa bağımlılığın azaltılarak yerli
teknolojinin pazarlanabilir hale
getirilmesi; ulusal endüstriyel
gaz üretimi, atık su ve içme
suyu arıtımı sektörlerinde yerli
kaynaklar ile alternatif arıtım

tekniklerinin geliştirilmesi,
havasız çürütücüler, gazlaştırma
tesisleri ve düzenli depolama
tesislerinden kaynaklanan sırası
ile biyogaz, singaz ve depo gazı
içeriğinin kalorifik değerinin
yükseltilmesi yakıt olarak
değerlendirilme potansiyelinin
arttırılması ve İstanbul bölgesinde
faaliyet gösteren katı atık düzenli
depolama tesislerinin sızıntı
sularının arıtımında yerli kaynaklar
ile üretimi gerçekleştirilmiş,
yerli membran teknolojisinin
kullanılması hedeflenmiştir.
Proje kapsamında, membran
olarak kullanılabilecek özgün
polimerik malzemelerin
üretilebilmesi amacıyla reaktör
grubu tasarlanıp, yerli sanayide
imal ettirilmiştir. Reaktör grubu,
50L bir reaktör, filtre grubu,
çöktürme, yıkama ve kurutma
alt grupları ile birlikte entegre
bir sistem olarak tasarlanmıştır.
Bunun yanı sıra, membran üretim
cihazı yine proje çerçevesinde
tasarlanmış ve yerli sanayide
imal ettirilmiştir. Membran

üretim cihazıyla, polimerik
membran malzemelerinde 1
M genişliğinde membranlar
üretilebilecektir. Projede ayrıca
membranlar ve uygulamaları
konusunda bilgilendirme
toplantıları düzenlenmiş İSKİ
ve İBB’nin çeşitli birimlerinde
ve Yıldız Teknik Üniversitesi
bünyesinde araştırmacılara, kurum
personellerine, akademisyenlere
ve öğrencilere seminerler
verilmiştir.

Yıldız Teknik
Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi bir
kamu üniversitesi olup 9 fakülte,
3 yüksekokul ve 2 enstitü ile
hizmet vermektedir. Üniversitede,
256 profesör, 239 doçent, 406
doktoralı öğretim üyesi, 172
öğretim görevlisi, 80 okutman,
15 yabancı öğretim elemanı
görev yapmaktadır. Bunun yanı
sıra üniversitenin, 923 ön lisans
öğrencisi, 9415 lisans öğrencisi,
3442 yüksek lisans öğrencisi ve
963 doktora öğrencisi mevcuttur.

Proje kapsamında,
membran olarak
kullanılabilecek özgün
polimerik malzemelerin
üretilebilmesi amacıyla
reaktör grubu tasarlanıp,
yerli sanayide imal
ettirilmiştir.

185 İSTKA

Uluslararası Yayıncılık Telif ve
Danışmanlık Merkezi Projesi
(YATEDAM)
PROJENİN ADI:
Uluslararası Yayıncılık
Telif ve Danışmanlık
Merkezi Projesi
(YATEDAM)

YARARLANICININ
ADI:
Basın Yayın Birliği
Derneği

PROJE ORTAKLARI:
Kalem Kültür Derneği,
Müstakil Sanayici ve
İşadamları Derneği,
Türkiye Basım Yayın
Meslek Birliği

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
412.290,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90 – 371.061,00 TL

Y

ATEDAM projesiyle,
İstanbul’un en önemli
yaratıcı sektörlerinden
yayıncılık sektörünün
uluslararası ticari kapasitesini
geliştirerek katma değer üreten,
rekabet gücü yüksek, yenilikçi ve
kurumsal bir yapıya dönüşmesini
sağlamak hedeflenmiştir. Bu
kapsamda, uluslararası bir telif
ve danışmanlık merkezi kurarak
sektörün ilgili paydaşlarına
eğitim, danışmanlık, bilgi ve veri
desteği vermek edinilen teorik
bilgileri pratikte uygulanabilir
ve sürdürülebilir hale getirecek
uygulama alanları yaratmak
amaçlanmıştır. Böylece, özellikle
telif satışı konusunda uluslararası
yayıncılık pazarında kendi
profesyonel ağını yaratma
konusunda dezavantajlı durumda
bulunan orta ve küçük ölçekli
yayınevleri başta olmak üzere
tüm yayıncılara destek olmak
öngörülmüştür.
Proje kapsamında 6 yurt dışı, 2
yurt içi olmak üzere 8 uluslararası
kitap fuarına katılım sağlanmıştır.
Fuar katılımları öncesinde hazırlık
ve deneyim paylaşımı, fuar
katılımı sonrasında ise gözlem ve
görüşme raporlarının paylaşıldığı
toplantılar organize edilmiştir.
“Uluslararası Fuarlara Hazırlık
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ve Katılım”, “Yayıncılık Alanında
Dünya Pazarlarının Tanıtımı” ve
“Uluslararası Telif Sözleşmesi
Hazırlama” konularında, tüm
yayıncılara açık ve ücretsiz
eğitimler düzenlenmiştir. Proje
süresince 68 ülkeden 800’ü aşkın
kişiyle profesyonel görüşme
gerçekleştirilmiştir. Kurgu, kurgu
dışı ve çocuk kitaplarından oluşan
İngilizce dilinde 3 farklı katalog
tasarlanmış ve kataloglarda
52 yayıncının kitaplarına yer
verilmiştir. Projede 378 ön telif
sözleşmesine vesile olunmuş, telif
sözleşmeleri takip programının
yazılımı gerçekleştirilmiş ve
ücretsiz olarak yayıncıların
kullanımına sunulmuştur. Ayrıca,
yayıncıların telif satışı aşamasında
faydalanabileceği tip sözleşmeler

hazırlanmış ve kullanımlarına
sunulmuştur. Bunun yanı sıra,
“Uluslararası Yayıncılık Raporu”
hazırlamıştır.
Proje kapsamında 3374 doğrudan
faydalanıcıya ulaşılmıştır.

Basın Yayın Birliği
Derneği

Basın Yayın Birliği Derneği 1991
yılında kurulmuştur. Derneğin
amacı; yayıncılık mesleğini
geliştirmek, üyelerinin sorunlarına
çözümler bulmak ve bu konularla
ilgili olarak devlet kurumları ve
sivil toplum kuruluşları ile ortak
çalışmalar yapmak, korsan kitap
üreten ve satanlarla mücadele
etmek, halkı kültüre, sanata,
edebiyata ve kitap okumaya
özendirmektir.

Basın Yayın Birliği Derneği, “CNR
İstanbul Kitap Fuarı” nı organize
etmekte, “Okuma Kültürünün
Geliştirilmesi” çalıştayını
düzenlemekte ve Uluslararası
Yayıncılık Telif ve Danışmanlık
Merkezi (YATEDAM) projesini
sürdürülebilir hale getirmek
için işbirlikleri geliştirmektedir.
Ayrıca, 2017 yılında Telif Hakları
Genel Müdürlüğü’nün desteği ile
hayata geçirilen “Türk Edebiyatı
ve Yayıncıları Yurtdışı Tanıtım
Buluşmaları” projesini YATEDAM
ile birlikte değerlendirerek, ulusal
ve uluslararası çeşitli fuarlarda
Türk yayıncılığını ve Türkiye’yi en
iyi bir biçimde temsil etmek için
çalışmalarını sürdürmektedir.
Dernek üyeleri ulusal ve
uluslararası düzeyde eserler veren
yayınevlerinden oluşmaktadır.

Proje süresince 68 ülkeden 800’ü aşkın kişiyle profesyonel
görüşme gerçekleştirilmiştir. Kurgu, kurgu dışı ve çocuk
kitaplarından oluşan İngilizce dilinde 3 farklı katalog tasarlanmış ve
kataloglarda 52 yayıncının kitaplarına yer verilmiştir.
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Ambulanslar için Beyin
Kanaması Erken Teşhis ve
Tespit Sistemi: KASK
PROJENİN ADI:
Ambulanslar için Beyin
Kanaması Erken Teşhis ve
Tespit Sistemi: KASK

YARARLANICININ ADI:
İstanbul Teknik
Üniversitesi Elektrik
Elektronik Fakültesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
875.312,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%89,99 – 787.669,79 TL
karar verilebilecektir. Böylece hızlı
teşhis ile inme nedenli ölüm ve
hastalıklar önlenecektir.

İstanbul Teknik
Üniversitesi Elektrik
Elektronik Fakültesi

D

ünya sağlık örgütünün
verilerine göre Türkiye’de
inme, en ölümcül
ikinci hastalık olarak
sıralanmakta ve aynı zamanda
yetişkinlerde görülen nörolojik
bozuklukların en önemli nedeni
olarak tanımlanmaktadır.
Türkiye ve dünyada inme
çeşidinin tespiti bilgisayarlı
tomografi (BT) ve Manyetik
Rezonans Görüntüleme (MRG) ile
gerçekleştirilmektedir. Bu cihazlar
genellikle belirli merkezlerde
mevcut olmakla beraber hastanın
kafa görüntüsünün alınması ve
değerlendirmenin gerçekleşmesi
çeşitli faktörlere bağlı olarak
yarım saat ila üç saat arasında
sürmektedir. Bu sebeple proje
ile özellikle ambulanslar veya
sağlık ocakları gibi ortamlarda
kullanılmaya elverişli portatif
yapıda mikrodalgaları kullanan
bir beyin kanaması hızlı teşhis
cihazı geliştirilmiş ve klinik testlere
hazır bir prototip cihaz üretilmiştir.
Proje süresince bu sistemin
üreteceği verilerden görüntüleme
yapacak mikrodalga görüntüleme
yöntemleri geliştirilmiştir.
Proje süresi içerisinde sistem
ön tasarımı için; sistemin temel
gereksinimlerinin belirlenmesi,
teşhis sisteminin detay tasarımı
için; anten tasarımı, elektronik
alt sistem tasarımı, uygunlaştırıcı
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ortamın karakterizasyonu,
laboratuvar deneyleri için fantom
karakterizasyonu, donanım
ve gömülü yazılım geliştirme
için; donanım ve gömülü
yazılımların sistem için uygun hale
getirilmesi, tespit algoritmasının
geliştirilmesi için; elektrik alan
hesap yöntemlerinin sisteme/
prototipe uyarlanması, sayısal
karar verme yönteminin sisteme/
prototipe uyarlanması, test ve
deneyler için; üretim (antenlerin
üretimi, uygunlaştırıcı ortam
üretimi, fantom üretimi), sistem
entegrasyonu, fantom denemeleri,
prototip ürünün ambulans ve

acil servis üniteleri gibi birimlere
entegrasyonu ile Sağlık Bakanlığı
Klinik Araştırma izninin alınması
çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Bu cihazın temel amacı medikal
görüntüleme yapmak olmayıp,
beyindeki olası kanamaları
mikrodalga ölçümleriyle sayısal
olarak belirlemektir. Geliştirilen
cihaz ile kanama veya inme ön
tanısıyla ambulansa alınan hastada
gerçekleştirilecek kısa süreli bir
mikrodalga ölçümü sonrasında
hastada kanamanın olup olmadığı
sayısal olarak belirlenerek, hastaya
trombolit niteliğinde ilaçların
verilip verilmeyeceğine kısa sürede

Tıbbi cihaz geliştirme, gelişmiş
ülkelerin 2020 hedefleri içerisinde
en öncelikli alanlardan birini
oluştururken, ülkemizin bu
alanda yapmış olduğu çalışmalar
son derece kısıtlı durumdadır.
İstanbul Teknik Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Fakültesi
bünyesinde bulunan Tıbbi
Cihaz Araştırma Geliştirme ve
Uygulama Laboratuvarında
araştırma faaliyetleri yürüten
araştırmacılar, yeni teknolojileri
ve bu teknolojileri kullanan tıbbi
cihazları geliştirme ve uygulama
faaliyetleri yürütmektedir.
Araştırma ekibi diğer ilgili
alanlarda (kimya, matematik,
malzeme, moleküler biyoloji v.b.)
araştırma faaliyetleri yürüten
araştırmacılarla işbirliği yaparken,
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi, Marmara Üniversitesi Tıp
Fakültesi ve Maltepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi ile kurumsal ve
araştırmacı düzeylerinde birlikte
çalışılmaktadır. Bu ortak işbirlikleri
sonucunda çok sayıda yeni ve

ileri teknolojiler ve bu teknolojileri
kullanan tıbbi cihazlar geliştirmiştir.
Bu cihazlardan ilki Mikrodalga
Meme Kanseri Erken Teşhis ve
Tarama Sistemi MMT’dir. MMT hem
teknolojisi hem de yetenekleri ile
mevcut kullanılan mamografi, MRI
gibi cihazlardan son derece üstün
bir üründür.
Geliştirilen teknoloji ve MMT
cihazının uluslararası düzeyde
kullanımı ile birlikte ülkemiz
tıbbi cihaz geliştiren ve üreten
bir konum kazanacak ve tıbbi
cihaz pazarına katma değeri
yüksek bir teknoloji ve cihazla
girecektir. Ayrıca, Mikrodalga
Beyin Kanaması Sürekli İzleme
Sistemi (MBT), Mikrodalga Doku
Analiz Cihazı (EMALİZ), Nefesten
Akciğer Kanseri ve Diyabet Tanı
Kiti (NEFES), Ambulanslar için
Mikrodalga Beyin Kanaması
Erken Teşhis Sistemi (KASK) ve
Kan Glikoz Seviyesinin İnvazif
Olmadan ve Sürekli İzlenmesi için
Mikrodalga Sensör cihazları da bu
araştırma altyapısında geliştirilmiş
bulunmaktadır. Araştırma
altyapısında yeni cihazlar
geliştirilmeye devam ederken,
mevcut cihazların tüm CE ve
tıbbi cihaz sertifikasyon süreçleri
tamamlanarak ticari cihaz olarak
kullanılması sağlanacaktır.

Proje ile özellikle
ambulanslar veya
sağlık ocakları gibi
ortamlarda kullanılmaya
elverişli portatif yapıda
mikrodalgaları kullanan
bir beyin kanaması hızlı
teşhis cihazı geliştirilmiş
ve klinik testlere hazır
bir prototip cihaz
üretilmiştir.

189 İSTKA

Atık Sulardan Uyuşturucu ve
Diğer Psikoaktif Maddelerin
İzlenmesi
PROJENİN ADI:
Atık Sulardan
Uyuşturucu ve Diğer
Psikoaktif Maddelerin
İzlenmesi

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul
Üniversitesi

PROJE ORTAKLARI:
Türkiye Yeşilay
Cemiyeti

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.214.000,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
% 90– 1.092.600,00 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi

olarak kurulan laboratuvar
İstanbul başta olmak üzere tüm
ülke geneline hizmet edebilme
kapasitesine sahip olup, sadece
yasadışı madde tüketimini değil
ayrıca antibiyotik, tütün ürünleri ve
alkol gibi çok çeşitli maddelerinde
kullanımlarını atık sulardan tayin
etme yetisine sahip, çok yönlü bir
laboratuvardır. Avrupa’da önde
gelen atık sudan uyuşturucu
analizi yapan laboratuvar olan
Mario Negri Enstitüsü ile yapılan
karşılaştırmalı çalıştırmalar
sonucunda laboratuvarın verdiği
sonuçlar uluslararası anlamda da
geçerli kılınmıştır.

P

rojenin genel amacı,
İstanbul Üniversitesi Adli
Tıp Enstitüsü bünyesinde
kurulacak “Atık Sudan
Uyuşturucu Madde Analizi
Laboratuvarı” aracılığı ile toplumsal
açıdan gerek politika yapıcılar,
gerek uygulayıcılar, gerekse
araştırmacılar için nitelikli veri
sunacak yenilikçi bir epidemiyolojik
izleme yeteneğinin oluşmasını
sağlamaktır. Proje ile şehir
kanalizasyonundan temin edilen
atık sulardan her çeşit psikotrop
madde analizi gerçekleştirilmiş
ve geri hesaplama yöntemleri
kullanılarak analiz sonuçlarından
İstanbul’daki uyuşturucu madde
kullanım yoğunluğu, tercihleri, gün
ve saatleri gibi nitelikli verilere
mekânsal bazda ulaşılması
sağlanmıştır. Bu sayede, Avrupa’nın
26 ülkesi tarafından düzenli
olarak toplanmakta olan veriler
ile karşılaştırılabilir verilerin elde
edilmesi ve elde edilen veriler
sayesinde ülkemizin uyuşturucu
ile mücadele kapasitesinin artması
öngörülmüştür.
Proje kapsamında; proje ekibi
kurulması ve hazırlık, atık
sudan uyuşturucu madde
analiz laboratuvarı kurulumu
ve sistem optimizasyonunun
gerçekleştirilmesi, mekân ve
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bağımlılığı azaltmak adına sanayi
projeleri üretme ve sanayiye
ürün kazandırma gibi pek çok
alanda aktif rol oynayan bireyler
yetiştirmekte ve bünyesinde
barındırmaktadır. İstanbul
Üniversitesi gelenekçi yaklaşımını
evrensel bakış açısıyla birleştiren
mezunlar, Türkiye’nin geleceğinde
pek çok alanda söz sahibi
olmaları bakımından Kurumun
öne çıkmasına ve çok çeşitli
alanlarda faaliyet göstermesine
olanak tanımıştır. Ayrıca İstanbul
Üniversitesi, 2017 yılında Türkiye’nin
10 araştırma üniversitesinden biri
olarak seçilmiştir.

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi, Avrupa’da
kurulan ilk 10 üniversiteden biri
olma özelliğini gururla taşımaktadır.
Geçen yüzyıllar boyunca İstanbul
Üniversitesi, çağının ilerisinde
pek çok değişim yaşamıştır.
Değişmeyen tek olgu ise, bilimsel
alandaki öncülüğüdür.
Kurumun faaliyetleri eğitim-öğretim
alanında odaklanmış olup bununla
sınırlı kalınmamıştır. Üniversite,
araştırma ve geliştirme, dışa
numune alım yeri belirleme ortak
çalışma faaliyetleri, numune
alım cihazının pilot bölgelere
kurulumu ve analiz işlemlerinin
yapılması, mekânsal analiz ve CBS
entegrasyonun sağlanması, EMCDDA

Projenin genel amacı, İstanbul Üniversitesi
Adli Tıp Enstitüsü bünyesinde kurulacak "Atık Sudan
Uyuşturucu Madde Analizi Laboratuvarı” aracılığı
ile toplumsal açıdan gerek politika yapıcılar, gerek
uygulayıcılar, gerekse araştırmacılar için nitelikli veri
sunacak yenilikçi bir epidemiyolojik izleme yeteneğinin
oluşmasını sağlamaktır.

ile karşılaştırılabilir veri üretimi ve
yerinde ziyaretin gerçekleştirilmesi
ve atık sudan uyuşturucu madde
analizi laboratuvarı tanıtım
ve yaygınlaştırma faaliyetleri
gerçekleştirilmiştir. Proje çıktısı
191 İSTKA

Tele-Sağlık İstanbul

PROJENİN ADI:
Tele-Sağlık
İstanbul

YARARLANICININ
ADI:
Fatih Sultan Mehmet
Vakıf Üniversitesi
Mühendislik
Fakültesi

PROJE ORTAKLARI:
Bezmialem Vakıf
Üniversitesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
619.450,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90 – 557.505,00 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: IBM

B

iyomedikal alanda
yenilikçi ve yaratıcı
ürün geliştirerek
İstanbul’un küresel
ekonomide söz sahibi
olabilmesini sağlamak,
İstanbul’un biyomedikal
alanda yenilik ve yaratıcılık
odaklı ekonomik yapıya
dönüşmesine destek
olmak amacıyla TeleSağlık İstanbul isimli proje
gerçekleştirilmiştir.
Projede, evde yalnız yaşayan
bakıma muhtaç kişilerin
kalp parametrelerinin
uzaktan takibinin
gerçekleştirilebilmesi
için giyilebilir EKG cihazı
geliştirilmiştir. Bu cihazda
EKG elektrotları için tekstil
elektrotu kullanılmıştır.
Kişinin normal günlük
hayatta kullandığı atlete
iliştirilen tekstil elektrotları
ile EKG sistemi kullanıcıyı
rahatsız etmeyecek şekilde
tasarlanmıştır. Kişinin
göğsüne değen üç noktadan
alınan EKG sinyalleri EKG
kartından Bluetooth ile cep
telefonuna gönderilmektedir.
Kişi EKG sinyalini ve
nabzını cep telefonundan
görmektedir. Sunucuya
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zamanlı olarak takip edileceğinden,
acil durumlar vakit kaybetmeden
tespit edilebilecek ve ani ölüm
oranı azalacaktır. Geliştirilen bu
sistem sayesinde kullanıcı psikolojik
açıdan da kendisini yalnız ve çaresiz
hissetmeyecektir.

Fatih Sultan Mehmet
Vakıf Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

aktarılan EKG sinyali ve nabız
bilgisi, hekim tarafından bir
web sitesi üzerinden veya
cep telefonundan takip
edilebilmektedir. Nabız eğer
istenilen seviyenin dışına
çıkmışsa hekime otomatik
acil durum mesajı gitmektedir
ve hekim sistem üzerinden

kişinin parametrelerini
incelemektedir. Gerekirse
kişiye acil ambulans
yönlendirilmektedir.
Böylece, geliştirilen sistem
kullanıcıya hem fizyolojik ve
hem de psikolojik faydalar
sağlamaktadır. Fizyolojik
kalp parametreleri gerçek

Fatih Sultan Mehmet Vakıf
Üniversitesi 2010 yılında T.C.
Vakıflar Genel Müdürlüğü
tarafından kurulmuş bir
yükseköğretim kurumudur. 2016
yılı itibariyle 8 fakülte, 6 enstitü
ve kurulu birçok uygulama
ve araştırma merkezi ile 7000
civarında öğrenciye eğitimöğretim hizmeti vermektedir.
İstanbul’un Anadolu ve Avrupa
yakasında toplam 6 yerleşkesi
bulunan üniversite, tam bir kent
üniversitesidir.

Projede, evde yalnız yaşayan
bakıma muhtaç kişilerin kalp
parametrelerinin uzaktan takibinin
gerçekleştirilebilmesi için giyilebilir
EKG cihazı geliştirilmiştir. Bu cihazda
EKG elektrotları için tekstil elektrotu
kullanılmıştır. Kişinin normal günlük
hayatta kullandığı atlete iliştirilen
tekstil elektrotları ile EKG sistemi
kullanıcıyı rahatsız etmeyecek şekilde
tasarlanmıştır.

193 İSTKA

Kanser Odaklı Veri Çözümleme,
Genomik Analiz, Ar-Ge ve
Genombilim Eğitimi Yönünden
Kapasite Arttırma Projesi:
Kansere Çaare
PROJENİN ADI:
Kanser Odaklı Veri
Çözümleme, Genomik
Analiz, Ar-Ge ve
Genombilim Eğitimi
Yönünden Kapasite
Arttırma Projesi:
Kansere Çaare

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul İl Sağlık
Müdürlüğü

P

roje, İstanbul’daki
multidisiplinler nitelikli
araştırmacı ve uygulayıcıları
ileri ve yenilikçi teknolojik
sistemler kullanarak koordineli
ve paylaşımcı bir işbirliği modeli
altında birleştirmeyi ve tıbbi
hizmetlerin bilgi odaklı verilmesini
sağlamayı amaçlamıştır. Böylelikle,
İstanbul’daki medikal Ar-Ge
altyapısı güçlendirilerek, İstanbul’un
küresel sağlık alanında katma
değer üretmesi amaçlanmıştır.
ÇAARE projesinin birinci önceliği
yenilikçi ve yaratıcı çalışmalarda
işbirliği, kümelenme ve disiplinler
arası faaliyetlere hizmet edecek;
bilginin yayılmasını, teknoloji
transferini ve ticarileştirmeyi
destekleyecek yapıların
kurulması ve geliştirilmesidir.
Proje kapsamında İstanbul İl
Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı kamu
hastaneleri, İTÜ-MOBGAM, Yeditepe
ve Medipol Üniversiteleri işbirliği ile
geliştirilen kanser odaklı genomik
veri analizleri, kamuda bir ilk
niteliği taşımaktadır. Uluslararası
standartlarda gerçekleştirilen
veri analizi ve tarama yöntemleri
ile ileri evre kanser hastalarının
hastalık mutasyonuna yönelik
doğru moleküler tedavi
almaları sağlanmakta, ailesel

İSTKA 194

PROJE ORTAKLARI:
İstanbul Teknik
Üniversitesi, Yeditepe
Üniversitesi, İstanbul
Medipol Üniversitesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.670.226,05 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
% 81,70-1.364.630,67
TL

kanser sendromlarına yol açan
mutasyonların belirlenmesi
ile de risk altında bulunan
bireylerin önceden tespit
edilerek önleyici tıp kapsamında
kanserden korunmalarına katkı
sağlanmaktadır.
Projenin bir alt bileşeni olan
“İstanbul Genom” projesi de proje
süreci içerisinde başlatılmıştır. Bu
kapsamda, ekzon dizilemeleri ile
tanı konamayan hastalarda tüm
genom dizilenmesi ile yapısal
varyasyonlar dâhil hastalık yapıcı
mutasyonların tanısının konması
hedeflenmiştir.
Proje kapsamında oluşturulan
Türkiye kanser mutasyon atlası,
kanser çalışmalarında uzmanların
ve profesyonellerin yararlanacağı
bir veri tabanı olarak hizmet
verirken, kanser ile ilgili genetik
çalışmalarda ve diğer nadir görülen
genetik hastalıklarda da yenilikçi
uygulamaların gerçekleştirilmesine
öncülük edecektir.
Proje kapsamında genomik
laboratuvarının klinik kullanım
tanısı konulamayan farklı
hastalık grupları, hedef grup
alınarak yaygınlaştırılmıştır. Kamu
hastaneleri ile İTÜ arasında Ar-Ge

odaklı işbirliği gerçekleştirilmiştir.
Biyoteknoloji alanında yenilikçi
uygulamaları kullanabilen nitelikli
Ar-Ge elemanları (4 aplikasyon
uzmanı, 1 biyoinformatik analizci)
yetiştirilmiştir. Proje çıktıları 5
uluslararası, 2 ulusal kongrede
bildiri olarak sunulmuştur. Projeyle
kamu hastanelerinde ilk kez kanser
genetiği konusunda danışmanlık
veren klinik kurulmuştur. Böylece,
sağlıklı bireylerde hedef gen
bölgelerinde bulunan normal
varyantlar tespit edilerek, hastalığa
sebep olan varyantların daha doğru
belirlenmesinin ve raporlanmasının
yolu açılmıştır. Bunun yanı sıra,
tanı konamayan nadir genetik
hastalığı olan bireylere daha doğru
tanı konması sağlanmıştır. Hedefe
yönelik ekzon dizilemeleri ile tanı

konamayan hastalarda tüm genom
dizileme çalışmaları yapılmıştır.
Kanserli hastaların dokuları, doku
mutasyonları açısından dizilenerek
ve taranarak yeni geliştirilen kanser
tedavileri açısından uygunlukları
değerlendirilmiştir. Protein
düzeyinde kanser yolaklarını
araştıran ve serbest dolaşan
kanser DNA’sını izole etmeye
ve tespit etmeye çalışan Ar-Ge
faaliyetlerinde bulunulmuştur.
Proje kapsamında gerçekleştirilen
eğitimler sonucunda proje ekibi,
yapılan deney ve analizlerin
başarılı olarak sürdürebilecek ve
karşılaşılan herhangi bir problem
durumunun üstesinden gelebilecek
hale gelmiştir. Ayrıca, Ümraniye
Eğitim Araştırma Hastanesi ve diğer
iştirakçi kuruluşlar bünyesinde
görev alan toplam 290 klinisyene
proje kapsamında gerçekleştirilen
çalışmalar hakkında detaylı bilgi
verilmiş ve yapılan çalışmaların
geleceğe dönük planlanması
gerçekleştirilmiştir.
			

İstanbul İl Sağlık
Müdürlüğü

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü,
İstanbul ili içerisinde Sağlık
Bakanlığı’nın en yetkili organıdır.
İstanbul ilindeki tüm sağlık
hizmetlerinin planlanmasında ve
sunumunda İl Sağlık Müdürlüğü

yetkili ve sorumludur. Halk
sağlığının korunması ve
geliştirilmesi, hastalık risklerinin
azaltılması ve önlenmesi
olduğu gibi aynı zamanda
sağlık eğitiminin ve araştırma
olanaklarının geliştirilmesini
de içermektedir. İl Sağlık
Müdürlüğü’ne bağlı bulunan kamu
hastaneleri bünyesinde son 4 yılda
7 İSTKA projesi gerçekleştirilmiş ve
projeler başarı ile tamamlanmıştır.
Kansere Çaare projesiyle kamuda
ileri düzey genetik tanı verebilen
bir genomik laboratuvarı hayata
geçirilmiştir. Böylece, kamuda ilk
kez kanser genetiği konusunda
hastalara danışmanlık veren bir
poliklinik hizmete açılmıştır. Bu
proje kapsamında 5 aileden üçer
kişinin toplamda 15 bireyin tüm
genom analizi deneysel olarak
gerçekleştirilmiştir. Proje ile kamu

hastanelerindeki klinik uygulayıcılar
ve üniversitedeki temel bilimler
araştırmacıları arasında yoğun
etkileşime olanak sağlayan bir
multidisipliner araştırma merkezi
kurulmuştur.

ÇAARE projesinin birinci önceliği
yenilikçi ve yaratıcı çalışmalarda işbirliği,
kümelenme ve disiplinler arası faaliyetlere hizmet
edecek; bilginin yayılmasını, teknoloji transferini
ve ticarileştirmeyi destekleyecek yapıların
kurulması ve geliştirilmesidir.

195 İSTKA

Havacılık, Uzay, Farkındalık
ve Bilgi Merkezi
PROJENİN ADI:
Havacılık, Uzay,
Farkındalık ve Bilgi
Merkezi

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul İkitelli
Organize Sanayi
Bölgesi

PROJE ORTAKLARI:
Hava Harp Okulu, Saha
İstanbul, İstanbul Teknik
Üniversitesi, Yıldız
Teknik Üniversitesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
465.957,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
% 90 – 419.361,30 TL

P

roje ile savunma sanayine
tedarikçi olabilecek firmaları
bir araya getirmek ve
savunma sanayinin ihtiyaç
duyduğu üretimlerin, yerli ve milli
yollardan sağlanabilmesi için bir yol
haritası belirlemek amaçlanmıştır.
Proje kapsamında 628 firma ve 37
kooperatif yönetimi ziyaret edilerek
proje hakkında bilgilendirme
yapılmıştır. Proje süresinde 18
ayrı başlıkta, toplamda 826 kişinin
katıldığı eğitim ve seminerler
düzenlenmiştir. Ayrıca, Özel İkitelli
OSB Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi’nden 120 öğrenciye, Havacılık
Müzesi’nde temel havacılık
prensipleri eğitimi verilmiştir.
Yerli ve yabancı üreticilerle
sanayicileri buluşturan THY
Teknik A.Ş. ziyaretleri (6 Ayrı
Ziyaret), TAI-TUSAŞ Ankara Ziyareti,
BOEING, Alp Havacılık, RollsRoyce, BMC ve WENCOR etkinliği
gerçekleştirilmiştir. Türkiye
İnovasyon ve Girişimcilik Haftası
fuarında yer alınmış ve firmaların
yaptığı uçak parçası prototipleri
sergilenerek tanıtımlar yapılmıştır.
Ayrıca, OSB bünyesinde uçak parça
sergisi yapılmış ve İstanbul’daki
10 firma uçak parçası prototipi
üretmiştir.
Havacılık, Uzay, Farkındalık ve
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Bilgi Merkezi Ar-Ge ve İhtisasa
Dönüşüm projesi ile 70 firmaya
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim
Sistemi Danışmanlığı, 120 firma
temsilcisine; ISO 9001:2015 Kalite
Yönetim Sistemi Eğitimi, ISO
9001:2015 Farkındalık Eğitimi ve
ISO 9001:2015 İç Tetkikçi Eğitimi,
70 firma temsilcisine ISO 9001:2015
Revize Eğitimi, 45 firma temsilcisine
AS 9100 Revize D Farkındalık ve
Bilinçlendirme Eğitimi, 45 firma
temsilcisine AS 9100 Revize D İç
Tetkik Denetçi Eğitimi ve 50 firma
temsilcisine Ar-Ge Farkındalık
Eğitimi verilmiştir. Ayrıca, yurt
içi ve yurt dışı alım heyetleri ile
sanayicilerin bir araya getirilmesi
sağlanmıştır.

İstanbul İkitelli
Organize Sanayi
Bölgesi

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
hizmet sunulan kişi, kurum
ve kuruluşlara kanun, nizam
ve teamüller çerçevesinde
kaynaklarını etkin ve maksimum
verimle kullanarak yerinde,
zamanında, doğru, güvenilir
ve güler yüzlü hizmet vermeyi
amaçlamış, tüm organizasyon işlem
süreçlerinin sürekli geliştirilmesi ve
iyileştirilmesine yönelik vatandaş
memnuniyetini hedefleyen,
çağdaş ve katılımcı bir yönetim
kültürünü oluşturmayı ve kalitenin
sürekliliğini sağlamayı hedef
edinmiş bir kuruluştur.

İkitelli OSB, İstanbul sanayisinin
başkenti konumundadır. Sektörel
çeşitlilik açısından her sektöre
yönelik üretimin yapıldığı devasa
bir fabrika görevi üstlenmiştir.
Kurum, Türkiye ihracatının büyük
bölümüne yakınını tek başına
karşılamaktadır. Alman otomobil
devleri Mercedes ve BMW ile ABD’li
otomotiv devi Ford gibi firmalar da
dâhil olmak üzere dünyanın her
yerine ürünler satılmaktadır.
30 bin işyerinde 300 bin çalışanı
barındıran İkitelli OSB’de küçük
ve orta ölçekli birçok firma
bulunmaktadır. Bu işyerlerinin
yüzde 60’ı sanayi kuruluşuyken,
yüzde 40’ı da ticarethane
niteliğinde faaliyet göstermektedir.
Sanayi kuruluşlarının yüzde
50’sinde ise üretim yapılmaktadır.
En fazla üretimin deri, ayakkabı
ve saraciye bölümlerinde yapıldığı
İkitelli OSB’de, otomotiv endüstrisi
de büyük bir paya sahiptir. İhracat
ürün grupları arasında ise; tekstil,
elektrik-elektronik, plastik, deri,
ayakkabı, mobilya üretimi yapan
firmalar bulunmaktadır ve en çok
Orta Doğu ülkeleri, Rusya, Balkan

ülkeleri ve Avrupa’ya ihracat
yapılmaktadır.
Yüksek katma değerli, ileri
teknolojiye dayalı, verimli,
çevreye duyarlı, güvenli yerli
üretim yapısının oluşabilmesi
için üniversite sanayi işbirliği
çalışmaları yapılmaktadır. Aynı
zamanda KOBİ’leri girişimciliğe,
yenilikçiliğe ve Ar-Ge çalışmalarına
yönlendirerek, bölge ve ülke
sanayisinin rekabet gücünün
arttırılması için yeni proje
hazırlıkları yürütülmektedir.

Proje kapsamında 628 firma ve 37
kooperatif yönetimi ziyaret edilerek proje hakkında
bilgilendirme yapılmıştır. Proje süresinde 18 ayrı
başlıkta, toplamda 826 kişinin katıldığı eğitim ve
seminerler düzenlenmiştir. Ayrıca, Özel İkitelli
OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 120
öğrenciye, Havacılık Müzesi’nde temel havacılık
prensipleri eğitimi verilmiştir.

197 İSTKA

Çocuk Değerlendirme
Programı
PROJENİN ADI:
Çocuk Değerlendirme
Programı

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul Aile ve
Sosyal Politikalar İl
Müdürlüğü

PROJE ORTAKLARI:
İstanbul Üniversitesi
Sağlık Bilimleri
Fakültesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
946.858,68 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
% 90 – 848.414,84 TL

ivedi olarak çocuğun yüksek
yararı için önlemler alınması
ve ilgili tedbir kararlarından
sorumlu diğer kamu kurumları
ile hızlı ve eksiksiz biçimde
işbirliği ve koordinasyon
kabiliyetinin arttırılması
amaçlanmıştır.

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü

P

rojenin genel hedefi;
yenilikçi çalışmalarda
işbirliği, kümelenme
ve disiplinler arası
faaliyetlere hizmet edecek,
bilginin yayılmasını ve
teknoloji transferini
destekleyecek yapıların
kurulması ve geliştirilmesi;
kurum bakımı altındaki
çocukların sağlıklı gelişim
süreci içindeki verilerin
değerlendirmelerinin
ve karşılaştırmalarının
yapılarak kurum bakımının
sakıncalarının en aza
indirilmesi; korumaya
muhtaç çocuk vaka/
ihbarlarına dair hazırlanan
sosyal inceleme raporlarında
psikomotor ve psikososyal
testlerin yazılım programı
ile değerlendirilmesi ve
değerlendirme analizi
ile alınan kararlarda
daha hassas tespitlerde
bulunulmasıdır.
Proje kapsamında kurum
bakımı sonrası çocuğun
hayata hazır olması, yüksek
özgüven, güçlü sosyalleşme
becerileri ve sağlıklı tutum
ve davranışlar geliştirmesi
ve kurum bakımı altındaki
0-6 yaş arası çocukların
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değerlendirilerek izlenmesi
ve erken tanı-teşhis
yoluyla gerekli psikososyal
ve psikomotor gelişim
sürecinin sistematik bir
yapılandırma çerçevesinde
ele alınması amaçlanmıştır.
Bunun yanı sıra, kurum
bakımı altında olmayan ve/
veya kurum bakımı dâhil
olmak üzere tedbir kararı
için İl Müdürlüğünün sosyal
inceleme raporuna konu
olan çocukların, gelişimlerine
yönelik gerekli testlerin
yapılarak sapmaların

teşhis edilmesi, elde edilen
verilerin değerlendirme
parametrelerinde
kullanılması ve kayıt altına
alınması amaçlanmıştır.
Ayrıca, kullanılacak
yazılım programı ile
meslek elemanlarının
çocuğun gelişimini sağlıklı
izleyebilmesi ve analiz
edebilmesi ve çocuğun
bakımını üstlenen çalışanın
mesleki olarak yetkinlik
ve farkındalığın arttırılması
hedeflenmiştir. Bununla
birlikte, gerekmesi halinde

Proje kapsamında İstanbul
Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi’nde görevli öğretim
görevlilerince ve konusunda
uzman eğitmenlerce 700’ün
üzerinde bakım personeline
ve 150’e yakın meslek
elemanına Meslek Elemanı 0-6
Yaş Biyopsikososyal eğitimi,
Bakım Elemanları 0-6 Yaş
Biyopsikososyal eğitimi, Bir
İnsan Çiz-Bir Aile Çiz-Tılsımlı
Aile Çiz eğitimi, MMPI eğitimi
ve Ankara Gelişim Tarama
Envanteri (AGTE) eğitimi
verilmiştir. Bununla birlikte,
proje kapsamında çocuk
değerlendirme programı web
ve mobil uygulama olarak
geliştirilmiştir. Sosyal inceleme
raporu ve kurum bakımı
altındaki çocukların gelişimlerini
izlemeye ve değerlendirmeye

yardımcı testler bu programa
dahil edilmiştir.

İstanbul Aile ve
Sosyal Politikalar İl
Müdürlüğü

Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı olarak birey, aile
ve toplum refahını artırmak
amacıyla dezavantajlı kesimler
öncelikli olmak üzere tüm
toplumu hedefleyen katılımcı
anlayışla, adil ve arz odaklı
bütüncül sosyal politikalar
üretilmekte, uygulanmakta ve
izlenmektedir.

Proje kapsamında kurum bakımı sonrası
çocuğun hayata hazır olması, yüksek özgüven, güçlü
sosyalleşme becerileri ve sağlıklı tutum ve davranışlar
geliştirmesi ve kurum bakımı altındaki 0-6 yaş arası
çocukların değerlendirilerek izlenmesi ve erken
tanı-teşhis yoluyla gerekli psikososyal ve psikomotor
gelişim sürecinin sistematik bir yapılandırma
çerçevesinde ele alınması amaçlanmıştır.

199 İSTKA

Yer Altı ve Yer Üstü Ulaşım
Planlama ve Araştırma Merkezi
Kurulması
PROJENİN ADI:
Yer Altı ve Yer Üstü
Ulaşım Planlama ve
Araştırma Merkezi
Kurulması

İ

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul Medeniyet
Üniversitesi

stanbul’un ulaşım
sisteminin büyük ölçekte
karayolu ulaşımına
dayanması ve kurulu
altyapının, nüfus yoğunluğu
ve motorlu taşıt sayısındaki
artışı karşılayacak ölçüde
tesis edilememiş olması,
büyük sorunları beraberinde
getirmektedir. Hızlı şekilde
büyümeye devam eden bir
metropolde bu sorunların,
ulaşım araçları ve yöntemleri
çeşitlendirilmeden
çözülmesi mümkün
değildir. Ağırlıklı olarak
klasik karayolu ulaşımına
dayalı bir sistemi yeraltı
ve yerüstü raylı sistemlere
doğru yönlendirmek ve
mevcut altyapıyı gelişmiş
teknolojilerle etkin
şekilde desteklemek
için üniversitelerin, ilgili
bakanlıkların ve kamu
kuruluşlarının yanında bu
alanda faaliyet gösteren
işletmelerin bir arada
bulundukları bir yapının
kurulması gereklidir.
Bu proje kapsamında,
İstanbul Medeniyet
Üniversitesi bünyesinde
gerçekleştirilen disiplinler
arası çalışmalarla ulaşım
sorunlarına akılcı ve yenilikçi
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PROJE ORTAKLARI:
Altyapı ve Kazısız
Teknolojiler Derneği

çözüm önerileri getiren,
bünyesinde yer alacak
ulaşım, metro ve altyapı
sektörlerinin temsilcileriyle
yerel yönetimleri ve
üniversiteleri buluşturan,
sektörün eğitim eksikliklerini
gidererek verimliliği ve
kaliteyi arttırmaya yardımcı
olan bir merkezin kurulması
amaçlanmıştır. Merkez
bünyesinde gerçekleştirilen
çalışmalarla ulaşım alanında
yenilikçi ve katma değeri
yüksek çözümler yerli olarak
üretilmiştir. Bu ürünler,
ithal ikamesi sağlamanın
yanı sıra yurtdışına yüksek
katma değerli eğitim, bilgi ve
teknolojinin pazarlanmasına
ve bu alanda İstanbul’un bir
marka haline gelmesine de
yardımcı olmuştur.
Proje kapsamında İstanbul
ulaşım planlaması ve
yeni kazı metotlarının
araştırılması, planlama
kütüphanesinin
oluşturulması, sektörel
ortaklar ile Ar-Ge ağı
kurulması, ulaşım planlaması
konusunda yüksek lisans
düzeyinde araştırmaların
yapılması için yurt içi ve
yurt dışı üniversiteler ile
işbirlikleri, öğrenci değişim

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
748.450.00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
% 89,03 - 666.308,61 TL

programları ve eğitim
anlaşmalarının yapılması,
seminer ve eğitimlerin
verilmesi, yurt dışı araştırma
merkezleriyle iletişim
kurulması ve iyi niyet
sözleşmesi imzalanması,
ulaşım ve yer altı kazı
simülasyon laboratuvarı
kurulması, 3 boyutlu tünel
tasarımlarının yapılması
ve İstanbul’daki önemli
kavşaklar için, karayolu
kavşak optimizasyonlarının
yapılması çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Medeniyet
Üniversitesi

21 Temmuz 2010 tarihli ve
27648 Sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanan 6005 sayılı
kanun ile kurulan İstanbul
Medeniyet Üniversitesi,
İstanbul’un Anadolu
yakasında konuşlanmış
bir devlet üniversitesidir.

‘yenilikçi’, ‘girişimci’, ‘toplum ve
medeniyet odaklı’, ‘uluslararası
ve araştırma’ odaklı olarak
beş temel esas üzerine
kurulan üniversite, 11 fakülte,
2 yüksekokul ve 4 enstitü
ve 7 araştırma merkezinden
oluşmaktadır.
İstanbul Anadolu yakasının
kalbinde, D-100 karayolu
Göztepe’de bulunan merkezde
proje kapsamında alınan yer
altı radarıyla İSKİ ile birlikte
ölçümler yapılmıştır. Bununla
birlikte, alt yapı çalışmaları
kapsamında İGDAŞ, Tünelcilik
Derneği, Su Vakfı, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı İstanbul
İl Müdürlüğü, İSBAK, Metro
İstanbul ile ortak çalışmalar
yürütülmektedir.
İstanbul Medeniyet
Üniversitesi’nin “Mühendislik
Yönetimi” ve “İş sağlığı ve
Güvenliği” yüksek lisans
programları kapsamında
proje ile ilgili araştırmalar ve
çalışmalarla birlikte, farklı
alanlardan mezun uzman
mühendisler tarafından da
akademik çalışma, proje ve tez
yapılmaya devam etmektedir.

Bu proje
kapsamında,
İstanbul Medeniyet
Üniversitesi bünyesinde
gerçekleştirilen disiplinler
arası çalışmalarla ulaşım
sorunlarına akılcı ve
yenilikçi çözüm önerileri
getiren, bünyesinde yer
alacak ulaşım, metro
ve altyapı sektörlerinin
temsilcileriyle yerel
yönetimleri ve
üniversiteleri buluşturan,
sektörün eğitim
eksikliklerini gidererek
verimliliği ve kaliteyi
arttırmaya yardımcı olan
bir merkezin kurulması
amaçlanmıştır.

201 İSTKA

İstanbul Protein Araştırma
Geliştirme ve İnovasyon
Merkezi (PROMER) Kurulması
PROJENİN ADI:
İstanbul Protein
Araştırma Geliştirme
ve İnovasyon Merkezi
(PROMER) Kurulması

YARARLANICININ
ADI:
Üsküdar
Üniversitesi

PROJE ORTAKLARI:
Üsküdar
Kaymakamlığı

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
892.786,80 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
% 84,5 – 754.385,25 TL

B

aşta İstanbul
bölgesinde
öncelikli olarak
gıda sektöründe
kullanılan enzimler ve
değerli mikrobiyal ürünler
olmak üzere, ülkemize ithal
edilen enzimlerin ve katma
değeri yüksek ürünlerin
belirlenmesi; yerli üretiminin
gerçekleştirilmesi için gerekli
Ar-Ge ortamını sağlayacak
teknolojilerin geliştirilmesi;
bu konuda çalışacak yerli
işletmelerin ilgili Ar-Ge ve
inovasyon çalışmalarını
arttırmalarını destekleyecek
bilgi ve teknoloji üretimi ve
ortaya çıkacak olan yerli
ürünlerin ticarileşmesi hedefi
ile bu proje ortaya çıkmıştır.
Projenin çıktıları arasında
patente gönderilmek
üzere hazırlanan gıda katkı
maddesi olarak kullanılan
değerli kuersetin maddelerin
çalışmaları tamamlanmış ve
bu çalışmanın ulusal patent
başvurusu yapılmıştır. Proje
kapsamında bir adet SCI
makale 3 Biotech dergisinde
yayına kabul edilmiş ve “5th
International Congress of the
Molecular Biology Association
of Turkey” konferansında
sunum yapılmıştır. Proje
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kapsamında, 4 farklı
mikroorganizma tanımlanmış
ve ürünleri araştırılmıştır.
Bu çalışmalarla ilgili olarak
bir yüksek lisans öğrencisi
yüksek lisans tezini
hazırlamış, iki lisans öğrencisi
mezuniyet tezlerini başarı ile
tamamlamış ve yedi lisans
öğrencisi mezuniyet tezlerini
hazırlamaktadır. PROMER
kapsamında talep edilen bir
adet laboratuvar sorumlusu
personel Üsküdar Üniversitesi
tarafından tam zamanlı
olarak istihdam edilmiştir.
Proje çıktılarının sanayinin
kullanımına sunulması için
PROMER-sanayi görüşmeleri
devam etmektedir. Endüstri
ile işbirliği kapsamında
gerçekleştirilen toplantılar

verimli geçmiştir ve proje
çıktılarının ürünleştirilmesi
aşamasında olası işbirlikleri
için görüşmeler devam
etmektedir. Ayrıca, görüşülen
mevcut firmaların yanında
ülkemizin önde gelen
firmaları ile de görüşmelerin
yapılması planlanmaktadır.

Üsküdar
Üniversitesi

3 Mart 2011’de Psikiyatrist
Prof. Dr. Nevzat Tarhan
rektörlüğünde İDER (İnsani
Değerler) Vakfı altında
kurulan Üsküdar Üniversitesi,
iletişim, sağlık bilimleri,
mühendislik ve doğa bilimleri,
insan ve toplum bilimleri
alanında multidisipliner
uzmanlık anlayışıyla dört

fakülte, bir meslek yüksekokulu
ve beş enstitüsünde 16 bin
öğrencisine eğitim vermektedir.
Üniversitede, İletişim, Sağlık
Bilimleri, Mühendislik ve Doğa
Bilimleri ile İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültelerinin yanı
sıra Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksek Okulu ile Sosyal Bilimler,
Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri,
Adli Bilimler ve Tasavvuf
Araştırmaları Enstitüsü yer
almaktadır. Üsküdar Üniversitesi
öğrencilerine, akademik bir
eğitimin yanı sıra sahip olduğu
laboratuvarlarda araştırma
imkânı da vermektedir.
Öğrenciler, uygulama ortağı
olan NPİSTANBUL Beyin
Hastanesi ve NP Etiler ve NP
Feneryolu Tıp Merkezlerinde
staj ve uygulama imkânından
yararlanabilmektedir.
Üsküdar Üniversitesi, yüksek
lisans programları ve güçlü
akademik kadrosu ile nitelikli
uzman yetiştirmektedir.
Tezli ve tezsiz programlarda
eğitim alan yüksek lisans
öğrencileri, teorik bilgilerin yanı
sıra Üsküdar Üniversitesi’nin
bütün laboratuvarlardan da
faydalanabilmektedir. Yüksek
lisans eğitimleri, ulusal ve
uluslararası arenada kariyer
sahibi olmak isteyenler için
yeniçağın gereklerine uygun

yetenek ve donanıma sahip
bireyler yetiştirmek üzere
güçlü bir akademik kadro
eşliğinde verilmektedir. Adli
Bilişim ve Dijital Deliller, Klinik
Psikoloji, Biyomühendislik ve
Moleküler Biyoloji yüksek lisans
programları ilgi gören programlar
arasında yer almaktadır.
Üsküdar Üniversitesi’nin
İstanbul Kalkınma Ajansı
desteğiyle yürüttüğü pekçok
proje mevcuttur. Üsküdar
Üniversitesi’nin bağımlılıkla
mücadelede toplumun
bilinçlendirilmesi amacıyla İSTKA
desteğiyle kurulan Toksit ve
Bağımlılık Yapan Maddelerin
Kanıta Dayalı Tayin, Tarama ve
Danışma Merkezi (BATAMER)
bu alanda önemli çalışmalar
yürütmüştür. Yine İSTKA
desteğiyle hayata geçirilen
Ulusal Yetenek ve Mentor
Ağı Projesi ile üstün yetenekli
gençler akademisyenlerle bir
araya gelmektedir.
Üsküdar Üniversitesi’nin
birçok ülkeden üniversiteler
ile değişim programları
bulunmaktadır. Psikoloji alanında
Türkiye’de en fazla Erasmus
anlaşmasına sahip üniversite
olan Üsküdar Üniversitesi’nin,
Avrupa’da birçok üniversite ve
bölümlerle Erasmus anlaşması
bulunmaktadır.

Proje
kapsamında bir
adet SCI makale 3
Biotech dergisinde
yayına kabul edilmiş
ve “5th International
Congress of the
Molecular Biology
Association
of Turkey”
konferansında sunum
yapılmıştır.

203 İSTKA

Girişimcilik Ekosistemindeki
Aktörlerin Yaratıcı İşbirliğinin
Geliştirilmesi ve Atölye Alt
Yapısıyla Güçlendirilmesi
PROJENİN ADI:
Girişimcilik
Ekosistemindeki
Aktörlerin Yaratıcı
İşbirliğinin
Geliştirilmesi ve
Atölye Alt Yapısıyla
Güçlendirilmesi

YARARLANICININ
ADI:
Yıldız Teknik
Üniversitesi

PROJE ORTAKLARI:
Esenler Belediyesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.190.666,58 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
% 89,58 –
1.066.617,63 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: YTÜ Teknopark A.Ş.

S

on yıllarda ülkemizin Ar-Ge
alanında sunduğu teşvik
programlarıyla birlikte katma
değeri, teknoloji ve bilgi
yoğunluğu yüksek ürün fikirleriyle
kurulan işletmelerin sayısı her
geçen yıl giderek artmaktadır.
Ancak bu işletmeler, yenilikçi ve
yaratıcı iş fikirlerini bulabildikleri
küçük fonlarla hayata geçirmeye
çalışmaktadır. Bu nedenle
işletmeler, ileri teknoloji ürünlerin
üretimi için gerekli donanımlardan,
nitelikli iş gücünden ve gerekli
uzmanlığa sahip danışmanlardan
faydalanmak için yeterli bütçeye
sahip değillerdir. Bu nedenle,
Esenler bölgesinin katma değeri,
teknoloji ve bilgi yoğunluğu
yüksek ürün ve hizmetleri üretme
potansiyelini arttırmak amacıyla
önerilen proje kapsamında öncelikle
Yıldız Teknopark’ta faaliyet
gösteren girişimci işletmelere,
Esenler bölgesinde ikamet eden
gençlere ve bu bölgede okuyan
üniversite öğrencilerine yönelik,
nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve
girişimci işletmelerin alt yapısının
güçlendirilmesi hedeflenmiştir.
Projenin amacı İstanbul’ da yaratıcı
insan kaynağını ortaya çıkartarak,
nitelikli iş gücünü yetiştirerek ve
girişimci işletmelerin alt yapısını
güçlendirerek İstanbul’un katma
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değeri, teknoloji ve bilgi yoğunluğu
yüksek ürün ve hizmetler ile
küresel ekonomide söz sahibi
olabilmesine ve küresel değer
zincirinde üst sıralarda yer
alabilmesine katkı sağlamaktır.
Bu amaca ulaşmak için YTÜ
Teknopark bünyesinde 400
metrekarelik son teknoloji
makinelerle donatılmış bir prototip
atölyesi oluşturulmuştur. Bununla
birlikte Esenler bölgesinde ikamet
eden gençlere, bu bölgede okuyan
üniversite öğrencilerine ve kuluçka
firmalarının çalışanlarına Yıldız
Teknik Üniversitesi’nin deneyimli
öğretim üyeleri tarafından toplam
660 saat Solidworks teorik eğitimi
ve atölyede uygulamalı eğitimler

verilmiştir. Oluşturulan merkezde
sunulan teknolojik altyapı imkânları
sayesinde gençler yaratıcı fikirlerini
ürüne dönüştürme fırsatını
bulmuşlardır. Ayrıca kurulan
prototip atölyesi, girişimci firmaların
imalat ve prototip ihtiyaçlarına hızlı
bir şekilde cevap verecek duruma
getirilmiştir. Oluşturulan bu ortak
çalışma alanı, girişimci firmalar
arasında işbirliğinin artmasına katkı
sağlamıştır.
Proje kapsamında 150 gence, her
biri 108 saat olan CNC Programlama
ve Bilgisayar Destekli İmalat
eğitimleri verilmiştir. Ayrıca, proje
süresince girişimciler arasındaki
etkileşimi artırmak ve iş birliklerinin
geliştirilmesini teşvik etmek

amacıyla etkinlikler düzenlenmiştir.
Bununla birlikte, projenin bilinirliğini
artırmak amacıyla GAZETTO’da proje
faaliyetleriyle alakalı makalenin
yayımlanmıştır.
Proje kapsamında kurulan merkeze
alınan teknolojik üretim araçları
Yıldız Teknopark Kuluçka’da faaliyet
gösteren girişimci işletmelerin
ortak kullanımına sunulmuştur.
Böylece, girişimci işletmelerin
alt yapı imkânları güçlenmiş ve
iş fikirlerini ürüne dönüştürme
potansiyelleri artmıştır. Ayrıca,
proje kapsamında gençlere yönelik
düzenlenen nitelik kazandırma
eğitimleri ve danışmanlık-koçluk
hizmetleriyle birlikte girişimci
işletmelerin olgunlaşmasına
ve kaynaklarını daha etkin
kullanmalarına katkı sağlanmıştır.
Projenin başarıyla sonuçlanmasının;
girişimci işletmelerin iş fikirlerinin
hayat bulmasına, ülkenin ileri ve
yüksek teknolojik ürün üretme
kapasitesinin büyümesine, ihracatın
artmasına ve Türkiye’nin 2023
hedefi olan dünyanın ilk 10 büyük
ekonomisi arasına girme idealine
katkı sağlaması beklenmektedir.

Yıldız Teknik
Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi, 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 ve
ulusal-uluslararası işbirliği ve
dayanışma anlayışıyla toplumun
kalkınmasına ve yaşam kalitesinin
yükseltilmesine yönelik eğitim,
bilimsel araştırma, teknoloji
geliştirme ve sanat çalışmalarına
öncülük eden bir üniversite
konumundadır.
YTÜ, 30.000 öğrencisi 3.000’e yakın
akademik ve idari personeli, 10
fakültesi, 2 yüksekokulu ve 2
enstitü ile eğitim ve araştırmada
nitelik ve nicelik olarak dünya
standartlarını yakalayan, nitelikli
iş gücü yetiştiren ve ülkemize
her anlamda katkı sağlayan bir
üniversitedir. Ayrıca üniversite,
üniversite - sanayi işbirliğini
kurmada köprü görevi üstlenen bir
teknoparka sahiptir. 2009 yılında
YTÜ Davutpaşa Kampüsü’nde
kurulan ve sürdürülebilir
gelişim ilkesi doğrultusunda
büyümeye devam eden Yıldız
Teknopark, 2014 yılı sonunda
faaliyete başlayan 23.500
metrekarelik İkitelli Yerleşkesi’nin
de hizmete girmesiyle bugün
170.000 metrekarelik Ar-Ge ofis
alanında hizmet vermektedir.
Yıldız Teknopark, yazılım,

bilişim ve iletişim teknolojileri,
telekomünikasyon, elektronik, ilaç,
makine ve teçhizat imalatı, kimya,
havacılık, enerji, enerji, savunma
sanayi, inşaat, gıda gibi birçok
sektörde Ar-Ge çalışmalarını yürüten
371 Ar-Ge firması, 106 kuluçka
firması ve 7.000 den fazla Ar-Ge
ve yazılım personeline ev sahipliği
yapmaktadır.

Oluşturulan
merkezde sunulan
teknolojik altyapı
imkânları sayesinde
gençler yaratıcı
fikirlerini ürüne
dönüştürme fırsatını
bulmuşlardır.

205 İSTKA

NEFES - Hastane
Enfeksiyonlarını Önlemeye
Yönelik Hava Filtrasyonu
Ar-Ge Merkezi
PROJENİN ADI:
NEFES - Hastane
Enfeksiyonlarını
Önlemeye Yönelik
Hava Filtrasyonu Ar-Ge
Merkezi

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul Teknik
Üniversitesi-Tekstil
Teknolojileri ve
Tasarımı Fakültesi

PROJE ORTAKLARI:
İstanbul Anadolu Güney
Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.477.640,38 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
% 90– 1.329.876,34 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: MGT Filtre Sanayi ve Ticaret A.Ş., Uludağ İhracatçı Birlikleri Bursa Tekstil ve Konfeksiyon, Teknoloji,
Eğitim, Araştırma, Danışmanlık ve Enerji Verimliliği Hizmetleri Limited Şirketi

P

roje kapsamında hastane
ve diğer kritik ortamlar için
hava filtresi malzemelerinin
üretimi, Ar-Ge’si ve
karakterizasyonu için bir kamuakademi-endüstri işbirliği merkezi
kurulumu hedeflenmiştir.
Bu proje kapsamında, yüksek
parçacık tutuş kapasitesine ve
yüksek enerji verimliliğine sahip
nanoteknolojik hava filtrelerinin
üretimi ve karakterizasyonu,
mikroorganizma ve salgın hastalık
durumlarına karşın biyosidal
özellikte filtre ve yüz maskelerinin
üretimi ve karakterizasyonu,
ülkemize ithal edilen ya da
ülkemizde üretilen hastanelerde
kullanım amaçlı hava filtrelerinin
testleri ve karakterizasyonu
için sanayi ile ortak çalışma
yapabilen bir merkez haline
gelinmesi; hastane enfeksiyonuna
karşın sağlık çalışanlarının ve
hastane tesisatı sektöründe
çalışanların bilgilendirilmesi için
çalıştaylar düzenlenmesi; yapılan
analizlerin en ileri ve standardize
koşullarda yapıldığına dair
kurulacak merkezin akreditasyon
çalışmaları; nanoteknoloji içerikli
filtrelerde HEPA filtre verimliliğinin
yakalanması ve geçilmesi;
biyosidal filtrelerin yerli olarak
üretimi ve hastane enfeksiyonu
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üzerine yetkililerin ve halkın
bilinçlendirilmesi amaçlanmıştır.
Proje süresince, pilot nanolif
filtre üretim hattının tasarımı ve
imalatı ve pilot biyosidal filtre
üretim hattının işleme alınması
gerçekleştirilmiştir. Görünürlük
faaliyetleri kapsamında merkeze
ait web sitesi, sosyal medya
hesapları ve tanıtım çalışmaları
için faaliyetler yapılarak kurumlara
ve kişilere ulaşılmıştır. Bunlara
ek olarak, eğitim faaliyetleri
kapsamında bir lansman, sağlık

profesyonellerine yönelik bir
çalıştay ve filtre üreticileri ile nanolif
teknolojileri üzerine çalışmalar
yapan endüstri ve akademik
kuruluşlarının bir araya getirildiği
bir kongre düzenlenmiştir.
Filtre test santralinin kurulumu
ve işleme alınması, mikroskopi
ve yapısal karakterizasyon
laboratuvarlarının kurulumu,
cihazların temini, eğitimlerin
alınması ve sertifikalandırılması ile
merkez çok yönlü olarak hizmete
başlamıştır. Ortak hastaneler
bünyesinde validasyon testlerinin

yapılmasına başlanmış ve akredite
kuruluş olabilmek için eğitimler
alınmıştır. Bu çalışmalara ek
olarak, hastane personelinin
validasyon çalışmaları hakkında
teknik anlamda bilgilendirilmesi
amacı ile hastane profesyonelleri
ve teknik profesyonellerin birlikte
çalışması ile hastane validasyonu
el kitapçığının hazırlanmış ve
hastanelerdeki ilgili birimlerin
hizmetine sunulmuştur.
Proje kapsamında yapılan
çalışmalara ilişkin iki akademik
makale yazımı gerçekleştirilmiş ve
bir tanesi 2018 yılı Ocak ayı itibari
ile yayımlanmıştır. Nefes: Ar- Ge
Merkezi, yüksek verimli filtrelerin
üretimine ve testine imkân sunan
ve bu ürünlerin pilot uygulamalarını
gerçekleştirebilen bir merkez haline
gelmiştir. Merkez bu haliyle, hem
akademide yürütülen çalışmalara
hem de endüstriyel girişimlerin
desteklenebilmesine olanak veren
bir yapıya sahiptir.

İstanbul Teknik
Üniversitesi-Tekstil
Teknolojileri ve
Tasarımı Fakültesi

İTÜ Nefes Ar-Ge Merkezi genel

anlamda iki ayrı kolda araştırma
çalışmalarına devam etmektedir.
Birincil olarak nanolif malzemeler
kullanılarak hava filtreleri
üretilmekte, bu malzemeler
üzerine ileri modifikasyon ve
karakterizasyon çalışmaları
yapılmaktadır. İSTKA’nın
destekleriyle 60cm eninde yerli
HEPA filtrelerini üretecek sistem
tasarlanmıştır. Bu filtrelerin yapısal
analizi için elektron mikroskobu,
mikroskop gibi cihazlar; filtrasyon
performansı için de otomatik filtre
ölçüm sistemleri İTÜ bünyesinde
dâhil edilmiştir.
Diğer yandan, bu hava filtrelerinin
en yoğun kullanıldığı yerlerden biri
olan hastanelerin hava kalitesini
araştırmak için gerekli validasyon
çalışmaları sürdürülmektedir.
Bu özellikle yeni kurulan
hastanelerin değerlendirilmesi,
ameliyathanelerin temizliği, hastane
enfeksiyon riskinin düşürülmesi
için rutin olarak yapılması
gereken bir muayene hizmetidir.
NEFES Ar-Ge Merkezi bugün 20
civarında araştırmacısıyla hastane
validasyonu ve yüksek performans
filtreler üretimi üzerine sadece
İstanbul’da değil, ülkemizde tek
yetkili merkezdir.

Proje kapsamında
hastane ve diğer kritik
ortamlar için hava
filtresi malzemelerinin
üretimi, Ar-Ge’si ve
karakterizasyonu için
bir kamu-akademiendüstri işbirliği
merkezi kurulumu
hedeflenmiştir.

207 İSTKA

PERAVOC Perakende
Yeterlilik Geliştirme ve
Belgelendirme Merkezi
PROJENİN ADI:
PERAVOC Perakende
Yeterlilik Geliştirme
ve Belgelendirme
Merkezi

M

YARARLANICININ
ADI:
Kategori
Mağazacılığı
Derneği

esleki Yeterlilik
Belgesi hem işveren
hem de çalışanlara
somut avantajlar
sağlamaktadır. Bu belge, meslekle
ilgili bilgi, beceri ve yetkinliği
kanıtlayacağından çalışanlar için
mesleki ilerleme yolları daha açık
hale gelecek ve sonuç olarak
kariyer hareketliliğine de destek
sağlayacaktır. Mesleki Yeterlilik
Belgesi’nin bir başka avantajı da,
Avrupa Birliği çerçevesinde geçerli
olmasıdır. Bu noktada Mesleki
Yeterlilik Kurumu belge sahiplerine
ayrıca mesleklerin seviyelerine
göre Avrupa Birliği’nde de geçerli
olmak üzere eğitim denkliği
vermektedir. Mesleki Yeterlilik
Belgesi, işverene 12 aydan 48
aya varan sürelerle SGK sigorta
primlerinde teşvik uygulaması
getirerek personel maliyetlerinin
düşmesini sağlamaktadır. Ayrıca,
işin gerektirdiği bilgi ve becerilere
sahip, değişen koşullara ayak
uydurabilen kişilerin istihdam
edilmesi, işverenin rekabet gücünü
artırırken, doğru insan kaynağı
planlaması ile zaman ve para kaybı
da engellenmektedir.
Proje kapsamında, ilk etapta bilgi
teknolojileri satış elemanı, bilgi
teknolojileri satış sorumlusu ve
bilgi teknolojileri çözümleri uzmanı
mesleklerine dair yeterlilik sınavları
için Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan
(MYK) PERAVOC Belgelendirme
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PROJE ORTAKLARI:
Gıda Perakendecileri
Derneği, T.C. İstanbul
Valiliği, Marmara
Üniversitesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.052.380,00 TL

Merkezi’nin yetki alması
öngörülmüştür. Akabinde PERAVOC
Belgelendirme Merkezi, farklı iş
kollarını da dâhil ederek perakende
sektörüne daha geniş bir alanda
hizmet vermeyi planlamaktadır.
Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin
sağladığı faydalar için bugüne kadar
pek çok bilgilendirme toplantısı
gerçekleştirilmiş ve halen devam
etmektedir. GPD ve KMD tarafından
organize edilen bilgilendirme ve
farkındalık yaratma toplantıları
ile üye perakendeci kuruluşlara,
meslek örgütlerine, çalışan temsilci
kuruluşlarına ulaşılmaktadır.
Düzenlenmiş olan İşveren
Farkındalık Semineri’nde perakende
sektöründe faaliyet gösteren
yaklaşık 30 firmadan 45 yetkiliye
projenin hedefleri ile birlikte MYK
çalışmaları ve Mesleki Yeterlilik
Belgesinin önemi aktarılmıştır.
Bu belgeye sahip kişilerin
istihdam edilmesi durumunda
yararlanılabilecek teşvikler, bu
kişilerin mesleki bilgisinin ve
deneyiminin sağlayacağı avantajlar
hakkında bilgi verilmiştir.
İSMEK Perakende Okulu’nda
perakende sektörünün temsilcileri
ile sektörde çalışmak için eğitim
alan kursiyerlerin bir araya
getirildikleri toplantıda yapılan
sunumlarda PERAVOC projesi
ve Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin
tüm detayları katılımcılarla
paylaşılmıştır. Düzenlenen

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
% 90– 947.142,00 TL

Perakende Kariyer Günü’ne katılan
Boyner, Gratis, Kahve Dünyası,
Koçtaş, Media Markt, Migros, Mudo,
Onur Market, Şok Market, Türk
Telekom, Watsons firmalarının
insan kaynakları ve işe alım
uzmanları başvuru sahipleriyle
birebir görüşmeler gerçekleştirmiş
ve değerlendirmeler yapmıştır.
PERAVOC Belgelendirme Merkezi,
işverenlere getirilen teşvikler ve
çalışanlara sunduğu avantajlar
açısından uzun dönemde
perakende sektörüne büyük fayda
sağlayacaktır.

sektörünün temsilcisi konumunda
olan KMD, perakende sektörünün
en güçlü derneklerinden birisidir.
Çok geniş bir perakende skalasına
yayılan üyeleri sayesinde modern
gıda ve hazır giyim dışı perakende
sektöründeki tüm sorunlara
hakimdir. Sektörü ilgilendiren
en güncel konuları ele alarak
aydınlatıcı, yönlendirici bilgi ve
politikalar üretir. KMD, elde ettiği
bilgileri, bilimsel verilere dayanarak
oluşturduğu görüşleri ve aldığı
kararları düzenli olarak üyeleri,
kamuoyu ve karar vericiler ile
paylaşır.
Sektörün ortak tavır ve hareketi
yönünde sürdürdüğü çalışmalar
çerçevesinde KMD, modern gıda
ve hazır giyim dışı perakende
sektörünün hukuki sorunlarını
ele alarak çözümler üretir.
Ürettiği çözümleri bakanlıklara ve
komisyonlara sunarak uygulamaya
geçirilmesi için girişimlerde bulunur.
Sektörle ilgili yasa ve yönetmelikleri
takip ederek üyelerini bilgilendirir.
Kayıtlı ve kurallı modern
perakendeciliğin ülke ekonomisi
içindeki payını artırmayı hedefleyen
KMD, özellikle çevre ile iş sağlığı ve
güvenliği standartlarına uygunluk
konularında yaptığı faaliyetler ile
bu alanda uluslararası standartların
yakalanmasını sağlamayı
hedeflemektedir.
Uluslararası danışmanlık kuruluşları
ile yakın bir çalışma sürdüren KMD,

bu kuruluşların sağladığı knowhow’ı doğrudan doğruya üyelerinin
hizmetine sunar.
Sektörü dünya çapında temsil eden
ve böylece Türkiye’deki yatırım
potansiyelinin artmasına yardımcı
olmayı hedefleyen KMD, temsil
ettiği kategorilerin uluslararası
temsilci kuruluşları ile karşılıklı
bilgi, fikir ve tecrübe paylaşımında
bulunur. Bu kurumların düzenlediği
organizasyonlara düzenli olarak
katılım sağlayarak buralarda elde
edilen bilgi ve iş ilişkilerini sektörün
hizmetine sunar.
KMD, düzenlediği seminer ve
workshoplarla sektörel knowhow’ın güncellenmesine, tabana
yayılmasına ve talep edilmesi
halinde uygulanmasına katkıda
bulunur. Sektörün istihdam
sorunlarına somut çözüm önerileri
getirerek, uygulama konusunda
resmi mercilerle iş birliği yapar.
Farklı sektörel etkinliklerde
düzenlediği sempozyumlarla en
yeni operasyonel know-how’ın
yaygınlaşmasına hizmet eder.
Paydaş sektörlerle, verimliliği
artırıcı projeler geliştirir, bu konuda
öncülük yapar.
KMD üyeleri gerek geliştirdikleri
yeni formatlarla gerekse ürün ve
kategori çeşitleriyle tüketicilere
farklı alışveriş deneyimleri
yaratırken, AVM’lerin en güçlü
kategorileri olma yolunda
ilerlemektedirler.

Düzenlenmiş
olan İşveren
Farkındalık
Semineri’nde
perakende sektöründe
faaliyet gösteren
yaklaşık 30 firmadan
45 yetkiliye projenin
hedefleri ile birlikte
MYK çalışmaları ve
Mesleki Yeterlilik
Belgesinin önemi
aktarılmıştır.

Kategori Mağazacılığı
Derneği

Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD),
2012 yılında kurulmuştur. Gıda ve
hazır giyim kategorileri dışında
kalan tüm modern perakende
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Arıtılmış Evsel Atık suların
Tarımsal ve İnsani Kullanım
Amaçlı Geri Kazanımının Pilot
Ölçekli Olarak Araştırılması
PROJENİN ADI:
Arıtılmış Evsel Atık
suların Tarımsal ve
İnsani Kullanım Amaçlı
Geri Kazanımının
Pilot Ölçekli Olarak
Araştırılması

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul Teknik
Üniversitesi İnşaat
Fakültesi

PROJE ORTAKLARI:
İstanbul Su ve
Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.130.038,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
% 89,09-1.006.773,03 TL
verilerine bakıldığında, İstanbul
için günlük atıksu miktarı 3.5
milyon m3 civarındadır. Bu
atıksuyun büyük kısmının geri
kazanılarak kullanılması, İstanbul’un
su kaynaklarının üzerindeki
baskının azaltılması anlamına
gelmektedir. Proje kapsamında
yapılan çalışmalar, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın
deniz suyundan içme suyu elde
edilmesi projesine de alternatif
olarak düşünülebilir. Özellikle m3
başına üretilen birim maliyetler
karşılaştırıldığında, atık sudan geri
kazanım maliyet bakımından %50
oranında avantaj sağlamaktadır.

G

ünümüzde İstanbul’da
tüketilen su miktarı
ortalama olarak 2,5 milyon
m3/gün’dür. 2040 yılında
İstanbul nüfusunun 23,6 milyon
olacağı, günlük su ihtiyacının
4,7 milyon m3 olacağı tahmin
edilmektedir. İSKİ idaresi bu
durumlar için gerekli hazırlıklarını
yapmış ve Melen projesi ile beraber
İstanbul’un içme ve kullanma suyu
ihtiyacını karşılayacak adımları
atmıştır. Ancak, böyle bir tablo söz
konusuyken alternatif çözümlerin
de geliştirilmesi ve kullanılabilecek
yeni su kaynaklarının araştırılması
gerekmektedir.
İstanbul’da atık suların büyük
çoğunluğu ileri derecede arıtılıp,
denizlere veya göllere deşarj
edilmektedir. Özellikle iyi derecede
arıtılan ve belirli masraf yapılan bu
suların sulama ve kullanma suyu
olarak kullanılması mümkünken,
denize deşarj edilmesi aslında bir
değer kaybıdır. Arıtılan atıksular
basit ek işlemlerden geçirilerek
endüstrilerde veya çeşitli
faaliyetlerde kullanılabilmektedir
ve böylece hem yeni bir kaynak
yaratılmış hem de deşarj ve arıtma
maliyetleri düşürülmüş olmaktadır.
Bu projenin amacı evsel nitelikli
atıksu arıtma tesislerinden
kullanım suyunun geri
kazanılmasıdır. Proje kapsamında,
Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma
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İstanbul Teknik
Üniversitesi İnşaat
Fakültesi

Tesisi çıkışında ultrafiltrasyon ve
ters osmoz prosesleri kullanılmış
ve su kaliteleri ve maliyet gibi
parametreler incelenmiştir. Bu
şekilde, ters osmoz ile yeraltı
suyuna beslenebilecek veya
Ambarlı Elektrik Santrali’nde
kullanılabilecek kalitede su
sağlanırken, ultrafiltrasyon ile
sulama veya kullanma suyu
olarak kullanılabilecek kalitede
su geri kazanılmıştır. UF ile geri

kazanılan su, sokak ve cadde
yıkama işlerinde kullanılabilir,
çevredeki sanayi sitelerinde çeşitli
proseslerde değerlendirilebilir
niteliktedir.
Pilot ölçekte gerçekleştirilmiş bu
sistem ile İstanbul’daki bütün
arıtma tesislerine uygulanacak
büyüklükte tam ölçekli geri
kazanım ünitesinin fizibilitesi
çıkarılabilir duruma gelinmiştir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Prof. Dr. Dincer Topacık Ulusal
Membran Teknolojileri Uygulama
ve Araştırma Merkezi (MEM-TEK),
ülkemizde membran alanında
yapılan çalışmaları tek bir çatı
altında toplayıp, oluşturulan
sinerjiyle çalışmaları daha ileri
düzeylere taşımak, polimerik,
seramik ve kompozit membranların
ülkemizde endüstriyel ölçekli
üretiminin önünü açarak dışa
bağımlılığı ortadan kaldırmak,
sanayi ve kamu kuruluşlarındaki

nitelikli işgücünü artırmak, yerli
ve yabancı bilim adamlarına
teknolojinin en son olanaklarını
sunarak ülkemiz ve dünya bilimine
katkı sağlamak amacındadır.
MEM-TEK Araştırma Merkezi,
İstanbul Teknik Üniversitesi
Maslak Kampüsü’nde bulunan,
İleri Teknolojiler Merkezi binası
içerisindedir ve yaklaşık 1500
metrekarelik kapalı alana sahiptir.
MEM-TEK faaliyetine başladığı
2012 yılından itibaren ülkemizin
ilk yerli ve milli MBR modüllerini
geliştirmiş ve arıtma sektörüne
kazandırmıştır. Yine ülkemizin
ilk güçlendirilmiş fiber membran
içeren UF modüllerini geliştirmiş ve
ürün olarak çıkarmıştır.

Bu projenin
amacı evsel nitelikli
atıksu arıtma
tesislerinden kullanım
suyunun geri
kazanılmasıdır.
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Metal-İş Teknoloji ve İş
Geliştirme Merkezi (METİGEM)
PROJENİN ADI:
Metal-İş Teknoloji
ve İş Geliştirme
Merkezi (METİGEM)

YARARLANICININ
ADI:
S.S. İstanbul
Metal-İş Toplu İşyeri
Yapı Kooperatifi

PROJE ORTAKLARI:
İstanbul Şehir
Üniversitesi, Marmara
Üniversitesi Teknoloji
Fakültesi, İstanbul
Gelişim Üniversitesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
878.599,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
% 89,63– 787.524,71 TL

P

roje, KOBİ’lerin yenilikçi ve
yaratıcı ürünler geliştirerek
rekabet edebilmelerine
ve ihracatlarını
artırabilmelerine destek vermek
amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Proje kapsamında, yenilikçi ve
yaratıcı ürün geliştirmesine,
işbirliği ve disiplinler arası
çalışmalar yapılmasına, eğitimler
ve örnek çalışmalarla bilginin
yayılmasına, teknoloji transferi
ve ticarileştirmeyi destekleyecek
bir ara yüz/yapı/platform olan
METİGEM merkezi kurulması
hedeflenmiştir. Bununla birlikte,
projede insan kaynakları ve
eğitim, yenilikçi ve yaratıcılık
çalışmalar, ihracat ve finansman,
sınaî mülkiyet hakları gibi
hizmetler vasıtasıyla KOBİ’lerin bu
olanaklara erişim sağlanmıştır. Bu
çerçevede 1 adet yüksek lisans
tezi desteklenmiştir. 2 adet KOSGEB
Ar-Ge ve 6 adet KOSGEB KOBİGEL
projesi başvurusu yapılmış, 2
KOBİGEL projesi desteklenmeye
hak kazanmıştır. Proje süresinde,
19 farklı konuda 551 kişiye
eğitim verilmiştir. 6 adet faydalı
model başvurusu yapılmıştır. 5
adet firmanın ihracatına destek
verilmiştir. 2 adet elektronik
tasarım projesi yapılmıştır. 2 adet
fuara katılım sağlanmıştır. 4 adet
zirve/toplantı gerçekleştirilmiştir.
191 adet 3D tarama ve modelleme
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ve tasarım yapılmıştır. 150’nin
üzerinde firma ile birebir
görüşmeler yapılmış ve sorunlarına
çözüm aranmıştır.
METİGEM ile firmalarda Ar-Ge
kültürü noktasında bir farkındalık
oluşmuştur. 3D tarama ve
mühendislik desteği ile daha önce
zorlukla ve pahalıya yaptırılan
tasarım ve analizler daha hızlı ve
ucuza yaptırılmaya başlanmıştır.
METİGEM, firmalara verdiği
güven ile firmaların personel
bulmaktan fuara katılımına kadar,
girişimcilikten projelere kadar, çok
farklı yönlerden ihtiyacına çözüm
bulmaktadır.

S.S. İstanbul Metalİş Toplu İşyeri Yapı
Kooperatifi

S.S. İstanbul Metal-İş Toplu İşyeri
Yapı Kooperatifi, 1983 yılında
yaklaşık 220.000 m² alan üzerine
inşa edilmiştir. İnşaatına 1987
yılında başlanmış olan işyerleri,
ortaklara 1997’de fiilen teslim
edilmiştir. Sitede, 670 tanesi
atölye tipi olmak üzere 710
işyeri, 7 adet hizmet bloğu, açık
otoparkları, 5.500 m² alan üzerine
kurulu katlı kapalı otoparkı ve
camisiyle İkitelli’de kurulu 38
sanayi sitesi arasında en seçkin ve
beğenilenlerden bir tanesidir.

İşyerlerinin hemen hemen tamamı
dolu ve kullanılmaktadır. Alanında
eğitimli ve nitelikli ortalama 4.000
kişinin çalıştığı sitede, savunma
sanayinden otomotive, gıdadan
ambalaja birçok sektöre yönelik
makine, yedek parça, kalıp,
aksam gibi farklı ve özellikli
imalatlar yapılmakta, çeşitli metal
hammadde ve malzemeler temin
edilebilmektedir. İSTKA projesi ile
kurulan METİGEM ise bu firmalara
ve çevre sitelere tasarım, Ar-Ge,
ölçme, otomasyon, fikri ve sınaî
haklar, belgelendirme, eğitim
ve ihracat gibi alanlarda destek
vermektedir.
İkitelli Sanayi Bölgesi’nde, ulaşılması
kolay ve nezih bir konumda
bulunan site, yollarının geniş,
otopark alanlarının yeterli miktarda
bulunması ve en önemlisi yeşil
alanlarıyla ferah bir çalışma mekânı
olarak ön plana çıkmıştır.
Metal-İş’te hızlı bir şekilde büyüyen
firmalar zamanla daha büyük
alanlarda imalat yapmak üzere
başka yerlere taşınmıştır. Ancak,
kooperatifle irtibatlarını devam
ettirerek karşılıklı fayda sağlamaya
devam etmişlerdir.

Proje
kapsamında,
yenilikçi ve yaratıcı
ürün geliştirmesine,
işbirliği ve disiplinler
arası çalışmalar
yapılmasına,
eğitimler ve örnek
çalışmalarla bilginin
yayılmasına,
teknoloji transferi
ve ticarileştirmeyi
destekleyecek bir ara
yüz/yapı/platform
olan METİGEM
merkezi kurulması
hedeflenmiştir.
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Bu kitap İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2016 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.

