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İstanbul, Türkiye’nin ekonomik, sosyal
ve kültürel yaşamının her döneminde
merkezde yer alan ve küreselleşmeyle
birlikte dünya ile her alanda entegrasyonunu
daha da güçlendiren, köklü bir tarihe,
kültürel bağlara ve stratejik konuma sahip
bir bölgedir. Bölgenin sahip olduğu fırsatları
ekonomik, sosyal ve kültürel bağlamda
avantaja çevirebilmek adına “Küresel kent
İstanbul için çalışan, insan odaklı ve çevreye
duyarlı, etkili ve yön veren bir çözüm
merkezi olmak” vizyonu doğrultusunda
çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı; kamu
kurumları, sivil toplum kuruluşları ve
üniversiteleri içeren geniş bir yelpazedeki
kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlarla
çeşitli çalışmalar yürütmekte ve Mali Destek
Programları aracılığı ile belirlenen ihtiyaçlar
doğrultusunda tasarlanan projeleri hayata
geçirme imkânı sunmaktadır.
İstanbul
Kalkınma
Ajansı
vizyonu
doğrultusunda “etkili ve yön veren bir
çözüm merkezi olma” yolunda ilerlemekte;
İstanbul’un sorunlarının ve potansiyelinin
tespit edilmesine yönelik analiz, araştırma ve
raporlama çalışmaları gerçekleştirmektedir.
Bu minvalde hazırlanmış olan 2014-2023
İstanbul Bölge Planı, bölgesel kalkınmanın
sürdürülebilirliğini ve kaynakların yerinde
ve etkin kullanımını hedeflemektedir.
İstanbul’un geleceğine yön vermek ve
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değer katmak isteyen tüm çalışmalar
temelini 2014-2023 İstanbul Bölge
Planı’ndan almakta ve birbirleriyle uyumlu
programlar tasarlanarak bütüncül kalkınma
yolunda önemli adımlar atılmaktadır.
Bu doğrultuda 2009 yılından itibaren
Mali Destek Programları tasarlayan ve
program çerçevesinde sunulan projelerin
uygulanmasına imkân sağlayan Ajans, 2015
yılında 8 program kapsamında 140 projenin
hayata geçirilmesine vesile olmuştur.
Bölgesel
gelişmeyi
hızlandırmak,
sürdürülebilirliği sağlamak ve bölge içi
gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla
Ajansımız 23 Aralık 2014 tarihinde sekiz
farklı Mali Destek Programı açıklamış, bu
Mali Destek Programları için 145 milyon
TL’lik kaynak tahsis etmiştir.
Ajansımızın kalkınmaya sunduğu katkıların
bir yansıması ve tanıtımı olan bu çalışmanın
ileride yapılacak olan pek çok çalışma
için yol gösterici olmasını temenni eder,
Yönetim Kurulumuzu, Ajans personelimizi
ve tüm yararlanıcı kurum ve kuruluş
temsilcilerimizi tebrik ederim.

Vasip ŞAHİN

İstanbul Valisi
İstanbul Kalkınma Ajansı
Yönetim Kurulu Başkanı
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İstanbul Kalkınma Ajansı olarak İstanbul’da
iş ve yatırım ortamının gelişmesine güçlü bir
şekilde katkı sunuyoruz. Bilgiye dayalı bölgesel
kalkınma araçlarını geliştiriyoruz. İstanbul’un
kültürel ve yerel değerlerini güçlendirmek
amacı çerçevesinde 2015 yılında Mali Destek
Programları kapsamında kar amacı gütmeyen
kuruluşlara ve kar amacı güden kuruluşlara
yönelik olmak üzere toplam bütçesi 145 milyon
TL olan 5 temada, sekiz Mali Destek Programı
ilan etmiştir.

İstanbul’da Sağlık Turizmi sektörünün
geliştirilerek bölgenin bu alanda uluslararası
bir çekim merkezi haline getirilmesine katkıda
bulunulması Sağlık Turizm Merkezi İstanbul
(İşletmeler) Mali Destek Programı’nın ve
Sağlık Turizm Merkezi İstanbul Mali Destek
Programı‘nın genel hedefidir. Sağlık Turizm
Merkezi İstanbul (İşletmeler) Mali Destek
Programı kapsamında 14, Sağlık Turizm Merkezi
İstanbul Mali Destek Programı kapsamında ise
9 proje yürütülmüştür.

İstanbul’un yüksek katma değerli, teknoloji
ve bilgi yoğun ürün ve hizmetler ile küresel
ekonomide söz sahibi olabilmesi için Ar-Ge
ve yenilik odaklı ekonomik yapıya dönüşümün
desteklenmesi Yenilikçi İstanbul (İşletmeler)
Mali Destek Programı’nın genel hedefidir ve
program kapsamında 4 proje yürütülmüştür.
Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı’nda
ise İstanbul’un yüksek katma değerli, teknoloji
ve bilgi yoğun ürün ve hizmetler ile küresel
ekonomide söz sahibi olabilmesi için Ar-Ge
ve yenilik odaklı ekonomik yapıya dönüşümün
desteklenmesi genel hedefi çerçevesinde 43
proje yürütülmüştür.

İstanbul’da kadınların işgücüne ve istihdama
katılımlarının artırılması yoluyla kadınların
ekonomik olarak güçlenmesinin ve ülke
ekonomisinde daha aktif rol almasının
sağlanması Kadın İstihdamının Artırılması
Mali Destek Programı’nın ana önceliğidir. Bu
program kapsamında 15 proje yürütülmüştür.

İstanbul’da yaratıcı endüstrilerin gelişmesi
ile İstanbul’un küresel rekabet gücünü
ortaya koymasına ve uluslararası değer
zincirinde yüksek katma değerli işlevler
edinmesine katkıda bulunmak Yaratıcı
Endüstrilerin Geliştirilmesi(İşletmeler) Mali
Destek Programı’nın ve Yaratıcı Endüstrilerin
Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nın genel
hedefidir. Programlar kapsamında sırasıyla 7
ve 16 proje yürütülmüştür.
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Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı
kapsamında madde ve davranış bağımlılıkları
ile mücadele yoluyla İstanbul’da sosyal
bütünleşme ve toplum sağlığı alanında
iyileşme sağlanması hedeflenmiş ve 27 proje
yürütülmüştür.
Yürütülen
projelerin
İstanbulumuza
sürdürülebilir katkılarının olmasını temenni
eder, proje sahibi tüm kurumlara, Ajansımızın
başarılı çalışmalarında emeği geçen tüm
çalışanlarına 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
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harekete geçirmek suretiyle, 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 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.
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2015 YILI
MALİ DESTEK
PROGRAMLARI
İSTATİSTİKLER
İstanbul Kalkınma Ajansı, 23 Aralık 2014 tarihinde kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara ve
işletmelere yönelik toplam bütçesi 145 Milyon TL olan ve 5 temadan oluşan 8 adet Proje Teklif
Çağrısı yayınlamıştır. Bu bütçe, programlar arasında aşağıdaki şekilde dağıtılmıştır:
Program Adı

Bütçe

Sağlık Turizm Merkezi İstanbul

15.000.000 TL

Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı (İşletmeler)

25.000.000 TL

Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı

20.000.000 TL

Sağlık Turizm Merkezi İstanbul (İşletmeler)

20.000.000 TL

Kadın İstihdamının Artırılması Mali Destek Programı

15.000.000 TL

Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (İşletmeler)

20.000.000 TL

Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı

15.000.000 TL

Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

15.000.000 TL

BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI

YER

KATILIMCI SAYISI

TEMA

KATILIMCI SAYISI

İstanbul Ticaret Odası

45

Yenilikçi İstanbul

33

İstanbul Şehir Üniversitesi

47

Sağlık Turizm Merkezi İstanbul

23

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

75

Kadın İstihdamının Artırılması

28

Yıldız Teknik Üniversitesi

58

Bağımlılıkla Mücadele

33

ONSİAD

95

Sağlık Turizm Merkezi İstanbul (İşletmeler)

Ali Emiri Kültür Merkezi

155

Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi

30

Marmara Belediyeler Birliği

54

Kadın İstihdamının Artırılması

23

Bağımlılıkla Mücadele

38

Yenilikçi İstanbul

30

Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi (İşletmeler)

21

11

7678 adet rehber ve 4050 broşür posta yoluyla çeşitli kurum ve kuruluşlara gönderilmiş olup bilgilendirme toplantılarında dağıtılanlarla birlikte toplamda yaklaşık 11.000 rehber ve 4500 broşür dağıtılmıştır. Ayrıca yaklaşık
8000 kişiye de 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. 29 kez
düzenlenen başlangıç düzeyi eğitimine farklı kurum ve kuruluşlardan 683 kişi katılmıştır.

2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARINA YAPILAN BAŞVURULAR
2015 Yılı Mali Destek Programlarının başvuruları Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden kabul
edilmiştir. Başvurusunu KAYS üzerinden tamamlayan ve başvuru kabul sürelerinin son günü itibariyle projenin
fiziki teslimatını kargo veya elden teslim yoluyla yapan 614 başvuru ajansa ulaşmış ve bu başvurular ön incelemeye alınmıştır. Başvuruların programlara göre dağılımına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

23 Aralık 2014 tarihinde İstanbul Kalkınma Ajansı’nın resmi internet adresinde ve sosyal medya hesaplarında ilanı ile birlikte 2015 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 17 adet bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. 2015 yılı Mali
Destek Programlarının içeriklerinin tanıtılması ve programların ortak yönleri ve dikkat edilmesi gereken
hususların aktarılmasının ardından katılımcıların sorularıyla devam eden toplantılar Ocak ve Şubat aylarında düzenlenmiş, bilgilendirme toplantılarına toplamda 529 kişi katılmıştır. Ayrıca, 10 adet tematik bilgilendirme toplantısı düzenlenmiş ve toplantıya 270 kişi katılım sağlamıştır.
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2015 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 ve özel yer almakta olup hukuki statülerine göre dağılımın yüzdesi şu şekildedir.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

HUKUKİ STATÜLERİNE GÖRE BAŞVURU SAHİPLERİ

Bu aşamada her bir proje birbirinden habersiz en az iki bağımsız değerlendirici tarafından değerlendirilmekte
ve bu iki değerlendirici arasında uyumsuzluk olması halinde, proje üçüncü bir bağımsız değerlendirici tarafından
hakem sıfatıyla değerlendirilmektedir. 2015 Yılı Mali Destek Programları kapsamında görev yapan 106 bağımsız
değerlendirici tarafından 1360 adet ve 15 Değerlendirme Komitesi üyesi tarafından 180 adet teknik ve mali
değerlendirme yapılmıştır. Teknik ve mali değerlendirme aşamasında 161 proje başarılı bulunmuştur.

Başvurular ilk olarak Ajans uzmanları tarafından ön incelemeye tabi tutularak başvuru rehberinde yer alan idari
ve uygunluk kontrol listelerindeki kriterlere göre incelenmiştir. 2015 Yılı Mali Destek Programları çerçevesinde
34 başvuru ön inceleme aşamasında elenmiştir. Ön inceleme aşamasında başarılı olan projeler, teknik ve mali
değerlendirme aşamasına alınmıştır. Teknik ve mali değerlendirme aşamasında projeler, bağımsız değerlendiriciler ve değerlendirme komitesi tarafından başvuru rehberlerinde ilan edilen kriterlere göre teknik ve mali
değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

2015 Yılı Mali Destek Programları kapsamında teknik ve mali değerlendirmede başarılı olan ve Yönetim Kurulunun onayı ile sözleşme imzalamaya hak kazanan proje sayısı 161 olmuştur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan projeler, Ajans’ın internet sayfasında ilan edilmiş ve başvuru sahipleri sözleşme imzalamaya davet edilmiştir. Sözleşme imzalamaya davet edilen başarılı proje sahiplerinden 140’ı ile sözleşme imzalanmıştır. Başarılı
olmasına rağmen başvuru sahibinin sözleşme imzalamaktan feragat etmesi dolayısıyla proje sahiplerinden 21
tanesi ile sözleşme imzalanamamıştır. Değerlendirme sonucunda başarısız olan projelerin başvuru sahiplerine,
reddedilme gerekçelerini belirten yazılı bilgilendirilme yapılmıştır.

2015 yılı programlarına yapılan 614 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 (Milyon TL)

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

Başvuran
ProjelerinToplam
Bütçesi (Milyon TL)

Sağlık Turizm Merkezi İstanbul

15.000.000 TL

13,73

16,04

Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı (İşletmeler)

25.000.000 TL

35,09

74,75

Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı

20.000.000 TL

155,61

177,52

Sağlık Turizm Merkezi İstanbul (İşletmeler)

20.000.000 TL

18,82

40,29

Kadın İstihdamının Artırılması Mali Destek Programı

15.000.000 TL

51,51

58,58

Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek

20.000.000 TL

25,86

53,53

Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı

15.000.000 TL

78,43

89,65

Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

15.000.000 TL

39,97

46,35

145.000.000 TL

419.020.000 TL

556.710.000 TL

Programı (İşletmeler)

TOPLAM
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Buna göre en yüksek başvuruya, başarılı proje sayısına ve başvuru sayısına oranla en çok başarılı bulunan proje
sayısına sahip program Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı’dır. Başarısız olan 453 başvurunun başarısız oldukları aşamalar ise yandaki şekilde gerçekleşmiştir:

PROJELERİN BEKLENEN ETKİ ALANLARI
Her bir destek programı ile belirlenen hedeflere hangi ölçüde ulaşılabildiğinin değerlendirilebilmesi amacıyla
program düzeyinde performans göstergeleri belirlenmiş ve bunlar başvuru rehberlerinde yer almıştır.
Projelerde belirtilmiş olan performans göstergeleri kullanılarak yapılan analiz sonucu sözleşme imzalanan projelerin uygulanmasıyla beraber hangi alanlarda ne gibi etki oluşturacaklarına hedefler aşağıda belirtilmiştir;
Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı kapsamında madde ve davranış bağımlılıkları ile mücadele yoluyla
İstanbul’da sosyal bütünleşme ve toplum sağlığı alanında iyileşme sağlanması hedeflenmiştir.
İstanbul’da kadınların işgücüne ve istihdama katılımlarının artırılması yoluyla kadınların ekonomik olarak güçlenmesinin ve ülke ekonomisinde daha aktif rol almasının sağlanması Kadın İstihdamının Artırılması Mali Destek
Programı’nın ana önceliğidir.
İstanbul’da Sağlık Turizmi sektörünün geliştirilerek bölgenin bu alanda uluslararası bir çekim merkezi haline getirilmesine katkıda bulunulması Sağlık Turizm Merkezi İstanbul (İşletmeler) Mali Destek Programı’nın ve Sağlık
Turizm Merkezi İstanbul Mali Destek Programı‘nın genel hedefidir.

SÖZLEŞMELER
Başarılı olan toplam 161 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 21 tanesi ile sözleşme imzalanamamıştır.
Sözleşmeye bağlanan 140 projenin program bazında toplam destek tutarları, projelerin toplam bütçeleri ile
Ajans tarafından verilen olan desteğin proje bütçelerine oranı aşağıda verilen tabloda yer almaktadır.
Sözleşme İmzalanan
Projelerin
Toplam Bütçe (TL)

Sözleşmeye
Bağlanan
Destek Tutarı
(TL)

Tahsis Edilen
Bütçe
(TL)

Talep Edilen
Destek Miktarı
(TL)

BGM

15.000.000

15.566.385,43

15.638.546,88

13.510.122,99

KDN

15.000.000

8.927.824,50

8.529.926,23

7.318.306,51

SMI

20.000.000

6.248.399,56

10.925.353,19

5.243.030,05

SMK

15.000.000

5.007.513,50

5.455.702,23

4.644.003,50

YGI

20.000.000

2.833.692,53

4.161.175,00

2.073.698,38

YGK

15.000.000

9.797.725,61

10.942.392,25

9.054.271,83

YNI

25.000.000

3.102.270,94

2.890.608,00

1.445.303,54

YNK

20.000.000

40.727.033,55

42.817.309,26

37.671.569,78

İSTKA 14

İstanbul’da yaratıcı endüstrilerin gelişmesi ile İstanbul’un küresel rekabet gücünü ortaya koymasına ve uluslararası değer zincirinde yüksek katma değerli işlevler edinmesine katkıda bulunmak Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi(İşletmeler) Mali Destek Programı’nın ve Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nın genel
hedefidir.
İstanbul’un yüksek katma değerli, teknoloji ve bilgi yoğun ürün ve hizmetler ile küresel ekonomide söz sahibi
olabilmesi için Ar-Ge ve yenilik odaklı ekonomik yapıya dönüşümün desteklenmesi Yenilikçi İstanbul (İşletmeler)
Mali Destek Programı’nın genel hedefidir.
Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı’nda ise İstanbul’un yüksek katma değerli, teknoloji ve bilgi yoğun ürün ve
hizmetler ile küresel ekonomide söz sahibi olabilmesi için Ar-Ge ve yenilik odaklı ekonomik yapıya dönüşümün
desteklenmesi hedeflenmiştir.

15 İSTKA

KÂR AMACI GÜTMEYEN
KURULUŞLARA YÖNELİK

BAĞIMLILIKLA
MÜCADELE
MALİ DESTEK PROGRAMI
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Temiz Okul, Temiz
Toplum, Çözüm Sensin
PROJENİN ADI:
Temiz Okul, Temiz
Toplum, Çözüm Sensin

YARARLANICININ
ADI:
Küçükçekmece
Kaymakamlığı

PROJE ORTAKLARI:
Küçükçekmece
Belediyesi,
Küçükçekmece Milli
Eğitim Müdürlüğü

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
244.685 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%75- 183.513,75 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü, Küçükçekmece Müftülüğü

P

rojenin genel amacı;
madde ve davranış
bağımlılıklarının önlenmesine yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve etkinliğinin
artırılması ile gençlerin kendi
ayakları üzerinde durabilecek
bağımsız yaşam koşullarının
sağlanmasına katkıda bulunmaktadır. Proje ile Küçükçekmece ilçesinde faaliyet
gösteren 32 lisede eğitim ve
öğretimlerine devam eden
14-18 yaş arasındaki 28.000
öğrencinin; madde bağımlılığına karşı duyarlı hale gelmesine,
hayır diyebilme becerilerinin geliştirilmesine, bunun
gerçekleşebilmesi için gerekli
psikolojik desteğin sağlanmasına, okul ortamındaki olumsuz
çevre koşullarının düzeltilmesi
ile dirençlerinin arttırılmasına
ve rehabilitasyonlarına katkı sağlamak amaçlanmıştır.
Bununla birlikte, madde kullanma riski yüksek 400 öğrencinin
velilerinin madde bağımlılığına
karşı duyarlı hale gelmesi ve
önleyici tedbirler konusunda
farkındalıklarının artmasını
sağlamak amaçlanmıştır. Ayrıca, başta rehber öğretmen ve
idareciler olmak öğretmenlerin
madde bağımlılığı konusunda
farkındalıklarının arttırılması
hedeflenmiştir. Buna ek olarak
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32 lisede eğitimlerine devam eden
14-18 yaş arasındaki gençlere yönelik
“Temiz Okul Temiz Toplum Çözüm
Sensin, Fark Et Geliştir Geleceği
Değiştir” projesi ve Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Ajansı’nın destekleriyle
bu okullarda görev yapan idarecilere
yönelik “Okul Müdürlerinin Öğrenim
Kalitesi Üzerine Etkisi” projesi ortaklarla birlikte başarılı bir şekilde
yürütülmüştür.
farklı kamu kurumlarının koordineli
bir şekilde çalışmasını sağlar. Kaymakamlık bünyesinde 30 çalışan
bulunmaktadır.
ilçedeki 32 lisede akran grupları oluşturulması ve madde
bağımlılığı konusunda öğrencilerin hayır diyebilme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Proje kapsamında 32 rehber öğretmen ve 32 okul
müdürünün katılımıyla bir
seminer düzenlenmiştir. Proje
süreci içerisinde toplam 3 seminer düzenlenmiş ve 400 kişinin
katılımı sağlanmıştır. Ayrıca
proje kapsamındaki her okulda
öğrencilere yönelik seminerler
düzenlenmiştir. Öğrencilere iki
olumlu modelleme semineri
düzenlenmiş ve 630 öğrencinin
katılımı sağlanmıştır. Bununla
birlikte, öğrencilere toplam
8 saatlik iki eğitim verilm-

iştir. Projede, bir hastane, bir
üniversite ve bir müze ziyareti
gerçekleştirilmiş ve 100 öğrenci
katılım sağlamıştır. Benzer
şekilde, tek seferlik sinema ve
tiyatro etkinlikleri düzenlenmiş,
100 öğrenci katılım sağlamıştır.
Proje kapsamında 8 pilot okula
kapalı devre yayın sistemi
kurulmuştur.

Küçükçekmece
Kaymakamlığı

Küçükçekmece Kaymakamlığı
1987 yılında kurulmuştur. Kaymakam görevlerini bağlı olduğu
ildeki valinin denetimi altında
yürütür. Kaymakam, ilçenin
genel yönetiminden sorumlu
olan, devleti ilçede temsil eden,
ilçenin en yetkili kamu görevlisidir ve ilçe sınırları içerisindeki

Küçükçekmece ilçesinin ülkemizde
ve uluslararası platformda model
ilçe olması için belirlenecek ihtiyaçlara binaen kamu, sivil ve özel
kesim ile birlikte gerçekleştirilecek
projeler üretmek ve bu projelerle
ulusal ve uluslararası fon ve hibelerden yararlanmak, ilçede yürütülen
projeleri desteklemek ve koordinasyonu sağlamak üzere 2015
yılında Kaymakamlık bünyesinde
‘’Proje Geliştirme ve Uygulama Birimi
(PGUB)’’ kurulmuştur. Kurulan bu
birim sayesinde ülkemizin ve ilçenin
ihtiyaçları doğrultusunda çocuklar,
gençler ve yetişkinlere yönelik birçok
proje hayata geçirilmiştir.
İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2015
yılı Bağımlılıkla Mücadele Programı
kapsamında ilçede faaliyet gösteren

Bunun yanı sıra, hedef kitlesi çocuklar, gençler, yetim ve öksüzler ile
dezavantajlı konumda olan bireyler
olan farklı STK ve kamu kurumlarının
ilçede yürütmüş olduğu; Limon Ağacı
Çocuk Danışma Merkezi, Girişimciliğin
Yolunu Küçükçekmece Aydınlatıyor,
Küçükçekmece’de Yaşam Çeşitlilikte
Birlik, Can Kardeş Aile, Mahallenin
Sesi gibi projelerde yer alınmıştır.

Proje kapsamında
32 rehber öğretmen ve
32 okul müdürünün
katılımıyla bir seminer
düzenlenmiştir. Proje
süreci içerisinde toplam
3 seminer düzenlenmiş
ve 400 kişinin katılımı
sağlanmıştır.
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Başlamadan Bitirmeye
Var mısın?
PROJENİN ADI:
Başlamadan
Bitirmeye
Var mısın?

G

YARARLANICININ
ADI:
Arnavutköy
Kaymakamlığı

enel amaç; çocuk ve
gençlerin toplumsal
hayata katılımlarının
sağlanmasına engel
olacak faktörlerden biri olan
madde bağımlılığı riskine
karşı yeni bir eğitim modeli
geliştirerek okul, aile ve
öğrenci eksenli eğitim ile
toplumun bilgi ve farkındalık
düzeylerinin arttırılmasını
sağlamak, böylelikle sağlıklı
toplumların kurulmasına katkıda
bulunmaktır. Bu kapsamda,
Arnavutköy ilçesinde madde
bağımlığı konusunda orta ve
lise düzeyi 50 öğrencinin yaşam
becerileri eğitimi ile bilişsel ve
sosyal gelişmelerini arttırarak
madde bağımlılığı risklerinden
korunmalarını sağlamak
amaçlanmıştır. Bunun için 50
öğrenci akran eğitimi almıştır.
Ayrıca psikologların desteği ile
kurulacak olan Yaşamını Koru
Gençlik Kulübü’nde bu öğrenciler
faaliyetler yürütmüştür. Bu
öğrencilere temel yaşam
becerileri ve madde bağımlılığı
eğitimi verilmiştir. Eğitimlerin
öncesinde ve sonrasında
anketler uygulanmıştır. Bununla
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PROJE ORTAKLARI:
Arnavutköy Sosyal
Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı,
Arnavutköy İlçe
Emniyet Müdürlüğü,
Arnavutköy İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
223.675,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90- 201.307,50 TL

birlikte, ilçede bulunan 50 orta
ve lise düzeyinde okulda 50
psikolojik danışman ve rehber,
ve 50 rehber-sınıf öğretmenine
8 saatlik madde bağımlılığı
konusunda bilgilendirme eğitimi
verilmiştir. Böylece öğretmenlerin
gençlere yardım etme, koruma
ve anlama becerilerinin
artırılması amaçlanmıştır. İlçedeki
1000 veliye madde bağımlılığı
konusunda eğitim verilmiş,
onların bilinç ve farkındalık
düzeylerinin arttırılması amaç
edinilmiştir. “Yaşamını Koru
Öğrenci Kulübü” ile en az 10
kültürel ve sosyal faaliyet ile
madde bağımlılığı tehlikelerine
karşı bilinçlendirme çalışması
yürütülmüştür.

Arnavutköy
Kaymakamlığı

Resmi Gazete’de 22 Mart
2008 tarihinde yayınlanan İlçe
Kurulması ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkındaki
Kanun ile birlikte Arnavutköy
ilçe olmuş ve Arnavutköy
Kaymakamlığı bu tarihten
itibaren kamu kurumu olarak
hizmet vermeye başlamıştır.

Arnavutköy ilçesinde madde bağımlığı konusunda
orta ve lise düzeyi 50 öğrencinin yaşam becerileri
eğitimi ile bilişsel ve sosyal gelişmelerini arttırarak
madde bağımlılığı risklerinden korunmalarını
sağlamak amaçlanmıştır. Bunun için 50 öğrenci
akran eğitimi almıştır.
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@Sporla Bağlan
Hayata
PROJENİN ADI:
@Sporla Bağlan
Hayata

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Destek
Hizmetleri Daire
Başkanlığı

PROJE ORTAKLARI:
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Zabıta Daire
Başkanlığı

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
588.395,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%78,36 - 461.086,82 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: Türkiye Yeşilay Cemiyeti

D

avranış bağımlılıklarıyla
mücadele kapsamında
teknolojinin (İnternet
Bağımlılığı, Online Oyun
Bağımlılığı, Online Alışveriş
Bağımlılığı, Online Sohbet
Bağımlılığı, Cep Telefonu,
Bağımlılığı, Televizyon Bağımlılığı,
Bilgisayar Oyunları Bağımlılığı)
çocuklar ve gençler üzerindeki
olumsuz etkilerinin bertaraf
edilmesi/önlenmesi ve sosyal
bütünleşmenin sağlanması
amaçlanmaktadır. Ayrıca çocuk
ve gençlere; sosyal yaşama
kazandırılması, aile bağlarının
güçlendirilmesi, serbest
zamanlarının spor ve sanat
faaliyetleri değerlendirilmesi,
teknoloji bağımlılığı ile
ilgili bireylere farkındalık
kazandırılması, hareketli yaşam
alışkanlıkları kazandırılması,
özgüvenli, lider ve başarmaya
istekli olmalarının sağlaması bu
projenin özel amaçları arasında
yer almaktadır.
Teknoloji bağımlılığı riski altında
olduğu tespit edilen 5-14 yaş
aralığındaki çocuk ve 15-24 yaş
aralığındaki gençlere yönelik
olarak; 9 farklı (futbol, basketbol,
voleybol, masa tenisi, badminton,
buz hokeyi, okçuluk, hentbol,
bisiklet) spor branşında yürütülen
eğitimler ve ritim eğitimleri ile
birlikte 250 kişiye eğitim verilmiştir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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Gençlik ve Spor Müdürlüğü Bilgi
ve İnternet Erişim Merkezlerinde
görevli 133 personele teknoloji
bağımlılığı ile ilgili bilgilendirme
yapılmıştır. Gerçekleştirilen 8
adet “Teknoloji Bağımlılığı ve Aile
Yaşamı Seminerleri” kapsamında
1.158 kişiye ulaşılmıştır. 35 internet
kafenin denetimleri sahada
gözlemlenmiştir. Proje yönetim
ofisi içerisinde kurulan “Ritim
Stüdyosu”nda gençlere 168 saatlik
ritim eğitimi verilmiştir. İstanbul
Genç Ritim Orkestrası kurularak
konser vermeleri sağlanmıştır.
256 ev ziyareti gerçekleştirilerek
teknoloji bağımlılığı ile ilgili aile
fertlerin bilgilenmesi sağlanmıştır.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin
hazırladığı Teknoloji Bağımlılığı
bilgilendirme seti basılarak
toplumun bilinçlenmesi için
dağıtılmıştır. Proje kapsamında
hazırlanan infografik filmlerle
geniş kitlelere ulaşarak teknoloji
bağımlılığı ile ilgili farkındalık
kazanmaları sağlanmıştır. 9 farklı
spor branşında düzenlenen
müsabakalara ve yarışlara, 31
takımda 253 sporcu çocuk ve genç
katılım sağlamıştır. Böylece projeye
katılım sağlayan çocuk ve gençlerin
özgüvenleri ve takım çalışmalarına
yönelik yatkınlıkları arttırılmıştır.
sporlabaglanhayata.ibb.gov.tr
internet sayfası kurularak proje
ile ilgili her türlü bilgilendirme ve
duyuru faaliyeti bu internet sayfası

üzerinden yürütülmüştür. İnternet
sayfası proje kapsamında 41.414
kullanıcı tarafından ziyaret edilmiş
olup, 141.963 kez oturum açılmış
ve 201.538 sayfa görüntülenmesi
gerçekleşmiştir.

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Destek
Hizmetleri Daire
Başkanlığı

Tüm vatandaşların spor
yapabilmesi için imkânlar
hazırlamak, gençlere yönelik
çeşitli sosyal ve kültürel
etkinlikler düzenlemek, bu
amaçla sosyal tesisler kurmak,
ulusal ve uluslararası ölçekli
spor müsabakaları düzenlemek,
gençliğe ve spora yerel yönetim

katkısını en yüksek düzeyde sunmak
ve faaliyetlerini ilgili mevzuat
çerçevesinde yürütmek, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Gençlik
ve Spor Müdürlüğü’nün başlıca
amaçlarıdır.
Gençlik ve Spor Müdürlüğü, başta
çocuklar ve gençler olmak üzere
tüm halkımızın bedensel, zihinsel
ve sosyal gelişimine yönelik olarak
kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif
etkinliklerin yanı sıra eğitimler,
seminerler ve organizasyonlar
düzenleyerek toplumun
bilinçlenmesine ve katılımcı olarak
sosyal hayatta yer almasına katkıda
bulunmayı amaçlamaktadır. Çocuk
ve gençlerin sosyalleşmesine
katkıda bulunurken, onların inisiyatif
alabilen, sorumluluk sahibi, uyumlu
ve çözüm odaklı bireyler olarak
yetişmeleri hedeflenmektedir.
Çağdaş teknolojinin imkânlarından
yararlanan ve bu imkânları etkin
kullanan nesillerle toplumda her

alanda ilerleme kaydedilerek
toplumsal gelişime yeni bir ivme
kazandırmak da Müdürlüğün
sorumluluk alanlarındandır. Ayrıca
Müdürlük nezdinde, zihinsel
ve bedensel gelişime yönelik
etkinliklerle boş zamanların etkin
ve yararlı uğraşlarla geçirilmesi
planlanmaktadır. Başarıyı
ödüllendiren organizasyonlarla
çalışma azmine ve özgüven
duygusuna sahip gençlerin yenilikçi
yaklaşımları içeren projelerine
destek verilmektedir. Her yaştan
insanın spor yaparak sağlıklı
olmasının yanı sıra, sporun birey
ve toplum yaşamına kattığı barış,
kardeşlik ve sevgi ortamını sürekli
kılmak hedefler arasında yer
almaktadır.

İnternet Bağımlılığı,
Online Oyun Bağımlılığı,
Online Alışveriş Bağımlılığı,
Online Sohbet Bağımlılığı,
Cep Telefonu, Bağımlılığı,
Televizyon Bağımlılığı,
Bilgisayar Oyunları
Bağımlılığının çocuklar
ve gençler üzerindeki
olumsuz etkilerinin bertaraf
edilmesi/önlenmesi ve sosyal
bütünleşmenin sağlanması
amaçlanmaktadır
23 İSTKA

FİDE (Farkında Ol! İletişim
Kur! Değerlerini Koru!
Esir Olma!)
PROJENİN ADI:
FİDE
(Farkında Ol! İletişim
Kur! Değerlerini Koru!
Esir Olma!)

YARARLANICININ
ADI:
Silivri İlçe Emniyet
Müdürlüğü

PROJE ORTAKLARI:
Silivri İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
383,945.00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%84,21 - 323.331,39 TL

F

arkında ol! İletişim kur!
Değerlerini koru! Esir olma!
projesinin genel amacı,
tüm dünyada olduğu gibi
ülkemizde de gençler arasında hızla
yaygınlaşan madde bağımlılığını
önleme çalışmalarına katkıda
bulunmak ve bu sayede bilinçli
toplumlar ve sağlıklı nesiller
oluşturmaktır. Proje kapsamında
çocukları herhangi bir madde
kullanmasa dahi ebeveynlerin
böyle bir durumla karşılaşmaları
halinde sergileyecekleri davranış
biçimlerinin, madde bağımlısı olan
çocuklarda gözlemlenen başlıca
değişikliklerin, planlı bir eğitim
programı ve konunun uzmanlarınca
anlatılmasının, anne ve babaların
tutum ve davranışlarının yeniden
yapılandırılmasının, farkındalık
yaratma ile sınırlı kalmayıp
ebeveyn-çocuk iletişiminin
geliştirilmesinin, milli ve manevi
değerlerin pekiştirilerek madde
esiri olmanın engellenmesinin
üzerine çalışmaların yapılması
hedeflenmiştir.
Proje kapsamında Madde Bağımlılığı
Aile Ağıtım ve Destek Ünitesi
(MADÜ) kurulmuş, 8 başvuran ile
madde bağımlılığı konusunda
yüz yüze görüşme yapılmıştır.
Bununla birlikte, bir minibüs satın
alınarak gerekli teknik ekipmanla
donatılmıştır. Bu sayede, ilçedeki
7 mahallede ve ilçe kırsalında
mobil eğitimler verilmiştir. 7
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ilçenin genel asayiş ve trafik düzeninden
sorumlu olarak, idaresinde bulunan
7 mahalle ve 28km² alanda, toplam
110.000 civarında vatandaşımıza 7/24
esası ile hizmet vermektedir.

mahalledeki 75 site bahçesi ya da
parklarında mobil sunum ve eğitim
materyallerinin kurulmasıyla,
ebeveynlerin madde bağımlılığı
konusunda eğitimleri sağlanmıştır.
7 ayda, planlanan tüm eğitim
faaliyetinin gerçekleştirilmesi,
her 2 aylık periyotlarla da
psikolog, aile danışmanı, iletişim
uzmanı gibi konusunda uzman
kişilerin katılımıyla, uzmanlık
alanları ve madde bağımlılığı
konusunda seminer faaliyetlerinin
uygulanması sağlanmıştır. 54
eğitim düzenlenerek 6848 kişiye
ulaşılmıştır.
Okul yöneticileri, öğretmen,
öğrenci ve ebeveyn ilişkilerinin
madde bağımlılığını önleme
ve mücadelede etkinliğinin

artırılabilmesi amacıyla; İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü ve proje ekibinin
koordinasyonunda pilot okula
yönelik olarak 5-10 dakika süreli,
madde bağımlılığında ebeveynçocuk iletişiminin vurgulandığı
önceden hazırlanmış video
içerikli CD öğrencilere dağıtılmış,
okullardaki sınıf öğretmenleri
tarafından, öğrencilerin söz
konusu videoyu ebeveynleriyle
birlikte izlemesi sağlanmıştır. Söz
konusu videonun izlenmesinden
sonra video içeriğinden çıkarılan
sonuçların kompozisyon seklinde
yazılması talep edilmiştir. En iyi
ilk 3 kompozisyon belirlenmiş ve
ödüllendirilmiştir.
Proje kapsamındaki İletişim Kur!
sloganı doğrultusunda orman ve

ağaç sevgisini güçlendirmek ve gençlerin
birer fide gibi büyüyüp yeşererek ağaç
olacaklarını vurgulamak amacıyla proje
temasından hareketle fide dikilmesi
aktivitesinin gerçekleştirilmiş ve hatıra
ormanı oluşturulmuştur. Etkinliğe 400
kişi katılım sağlamıştır. Buna ek olarak,
377 kişinin katılım sağladığı Çanakkale
Şehitliği ziyareti düzenlenmiştir.
Projenin tanıtımı kapsamında bir tanıtım
filmi hazırlanmış ve dizayn edilen
narkotik tırı 1000 kişi tarafından ziyaret
edilmiştir.
Proje ile İstanbul Valiliği tarafından İlçe
Sağlık Müdürlüğü koordinesine verilerek
oluşturulan bağımlılıkla mücadele
birimlerine dâhil olunarak, projenin
devamlığına ve bağımlılıkla mücadele
birimine her anlamda katkı sağlanmıştır.

Silivri İlçe Emniyet
Müdürlüğü

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü, İstanbul
İl Emniyet Müdürlüğü çatısı altında,

İlçenin İstanbul’un batı yönünden
giriş kapısı olması nedeniyle ve
Silivri Cezaevi Yerleşkesi’nin ilçedeki
mevcudiyetinden dolayı alınacak polisiye
tedbirlerin kalitesi ve uygulanması
yönünden müdürlüğe ayrıca sorumluluk
yüklemektedir.
Kurumlar arası işbirliği ve vatandaşlarla
diyaloğun önemine tüm samimiyeti ile
inanmış olan İstanbul polisi, TSE EN ISO
9001-2015 standartlarında hizmetlerini
ve hizmet içi eğitimlerini sürdürmektedir.
					
				

Proje kapsamında
Madde Bağımlılığı Aile
Ağıtım ve Destek Ünitesi
(MADÜ) kurulmuş, 8
başvuran ile madde
bağımlılığı konusunda yüz
yüze görüşme yapılmıştır.
Bununla birlikte, bir
minibüs satın alınarak
gerekli teknik ekipmanla
donatılmıştır.
25 İSTKA

Sağlıklı Fikirler
PROJENİN ADI:
Sağlıklı Fikirler

YARARLANICININ
ADI:
Sinema ve
Televizyon Eseri
Sahipleri Meslek
Birliği

PROJE ORTAKLARI:
Türkiye Yeşilay
Cemiyeti

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
273,630.00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90 - 246.627,00 TL

P

rojenin genel amacı,
günümüzde en önemli
halk sağlığı sorunlarının
başında gelen sigara, alkol,
madde bağımlılığına yönelik
sinema sektörü çalışanlarında
ve iletişim fakülteleri
öğrencilerinde farkındalık
yaratmak ve bilinç oluşturmaktır.
Projenin özel amaçlarını ise;
sinema sektörü çalışanlarının
bağımlılık konusunda gençlerin
bilinçlenmesine yönelik
içerikler üreten bireyler haline
gelmesi amacıyla seminerlerin
gerçekleştirilmesi, tütün,
alkol, madde ve teknoloji
bağımlılıklarına yönelik
‘‘Sağlıklı Fikirler’’ sloganıyla
geleneksel hale getirilmesi
planlanan kısa film senaryo
yarışmaları yapılması, yarışmada
her kategoride ilk 3’e giren
senaryoların çekimlerinin
SETEM Akademi’de eğitim
alan dezavantajlı gençler ve
ünlü isimler ile yapılması, her
kategoriden belirlenen birer spot
için kamu spotu çalışmasının
yapılması ve kısa filmlerin
özel gösteriminin yapılması
oluşturmaktadır.
Proje kapsamında sinema
sektöründe bağımlılıkla ilgili bir
eğitim modülü geliştirilmiştir.
Sektör ve geleceğin sektör
çalışanlarından toplam 320
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kişiye bağımlılıklarla ilgili
eğitimler yapılmıştır. Proje
öncesinde ve sonunda yapılacak
anketler ile eğitimlerin etkinliği
değerlendirilmiştir. Ayrıca
eğitimlerdeki ön testler ve
son testler ile eğitimler ile
ilgili bilgi ve duyuşsal ölçme
faaliyeti yapılmıştır. Tütün,
alkol, madde ve teknoloji
bağımlılıkları ile ilgili 4 ayrı
kategoride kısa film senaryo
yarışması düzenlenmiştir.
Dereceye giren 12 eser için ünlü
isimlerle çekimler yapılmıştır.
Her kategoride birer kamu spotu,
ikişer viral film ortaya çıkmıştır.

Kamu spotlarının Yeşilay
tarafından ulusal kanallarda
yaygınlaştırılması sağlanmıştır.
Viral filmlerin alınacak hizmet
alımları ile sosyal medyada
yaygınlaşması sağlanmış ve
50.000 kişi bu videoları izlemiştir.

Sinema ve Televizyon
Eseri Sahipleri Meslek
Birliği

Meslek Birliği 2003 yılında
kurulmuş olup, temel amaçlarına
projeler yapmak suretiyle ilave
kaynak bulan bir örgüt kültürü
geliştirmek de eklenmiştir.
Üyelerinin birçoğu Türkiye’nin

önemli yönetmen ve sinema
eseri sahipleridir. Kültür
Bakanlığı meslek birliğini sürekli
surette desteklemektedir. Bu
yapının sürekliliği sektör var
olduğu sürece devam edecek
olup, mesleki eğitime yönelik
çalışmalar da devamlılık arz
edecektir. Nitekim kurulduğu
günden bugüne birçok proje
yürütmüş ve bu projeleri
başarı ile sonuçlandırmıştır.
Bu projenin iştirakçisi Türkiye
Yeşilay Cemiyeti de bu konuda
hem ulusal hem uluslararası
alanda en önemli sivil toplum
kuruluşlarından biridir. Yeşilay’ın
1925’den bu yana yapmış olduğu
faaliyetleri ve güçlü kurumsal

kapasitesi ile bağımlılıklar
konusundaki bilgi ve birikimi
bilinmektedir.

Proje kapsamında sinema
sektöründe bağımlılıkla ilgili bir
eğitim modülü geliştirilmiştir.
Sektör ve geleceğin sektör
çalışanlarından toplam
320 kişiye bağımlılıklarla
ilgili eğitimler yapılmıştır.
Proje öncesinde ve sonunda
yapılacak anketler ile
eğitimlerin etkinliği
değerlendirilmiştir.
27 İSTKA

İşimiz Gücümüz İşyerimiz
Geleceğimiz (İş Yaşamını
İyileştirme Programı)
PROJENİN ADI:
İşimiz Gücümüz
İşyerimiz Geleceğimiz
(İş Yaşamını İyileştirme
Programı)

P

YARARLANICININ
ADI:
Türkiye Yeşilay
Cemiyeti

roje, toplumun günlük
hayatının büyük bir kısmının
geçtiği iş yerlerinde madde
ve davranış bağımlılıklarıyla
mücadeleyle ilgili aktif bir önleme
mekanizmasının bulunmamasından
hareketle hazırlanmıştır. Proje ile
İstanbul’da bulunan ve 50 kişinin
üstünde ofis personeli çalıştıran
işyerlerinde çalışma koşullarının,
madde ve davranış bağımlılığını
önlemeyi içerecek şekilde yönetimsel düzenlemeler ile daha iyi hale
getirilmesi ve ödül temelli sürdürülebilir bir önleme sisteminin kurulması
amaçlanmıştır. Bununla birlikte,
sigara yasağı konusunda şikâyet
iletim mekanizmasının da güçlendirilmesiyle ilgili kanunun uygulanmasına katkı sağlanmak amaçlanmıştır.
İş yerlerinin bağımlılıkla mücadelede
aktif önleme yapan birimler haline
gelmesi amacıyla söz konusu kuruluşlarda İK’dan, ofis çalışmalarına
kadar uygulanabilecek bağımlılıkla
mücadele standartlarının belirlenmesi; söz konusu standartlar vasıtası ile
İstanbul’daki odalara üye ve gönüllü
olarak şirketler içinde bağımlılıkla
mücadele yolu ile daha sağlıklı çalışma ortamının yaratılmasını isteyen
işletmelere sağlıklı çalışma seviyesi ölçümlerinin yapılması; sağlıklı
çalışma yaklaşımını benimseyen ve
buna uyan işletmelere teşvik amaçlı
bir ‘‘Sağlıklı Şirket Belgesi’’ verilmesi
çalışmalarının yapılması planlanmıştır.
Proje ile İYİ Programına ilişkin yak-
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PROJE İŞTİRAKÇİLERİ:
İstanbul Halk Sağlığı
Müdürlüğü, İstanbul
Ticaret Odası, Türkiye
Kalite Derneği

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
251.000,00 TL

laşımlar ve standartların belirlenmesi
amacıyla 20 firmadan 30 uzmanın
katılımıyla bir toplantı organize
edilmiştir. Belirlenen kriterler,
standartlar ve faaliyet çıktıları kamu
kurumları; TSE, Mesleki Yeterlilik
Kurumu, Sağlık Bakanlığı ve ÇSGB ve
ilgili odalar ile paylaşılmıştır. Bunun
akabinde bu sistemi uygulayacak 10
gönüllü firma belirlenmiş ve protokol süreçleri tamamlanmıştır. İYİ
Programı kapsamında gönüllü olan
firmalar: Siemens, Vakıf Emeklilik,
Kuveyttürk, Euroka Sigorta, İdeasoft,
Etiya, Torku, Kervan Gıda, Alpplas, İBB
Spor A.Ş. şeklindedir. Firmaların ihtiyaçları doğrultusunda model sunumu yapılmış ve bağımlılık eğitimleri
verilmiştir. İYİ Programı kapsamında
belirlenmiş olan kriterlere göre eşik
değerin üstünde puan alan firmalara
İYİ İşletme belgesi verilmesi planlanmıştır.
İYİ programı kapsamında kapalı
alanda sigara içilmesi yasağını ihlal
eden cafe, restaurant, vb işletmelerdeki ihlalleri bildirmek için bir
mobil uygulama geliştirilmiştir. Yeşil
Dedektör ismi verilen uygulama
öncelikli olarak İstanbul’da aktif hale
gelmiştir. Yeşil Dedektör uygulaması
Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol
kapsamında tüm illerde uygulanabilir
hale gelmiştir. Uygulama 50 binin
üzerinde indirilmiş ve 12.448 bin kullanıcıya ulaşmıştır. Bunun yanı sıra,
nitelikli veri takibi yapılabilmesi adına
şikâyetler, mekânsal ve konularına

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90 - 225.900,00 TL

göre ayrıştırılmaktadır. Yeşil Dedektör
mobil uygulama sonucunda günlük
tutulan raporlar il ve ilçe bazında
istatistik sunmaktadır.
Proje kapsamında gerçekleştirilen kriter ve standart belirleme
çalışmaları, kararlılık protokolleri,
izleme çalışmaları ve eğitimlerin
tamamının ardından izleme merkezi
öncülüğünde İYİ Platformu oluşturulmuştur. Platforma dâhil olan işletmelerdeki iyi uygulamaları, puanlama sistemini ve izleme tarafından
oluşturulan raporları içeren bir web
sitesi kurulmuştur. İYİ Platformu
kapsamında İYİ Platformu markası
ve isim hakkı Türk Patent Enstitüsü
tarafından tescil ettirilmiştir. Proje
kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin tamamlanmasının ardından
proje ekibiyle İYİ Platformu tanıtım
kitapçığı oluşturulmuştur.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti
Yeşilay, 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 tüzüğünde de
çalışma alanları çeşitlenmiş, alkolden
sonra sigara, uyuşturucu, kumar ve yakın
tarihte teknoloji bağımlılığı Yeşilay’ın
mücadele alanına dâhil olmuştur.
98 yıllık geçmişinde cemiyet pek çok
önleme çalışmasına imza atmıştır. Milli
Eğitim Bakanlığı ile yürütülen Türkiye
Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı,
gençlik kampları, kamu spotları, farkındalık kampanyaları bunlardan bazılarıdır.
Kurum bu çalışmalarını karar alıcı kuruluşlar, ilgili paydaşlar, 100’ü aşkın üniver-

sitede bulunan Genç Yeşilay Kulüpleri
ve ülke çapına yayılmış olan şubeleri ile
işbirliği içerisinde gerçekleştirmektedir.
2013 yılında cemiyetin tüzüğünde
yapılan değişiklikle rehabilitasyon
hizmetleri de kurumun faaliyet alanına eklenmiştir. Bu doğrultuda İstanbul
Kalkınma Ajansı’nın desteği ile ikincil ve
üçüncül önleme kapsamında psikoterapi hizmetleri vermek üzere 2015’te
Yeşilay Danışmanlık Merkezi kurulmuştur. Kurulan bu merkez önce İstanbul’da,
ardından diğer illerde yaygınlaştırılmıştır.
Mevcutta İstanbul’da üç, Şanlıurfa ve
Düzce’de birer olmak üzere beş YEDAM
hizmet vermektedir.
Yeşilay ilkini 2014’te başlattığı mali
destek programları ile bağımlılıkla mücadele faaliyeti yürütmek isteyen STK ve
üniversitelere destek olmaktadır. Bugüne
kadar yaklaşık 40 kuruma destek sağlanmıştır.

Proje ile İstanbul’da
bulunan ve 50 kişinin
üstünde ofis personeli
çalıştıran iş yerlerinde
çalışma koşullarının, madde
ve davranış bağımlılığını
önlemeyi içerecek şekilde
yönetimsel düzenlemeler ile
daha iyi hale getirilmesi ve
ödül temelli sürdürülebilir bir
önleme sisteminin kurulması
amaçlanmıştır.
29 İSTKA

Esenlerde Dikenler
Güle Dönüşüyor Projesi
PROJENİN ADI:
Esenlerde Dikenler
Güle Dönüşüyor
Projesi

YARARLANICININ
ADI:
Esenler
Kaymakamlığı

PROJE ORTAKLARI:
Esenler Sosyal
Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı,
Esenler İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü, Altın Ayak
Spor Kulübü Derneği

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
473.910,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90 - 426.519,00 TL

E

senler ilçesindeki
dezavantajlı mahallelerde
bulunan 5 okul ve 9
spor kulübüne spor
aletlerinin kurulması ile ilçedeki
genç neslin boş zamanlarını
zararlı alışkanlıklardan uzak ve
güvenli bir ortamda geçirmeleri,
bağımlı olma risklerinin en aza
indirilmesi, hareket sağlayıcı
faaliyetlerde bulunarak sağlıklı
yaşam bilincinin aşılanması,
seminerlerin verilmesi ve tiyatro
gösterilerinin düzenlenmesi
ile ilçede bağımlıkla mücadele
yolunda farkındalık yaratılması
bu proje kapsamında
amaçlanmıştır.
Projede ilçe okullarında öğrenim
gören lise öğrencilerinin de rol
aldığı bağımlılıkla mücadele
konulu tiyatro gösterimleri
düzenlenmiştir. Bu tiyatro
gösterimleri ile 5500 kişiye
ulaşılmıştır. Ayrıca, ilçedeki tüm
ilgili kurumların ve ailelerin
katılım sağladığı bağımlılıkla
mücadele konulu bir seminer
programı düzenlenmiştir.
Seminer programına 400 kişi
katılarak bağımlılığının zararları
hakkında bilgi sahibi olmuştur.
Bununla birlikte, okullarda
öğrencilere yönelik tenis,
saha futbolu basketbol, bocce
turnuvaları düzenlenmiştir. Proje

İSTKA 30

kapsamında kurulan malzemeler
ile okulların sportif başarılarına
katkı sağlanmıştır. İlçede
bulunan Menderes Ortaokulu
tarafından; Küçük Futbol
Takımı Türkiye Şampiyonası
3.lüğü, Küçük Futbol Takımı
İstanbul şampiyonluğu, Küçük
Kızlar Basketbol Takımı İlçe
Şampiyonluğu, Yıldız Futbol
Takımı İstanbul Şampiyonluğu ve
Erkekler Güreş Esenler birinciliği
ve İstanbul ikinciliği başarıları
elde edilmiştir.
İlçede faaliyette bulunan

ve proje kapsamında
gönüllü çalışan 8 spor
kulübüne spor malzemeleri
kurulumu yapılmıştır. 8
spor kulübünde 180 çocuk
ve genç spor kulüplerinin
eğitim çalışmalarına katılmış,
kültürfizik hareketleri ile spor
yapmış, kurulan malzemeler
ile güvenli bir ortamda vakit
geçirmeleri, aileleri ile irtibat
halinde takiplerinin yapılması
sağlanmıştır. Proje kapsamında
toplam 5 okulda 4679 öğrenciye
ulaşılmıştır.

Esenler Kaymakamlığı

Esenler Kaymakamlığı bünyesinde
kurulan Avrupa Birliği Projeler Bürosu,
ilçedeki çocuk, genç, engelli, yaşlı,
bağımlı vb. dezavantajlı durumda
olan gruplara yönelik projeler
yürütmektedir.
Kaymakamlık, İstanbul Kalkınma
Ajansı’ndan hibe alarak gençlere ve
çocuklara yönelik olan 2012 yılında
Esenler Kişisel Gelişim ve Yaşam
Merkezi projesini, 2014 yılında
Esenlerde Eğlenerek Öğreniyorum
projesini, 2015 yılında Esenlerde
Dikenler Güle Dönüşüyor projesini
hayata geçirmiştir.

Projede ilçe okullarında
öğrenim gören lise
öğrencilerinin de rol aldığı
bağımlılıkla mücadele
konulu tiyatro gösterimleri
düzenlenmiştir. Bu tiyatro
gösterimleri ile 5500 kişiye
ulaşılmıştır. Ayrıca, ilçedeki
tüm ilgili kurumların ve
ailelerin katılım sağladığı
bağımlılıkla mücadele
konulu bir seminer programı
düzenlenmiştir.

31 İSTKA

Bilinçli Eğitimci
Bağımsız Sultangazi
PROJENİN ADI:
Bilinçli Eğitimci
Bağımsız Sultangazi

YARARLANICININ
ADI:
Sultangazi Mehmet
Akif Ersoy Camii
ve Kuran Kursu
Yaptırma ve Yaşatma
Derneği

PROJE ORTAKLARI:
Sultangazi
Kaymakamlığı,
Sultangazi Belediyesi,
Sultangazi İlçe
Müftülüğü, Sultangazi
İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü, Bilişim
Teknolojileri Derneği,
Sultangazi İlçe Sağlık
Müdürlüğü

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
530.650,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%80 - 424.520,00 TL

İ

lçe, Anadolu’dan oldukça yoğun
bir şekilde göç almaktadır.
Hızlı büyümenin getirmiş
olduğu ihtiyaçların yeterince
karşılanamaması sonucunda
gençlere yönelik çalışmalar
sınırlı kalmaktadır. Okullardaki
dersliklerde öğretmen başına düşen
öğrenci sayısı oldukça kalabalıktır.
Aile başına düşen genç ve çocuk
nüfus sayısı da oldukça yüksektir.
Dolasıyla çocuklar okuldan sonraki
vakitlerini verimli bir şekilde
geçirebilecek bir ortama ihtiyaç
duymaktadır. Proje, bu ihtiyaçtan
hareketle yola çıkmıştır. Bununla
beraber, proje bağımlılıkta
en önemli nokta olan gencin
bağımlı olmadan önceki erken
önleyici sistemin geliştirilmesi
için uygulanmıştır. Proje gençlere
boş vakitlerini verimli bir şekilde
değerlendirme alternatifi sunmuş
ve onları zararlı bağımlılıklardan
uzaklaştırmıştır.
Proje kapsamında sosyal kültürel
program hazırlanmıştır. Ayrıca hobi
atölyeleri oluşturulmuş, rehberlik
ve danışmanlık hizmetleri ile
madde ve teknoloji bağımlılığı
seminerleri düzenlenmiştir.
Proje ile eğitim yöneticileri,
öğretmenler ve din görevlilerine
verilen bilgilendirme eğitimleri
ile bağımlılık konusuna dikkat
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çekilmiştir. Bağımlılıkla ilgili
kaymakamlık, belediye, okullar,
camiler, sağlık müdürlüğü, bilişim
teknolojileri derneği ile birlikte
koordineli çalışarak erken uyarı
sistemi oluşturulmuştur.
Kurs merkezinde 100 öğrenciye bir
sene boyunca eğitim verilmiştir.
Bu öğrencilerin hepsinin okul
başarısı yükseltilmiş ve çevrelerine
örnek olarak akran eğitimi
gerçekleştirmeleri sağlanmıştır.
Haftada iki defa rehber
öğretmenler eşliğinde çevre okul
ve camilerde öğrencilere seminerler
düzenleyerek çocukların gelişimine
katkı sağlanmıştır. Din görevlileri
ile birlikte yapılan haftalık spor
aktiviteleri ile çocuklar camilere
ısındırılmıştır. Haftada verilen 4

saat Kuran-ı Kerim, 2 saat Siyer-i
Nebi ve 2 saat ibadet dersleri
ile çocukların manevi yönden
gelişimleri sağlanmıştır. İlçedeki
öğrenciler madde ve teknoloji
bağımlılıklardan uzaklaştırılmıştır.
İlçede bağımlılıklarla ilgili farkındalık
ve bilgi düzeyi arttırılmıştır.

Sultangazi Mehmet
Akif Ersoy Camii ve
Kuran Kursu Yaptırma
ve Yaşatma Derneği

Sosyal ve kültürel tesisler
kurmak eğitim amaçlı seminerler,
sempozyumlar ve kurslar
düzenlemek kamu kurumları ile
ortak hareket etmek kurumun
faaliyetleri arasında yer almaktadır.
Kurum, bu alanlarda 1990 yılından

beri resmi Kur’an kursu statüsünde
çalışmalarına devam etmektedir.
Sultangazi Mehmet Akif Ersoy
Camii ve Kuran Kursu Yaptırma ve
Yaşatma Derneği Kur’an kursunda
eğitim faaliyetleri ve sosyal
çalışmalar yapılmaktadır. Gençlerin
kaliteli zaman geçirmeleri için
kütüphane, müzik sınıfları, hobi
atölyeleri, oyun salonları, geziler
vb. çalışmalarla farklı düşünen,
üreten, teknolojiyi doğru kullanan,
bağımlılıklardan uzak bir neslin
yetiştirilmesi amaçlanmaktadır
ve bu yönde çalışmalara devam
edilmektedir. Yapılan çalışmalarla
camilerin tarihteki misyonuna uygun
olarak ibadet yeri, gençlik merkezi,
düşünce evi ve eğitim yuvası haline
dönüştürülmeleri sağlanmıştır.

Proje kapsamında
sosyal kültürel program
hazırlanmıştır.
Ayrıca hobi atölyeleri
oluşturulmuş, rehberlik ve
danışmanlık hizmetleri
ile madde ve teknoloji
bağımlılığı seminerleri
düzenlenmiştir.

33 İSTKA

Görev Tamamlandı
PROJENİN ADI:
Bakırköy Kaymakamlığı

YARARLANICININ
ADI:
Bağcılar
Kaymakamlığı

PROJE ORTAKLARI:
Bakırköy İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü,
Bakırköy İlçe Emniyet,

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
234.500,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90 - 210.080,99 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: Bakırköy Halk Eğitim Müdürlüğü

P

roje, yapılacak
etkinliklerle madde ve
davranış bağımlılığıyla
mücadele etmek,
gençler arasında ve
toplumda sigara, alkol ve
uyuşturucu maddeleri ile
ilgili farkındalık oluşturmak
hedefiyle ortaya çıkmıştır.
Bu kapsamda, öncelikle
bilgilendirme, bilinçlendirme
ve farkındalık oluşturma
amaçlı görev tamamlama
oyunu oluşturulmuştur. Oyun
kurgusunda eğitim, seminer
faaliyetlerinden ziyade
oyunlaştırma yöntemiyle
çocukların bilgi düzeylerinin
artmasına yönelik takım
sistemli görev ve etkinlikler
yer almıştır. Projeden optimum
verimi alabilmek amacıyla
hem öğrencilerin hem de
öğretmenlerin zaman ve
mekandan bağımsız hareket
edebilmeleri, inisiyatif alarak
kendi planlarını yapmaları
istendiğinden projenin
yürütülmesi büyük ölçüde
hazırlanan yazılım üzerinden
gerçekleştirilmiştir.
Projenin tanıtılması, ana
uygulama aracı olan
yazılımın kullanılmasının
öğretilmesi, kayıt ve süreç
bilgilendirmesi amacıyla 262
öğretmene eğitim verilmiştir.
Sonrasında, öğretmenler
sistemi öğrencilere tanıtmış
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ve TC kimlik no ile Mernis
doğrulaması yoluyla takımlar
sisteme kayıt olmuştur.
Projeye katılan toplam öğrenci
sayısı 2923, öğretmen sayısı
257 olarak gerçekleşmiştir.
Projede oyunlar için kurulan
takım sayısı ise 390’dır.
Görev tamamlama oyununda
takımlara 4 aşamada çeşitli
görevler verilmiştir. Bu
görevlerin içerikleri arasında,
özel bir bağımlılık maddesine
ilişkin en az 10 doğru bilgiyi
içeren, renkli, düzenli bir kitap
ayıracı tasarlamak, kamu
kullanımına uygun, kaynak
olarak değerlendirilebilecek
bülten, broşür vb. bilgi
kartı hazırlamak, bağımlılık
yapıcı spesifik bir maddenin
merkezi sinir sistemi ya da

vücut sistemlerine etkilerini
gösteren poster hazırlamak
bulunmuştur.
Yukarıda listelenen görevler
haricinde, projede masa oyunu
hazırlama, alışkanlığı terk et
mektubu hazırlama, destek
grubu/hastane/terapi merkezi
ziyareti, bando kurulması,
şarkı sözü/gerçek hikaye
analizi yapma, şiir yazımı,
radyo reklamı hazırlama, çizgi
roman hazırlama ve skeç/
oyun gösterimi görevleri de
sistemde yer almıştır. Bu
görevler için toplamda 1.178
çalışma hazırlanmış, katılım
oranı ortalama %90 olarak
gerçekleşmiştir. Projenin
sonunda hazırlanan çalışmalar
10 okulda gerçekleşen
sergilerle tanıtılmıştır.

Bakırköy Kaymakamlığı

Bakırköy Kaymakamlığı, ilçe
genelindeki en üst mülki idari
amirliktir. İlçedeki çeşitli kamu
kurumlarının çalışmaları arasında
eşgüdümü sağlar, halkın şikâyetlerini
dinler, ihtiyaçlarını saptar ve
giderilmesi için gerekli önlemleri
alır, törenlere başkanlık eder, resmi
ziyaretleri kabul eder.
Kaymakamlığa bağlı İlçe Emniyet
Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,
İlçe Müftülüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü,
İlçe Tapu Müdürlüğü, İlçe Mal
Müdürlüğü, İlçe Halk Eğitim Merkezi
Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı Müdürlüğü ilçede ikamet
eden vatandaşların tüm yaşamsal

ihtiyaçlarını yasalar çerçevesinde
Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına
en etkin şekilde temin edilmesini
sağlamaktadır.

Projeden optimum
verimi alabilmek amacıyla
hem öğrencilerin hem de
öğretmenlerin zaman ve
mekandan bağımsız hareket
edebilmeleri, inisiyatif alarak
kendi planlarını yapmaları
istendiğinden projenin
yürütülmesi büyük ölçüde
hazırlanan yazılım üzerinden
gerçekleştirilmiştir.
35 İSTKA

Yeni Bir Ben Bağımlılık
Sosyal Destek Projesi
PROJENİN ADI:
Yeni Bir Ben Bağımlılık
Sosyal Destek Projesi

YARARLANICININ
ADI:
Bağcılar
Kaymakamlığı

PROJE ORTAKLARI:
Bağcılar Belediyesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
851.681,50 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90 - 766.513,35 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: Bağcılar İlçe Müftülüğü, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bağcılar İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bağcılar Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı, Yeşilay Müdürlüğü, Bağcılar
İlçe Toplum Sağlığı Merkezi, Sultanbeyli Belediyesi, İ.B.B. Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

U

zun yıllar bağımlılığın
çözümü biyolojik boyutuyla
ele alınırken, psiko-sosyal
boyutu ile ilgili çalışmalar
kısıtlı kalmıştır. Bunun sonucunda
geçici ve etkili olmayan çözümler
üretilmiştir. Yeni Bir Ben Bağımlılık
Sosyal Destek projesi madde
bağımlılığının bu çok yönlü boyutunu
ele alarak, ihmal edilen psikososyal
boyutta önemli çalışmalar yapmıştır.
Projede, Bağcılar ilçesinde yaşayan
madde bağımlılarının tedavilerinin
başlangıcından toplumsal uyuma
kadarki sürecin gerçekleştirilmesi
planlanmıştır. Bu süreçte ihtiyaçlar
biyolojik ilaç tedavisi, ruhsal tedavi,
topluma entegrasyon ve sosyal
destek çalışmalarıyla karşılanarak,
arındırma aşamasının çok yönlü ve
sonuç odaklı olması amaçlanmıştır.
Proje ile Bağcılar özelinde farklı
alanlarda hizmet veren kamu kurum
ve kuruluşlarının bir merkezde
koordine edilerek yüksek kapasiteli
bir organizasyonun oluşumu
sağlanmıştır. Bu kapsamda Bağcılar
Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü
içerisinde “Bağımlılık Koordinasyon
Merkezi” kurulmuştur.
Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi
Ek Binasında “Yeni Bir Ben
Danışmanlık Merkezi” kurularak,
burada bulunan psikologlar
tarafından bağımlıların psikolojik
destek almasına imkân sağlanmıştır.
Ayrıca burada kurulan Sosyal Destek
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rol model olacak sporcularla 3 söyleşi
yapılmış, söyleşilere 550 kişi katılım
sağlamıştır. Gençleri spora yönlendirmek
amacıyla “Spor Yap Hayata Bağlan”
sloganının yer aldığı bir sporcu maketi
yapılarak, 82 okulda sergilenmiştir. 94
kişinin katılım sağladığı ortaokul ve lise
öğrenci velilerine “Çocuğum Bağımlı Mı?”
konulu seminerler verilmiştir. Toplam
395 saat olan 26 eğitim düzenlenmiş,
eğitimlere 2465 kişi katılım sağlamıştır.
Ayrıca, proje kapsamında hasta kayıttakip programı oluşturulmuş, bağımlılık
ölçülebilir bir hale getirilmiştir.

Bağcılar Kaymakamlığı
Birimi, bağımlının sosyal hayata
entegrasyonunda ve rehabilitasyon
süreci sonrasında takip konusunda
önemli görevler üstlenmiştir.
Proje kapsamında uzun soluklu
tedavi süresince 187 madde bağımlısı
başvuru yaparak verilen hizmetten
yararlanmıştır. Başvuru yapan
kişilerden 46’sı özel bir hastaneye
yatırılarak, biyolojik tedavileri
yapılmıştır. İlçede bulunan kamu
kurumlarının yetkililerinin katıldığı
bir çalıştay yapılmış ve her kurum
kendi kurumu içerisinde sorumlu
irtibat kişisi belirlemiştir. Böylece
bağımlılık koordinasyon merkezinin
hızlı ve pratik hareket etmesi
sağlanmıştır. 22 mahalle muhtarlığı
ziyaret edilerek proje bilgilendirmesi
ve bağımlıları yönlendirecekleri
koordinasyon merkezi hakkında
bilgi verilmiştir. 40 psikoloğa toplam
80 saat ‘‘Bağımlılık Uzman Eğitimi’’

verilmiştir. Her Ev Bir Anaokulu
eğitim programıyla 252 anne ve anne
adaylarına 8 hafta süreyle 96 saat
çocuk bakımı, aile içi iletişim, aile
içi doğru roller konularında eğitim
verilmiştir. Teknoloji bağımlılığı
konusunda ilkokul ve ortaokul
öğrencilerine yönelik “Çevrimdışı
Çocuk” tiyatro oyunu gösterimi
yapılmıştır. Oyun 17 kez oynanmış
ve 1220 çocuk oyunu izlemiştir.
Muhtar, esnaf, öğrenmen, okul aile
birliği üyeleri, din görevlileri ve sivil
toplum kuruluşlarına yönelik toplam
24 saatlik “Bağımlılık Bilinçlendirme”
eğitimleri düzenlenmiş ve eğitimlere
378 kişi katılmıştır. İlkokul 3. ve 4.
sınıf öğrencilerine hayır diyebilme
becerisi kazandırmak amacıyla hayır
diyebilme çalışması yapılmıştır. 10
ilkokulda gerçekleştirilen çalışmaya
1530 öğrenci katılmıştır.
Gençleri spora teşvik etmek amacıyla

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

konulara önem verilmektedir. Euroba
ofisi kurulduğundan bu yana Bağcılar
ilçesinin gelişmesi, bir projeler ilçesi
olarak anılması ve yerel halkın yapılan
faaliyetlerde aktif olarak rol alması
sağlanmıştır.
Bağcılar Kaymakamlığı birçok proje
yürütmüştür ve birçok projeye de
ortaklık sağlamıştır. Kaymakamlık
bünyesinde yürütülen ve ortak olunan
projelerden bazıları şunlardır: Beş Sekiz;
Okulum Tehlikesiz Projesi, Mesleğimi
Seçiyorum Projesi, Benimle Benim İçin
Oku Anne Projesi, Koruyucu Yetim
Destek Projesi (VEFA-YET), Yıldız Gençler
Projesi, Bağcılar’da Güvenli İnternet
Projesi, Öğrenmek İçin Asla Geç Değil
Projesi, Engelliler Akademisi Projesi,
Boru Kaynakçılığı Meslek Kursları Projesi,
Soğutma ve Klima Servis Elemanı Meslek
Kursları Projesi, Kadına Yönelik Şiddete
Karşı Kelebek Etkisi Projesi şeklindedir.

Yeni Bir Ben Bağımlılık
Sosyal Destek projesi
madde bağımlılığının
bu çok yönlü boyutunu
ele alarak, ihmal edilen
psikososyal boyutta önemli
çalışmalar yapmıştır.
37 İSTKA

Yeni Yaşam Evi Projesi
PROJENİN ADI:
Yeni Yaşam Evi Projesi

YARARLANICININ
ADI:
Büyükçekmece
Kaymakamlığı

PROJE ORTAKLARI:
Büyükçekmece İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü,
Büyükçekmece İlçe
Emniyet Müdürlüğü,
Büyükçekmece
Müftülüğü,
Büyükçekmece İlçe
Sağlık Müdürlüğü,
Büyükçekmece Sosyal
Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı,
İstanbul Üniversitesi, İki
Dünyalılar Derneği

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
499.288,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%88,93 - 444.009,81 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: Büyükçekmece Toplum Sağlığı Merkezi, Büyükçekmece İŞKUR Hizmet Merkezi Müdürlüğü,
Büyükçekmece Gençlik Hizmet ve Spor İlçe Müdürlüğü

B

üyükçekmece İlçesinde
birinci basamak sağlık
kuruluşları ile örgün ve
yaygın eğitim kurumlarında çalışanlar başta olmak üzere
riskli gruplara, bağımlılara ve ailelerine doğrudan hizmet sağlayan
kurumların bağımlılıkla mücadele
alanında insan kaynakları, teknik
uzmanlık ve işbirliği kapasitelerinin geliştirilmesini desteklemek bu
projenin temel amacıdır.
Proje, madde bağımlısı kişilerin
tedavi sürecinde ve sonrasında
sosyal içerilmesi amacıyla eğitim, istihdam, sosyal yardım ve
hizmetlerden etkin bir şekilde
faydalanmalarını, bu hizmetlerin
devamlılığını ve kişinin tekrar
bağımlılık davranışına geri dönmemesini sağlayacak sosyal rehberlik, izleme ve destek mekanizması modelinin geliştirilmesini
amaçlamıştır.
Proje kapsamında bağımlı gençlerin mevcut çevrelerinden uzaklaşmasını destekleyecek olan
Yeni Yaşam Evi ve Yeni Yaşam
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ettirilmiştir. Tıbbi tedavisini tamamlayan
26 kişinin Yeni Yaşam Evi’nde 1 aylık
süre ile kalması sağlanmıştır. Mevcut
koşulları Yeni Yaşam Evi’nde kalmaya
elverişli olmayan 25 kişinin Kaymakamlıkta psikologla görüşmeleri için olanak
sağlanmıştır. Böylelikle proje sürecinde
başvuru yapan 86 kişiden 51 kişiye
destek sağlanmıştır. Ayrıca, bağımlı bireylerin ebeveynlerine yapılan haftalık
bilgilendirmeler ile bağımlılık konusunda bilgi edinmeleri desteklenmiştir.

Büyükçekmece
Kaymakamlığı

Evi programı oluşturulmuştur.
Oluşturulan program çerçevesinde
uygun görülen kişilerin Yeni
Yaşam Evinde 1 ay süreli yatılı
kalma süreci başlamıştır. Bununla
birlikte, eğitim-istihdam çalışması
kapsamında hedef grupta yer
alan kişilerden, eğitimlerini yarıda
bırakanlara devam etmesi için
gerekli rehberlik yapılmıştır.
İstihdam çalışmasında, ortak
kuruluş olan İŞKUR tarafından
düzenli olarak, iş arama bulma

teknikleri ile ilgili bilgilendirme
ve işe yönlendirmeler yapılmıştır.
İlçede ikamet eden 86 kişi tedavi
olmak ve rehabilitasyon hizmeti
almak için Kaymakamlığa müracaat etmiş, müracaat edenlere
rehberlik, danışmanlık ve psikolojik destekler sağlanmış olup; bu
çalışmalar devam etmektedir. 28
kişi Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve
hayırseverlerin katkıları ile devlet
ve özel sağlık kurumlarında tedavi

İlçede 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
ve ilgili sorunun çözümüne dair hızlı
olabilme olanağı sağlamak Kurumun
görevleri arasında yer almaktadır.
Kurumun ihtiyaçları belirleme noktasında ilçede bulunan kamu kurumlarının
kayıtlarına erişebilmesi ve sorunun
boyutunu belirleme sürecinde ilgili
kurumla beraber çalışabilme olanağı,
Kurumun doğru müdahale etme kabiliyetini artırmaktadır.
Kurumun ilçenin mevcut ihtiyaçları
doğrultusunda daha önce Roman

çocukların sosyal uyum becerisini artırmaya yönelik ve dezavantajlı kadınların
mesleki becerilerini artırmaya yönelik
proje uygulama deneyimleri bulunmaktadır.

Proje, madde bağımlısı
kişilerin tedavi sürecinde
ve sonrasında sosyal
içerilmesi amacıyla eğitim,
istihdam, sosyal yardım
ve hizmetlerden etkin bir
şekilde faydalanmalarını,
bu hizmetlerin devamlılığını
ve kişinin tekrar bağımlılık
davranışına geri dönmemesini
sağlayacak sosyal rehberlik,
izleme ve destek mekanizması
modelinin geliştirilmesini
amaçlamıştır.

39 İSTKA

Farkında Ol, Değişimi
Farket
PROJENİN ADI:
Farkında Ol, Değişimi
Farket

P

YARARLANICININ
ADI:
Güngören
Kaymakamlığı

roje kapsamında Güngören
ilçesinde eğitim gören ve
bağımlılık risk grubunda yer
alan ergenlere ve ailelerine
yönelik bir merkez oluşturulması;
yerel ortakların ve alandaki
uzmanların işbirliği geliştirerek ve
bütüncül bir yaklaşım ile grupla
psikolojik danışma, sanat, spor ve
bilim etkinliklerinin entegre edildiği
bir önleme modelinin geliştirilmesi,
uygulanması ve yaygınlaştırılması
yoluyla bağımlılığa neden olan
risklerin azaltılması; koruyucu bir
çevrenin oluşturulması; önleme
modelin etkililiğinin ölçülmesi;
yapılan faaliyetlerin bilimsel makale,
bildiri, sinevizyon ve poster sunuya
dönüştürülmesi amaçlanmıştır. Bu
amaca yönelik olarak, öncelikle
Güngören Belediyesi’nce tahsis
edilen proje uygulama merkezi
kurulmuş ve tefriş edilmiştir.
Bağımlılığı önleme amaçlı,
daha sonra farklı uzmanlar
tarafından farklı popülasyonlara
uygulanabilecek “yarı
yapılandırılmış grupla psikolojik
danışma” programı oluşturulmuştur.
Programın uygulayıcısı olan 4
klinik psikolog ve 4 kişilik yürütme
ekibi bu konuda eğitim almış ve
daha yeterli hale gelmişlerdir.
Öğrencilere 12 hafta, velilere 6
hafta olmak üzere grupla psikolojik
danışma programları hazırlanmıştır.
Sonrasında, Güngören’deki genel
durumu tespit etmek, bağımlılık
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PROJE ORTAKLARI:
Güngören Belediyesi,
İstanbul Valiliği Avrupa
Birliği Ve Dış İlişkiler
Bürosu, Güngören
Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakfı,
Güngören İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
554.031,67 TL

prevalansını, bağımlılığa yönelik
tutum ve davranışları ölçmek
amacıyla ortaokul ve liselerden
random olarak seçilecek 1050
öğrenciye, proje yürütme ekibi
ve danışman akademisyen
tarafından ESPAD ve Monitoring
the Future çalışmaları temel
alınarak hazırlanmış olan “Bağımlılık
Yaygınlık Ölçeği” 11 okulda
uygulanmıştır.
Bunun yanı sıra Güngören
Kaymakamlığı tarafından
görevlendirilen ve akademik
yeterliliği olan proje yürütme
ekibi, pilot okullarda bağımlılık
risk grubunda olan öğrencileri
belirlemek için çocukluk çağı
depresyonu, benlik saygısı
ölçeğinden elde edilen verilerden
oluşan bir test hazırlamıştır.
Pilot okullarda görev yapan
rehber öğretmenlerin görüşleri
doğrultusunda hazırlanan test 1000
öğrenciye uygulanmıştır. Anket
uygulanan 1000 öğrenci arasından
304 öğrenci çalışma, 197 öğrenci
kontrol grubu olarak belirlenmiştir.
Çalışma grubu olarak seçilen
öğrencilerden 201’i programa
devam etmiştir. Oluşturulan deney
ve kontrol grubundaki öğrencilere
ön-test, son-test ve izleme
ölçümleri gerçekleştirilerek psiko
eğitim programı ve spor/sanat
faaliyetlerin bağımlılık risk faktörleri
üzerindeki etkinliği ve geçerliliği
ölçülmüştür.

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%82,87- 459.129,80 TL

Öğrencilere yönelik olan eğitimlerin yanı
sıra 201 öğrencinin ebeveyni de anne
baba tutumlarını değiştirme üzerine
psikolojik danışma programına davet
edilmiştir. Çalışmaya 192 ebeveyn dahil
edilmiş, 160’ı ise 6 haftalık programı
başarı ile tamamlamıştır.

Programa devam eden 201
öğrenciye klinik psikologlar
tarafından 12 oturumluk, haftada
bir, 45+45= 90 dakikalık önleyici
müdahale programı olan yarı
yapılandırılmış grupla psikolojik
danışma programı uygulanmıştır.
201 öğrenciden; istek ve
ihtiyaca göre tiyatroya 21; spor
faaliyetlerinden futbola 62,
voleybola 9, basketbola 20,
yüzmeye 69, taekwondoya 10;
bilişim web tasarım atölyesine
ise 10 öğrenci yönlendirilmesi
yapılmıştır. Sanat, spor ve
bilim atölyelerinin programları
oluşturulmuştur.
Anlaşma yapılan spor ve sanat
ekipleri haftada 2 defa 4 er
saat 10 hafta üzerinden gruplar
kurmuş ve öğrencilerin zaman
planlamasını yaparak çalışma
yapmışlardır. Yönlendirme yapılan
öğrencilerden 141’i sanat, spor
bilim atölyelerinden faydalanmıştır.
Bilişim web tasarım atölyesi haftada
2 defa olmak üzere 8 hafta şeklinde
uygulanmıştır.

Projede idareci, rehber öğretmen ve
öğretmenlere yönelik de seminerler
düzenlenmiştir. Pilot okullarda görev
yapan 15 idareci, 17 rehber öğretmen
ve 429 öğretmene proje bilgilendirme
semineri yapılmıştır. Ayrıca ilçe
genelindeki 28 rehber öğretmen ve 23
idareciye daha bilgilendirme semineri
ve bağımlılık yaygınlık ölçeği uygulama
eğitimi verilmiştir. Bilgilendirme
seminerleri yapılmıştır. Toplamda 512’
idareci rehber öğretmen ve öğretmene
eğitim verilmiştir.

Güngören Kaymakamlığı

1 Kasım 1992 tarihinde yürürlüğe giren
3806 sayılı 13 İlçe ve 2 İl Kurulması
hakkındaki kanunla Bakırköy İlçesinden
ayrılarak, Güngören adıyla yeni bir İlçe
kurulmuş ve Güngören Kaymakamlığı
teşekkül etmiştir.
Güngören Kaymakamlığı, ilçe
genelindeki en üst mülki idari amirliktir.
İlçedeki çeşitli kamu kurumlarının
çalışmaları arasında eşgüdümü sağlar,
halkın şikâyetlerini dinler, ihtiyaçlarını
saptar ve giderilmesi için gerekli
önlemleri alır, törenlere başkanlık eder,
resmi ziyaretleri kabul eder.
Kaymakamlığa bağlı İlçe Emniyet

Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,
İlçe Müftülüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü,
İlçe Tapu Müdürlüğü, İlçe Mal Müdürlüğü,
İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü,
İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Müdürlüğü Güngören İlçesinde ikamet
eden vatandaşların tüm yaşamsal
ihtiyaçlarını yasalar çerçevesinde Türkiye
Cumhuriyeti Devleti adına en etkin
şekilde temin edilmesini sağlamaktadır.
Bu faaliyetler dışında ise, ilçe halkına
faydalı olmak için çeşitli projeler
üretmektedir.

Bağımlılığı önleme
amaçlı, daha sonra farklı
uzmanlar tarafından
farklı popülasyonlara
uygulanabilecek
“yarı yapılandırılmış
grupla psikolojik
danışma” programı
oluşturulmuştur.
41 İSTKA

Fark Et Fark Ettir
Yaşam Becerileri Eğitim
Programı
PROJENİN ADI:
Fark Et Fark Ettir
Yaşam Becerileri
Eğitim Programı

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul İl Milli
Eğitim Müdürlüğü

PROJE ORTAKLARI:
Fatih Sultan Mehmet
Vakıf Üniversitesi,
İstanbul İl Emniyet
Müdürlüğü, İstanbul
Gençlik Hizmetleri ve
Spor İl Müdürlüğü

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
751.600,08 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%89,99 - 676.345,19 TL

P

roje kapsamında, çocuklar
ve gençlerin madde
kullanımı ve davranış
bağımlılığı sorunlarının
erken dönemde fark edilip
önlenebilmesi amacıyla farklı yaş
gruplarına yönelik geliştirilecek
yaşam becerileri eğitim
programları ve farkındalık artırıcı
çalışmalarla toplumda madde
kullanımı ve davranış bağımlılığı
riskinden uzak gençlerin
yetişmesine katkıda bulunmak
amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda
önce dünyadaki farklı hedef
kitlelere yönelik önleme tabanlı
uygulamaların incelenmesi, satın
alınması ve çevirilerinin yapılması
gerçekleştirilmiştir. Sonrasında
ilkokul, ortaokul, lise gruplarına
ve ailelere yönelik yaşam
becerileri eğitim programları
geliştirilmiştir. Programın
etkililiğini ölçmek, programı
bilimsel bir temelde işleyebilmek
ve sağlıklı uygulanabilmesini
sağlamak maksadıyla, proje
ekibi tarafından ölçek çalışması
yapılmıştır.
Rehber öğretmenlere okullarında
uygulamaları için yaşam
becerileri eğitici eğitimi verilmiş
bu eğitimlere 132 rehber
öğretmen katılmıştır. Yaşam
becerileri eğitim programı,
34 ilkokulda 538 öğrenciye,
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33 ortaokulda 511 öğrenciye,
60 lisede 1232 öğrenciye
uygulanmıştır. Ailelere yönelik
eğitim programı ise, 356 ilkokul
velisine, 342 ortaokul velisine ve
667 lise velisine uygulanmıştır.
Toplamda 1.365 veli eğitimi
tamamlanmıştır. Geliştirilen
yaşam becerisi programlarının
etkinliğini arttırmak adına 58
adet senaryo video tabanlı
uygulamalar ile oluşturulmuştur.
Farkındalık seminerleri için
video spotları ve sunum
içerikleri oluşturulmuştur.
Farkındalık semineri 409 okulda
uygulanmıştır. Uygulama
esnasında bu video spotları ve
sunumlardan faydalanılmıştır.
Seminerlere toplamda 74.197
kişi katılmıştır. Ölçekler ise

44.617 kişiye uygulanmıştır.
Bu ana faaliyetlerin yanı sıra,
danışma ve yönlendirme
çalışmaları kapsamında, YDS
sistemi üzerinden okullardan
gelen raporlar sonucunda
928 öğrencinin Amatem,
Çematem, Erenköy ve YEDAM
gibi merkezlere yönlendirmesi
sağlanmıştır. 98 gezi düzenlenmiş
bu gezilere 4.517 öğrenci
katılmıştır. Ayrıca afiş tasarım
yarışması, bağımsızlık yürüyüşü
ve uluslararası uyuşturucu
kullanımı ve kaçakçılığı ile
mücadele günü etkinliği
gerçekleştirilmiştir.

13.12.1983 tarih ve 179 Sayılı
Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanuna
göre kurulmuş olup, İstanbul
ilinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın
taşra teşkilatındaki görevlerin
yürütülmesi, devletin politikalarının
Valilik makamına bağlı olarak
gerçekleştirilmesinden sorumludur.
Müdürlük özel büro, strateji
geliştirme, basın ve halkla ilişkiler,
bilgi işlem ve eğitim teknolojileri,
temel eğitim ortaöğretim, mesleki
ve teknik eğitim, din öğretimi, özel
eğitim ve rehberlik, hayat boyu
öğrenme, destek hizmetleri, sivil
savunma, hukuk hizmetleri, teftiş,
insan kaynakları, inşaat ve emlak
(emlak-inşaat-bağış), özel öğretim
kurumları (özel okullar, özel kurslar,
özel dershaneler, özel yurtlar)
alanlarında sorumlu olduğu ürün
ve hizmetlere yönelik faaliyetleri
yürütmektedir.

İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürlüğü

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü il
genelinde eğitim öğretime ilişkin

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü

tüm alanlarda yerel, ulusal ve
uluslararası düzeyde birçok proje
ve faaliyetleri ilgili paydaş kurum ve
kuruluşlarla koordinasyon içerisinde
başarıyla yürütmektedir.

Proje kapsamında,
çocuklar ve gençlerin madde
kullanımı ve davranış
bağımlılığı sorunlarının
erken dönemde fark edilip
önlenebilmesi amacıyla
farklı yaş gruplarına
yönelik geliştirilecek yaşam
becerileri eğitim programları
ve farkındalık artırıcı
çalışmalarla toplumda
madde kullanımı ve
davranış bağımlılığı
riskinden uzak gençlerin
yetişmesine katkıda bulunmak
amaçlanmıştır.
43 İSTKA

Sancaktepe
Bağımlılık Danışma ve
Eğitim Merkezi - BADEM
PROJENİN ADI:
Sancaktepe Bağımlılık
Danışma ve Eğitim
Merkezi - BADEM

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul Anadolu
Kuzey Kamu
Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği,
İstanbul İl Sağlık
Müdürlüğü

PROJE ORTAKLARI:
Sancaktepe Belediye
Başkanlığı, Sancaktepe
İlçe Müftülüğü,
Sancaktepe İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü,
Sancaktepe
Kaymakamlığı,
Sancaktepe İlçe Sağlık
Müdürlüğü, Yeniden
Sağlık ve Eğitim Derneği

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
586.686,20 TL.

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90 - 528.017,58 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: Sancaktepe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Sancaktepe Toplum Sağlığı Merkezi

B

ağımlılıkla mücadeleye
yönelik önleyici tedavi
hizmetlerinin geliştirilmesi,
risk grubunu oluşturan
gençler ve ebeveynleri için yaygın
eğitim metotları kullanılarak
rehabilitasyonlarının sağlanması,
bununla birlikte yerel düzeyde etkin
farkındalık faaliyetleriyle toplumsal ve
sosyal bütünleşmenin gerçekleşmesine
destek olarak İstanbul genelinde
bağımlılıkla mücadele konusundaki
hizmetlerin bütünleşik bir yapıda
devam ettirilmesine katkı sağlamak
bu projenin ana amacıdır. Sancaktepe
ilçesinde bağımlılıkla mücadele
konusunda bir merkezin kurulmasını
sağlamak, bağımlılıkla mücadele
konusunda aileler başta olmak
üzere, tüm toplumsal paydaşları
içine alan önleyici hizmet modelini
geliştirmek, madde bağımlısı
bireylerin ayaktan tedavi hizmetlerine
erişilebilirliğini arttırmak ve madde
bağımlısı gençlere tedavi süreçlerinde
rehabilitasyon desteği sağlayarak
davranış değişikliği oluşturmak
bu projenin özel amaçlarıdır.
Bunun yanı sıra; madde bağımlılığı
nedeniyle toplumdan dışlanmış
gençlere mesleki eğitim verilerek
istihdam edilebilirliğini arttırmak,
bağımlı bireylerin web tabanlı
ortamlardan doğrudan danışmanlık
hizmeti alabileceği kolay erişilebilir
hizmet sunucusu oluşturmak,
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Sancaktepe ilçesinde kurumlar arası
koordinasyon geliştirilerek Sancaktepe
Bağımlılıkla Mücadele Yerel Eylem
Planı’nı oluşturmak, ailelere yönelik
eğitimlerle çocukların ve gençlerin
madde kullanımlarının birincil
düzeyde önlenmesine katkı sağlamak,
Sancaktepe’deki 19 mahallede yeni
bir sosyal hizmet metodu geliştirerek
Eğitici Anne Sistemi’ni hayata geçirmek,
bağımlılıkla mücadeleye yönelik
birinci basamak sağlık hizmetlerinde
aile hekimliği etkin bilgilendirme
ağını oluşturmak, aile hekimlerinin
ve rehber öğretmenlerin bağımlılıkla
mücadele konusunda öncül uyarı
işlevselliğinin geliştirilmesini sağlamak
ve Sancaktepe halkının bağımlılıkla
mücadele konusunda farkındalığını
arttıracak seminer ve eğitim faaliyetleri
düzenlemek bu projenin özel amaçları
arasında yer almaktadır.
Proje kapsamında 219 danışana hizmet
verilmiştir. BADEM projesinde hastalara
bireysel danışmanlık verilmesinin

yanı sıra onlara hem mesleki beceri
kazandıracak eğitimler verilmesi
hem de sosyal olarak içerilmelerini
sağlayacak yaşam becerileri
eğitimlerinin verilmesi hedeflenmiştir.
Bu kapsamda grafik ve tasarımcılık
eğitiminden 2 kişi, aşçılık eğitiminden
57 kişi faydalanmıştır. “Kişisel Uyum
Becerileri”, “Günlük Yaşam Becerileri”,
“Öz Bakım Becerileri”, “Temel Etkileşim
Becerileri” gibi konuları içeren “Yaşam
Becerileri” eğitimi ise 16 kişinin katılımı
ile tamamlanmıştır. Projenin diğer bir
ayağı ise doktorlara, öğretmenlere ve
ailelere verilen eğitimlerdir. “Bağımlılık
nedir?”, “Bağımlılık nasıl gelişir?”,
“Bağımlılık gelişmeden önleme”,
“Beyin-bağımlılık video gösterimi ve
tartışma” gibi konuları içeren “Benimle
Güvendesin” eğitimleri ile 518 kişiye
ulaşılmıştır. Ayrıca, “Bağımlılık Nedir?”,
“Nasıl Gelişir?”, “Bağımlı Kişilerin
Tedavisi Nasıl Gerçekleştirilir?”,
“Bağımlılıkla Mücadele Kapsamında
Devlet Kurumları Tarafından Verilen

Hizmetler Nelerdir?”, “Sancaktepe
Bağımlılık Danışma ve Eğitim Merkezi
Faaliyetleri ve Bağımlılık Konusunda
Verdiği Hizmetler Nelerdir?”, “Akran
Eğitimi Kapsamında Bağımlı Kişilerin
Tespit Edilmesi için İletişim Yolları
Nelerdir?” gibi konuları içeren “Eğitici
Anne” eğitimlerine 12 anne katılmıştır.
“Madde Kullanımı ile Mücadele Eğitimleri”
kapsamında 90 aile hekimine eğitim
verilmiştir. Buna ek olarak, “Madde
Kullanımı ile Mücadele Eğitimleri”
kapsamında 108 rehber öğretmene
eğitim verilmiştir.

İstanbul Anadolu Kuzey
Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim
ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakanlığı
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu
Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-2
kapsamında hizmet sunan branş
hastanesidir. Hastane, Kızılay Verem
Savaş Derneği’ne ait Sanatoryum olarak
hizmet vermekte iken, 1976 yılında Ruh

Sağlığı Hastanesi’ne dönüştürülmüştür.
19.02.2005 tarihinde Sosyal Sigortalar
Kurumu’ndan Sağlık Bakanlığı’na
devredilmiştir. 2006 yılında ruh sağlığı
alanında eğitim ve araştırma hastanesi
olarak hizmet vermeye başlayan hastane
bugün 260 yataklı olup, psikiyatri,
nöroloji ve çocuk psikiyatrisi branşında
hizmet sunmaktadır. Ayrıca bağımlı
hastaların tedavisi için AMATEM ve
ÇEMATEM Kliniği ile Nöroloji 1. Basamak
Yoğun Bakım Ünitesi bulunmaktadır.
Anadolu yakasında beş Toplum
Ruh Sağlığı Merkezi, iki Bağımlılık
Danışma Merkezi ve bir Bağımlılar için
Rehabilitasyon Merkezi olan BAHAR ile
hastane giderek kapsamını genişletmiş
ve büyümüştür. 18 Mart 2016’da hizmet
vermeye başlayan Sancaktepe BADEM,
bağımlılıkla mücadele konusunda
Türkiye’de ayakta tedavi, eğitim ve
rehabilitasyonu kapsayan ilk proje olma
niteliği taşımaktadır.

Proje kapsamında 219
danışana hizmet verilmiştir.
BADEM projesinde hastalara
bireysel danışmanlık
verilmesinin yanı sıra
onlara hem mesleki beceri
kazandıracak eğitimler
verilmesi hem de sosyal olarak
içerilmelerini sağlayacak
yaşam becerileri eğitimlerinin
verilmesi hedeflenmiştir.
45 İSTKA

Kaliteli Yaşam Akademisi
PROJENİN ADI:
Kaliteli Yaşam
Akademisi

YARARLANICININ
ADI:
Şişli Kaymakamlığı

PROJE ORTAKLARI:
Şişli İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü, Şişli İlçe
Müftülüğü

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
261.810,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%75,13 - 196.692,65 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü

D

avranış bağımlılığı
çerçevesinde öğrencilerin
cep telefonu, oyun, tablet
gibi ekrana olan fazla
ilgilerinin akademik başarılarını
ve aile içi iletişimlerini olumsuz
yönde etkilediği aşikârdır. Şişli
Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik
Bürosunda bulunan Gençlik
Merkezindeki öğrenciler için
sanatsal ve sportif etkinlikler
hazırlanarak, ilgi alanlarına
göre zamanlarını daha kaliteli
bir şekilde değerlendirmeleri
konusunda 16 branşta etkinlik ve
rehberlik çalışmaları yapılmıştır.
Proje 22 yaş grubuna kadar olan
çocuk ve gençleri kapsamaktadır.
Öğrencilerin velileri ile birlikte
sanatsal ve spor faaliyetlerine
katılmaları, Kaliteli Yaşam
Akademisinde beraberce vakit
geçirmeleri; birçok alanda
farkındalıkların oluşmasına ve
ailelere ve özellikle çocuklara
pozitif katkı sağlamıştır. Çocuklar,
interneti doğru kullanmayı,
sağlıklı yaşamı, akranlarına
örnek olmayı, lider ruhlu olmayı
ve sosyal ilişkileri geliştirmeyi
öğrenmişlerdir.
Projeden 120 çocuk ve 44 veli
faydalanmıştır. 1000’den fazla
gençte farkındalık yaratılmıştır.
Kaliteli Yaşam Akademisi projesi
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Şişli Süleyman Şah Kız Anadolu
İmam Hatip Lisesi’nde toplamda
100 öğrenciye tarih okumaları,
sinema okur-yazarlığı, ebru
sanatı ve masa tenisi etkinlikleri
ile öğrencilerin daha etkin
daha verimli zaman geçirmeleri
sağlanmakta, bağımlılık
riskinin önlenmesinde etkin rol
oynamaktadır.
Değerler eğitimi seminerleri
ilçe genelinde hemen her
hafta bir okulda, ebru etkinlik
atölyesi talep eden okullarda
devam etmektedir. 2018 yılı için
planlanmış 16 seminerden 6
seminer muhtelif ortaokullarda
icra edilmiştir.

Şişli Kaymakamlığı

Şişli Kaymakamlığı AB ve Proje

Koordinasyon Birimi, 6 personel
ve 21 stajyer ile Kaymakamlık
binasında 5. katta çalışmalarına
devam etmektedir.
Birimin 14 adet projesi
bulunmaktadır. Aynı zamanda
Kaymakamlık, Ulusal Ajans
A.G.H’de koordinatör ev sahibi ve
gönderici kuruluş olarak 3 alanda
akredite bir kurumdur. Yürütülen
Kaliteli Yaşam Akademisi’nin
yanı sıra Şişli Kuştepe bölgesinde
madde bağımlılık riski taşıyan
çocuklar için Abdurrahman
Köksaloğlu Ortaokulunda
“Çocuk Modu’’, ‘’Geleceğin
Çocukları’’, ’’Siber Zorbalık’’,
‘’Bir kitap, bir İnsan‘’, ‘’Engelsiz
Hizmet Projesi’ , gibi birçok sosyal
ve eğitim içerikli projelerini
yürütmektedir.

Şişli Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosunda
bulunan Gençlik Merkezindeki öğrenciler için sanatsal
ve sportif etkinlikler hazırlanarak, ilgi alanlarına göre
zamanlarını daha kaliteli bir şekilde değerlendirmeleri
konusunda 16 branşta etkinlik ve rehberlik çalışmaları
yapılmıştır.

47 İSTKA

Bağımsız Yaşamın Rengi
PROJENİN ADI:
Bağımsız Yaşamın Rengi

YARARLANICININ
ADI:
Küçükçekmece
Belediyesi

PROJE ORTAKLARI:
Küçükçekmece
Kaymakamlığı,
Arel Üniversitesi,
Küçükçekmece İlçe
Emniyet Müdürlüğü,
Küçükçekmece İlçe
Sağlık Müdürlüğü,
Küçükçekmece İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
614.400,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90 -552.960,00 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

P

roje ile Küçükçekmece’de
madde kullanımı açısından
risk taşıyan gruplar ve kötüye
kullanım ve bağımlılık öyküsü
bulunan bireylerin iyileşmesini
sağlamak, onları sosyal hayata entegre
etmek ve toplumsal işlevselliğini
arttırmaya yönelik katkıda bulunmak
hedeflenmiştir. Bu projenin amacı
madde ve davranış bağımlılığı ile
mücadele yolunda sosyal bütünleşme
ve toplum sağlığı alanında iyileşme
sağlamak, bağımlılık riski taşıyan
gruplar ve madde bağımlıları üzerinde
yoğunlaşarak önleyici tedbirler ve
rehabilitasyon çalışmaları yapmaktır.
Aynı zamanda proje maddeye geri
dönüşü engellemeye yönelik rehabilite
çalışmalarını yürüten ve bağımlılığın
seyrinin izleneceği hasta veri takip
sistemi yazılımı ile hasta takibinin
yapılmasını hedef almıştır.
Küçükçekmece ilçesinde okullarda
madde bağımlılığı hakkında bilimsel
yöntemler çizgisinde bilgilendirme ve
bilinçlendirme çalışmaları yapılarak
madde bağımlılığı konusunda
farkındalık oluşturmak amacıyla 21
mahalleden 21 okul belirlenerek 8.
sınıf öğrencilerine ‘‘Teknoloji ve Tütün
Bağımlılığı’’ konusunda bilinçlendirme
eğitimi verilmiştir. Bu eğitimlere 2061
kişi katılmıştır.
Madde Bağımlılığı İkincil Önleme
Mesleki Gelişimi başlığı altında
bağımlılıkla mücadelede proaktif
İSTKA 48

bir yöntem oluşturmak üzere
Küçükçekmece’de bulunan MEB
okullarında ve Bilgi Evleri’nde çalışan
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
öğretmeni öğretmenlerine konusunda
uzman kişilerce Bağımlılık, Alkol
ve Madde Kullanım Bozuklukları,
Bağımlılığın Nörobiyolojisi konularıyla
birlikte Ergenlerde Alkol ve Madde
kullanımına yönelik müdahale
konularından oluşan eğitim, üç
grup halinde 156 PDR öğretmenine
verilmiştir. Bağımlılık konusunda
farkındalık oluşturmak üzere üç
adet halk bilinçlendirme semineri
planlanmıştır. Halk seminerleriyle
toplam 900 kişiye ‘’Alkol ve Madde
Bağımlılığı’’ ile ilgili bilinçlendirme
eğitimi verilmiştir. Proje kapsamında
‘’Bağımlılık’’ konusunu ele alan ve
profesyonel tiyatro oyuncularından
oluşan ‘’Zambak’’ adındaki tiyatro
oyunu iki kez sergilenmiştir.
Alkol ve madde kullanım hikayesi olan
kişiler ve ailelerine yönelik kullanım
sürecinde alkol ve maddeyi bırakmak
için yapabilecekleri konusunda
danışmanlık alabilecekleri, alkol ve
maddeden arınma (detoksifikasyon)
tedavi sürecini başarıyla tamamlanmış
olan kişilere ise hastalığın
nüksetmemesi adına terapilerin
uygulanacağı bir rehabilitasyon
merkezi kurulmuştur. Merkez 3000
m2 alan içinde, 250 m2 iki katlı, 12
bölmeli, 4 ıslak zeminden, oluşan

psikolojik yardım hizmetlerinin sürekli
olarak sunulduğu bir merkez İstanbul
iline kazandırılmıştır.

Küçükçekmece Belediyesi

prefabrik yapıda Küçükçekmece
Belediyesi’nin ayni katkılarıyla inşa
edilmiştir. Merkezde; 4 terapi odası,
1 toplantı odası, 1 grup terapi odası,
1 psikiyatr danışman odası, 2 adet
idare odası ile hizmet verilmektedir.
Proje süresince bu merkezden 75 aile
ve 139 birey faydalanmıştır. Bireyler
bu merkezde bağımlılıktan uzak
bir yaşamı sürdürme noktasında
ihtiyaç duyabilecekleri psikolojik
desteği alabileceklerdir. BAYAMER
Küçükçekmece Belediyesi’nin
bünyesinde üniversite ve ilgili sağlık
kuruluşları işbirliğine dayalı bir merkez
olarak çalışmalarına devam edecektir.
Bu merkezde, yardıma ihtiyaç duyan
kişilere grup ve bireysel psikolojik
yardım hizmetleri ücretsiz olarak
verilecek, aynı zamanda bu kişilerin
takibi yapılarak madde kullanmadıkları
sürelerin remisyon uzatılması ve geri
dönüşlerin engellenmesi konusunda
destek sağlanacaktır. Bu projeyle

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.Küçükçekmece
İlçe Belediyesi’nin 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 Başkana
doğrudan bağlı birimlerdir. Ayrıca 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,
sorumluluk alanında hizmet verirken
kendi öz kaynaklarıyla geliştirdiği
projeleri gerçekleştirdiği gibi ulusal
ve uluslararası hibe programlarına
başvurarak da Küçükçekmece
ilçesinin artı değer kazanması için
çalışmaktadır. Küçükçekmece Belediyesi,
hibe projelerini Strateji Geliştirme
Müdürlüğünün koordinasyonunda
sürdürmektedir. 2010 yılında kurulan
Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Avrupa
Birliği Merkezi Finans ve 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.

Halk seminerleriyle
toplam 900 kişiye ‘’Alkol
ve Madde Bağımlılığı’’ ile
ilgili bilinçlendirme eğitimi
verilmiştir.
49 İSTKA

Bağımsız Gelecek
PROJENİN ADI:
Bağımsız Gelecek

P

YARARLANICININ
ADI:
Üsküdar Belediyesi

rojenin genel amacı İstanbul’da
madde ve davranışsal
bağımlıklarla mücadele yoluyla
sosyal bütünleşme ve toplum
sağlığı alanında iyileşme sağlamaktır.
Projenin özel amacı ise; Üsküdar’da
madde ve davranış bağımlılığı
konusunda risk grubunda yer alan
ve sokakta çalıştırılan 7-14 yaş grubu
100 çocuğa yönelik sosyal destek
merkezi kurarak bağımlılığı önleme
faaliyetlerinin tamamlanmasıdır. Proje
kapsamında bağımlılığı önlemeye
yönelik aileler, müftülük, muhtarlıklar,
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü başta
olmak üzere tüm paydaşları bir araya
getirerek işbirliği ve koordinasyonun
sağlanması öngörülmüştür. Sosyal
bütünleşme ve farkındalığın arttırılması
yoluyla gelecek nesillerin madde
ve davranış bağımlılığı riskine karşı
korunması amaçlanmaktadır.
Proje kapsamında İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü’nden alınan devamsızlık
ve ikametgâh verilerine göre 400
aileye sosyal inceleme saha çalışması
yapılmıştır. Çocukların ikametgâh
bilgileri okul kayıtları ile karşılaştırılmış,
Roman vatandaşların ikamet ettiği
bölgedeki okullardan devamsızlık
oranları taranmış ve resmi nikâhı
olmamasından dolayı nüfusa kaydı
bulunmayan 14 çocuk tespit edilmiştir.
Mimar Sinan ve Yavuztürk Mahallesi
muhtarlarından sokakta çalışan
5 çocuğun bilgisi alınmıştır. Hane
ziyaretlerinde belirlenen çocukların
İSTKA 50

PROJE ORTAKLARI:
Üsküdar Kaymakamlığı,
Üsküdar İlçe Müftülüğü,
Hazar Eğitim Kültür ve
Dayanışma Derneği,
İstanbul İl Emniyet
Müdürlüğü, Fatih
Sultan Mehmet Vakıf
Üniversitesi, Üsküdar
İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.009.619,30 TL

fiziksel yaşam koşulları barınma,
mobilya, kömür, odun ihtiyacı, soba,
kira desteği vb. incelenmiş ve aile
tespit formları doldurulmuştur. İhtiyaç
sahibi 68 aile Üsküdar Belediyesi
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne
yönlendirilmiştir. Çocukların ücretsiz
alabileceği bu hizmet konusunda
aileler bilinçlendirilmiştir. Proje
süresince de saha çalışmaları yapılarak,
anket uygulamaları ve analiz taslakları
oluşturulup değerlendirme yapılmıştır.
Yapılan saha çalışmaları sonucu
137 çocuk proje kapsamına dâhil
edilmeye uygun görülerek Bağımlılık
Önleme Çocuk Merkezi’ne alınmıştır.
Proje kapsamına alınan 7-14 yaş
arası bağımlılık risk grubunda
bulunan, okula devam etmeyen
ve sokakta çalıştırılan 137 çocuğa
eğitsel değerlendirme ve tanılama
yapılmıştır. Bu çocukların eğitim
tedbir kararları alınarak örgün
eğitime devam etmelerine destek
verilmiştir. 137 çocuğun temizlik gibi
öz bakım ihtiyaçlarının karşılanması
sağlanmıştır. Çocukların hangi sosyalkültürel, sportif faaliyetlere ve atölye
çalışmalarına yatkın olduklarının
belirlenmesi için zekâ kişilik ve gelişim
testleri yapılmıştır. Kurulan bilgisayar
laboratuvarında temel bilgisayar
kullanım dersi verilerek bilgisayar
kullanma becerileri geliştirilmiştir.
Çocuklara müzik, folklor, okçuluk,
yüzme ve karate başta olmak
üzere kültürel ve sportif faaliyetleri

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%84,39 -851.997,04 TL

destekleyici eğitimler verilmiştir.
Ayrıca merkez içinde matematik,
Türkçe, fen bilgisi, sosyal bilgiler gibi
akademik başarı arttırıcı dersler, temel
dini bilgiler, drama, kaligrafi, MentalUp, etüt, TEOG özel ders, marifetli
eller atölyesi, eğlen-öğren, satranç,
akıl oyunları gibi dersler verilmiştir.
Ayrıca çocukların sanatsal ve kültürel
açıdan geliştirilmesi amacıyla sinema,
müze, huzurevi, tarihi ve kültürel
mekân ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.
Çocuklara ve ailelerine danışmanlık,
rehberlik, rehabilitasyon ve psikolojik
yardım hizmetleri sunulmuştur.
Çocukların ailelerine yönelik
bağımlılık, risk, çocuk, ergenlik, aile
vb. konularda seminerler düzenlenmiş
ve veli toplantısı yapılmıştır.
Ayrıca, “Bağımsız Gelecek“ projesi
faaliyetleri çerçevesinde bir çalıştay
gerçekleştirilmiştir.

Üsküdar Belediyesi

Belediye büyükşehir katı atık yönetim
planına 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 ve afet ve acil
durum planlarını yaparak ekip ve
donanım hazırlamaya ilişkin hizmetler
sunmaktadır.
Kurumun proje deneyimlerinden bir
kısmı aşağıdaki gibidir:
Değer Sensin Projesi: Projenin
amacı Üsküdar’da madde ve alkol
bağımlılığından kurtulmak isteyen risk
altındaki 18-29 yaş arası gençlere yönelik
sosyal destek merkezi kurulmasıdır.
Projenin sonuçları; risk altındaki çocuklar
ve gençlere yönelik tarama, erken
belirleme ve rehabilitasyona yönlendirme
amaçlı, toplum temelli ve bütüncül
şekilde tasarlanmış ikincil önleme
müdahaleleri geliştirilmiş ve İkincil
Önleme Müdahale Merkezi kurulmuştur.
Çocuk Üniversitesi: Projenin 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: Projenin amacı 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.

Yapılan saha
çalışmaları sonucu 137
çocuk proje kapsamına dâhil
edilmeye uygun görülerek
Bağımlılık Önleme Çocuk
Merkezi’ne alınmıştır. Proje
kapsamına alınan 7-14
yaş arası bağımlılık risk
grubunda bulunan, okula
devam etmeyen ve sokakta
çalıştırılan 137 çocuğa eğitsel
değerlendirme ve tanılama
yapılmıştır.
51 İSTKA

Okul Temelli
Olumlu Davranış
Geliştirme Destek Projesi
PROJENİN ADI:
Okul Temelli Olumlu
Davranış Geliştirme
Destek Projesi

YARARLANICININ
ADI:
Üsküdar
Kaymakamlığı

PROJE ORTAKLARI:
Üsküdar İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü,
Üsküdar Belediyesi,
Üsküdar Üniversitesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
575.864,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%87,53 - 504.027,96 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Psikolojik Rehabilitasyon ve Eğitim Programları Derneği

M

adde bağımlısı olan
gençlerin neredeyse
tamamı madde
kullanımı haricinde
özellikle antisosyal kişilik
bozukluğu, çeşitli şekillerde
suç işleme ve tehlikeli cinsel
deneyimlerde bulunma gibi
başka birçok risk faktörü
oluşturacak davranışlar
sergilemektedir.
Okul Temelli Olumlu Davranış
Geliştirme Destek Projesi (ODGE)
pilot olarak Üsküdar ilçesinde
uygulamaya konulmuştur. Bu
projenin amacı, davranış ve
madde bağımlılıklarına karşı
Üsküdar’da 8 devlet okulunda
ön ergenlik ve ergenlik
dönemlerini içeren 11-18 yaş
aralığındaki öğrencilerde oluşan
psikopatolojileri, davranış
bozukluklarını, sosyal-duygusal
bozuklukları, yanlış yerleşmiş
alışkanlıkları ve öğrenme
güçlüklerini etkili müdahale
yöntem ve stratejilerle
önlemek; öğrencilerin
bireysel gelişimlerinin yanı
sıra aile, okul geneli ve sınıf
ortamlarındaki davranışlarının
yapılandırılmasıyla da olumlu
okul iklimi oluşturularak
farkındalığı ve iletişim becerisi
yüksek, sağlıklı ilişkiler
kurabilen, sorunlarla baş
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edebilen, problem çözme
becerilerine sahip, uzlaşmacı,
duyarlı, toplumsal ve kültürel
değerlere sahip çıkan nesillerin
yetişmesine katkı sağlayacak
ortamlar oluşturmak ve farklı
yaş aralığı ve sosyo-ekonomik
düzeylerdeki okullarda
öğrenci-öğretmen-aile eğitim
programını uygulayarak ODGE
formatörleri yetiştirmektir.
Proje ile projenin uygulandığı
8 okulda olumlu okul iklimi
oluşmuştur. 4831 öğrenci
sosyal ve duygusal alanda
olumlu gelişim göstermiştir.
331 öğretmen ve 26 yönetici
yapılandırmacı yaklaşım
yeterliliği kazanmıştır. 6
okulda proje devamlılığını

sağlayabilecek 14 formatör
öğretmen yetiştirilmiştir.
Davranış ve madde
bağımlılığının önlenmesine
yönelik olarak başta Üsküdar
Kaymakamlığı ve diğer proje
paydaşları olmak üzere toplam
13 farklı kurumun kurumsal
kapasitesi geliştirilmiştir.
Projenin uygulandığı 8 okulda
davranış ve madde bağımlılığı
riskini ölçebilecek anket formu
geliştirilmiştir. Uygulanan
anketler ile şuan risk altında
bulunan veya ileride risk
gösterebilecek öğrencilerin
tespiti yapılmıştır. Projenin
uygulandığı 8 okulda öğrenciöğretmen ve yöneticiler
arasında takım çalışması örneği
sergilenmiştir.

Üsküdar
Kaymakamlığı

Üsküdar Kaymakamlığı ilçedeki
dezavantajlı konumda olan
çocuklar ve gençlerin toplumsal
hayata katılımlarının artırılmasına
yönelik 2013’ten bu yana İstanbul
Kalkınma Ajansı desteği ile 4 farklı
proje yürütmüştür. 2012 yılında
Oyun temelli Matematik Öğrenme
Laboratuvarı projesi, 2014 yılında
Üsküdar İnovasyon Merkezi ve
Görerek Öğreniyorum projeleri
ve 2016 yılında ODGE projesi
İstanbul Kalkınma Ajansı desteği
ile uygulamaya geçmiştir. Bu
projelerle kurumun proje yürütme
kapasitesi artmış ve bölgedeki
diğer paydaşlar ile işbirliği
geliştirilmiştir.

Proje ile projenin
uygulandığı 8 okulda
olumlu okul iklimi
oluşmuştur. 4831 öğrenci
sosyal ve duygusal alanda
olumlu gelişim göstermiştir.
331 öğretmen ve 26 yönetici
yapılandırmacı yaklaşım
yeterliliği kazanmıştır.
6 okulda proje
devamlılığını sağlayabilecek
14 formatör öğretmen
yetiştirilmiştir.

53 İSTKA

Umut Kütüphanesi
PROJENİN ADI:
Umut
Kütüphanesi

YARARLANICININ
ADI:
Ümraniye
Belediyesi

PROJE ORTAKLARI:
Ümraniye İlçe
Milli Eğitim
Müdürlüğü

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
327.750,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90 - 294.974,61 TL

P

roje, Ümraniye ilçesinin
sosyal dezavantajlı
bölgelerinden
birisinde, gençleri
bağımlılıktan korumak
amacıyla tasarlanmıştır.
Proje kapsamında bir merkez
tahsis edilmiş ve gençler için
alternatif bir yaşam alanı
kurulmuştur. Sürdürülebilirlik
planı çerçevesinde Umut
Kütüphanesi Liderlik Akademisi
adı altında bir yapı kurulmuş
ve gençler için alternatif bir
yaşam alanı oluşturularak,
hazır bulunuşluk düzeyleri ve
ihtiyaçlarına uygun etkinliklerin
düzenleneceği bir sistem
hayata geçirilmiştir. Yapılan
proje tanıtım ve hedef gruplara
erişim toplantılarına 36 PDR
öğretmeni, 35 muhtar, 15 STK
temsilcisi olmak üzere toplam
86 kişi katılmıştır. Bunun
dışında, düzenlenmiş olan
kanaat önderleri seminerine
35 muhtar, 40 din görevlisi ve
16 STK temsilcisi olma üzere
91 kişi katılım sağlamıştır. Aile
seminerlerine 110 ebeveyn,
PDR Öğretmen eğitimine ilçede
görev yapan 17 öğretmen,
öğrenci eğitimine ise ilçede
faaliyet gösteren 18 liseden
37 lider öğrenci katılmış
böylece ulaşılan hedef grup
sayısı 255 kişi olmuştur. Proje
faaliyetlerinde yer almayan
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ama sürdürülebilirlik planı
çerçevesinde hazırlanan Aile
Okuluna katılan annelere
toplu seminer ve bireysel
danışmanlık çalışmaları
yapılmıştır. Düzenlenen
seminerlere 22 anne katılmış, 3
anne ise bireysel danışmanlık
almıştır. Proje ile 5600
öğrenciye ulaşmıştır.
Proje faaliyeti olarak kurulan
gençlik merkezi çalışmalarına
Ümraniye Belediyesi’nin
desteği ile devam etmektedir.
Bu bağlamda proje, rutin
faaliyete dönmüş ve İlçenin
en dezavantajlı bölgesinde
(Ihlamurkuyu/Cemil Meriç)
gençlere hizmet vermeye
başlamıştır ve çalışmalarına
devam etmektedir.

Ümraniye
Belediyesi

Ümraniye Belediyesi 1963
yılında kurulmuştur. Ancak,
Ümraniye ve çevresinde
yeni yerleşim alanları olması
1970’ten sonradır. 1980’de
Üsküdar ilçesine bağlı köy
statüsünde bir yerleşim
merkezi olan Ümraniye,
Boğaziçi Köprüsü ve çevre
yolu aracılığı ile kentin diğer
semtlerine kolayca ulaşılması
sebebiyle tercih edilen
bir semt haline gelmesini
sağlamıştır. Gelişimin devam
etmesi yönetsel açıdan bazı
sıkıntılara yol açınca, yapılan
bir düzenleme ile Ümraniye
merkez olmak üzere bu
çevredeki yerleşim alanları
ve bazı köyler Üsküdar’dan

ayrılarak yeni bir ilçe kurulmuştur.
İstanbul Metropoliten Alan sınırları
içerisinde doğu yakasında bulunan
Ümraniye, 1970’li yıllarda sanayi
faaliyetlerinin yoğunlaşmaya
başlamasıyla hızlı bir gelişim
göstermiştir. İlçe ve belediye
statüsü kazanmadan önce Üsküdar
ilçesine bağlı gelişen Ümraniye,
yerleşim süreci içinde sanayi,
hizmet ve ticaret sektörlerindeki
gelişimi ile çevre yerleşmelere
hizmet verir konumuna gelmiştir.
Ümraniye, yüzölçümü olarak
Anadolu yakasının %2,43’lük
kısmını, İstanbul genelinin
ise %0,85’ini oluşturmaktadır.
Ümraniye ilçesinde 1970 yılı
itibariyle; tarımda çalışan 912 kişi,
sanayide çalışan 33.017, hizmet
sektöründe çalışan 38.793 kişidir.
İlçede %53,4 ile hizmet sektörü
birinci sırayı alırken %1,2 ile

tarım sektörü en son sırada yer
almaktadır.
4.538 hektar alanda faaliyet
gösteren Ümraniye Belediyesi,
8 başkan yardımcılığına bağlı
olarak toplam 29 müdürlükten
oluşan kadrosuyla hizmete devam
etmektedir.

Sürdürülebilirlik planı
çerçevesinde Umut Kütüphanesi
Liderlik Akademisi adı
altında bir yapı kurulmuş
ve gençler için alternatif bir
yaşam alanı oluşturularak,
hazır bulunuşluk düzeyleri
ve ihtiyaçlarına uygun
etkinliklerin düzenleneceği bir
sistem hayata geçirilmiştir.
55 İSTKA

Haydi, Hayatı Kucakla,
Yaşam Becerileri
Eğitimi
PROJENİN ADI:
Haydi, Hayatı Kucakla,
Yaşam Becerileri
Eğitimi

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul Valiliği

PROJE
İŞTİRAKÇİLERİ:
Türkiye Yeşilay
Cemiyeti

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
2.118.516,01 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%77.52 - 867.066,67 TL

PROJE ORTAKLARI: Ataşehir Kaymakamlığı, Bağcılar Kaymakamlığı, Bahçelievler Kaymakamlığı, Bakırköy Kaymakamlığı,
Başakşehir Kaymakamlığı, Beşiktaş Kaymakamlığı, Beyoğlu Kaymakamlığı, Esenler Kaymakamlığı, Eyüp Kaymakamlığı,
Fatih Kaymakamlığı, Güngören Kaymakamlığı, Kadıköy Kaymakamlığı, Kâğıthane Kaymakamlığı, Kartal Kaymakamlığı,
Küçükçekmece Kaymakamlığı, Maltepe Kaymakamlığı, Sarıyer Kaymakamlığı, Şişli Kaymakamlığı, Ümraniye Kaymakamlığı,
Üsküdar Kaymakamlığı, Zeytinburnu Kaymakamlığı, İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İstanbul Aydın
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Sosyologlar Derneği

H

aydi, Hayatı Kucakla,
Yaşam Becerileri Eğitimi
projesi ile risk altındaki
çocuk ve gençlerin alan
uzmanları tarafından geliştirilen
“yaşam becerileri” programlarıyla
bağımlılık riskine karşı
bilinçlendirilmesi amaçlanmıştır.
Çocuk ve gençlerin yaşam becerileri
kazanarak güçlü bireyler olmaları
ve bağımlılığının oluşmasına
neden olan risklerin azaltılması
için aile, okul ve arkadaşlarını
hedef alarak koruyucu bir çevre
oluşturulması hedeflenmiştir.
Bu bağlamda pilot uygulamanın
yapıldığı ilçelerde öncelikle davranış
değişikliği oluşturabilecek önleme
programları, deneyimli uzman
personeller tarafından uygulanarak
bu kurumların beşerî ve kurumsal
kapasiteleri geliştirilmiştir. Madde
ve özellikle davranış bağımlılığının
önlenmesine yönelik hazırlanan
“yaşam becerileri eğitimi” bilhassa
risk grubundaki çocuk ve gençlerin
akran ve yetişkinlerle olumlu
ilişkiler kurabilmelerini, yaşamın
her alanında ve anında yetkin
olabilmelerini ve sorumluluklarının
bilincinde otonom bireyler olarak
gelişmelerini sağlamak amacıyla
akademik uzmanlarca geliştirilen,
alan uzmanlarınca uygulanan ve
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sanal mecrada yaygınlaştırılan,
bütünsel ve bilimsel olarak
tasarlanan bir önleme programı
olarak sunulmaktadır.
Projede ortak olan 21 ilçe
kaymakamlığı ve İstanbul Aile ve
Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün
belirlediği Beylikdüzü ilçesinde
çeşitli faaliyetler yürütülmüştür. 22
ilçenin her birinde 10’ar ortaokul
pilot olarak belirlenerek her
seviyeden ikişer sınıfa “Young
İnternet Kullanımı Ölçeği” ön test
olarak öğrencilerin problemli
internet kullanımlarındaki
mevcut durumunu belirlemek ve
eğitime öğrenci seçimi yapmak
için uygulanmıştır. Ayrıca, proje
kapsamındaki bu okullarda “Matson
Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği”
de ön test olarak öğrencilerin sahip
oldukları yaşam becerilerindeki
mevcut durumlarını belirlemek ve
eğitime öğrenci seçimi yapmak
için uygulanmıştır. Bu ölçekler
aynı zamanda uygulanan eğitim
programı sonunda son test olarak
da uygulanmıştır.
Alan uzmanı akademisyenler
tarafından geliştirilen “Yaşam
Becerileri Eğitimi Modeli” her
ilçeden 15 psikolojik danışmana

sonunda yapılan çalıştayda
değerlendirilmiş, projenin
etkililiğini değerlendiren bilimsel
makale IV. International Eurasian
Educational/EJER Congress 2017’de
sunulmuş, eğitim içeriği ise
“Haydi, Hayatı Kucakla, Yaşam
Becerileri Eğitimi Kitabı” ve
internet sayfasıyla yararlanıcıların
kullanımına sunulmuştur.

İstanbul Valiliği

ve rehberlik öğretmenine ve
İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar
İl Müdürlüğü’nden 15 meslek
elemanına 40 saatlik formatör
eğitimi olarak verilmiştir. Bunun
yanı sıra her ilçeden 50 öğretmene
ve İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar
İl Müdürlüğü’nden 50 meslek
elemanına 30 saatlik “Öğretmen
Eğitimi” verilmiştir. İlçelerdeki kamu
ortaokulunda en az 100 veliye proje
ve eğitimlerin tanıtımı her ilçede
50 öğrenci velisine ve 50 bakıcı
anneye 20 saatlik aile eğitimi her
ilçeden seçilen 6. ve 7. sınıflardan
50 öğrenciye ve İstanbul Aile ve
Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nde
görev yapan bakıcı annelerinin
ilgilendiği 50 öğrenciye 36 saatlik
“Öğrenci Eğitimi” verilmiştir.
Proje uygulama ve çıktıları proje

Kentin en yüksek düzeyde
mülki idaresi olan İstanbul
Valiliği, yönetim merkezinde 20
Vali Yardımcısı ve 300’e yakın
personelle görev yapmaktadır.
Güvenlik, sağlık, eğitim vb. tüm
kamu işlerinin yürütülmesinden
sorumlu olan İstanbul Valiliği,
Bakanlıklardan gelen talimatları
da yürütmektedir. İstanbul
Valiliği gerekli durumlarda
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ve ildeki diğer kamu
kurumlarının imkânlarından
yararlanabilmektedir. Valilik,
kendisine bağlı tüm kurumlardan
ihtiyaç halinde uzmanlıklarına
göre personel görevlendirmesi
yaparak gerekli iş ve işlemleri
yürütmektedir.
Ekonomik, sosyal, eğitim, kültür
vb. her alanda İstanbul’un
kalkınması ve toplum refahının
yükseltilmesi için çalışan
İstanbul Valiliği, yapmakta
olduğu projelerle sürdürülebilir

kalkınmaya katkı sağlamaktadır.
Yerel, ulusal ve uluslararası proje
desteklerinden faydalanan ve
pek çok projede yürütücü veya
ortak olan Valilik, aynı zamanda
gerek ortaklıklar kurarak gerekse
kurumsal desteklerle diğer kamu
kurumlarına ve sivil toplum
örgütlerine rehberlik yapmakta ve
destek sağlamaktadır.

Haydi, Hayatı Kucakla,
Yaşam Becerileri Eğitimi
projesi ile risk altındaki
çocuk ve gençlerin alan
uzmanları tarafından
geliştirilen “yaşam becerileri”
programlarıyla bağımlılık
riskine karşı bilinçlendirilmesi
amaçlanmıştır.
57 İSTKA

Şile Gençlik Yaşam
Merkezi
PROJENİN ADI:
Şile Gençlik Yaşam
Merkezi

YARARLANICININ
ADI:
Şile Kaymakamlığı

P

rojenin çıkış nedeni
bağımlılık sorununun
son yıllarda artarak
daha genç yaştaki
çocuklara da sirayet etmesidir.
Şile ilçe merkezinde ilk ve
ortaöğretim kurumlarının
bulunduğu mahallelerde, yerel
kamu kurumlarının işbirliği
ile madde bağımlılığının
önlenmesine yönelik toplumsal
bilincin artırılması ve madde
bağımlılığı ile etkin mücadelenin
geliştirilmesine katkı sağlamak
için proje hayata geçmiştir.
Proje kapsamında ilçede risk
altındaki çocuk ve gençlere
hizmet veren bağımlılıkla
mücadele ve psikolojik
destek merkezi kurulmuş,
17 öğretmenin kapasitesi
geliştirilmiş ve alınan minibüs
ile ilçe merkezinden çocuk
ve gençlerin ulaşım sorunu
çözülmüştür. Kurulan fotoğraf,
sinema ve lego atölyeleri
ile proje boyunca 90 gence
eğitimler verilmiştir. Psikolojik
destek birimi aracılığı ile 233
gence destek verilmiştir.
Ailelere, vatandaşlara, kamu
çalışanlarına, öğrencilere dönük
farkındalık seminerleri ile ilçe
nüfusunun 1/6’i olan 5.500
kişiye ulaşılmış ve bağımlılık
ile mücadele kapasiteleri
artırılmıştır.
Gençler, merkezde
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PROJE ORTAKLARI:
Şile İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü

kullanımlarına sunulan sinema,
fotoğraf ve lego atölyelerinden
ilgilerini çeken, yatkın
oldukları atölyelerde eğitim
almışlardır. Amatörce merak
duydukları bu alanlarda, işin
uzmanları ile pek çok teknik
bilgiyi öğrenip, öğrendiklerini
kendi yaratıcılıkları ve bakış
açılarıyla harmanlayarak
yeni ürünler haline getirme
fırsatı bulmuşlardır. Gençler,
yetişkin dünyasına adım
atarken kendilerinde var olan
güçlü potansiyeli öğrenmeye
yaratmaya ve paylaşmaya
harcamışlardır. Özellikle,
zararlı alışkanlıkları olan
gençlerin benlik algısı kötü
ve işe yaramaz oldukları
şeklindeyken, atölye
çalışmaları sayesinde benlik
algıları olumluya çevrilmiş,
özgüven sahibi, geleceğe
ümitle bakan, üretken gençler
haline gelmişlerdir. Ayrıca,
gerek psikolog ile yaptıkları
bireysel görüşmelerde, gerekse
psikodrama grup çalışmalarında
kendilerine, akranlarına
ve kendilerini bağımlılık
geliştirmeye iten nedenler
başta olmak üzere yaşadıkları
zorluklara dair çok önemli
farkındalıklar elde etmişlerdir.
Çeşitli eğitim kademelerindeki
tüm öğrenciler, zararlı
alışkanlık ve bağımlılık
geliştirmenin yaşamlarını ne

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
715.416,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90 - 643.874,40 TL

dinler, ihtiyaçlarını saptar ve
giderilmesi için gerekli önlemleri
alır, törenlere başkanlık eder
ve resmi ziyaretleri kabul
eder. Ayrıca kurumdaki proje
birimi çeşitli projelerde faaliyet
göstermektedir. Kurum, Avrupa
Birliği projeleri, Karadeniz Havzası
Sınır Ötesi İşbirliği programları,
Kalkınma Ajansı projeleri, sosyal
sorumluluk projeleri, Erasmus
programları çerçevesinde gerek
ilçe gerekse ilde yapılan projelere
ortak/iştirakçi olarak aktif katılım
sağlamaktadır.
kadar olumsuz etkileyeceği
konusunda bilgilendirilmiş
ve uzak kalmanın yollarını
öğrenmişlerdir. Ayrıca
ebeveynler, merkezden aldıkları
bireysel destek, ADP-BADEP
eğitimleri ve seminerler
aracılığıyla çocuklarının
bağımlılık geliştirmemeleri
için neler yapabileceklerini,
bağımlılığı nasıl anlayacaklarını,
ortadan kaldırma konusunda
kendilerinin rolünü ve etkili
anne baba olmanın yollarını
öğrenmişlerdir.

Şile Kaymakamlığı

Kurum, ilçedeki en üst mülki
amirliktir. İlçede yasaların
uygulanmasını sağlar, Valinin
emirlerini uygular, ilçedeki
çeşitli kamu kurumlarının
çalışmaları arasında eşgüdümü
sağlar, halkın şikâyetlerini

Kurum Şile‘de özel yetenekli
öğrencilerin yeteneklerine uygun
eğitim alabilecekleri bir merkez
kurarak, eğitim ihtiyaçlarına
uygun ulaşılabilir eğitim fırsatları
sunulmasına olanak sağlamıştır.
Böylece, özel yetenekli
öğrencilerin yaratıcılıklarının ve
üretkenliklerinin geliştirilmesine
katkı sağlanmıştır. Ayrıca,
Şile’de yerel kamu kurumlarının
işbirliği ile madde bağımlılığının
önlenmesine yönelik toplumsal
bilincin artırılması ve madde
bağımlılığı ile etkin mücadelenin
geliştirilmesine ilişkin çalışma
yapılmıştır. Bunun yanı sıra, tüm
yerel paydaşların katılımı ile
etkin afet yönetim çalışmalarını
geliştirerek ilçede yaşam
kalitesinin artırılması; Şile’de
sosyal güvenceden, eğitim, erişim
ve kaliteli yaşam olanaklarından

yoksun engelli kişilerin istihdam
ve üretim olanaklarının
güçlendirilmesi ve Şileli kadınların
ekonomik ve sosyal yaşama
katılımının artırılmasına ilişkin
çalışmalar yapılmaktadır.

Proje kapsamında
ilçede risk altındaki
çocuk ve gençlere
hizmet veren
bağımlılıkla mücadele
ve psikolojik destek
merkezi kurulmuş, 17
öğretmenin kapasitesi
geliştirilmiş ve alınan
minibüs ile ilçe
merkezinden çocuk ve
gençlerin ulaşım sorunu
çözülmüştür.
59 İSTKA

Bağımsız Mutluluk
Merkezi
PROJENİN ADI:
Bağımsız Mutluluk
Merkezi

YARARLANICININ
ADI:
Maltepe Belediye
Başkanlığı

PROJE ORTAKLARI:
Maltepe Kaymakamlığı,
Maltepe Üniversitesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
662.743,85 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90 - 596.469,46 TL

B

ağımsız Mutluluk
Merkezi’nin amacı
Maltepe’de bağımlılık
ile mücadelenin
geliştirilerek, toplumun
tüm kesimlerinin hayat
standartlarının yükseltilmesi ve
sahip olunan beşeri potansiyelin
değerlendirilerek daha nitelikli
birey ve güçlü toplum yapısına
sahip olunmasıdır. Proje ile
Maltepe ölçeğinde çocuk ve
gençlerin madde bağımlılığına
yönelmesini önlemek amacı
ile bu en kırılgan kesimlerin
güçlendirilmesi, toplumun farklı
kesimleri arasında dayanışmanın
geliştirilmesi, toplumsal hayata
katılımda güçlük çeken risk
altındaki gençlerin sosyal hayata
katılımlarının artırılması ile
bütüncül bir toplum yapısının
tesis edilmesine katkı sağlamak
amaçlanmıştır. Projenin
uygulanması ile bölgenin
kalkınmasında önemli role sahip
yerel kurumların etkinliğinin
artırılması, toplumsal sorunların
işbirliği içinde çözümü, fırsatların
değerlendirilmesi ve sosyal
dayanışmanın pekiştirilmesine
zemin hazırlanmıştır.
Proje kapsamında Maltepe
ilçesinde 105 seminer/panel,
200 aileye psikososyal destek
hizmeti, 183 öğrenciye yaşam
becerisi geliştirme eğitimleri,
115 öğrenciye sportif, sosyal
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ve kültürel eğitim hizmeti
verilmiştir. Toplamda 17.500
kişi doğrudan faydalanıcı
olmuş, ilçenin tamamında
bağımlılıkla mücadele farkındalığı
geliştirilmiştir.

Maltepe Belediye
Başkanlığı

Maltepe Belediye Başkanlığı,
bünyesinde kurulan Bağımsız
Mutluluk Merkezi kapsamında
gerçekleştirdiği hedeflerin yanı
sıra koruyucu önleyici faaliyetler
de dâhil olmak üzere bağımlılıkla
mücadele konusunda gerekli
hassasiyeti göstermeye devam
etmektedir. Tedavi ve rehabilite
aşamasındaki vatandaşların takip
ve yönlendirilmeleri, ambulans,
sağlık personeli ve vakanın
durumuna göre gerektiğinde
hastane hizmetleri de

sunulmaktadır. Ayrıca Maltepe
Belediye Başkanlığı’nca ilçedeki
tüm okul giriş ve çıkışlarına
zabıta hizmeti verilmektedir.
Böylelikle kötü niyetli kişilerin
çocuklar ve gençlerle bağı ciddi
oranda kesilmiştir.
Bağımsız Mutluluk Merkezi
tiyatro atölyesinde yetiştirilen
gençler Maltepe Belediye
Tiyatrosu altında profesyonel
oyunlarda yer almakta ve
tamamı merkez bünyesinde
yetişmiş gençler, bir
çocuk oyununda sahneye
çıkmaktadırlar. Çıkardıkları
“Güneş Kasabası Sirki” oyunu
2017 değerlendirmelerinde XVIII.
Direklerarası Seyirci Ödüllerinde
çocuk oyun kategorisinde ödüle
layık görülmüştür.

Proje ile Maltepe ölçeğinde çocuk ve gençlerin
madde bağımlılığına yönelmesini önlemek amacı ile bu
en kırılgan kesimlerin güçlendirilmesi, toplumun farklı
kesimleri arasında dayanışmanın geliştirilmesi, toplumsal
hayata katılımda güçlük çeken risk altındaki gençlerin
sosyal hayata katılımlarının artırılması ile bütüncül
bir toplum yapısının tesis edilmesine katkı sağlamak
amaçlanmıştır.

61 İSTKA

Çatalca’nın
Bağımlılıkla Mücadele
Programı Başlıyor
PROJENİN ADI:
Çatalca’nın Bağımlılıkla
Mücadele Programı
Başlıyor

YARARLANICININ
ADI:
Çatalca İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü

PROJE ORTAKLARI:
Çatalca Kaymakamlığı,
Çatalca İlçe Sağlık
Müdürlüğü, Çatalca İlçe
Müftülüğü, Çatalca İlçe
Emniyet Müdürlüğü

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
686.850,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90- 618.165,00 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: Çatalca Halk Eğitim Müdürlüğü, Beylikdüzü Rehberlik ve Araştırma Müdürlüğü

Ç

atalca İlçesi Emniyet
Müdürlüğü, Jandarma ve
Çatalca Kaymakamlığı
Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakfı
2014 yılı verilerine göre 161
kişi uyuşturucu ile ilgili işleme
maruz kalmış ve 64 kişi de
uyuşturucuya yatkın olarak
tespit edilmiştir.
Ayrıca ilçede alkol ve sigara
bağımlılığı da oldukça yaygındır.
Alkole bağlı siroz hastalığından
kaynaklı, 472 kişi AMATEM’e
yönlendirilmiştir. Bu kadar az
nüfus yoğunluğu olan küçük
bir ilçede bu potansiyelin
olması sorunun büyüklüğünü
göstermektedir. Bu projenin
genel amacı; bölgedeki
gençlerin bilişsel, psikolojik
ve sosyal gelişimlerinin
desteklenerek, madde
ve davranış bağımlılığı ile
mücadele konusunda Çatalca’da
sosyal bütünleşmenin
sağlanmasıdır. Projenin özel
amacı ise; Çatalca ilçesindeki
10-18 yaş arası dezavantajlı 225
gencin ebeveynleri ile birlikte
Bağımlılıkla Mücadele Rehberlik
ve Destek Hizmetleri Merkezi
bünyesinde madde ve davranış
bağımlılıklarının önlenmesine
yönelik bilişsel, psikolojik ve
sosyal gelişimlerinin sağlanması,
bu tür aktivite ve etkinliklerin
yaygınlaştırılarak arttırılmasıdır.
Proje kapsamında Bağımlılıkla
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Mücadele Rehberlik ve Destek
Hizmetleri Merkezi açılmıştır.
Sorunlu ailelerde aile-çocuk
iletişimini güçlendirmeye
yönelik eğitimlerle
bağımlılıkla mücadeledeki
eksiklik giderilmiştir. Hedef
kitleye “Bağımlılıkta Riskler
ve Baş etme Becerilerine
Yönelik Program” başarı ile
uygulanmıştır. 10-18 yaş
arası gençlerin ailelerine
yönelik; çocuklara şiddet,
istismar, ergenlik dönemi
davranışlarının bağımlılık
üzerine etkileri konularında
ebeveynlerde farkındalık
yaratma ve duyarlılık oluşturma
seminerleri düzenlenmiştir.
Hedef kitleyi oluşturan

gençlere yönelik bağımlılıktan
uzaklaştırıcı, sosyal ve kültürel
aktiviteler düzenlenmiştir.
Bağımlılığı önlemek amacı
ile özellikle mahalli ölçekte;
gençlere, ailelere, muhtarlara,
öğretmenlere, imamlara,
aile hekimlerine ve emniyet
mensuplarına yönelik yazılı
işitsel ve görsel materyaller ile
projenin iletişim ve görünürlüğü
oluşturulmuştur.

Çatalca İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü

Faaliyet alanı eğitimdir. Çatalca
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
1985 yılında kurulmuş olup,
785 öğretmen, 46 kurum ile
toplamda 12.501 öğrenciye

hizmet vermektedir. İstanbul’un
bir ilçesi olmasına rağmen zorunlu
eğitim kapsamına giren ilkokul,
ortaokul ve liselerde ikili öğretim
yapan kurum bulunmamaktadır.
Hizmet verilen Çatalca ilçesi,
İstanbul’da 39 ilçeden 37. büyük
nüfusa sahip olmak ile birlikte,
yüzölçümü en büyük ilçedir.
Yüzölçümü büyüklüğü sebebiyle,
736 öğrenci taşımalı eğitim
kapsamında hizmet almaktadır.
Bu öğrencilerin ulaşım ve yemek
hizmetleri karşılanmaktadır.
İlçede derslik başına düşen
öğrenci sayısı 22‘dir. Kurum
2012 yılında temel eğitim ve
ortaöğretim öğrencilerine yönelik
İSTKA destekli “Sosyal Etkinlikler
Merkezi” projesini başarıyla
uygulamış ve tamamlamıştır.

Proje kapsamında;
Bağımlılıkla Mücadele
Rehberlik ve Destek
Hizmetleri Merkezi
açılmıştır. Sorunlu
ailelerde aileçocuk iletişimini
güçlendirmeye yönelik
eğitimlerle bağımlılıkla
mücadeledeki eksiklik
giderilmiştir. Hedef
kitleye “Bağımlılıkta
Riskler ve Baş etme
Becerilerine Yönelik
Program” başarı ile
uygulanmıştır.
63 İSTKA

Yeni Hayat Projesi
PROJENİN ADI:
Yeni Hayat Projesi

YARARLANICININ
ADI:
Ataşehir Belediyesi

PROJE ORTAKLARI:
Ataşehir Kaymakamlığı,
Ataşehir İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
878.084,10 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90-790.275,69 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: Üsküdar Üniversitesi

A

taşehir ilçesinin
sosyo-ekonomik
açıdan dezavantajlı
mahallelerinde
yapılan saha araştırmalarıyla
çocuk, genç ve ailelerin risk
altında bulundukları tespit
edilerek çocuk ve gençlerin
korunması, ailelerin bağımlılık
konusunda bilinçlendirilmesi ve
bu alanda oluşturulacak olan
farkındalığın toplum geneline
de yaygınlaştırılması amacıyla;
yerel yönetim, yerel kamu
kurumları ve üniversite işbirliği ile
bağımlılığın önlenmesine yönelik
etkin mücadelenin geliştirilmesi
ve sosyal bütünleşmeye katkı
sağlanması hedeflenmiştir. Proje ile
bağımlılıkla mücadele kapsamında
etkinliği kanıtlanmış yöntemler
uygulanarak, başta 12-26 yaş
grubundaki ergenler olmak üzere
toplum geneline bilgilendirme,
eğitim ve danışmanlık
hizmetleri verilerek farkındalığın
arttırılmasına yönelik çalışmalar
yürütülmüştür. Bağımlılığının
tedavi ve rehabilitasyon sürecinin
etkin olarak uygulanması ve
geliştirilmesinde yerel kurumlara
yönlendirme yapılması, takip
süreçlerinin etkisinin arttırılması
ve kurumlar arası işbirliğinin
geliştirilmesiyle bağımlılıkla
mücadelenin bütüncül yaklaşımla
uygulanması sağlanmıştır.
Proje kapsamında risk altındaki
gençler ve ailelerine hizmet
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vermek amacıyla Yeni Hayat
Gençlik Merkezi’nin inşası
tamamlanarak faaliyete
geçirilmiştir. Proje ekibi ve
proje paydaş kurumlarındaki
uzmanların, bağımlılıkla mücadele
alanında mesleki kapasitelerinin
geliştirilmesi amacıyla rehber
öğretmen, sosyal inceleme
görevlisi, sosyolog ve psikologlar
olmak üzere 102 kişiye eğitim
verilmiştir. Sosyal destek ve
danışmanlık kapsamında 852
genç ve aileye ulaşılmıştır.
Gençlere yönelik bireysel
danışmanlık, seminerler ve
grup çalışmaları ile 9364 gence
ulaşılmıştır. Ebeveynlere yönelik
danışmanlık, seminerler ve grup
çalışmaları kapsamında 1836
kişiye ulaşılmıştır. Psikodrama
grup çalışmaları ile 70 genç ve 7
ebeveyne ulaşılmıştır. Yeni Hayat
Gençlik Merkezinde kurulan
hobi atölyeleri kapsamında 58
genç maket atölyesi ve 101 genç
seramik atölyesi çalışmalarına
katılarak, almış oldukları eğitimle
el becerilerini geliştirmiş ve
yeteneklerini fark etmeleri
sağlanmıştır. Spor faaliyetleri
ile 453 gence ulaşılmıştır. Her
gün 50 genç fitness salonunda
ve merkezin bulunduğu park
içindeki spor tesislerinde sportif
faaliyetlerde bulunmaktadır.
Gençlerin sağlıklı yaşama,
düzenli egzersiz yapma, boş
vakitleri kaliteli değerlendirme

ve gruba uyum sağlamada
olumlu davranış geliştirme
çalışmalarına katkı sağlanmış ve
yeteneklerini keşfetme becerileri
kazandırılmıştır. 225 genç öfke
ile başa çıkma, iletişim becerileri,
hayır diyebilme ve stresle başa
çıkma başlıklı yaşam becerileri
grup çalışmalarına katılmıştır. 500
genç ve 1000 ebeveyn psikososyal destek hizmetlerinden
faydalanmıştır. Psikolog ve
sosyolog desteği ile aile, iş, yakın
çevresi ve bulunduğu toplumla
ilişkisini düzenlemiştir. 177
ebeveyn; ebeveynlik becerileri,
aile içi iletişim, ebeveyn-genç
ilişkileri başlıklarında grup
çalışmalarına katılmış ve çocukları
ile daha yapıcı ilişki kurmalarına
katkı sağlanmıştır. Bununla
birlikte, okul etkinlikleri, mahalle
etkinlikleri ve park etkinlikleri
düzenlenmiştir. Park etkinlikleri

kapsamında 479 kişiye ulaşılmıştır.
Düzenlenen etkinlikler ve farkındalık
çalışmaları ile 10.000 gencin farkındalığı
artırılmıştır.

Ataşehir Belediyesi

Ataşehir 2008 yılında ilçe statüsüne
kavuşmuştur. Güneyinde Maltepe,
batısında Kadıköy, kuzeybatısında
Üsküdar, kuzeyinde Ümraniye,
kuzeydoğusunda Çekmeköy ve
doğusunda Sancaktepe ilçelerine
komşudur. İlçe 25,84 kilometrekaredir,
nüfusu 419.368dir ve sınırları dahilinde
toplam 17 mahalle vardır.
6 Mart 2008’de TBMM’de kabul edilen
5747 Sayılı, Büyükşehir Belediyesi
Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun ile Ataşehir İlçesi
kurulmuştur
5393 sayılı Belediye Kanunu

çerçevesinde çalışmalarına devam eden
Ataşehir Belediyesi 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 olmayı kendine vizyon
edinmiştir.

Proje kapsamında
risk altındaki gençler ve
ailelerine hizmet vermek
amacıyla Yeni Hayat
Gençlik Merkezinin inşası
tamamlanarak faaliyete
geçirilmiştir.
65 İSTKA

Ben de Varım!
PROJENİN ADI:
Ben de Varım!

B

YARARLANICININ
ADI:
Sultanbeyli
Belediyesi

ende Varım! projesi ile
Sultanbeyli ilçesi genelinde
kapsayıcı, etkin ve bilimsel;
rehberlik, koordinasyon
ve mentörlük hizmetleri yoluyla
halk sağlığını ve refahını tehdit
eden madde bağımlılığıyla
mücadelenin kurumsal düzeyde
sürdürülebilirliğinin sağlanması
amaçlanmıştır. Bu kapsamda, risk
altındaki genç bireylere (çeşitli
nedenlerle sınıf tekrarı yapmış veya
okuldan kopma noktasına gelen lise
öğrencileri) rol modeller üzerinden
sosyal yaşama tutunma, aile ve
yakın çevrelerine de teknik düzeyde
farkındalık kapasitesi oluşturmak
amacıyla, belediye tarafından tahsis
edilen Fatih Gençlik Merkezinde
SARDEM kurulmuştur.
SARDEM’de rehberlik ve danışmanlık
hizmeti, bireysel danışmanlık
hizmeti ve hedef grup eğitimleri
gerçekleştirilmiştir. Aile eğitimleri,
gençlere dönük yapılandırılmış grup
çalışmaları, gençlere dönük interaktif
grup eğitimleri ve okullardaki hizmet
sağlayıcılara dönük interaktif grup
eğitimleri verilmiştir. Bu eğitimler
gençleri birebir ilgilendiren,
gündelik yaşamlarını etkileyen ve
problemlerle başa çıkmada onlara
yardımcı olabilecek konulardan
seçilmiştir. SARDEM bünyesinde
gençlere yönelik içinde atölyelerin
ve mentörlük çalışmalarının
da bulunduğu ve kendilerini

İSTKA 66

PROJE ORTAKLARI:
Sultanbeyli
Kaymakamlığı,
Marmara Belediyeler
Birliği, Birleşik Kentler
ve Yerel Yönetimler
Birliği Orta Doğu
ve Batı Asya Bölge
Teşkilatı, Türkiye
Yeşilay Cemiyeti,
Bağcılar Belediyesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
706.025,00 TL

ifade edebildikleri, projelerini
sunabildikleri alanlara sahip bir
Gençlik Platformu kurulmuştur.
Burada gençlere, graffiti, e-günlük,
şehir fotoğrafçılığı, yazarlık, drama,
karikatür, rap atölyesi, sinema ve
küçük prens atölyeleriyle kendi
yeteneklerini keşfetme fırsatı
sağlamıştır. SARDEM’de uygulanan
bir diğer faaliyet ise mentörlük
programıdır. Bu kapsamda projedeki
100 gönüllü üniversite öğrencisi
geçmiş tecrübelerini anlatmak,
kaliteli vakit geçirmek ve projedeki
gençlerin gündelik problemlerini
birlikte çözümleyebilmek için onlarla
bir araya gelmiştir. Rehberlik, atölye
ve mentörlük faaliyetlerinin günlük,
haftalık ve aylık raporlaması ve
tüm süreçlerin öncesi ve sonrasının
sürekli gözlem ve denetim altında
bulundurulması amacıyla kurulan
SARDEM Takip Sistemiyle meydana
gelen değişimin anında fark edilmesi
sağlanmıştır.
Proje sonunda, ilçedeki aile, çocuk
ve gençlerin sorunlarının çözümüne
ve daha iyi bir gelecek kurulmasına
yönelik olarak yakın, orta ve uzun
dönemde uygulanabilir politikalar ve
stratejilerin geliştirilmesine yönelik
raporlar sunulmuştur.

Sultanbeyli Belediyesi
Sultanbeyli Belediyesi 1987
yılında faaliyetlerine başlamış
olup, bugün 325 personeliyle

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90-635.422,50 TL

faaliyetlerine devam etmektedir.
Sultanbeyli Belediyesi 5393
sayılı Belediye Kanununda
belirtilen görevler doğrultusunda
faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu
çalışmalar kapsamında: imar, su ve
kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel
alt yapı, coğrafi ve kent bilgi
sistemleri, çevre ve çevre sağlığı,
temizlik ve katı atık, zabıta, acil
yardım, kurtarma ve ambulans,
ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar,
konut, kültür ve sanat, turizm ve
tanıtım, gençlik ve spor, sosyal
hizmet ve yardım, nikâh, meslek
ve beceri kazandırma hizmetleri
şeklindedir.
Belediye rutin görevleri dışında
projeler hayata geçirerek Sultanbeyli
ilçesindeki dezavantajlılığı azaltmayı
hedeflemektedir. Bu kapsamda
çeşitli projeler hayata geçirilmiştir.
İç Göç Entegrasyon Projesi-IGEP ile
sosyo-ekonomik uyum sürecini
yumuşatma ve göçten kaynaklanan
çevresel problemlerin çözümü,
hedeflenen bölgelerdeki sokak

çocuklarının iyileştirilmesi ve tekrar
topluma kazandırılması amaçlanmıştır.
Sultanbeyli Kadın Korunma Evi projesi
ile kadına karşı şiddetin azaltılması
için Kadın Danışma Masası ve Kadın
Korunma Evi hizmete açılmıştır.
İstanbulensis Gençlik Merkezi ise
Sultanbeyli’de yaşayan gençler ve
çocuklara yönelik düzenli, bütüncül
ve sürdürülebilir hizmet vermek
amacıyla faaliyete geçirilmiştir. Hayatı
Seviyorum projesi, Sultanbeyli ilçesinde
yaşayan ortaokul çağındaki sürekli
devamsızlık yapan çocukların bilişsel,
fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimleri
desteklenmesi için hayata geçirilmiştir.
Ben de Varım projesiyle Sultanbeyli
ilçesi genelinde kapsayıcı, etkin ve
bilimsel rehberlik, koordinasyon ve
mentörlük hizmetleri yoluyla halk
sağlığını ve refahını tehdit eden
madde bağımlılığıyla mücadelenin
kurumsal düzeyde sürdürülebilirliğinin
sağlanması hedeflenmiştir. Yanı
Başımızdaki Yaşam projesi ise
TÜBİTAK 4004 Bilim ve Toplum
Projeleri kapsamında katılımcılara
olabildiğince fazla bilgi aktarılması
yerine katılımcıların basit bilimsel
olguları fark etmelerini sağlayarak

merak duygularının, araştırma,
sorgulama ve öğrenme isteklerinin
tetiklenmesini amaçlamaktadır. 2015
yılında “Yanı Başımızdaki Yaşam”, 2017
yılında da “Yanı Başımızdaki Yaşam
2” gerçekleştirilmiştir. Sultanbeyli
95 projesi erken çocukluk dönemi
çocuk gelişimine yönelik hazırlanan
bir projedir. Doğumdan önce başlayan
eğitimler doğumdan sonra da 15
günde bir 35-40 dakikalık ev ziyaretleri
şeklinde bebekler 18 aylık olana kadar
devam etmektedir. Projenin ekonomik
ve teknik desteğini Bernard Van Leer
Vakfı sağlamaktadır.

Bende Varım! projesi ile
Sultanbeyli ilçesi genelinde
kapsayıcı, etkin ve bilimsel;
rehberlik, koordinasyon ve
mentörlük hizmetleri yoluyla
halk sağlığını ve refahını
tehdit eden madde
bağımlılığıyla mücadelenin
kurumsal düzeyde
sürdürülebilirliğinin
sağlanması amaçlanmıştır.
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Beyoğlu’nda Ailem İle
El Ele Bağımsız Geleceğe
PROJENİN ADI:
Beyoğlu’nda Ailem İle
El Ele Bağımsız
Geleceğe

YARARLANICININ
ADI:
Beyoğlu
Kaymakamlığı

PROJE ORTAKLARI:
İstanbul Valiliği,
Beyoğlu İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
822.041,18 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%79,20 - 651.080,15 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu Muhtarlar Derneği, İstanbul Aile
Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü, Bağımsız Yaşam Derneği
Beyoğlu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Beyoğlu İlçe Müftülüğü, Beyoğlu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü,
İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, Türkiye
Yeşilay Cemiyeti

Ö

nleyici hizmet amacıyla
yürütülen proje,
madde bağımlılıkları
ile mücadele yoluyla
İstanbul Beyoğlu’nda sosyal
bütünleşme ve toplum sağlığı
alanındaki iyileşmeye katkı
sağlamayı hedeflemiştir. Proje
kapsamında hedef kitle olarak
Beyoğlu ilçesinde ikamet eden
ve risk altında olup, Beyoğlu
Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma
Vakfı tarafından desteklenen
ailelerden, en az 3 çocuğu olan
120 aile ve bu ailelerin 12-18 yaş
aralığındaki çocukları seçilmiştir.
Proje kapsamında hedef kitle
olarak seçilen 120 aileye
uzmanlar tarafından ziyaretler
gerçekleştirilmiştir. Ailelere aile
ekonomisi, aile içi iletişim, sağlık,
hukuk ve medya alanlarında
eğitimler verilmiştir. Aile
ziyaretlerinin yanı sıra, çocuk ve
gençlere yönelik de sosyal-sportif
etkinlikler düzenlenmiştir. Bu
kapsamda, çocuklara dans, müzikperküsyon, okçuluk, kürek, yelken
ve yüzme gibi farklı etkinliklere
yönlendirilmiş ve proje süresince
toplam 460 çocuk ve genç bu
faaliyetlerden faydalanmıştır. Aile
ziyaretlerinde 43 aile üyesinin
psikolojik sıkıntıları olduğu tespit
edilmiş ve proje psikiyatristine
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yönlendirme yapılmıştır. Proje
kapsamında, risk grubu olarak
belirlenen ve hedef kitle olan 120
ailenin 12-18 yaş arası çocuklarının
sosyal adaptasyonlarını
güçlendirmek ve madde
bağımlılığı geliştirmelerine karşı
önlem almak amacıyla yaşam
becerileri eğitimi atölye çalışması
yapılmıştır. Proje sürecinde aile ile
çocukların ortak vakit geçirmelerini
sağlamak ve ebeveyn çocuk
bağını kuvvetlendirmek kamp
programları uygulanmıştır. Kamp
programlarına 84 aile katılmıştır.
Çocuklarla beraber toplam
katılımcı sayısı 321 kişidir. Proje
kapsamında ayrıca, toplum
sağlığı, sosyal hizmetler, rehber
öğretmenler ve proje ekibinde
yer alan katılımcılara eğitim
verilmiştir. Toplam 71 sertifika
verilmiştir. Bunun yanı sıra, proje
ekibine toplam 28 süpervizyon
desteği verilmiştir. İmam, muhtar,
müzik, beden eğitimi ve din
kültürü öğretmenleri ve müftülük
çalışanlarından oluşan toplam 303
katılımcıya eğitim verilmiştir. Hedef
kitle ailelere psikolojik destek
amacıyla, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı ve proje ekibi tarafından
5 başlık altında Aile Eğitim Program
Paketi hazırlanmıştır.
Proje süresince 120 aileye
rehberlik eğitimi verilirken

bağımlılık riski altındaki 460 çocuk
sosyal ve sportif etkinliklere
yönlendirilmiştir. Hedef kitleye
yönelik faaliyetlerin sağlıklı
bir şekilde yürütülmesi için 14
kurumla işbirliği geliştirilerek
ilçede bulunan 120 kurumun
bağımlılıkla mücadele kapasitesi
geliştirilmiştir. Bu kurumlarda
görev yapan personellere ve
uzmanlara yönelik toplam 38
eğitim faaliyeti düzenlenmiştir.
Verilen eğitimlerle çeşitli
kurumlardan 71 sosyal hizmet
personeli bağımlılıkla mücadele
etmek üzere yetiştirilmiştir.
Eğitim faaliyetlerinin dışında 20
farklı oturumda bilinçlendirme/
yaygınlaştırma faaliyeti
gerçekleştirilmiş ve toplam 916 kişi
katılım sağlamıştır.

Beyoğlu Kaymakamlığı

5442 sayılı İller İdaresi ile 3152 sayılı
İçişleri Bakanlığı ve Teşkilat Görevleri
Hakkında kanunla verilen görevler
Beyoğlu Kaymakamlığı’nın görevleri
arasında yer almaktadır. Bunun
yanı sıra ilçenin ekonomik, sosyal,
kültürel ve benzeri konulardaki
gelişimine katkı sağlamak ilçenin
kamu personelini idare etmek, kamu
düzeninin ve genel ahlakın korunması,
mülki idare bölümlerinin kurulması,
kaldırılması ve düzenlenmesi ile ilgili
çalışmaların yapılması, mahalli idarelerin
yönlendirilmesi, kaçakçılığın önlenmesi
görevleri mevcuttur.
Kaymakamlığın proje deneyimleri şu
şekildedir: Beyoğlu Evsizler Evi 1 Projesi
(2003-2012), Beyoğlu İstanbul 2 Kadın
Konuk Evi Projesi (2003-2012) ve İSTKA
- Beyoğlu’nda Kadın İş Gücüne Bir Adım
Daha (2015-2018)

Proje kapsamında
hedef kitle olarak seçilen
120 aileye uzmanlar
tarafından ziyaretler
gerçekleştirilmiştir.
Ailelere aile ekonomisi,
aile içi iletişim,
sağlık, hukuk ve
medya alanlarında
eğitimler verilmiştir.
Aile ziyaretlerinin
yanı sıra, çocuk ve
gençlere yönelik de
sosyal-sportif etkinlikler
düzenlenmiştir.
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Hayat Bağımlılık
Kabul Etmez
PROJENİN ADI:
Hayat Bağımlılık
Kabul Etmez

S

YARARLANICININ
ADI:
Hayat Sağlık ve
Sosyal Hizmetler
Vakfı

okakta yaşayan ve/veya
çalıştırılan çocuklar, yaşadıkları
ortamlarda her türlü ihmal,
istismar, sömürü ve kötü
davranışa maruz kalan, aile veya
yasal yakınlarıyla bağları kısmen ya
da tamamen kopmuş, risklere karşı
kendilerini koruyamayan çocuklardır.
Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı,
sokakta çalışan/çalıştırılan çocukların
rehabilitasyonlarını sağlayarak
onları topluma kazandırmayı, yarıda
kalan eğitimlerine devam etmelerini
ve aileleriyle birlikte danışmanlık
hizmeti vererek eğitsel, kültürel,
sosyal ve sportif gelişimlerini
sağlamayı hedeflemiştir. Proje
kapsamında çocukların aile, toplum
ve mekânla kopma noktasına gelen
ilişkilerini düzenlemek, varsa madde
bağımlılığında tedavi edilmelerini ve
takibini sağlamak ve bağımlılık yapan
maddelere karşı farkındalık oluşturmak
amaçlanmıştır.
Proje, sokakta çalışan/çalıştırılan
çocukların topluma kazandırılmalarını
sağlamayı ve karar alıcılar, politika
yapıcılar ve sivil toplum kuruluşlarıyla
çalışma grupları oluşturarak
sürdürülebilir engelleyici politikalar
geliştirilmesine katkı vermeyi
amaçlamıştır.
Proje kapsamında, ortak akıl üretimine
yönelik çalışmalar yapılmıştır. 100 aile
ziyareti yapılarak 200 çocukla mülakat
yapılmış, 106 öğrenci proje kapsamına
alınmıştır. Çocuklara yönelik Türkçe,
matematik, değerler eğitimi, spor,
güzel sanatlar eğitimleri planlanmış
ve eğitimler hafta içi ve hafta sonu
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
811.750,00 TL

olarak sürdürülmüştür. Ailelere ve
çocuklara yönelik psikolojik destek
yaklaşımları uygulanmış, psikolojik
indeks uygulamaları yanında bireysel
ve grup çalışmaları da yapılmıştır.
Öğrencilere yönelik olarak ‘Teknolojiye
Evet Bağımlılığa Hayır’ semineri
Yeşilay işbirliğinde gerçekleştirilmiştir.
Ailelere yönelik olarak ‘Bağımlılık
nedir? Madde Bağımlılığının etkileri
nelerdir?’ ve ‘Bağımlılık Döngüsünde
Alkolün Etkileri Nelerdir?’ konulu
seminerler düzenlenmiştir. Hedef
kitleye yönelik düzenli ev ziyaretleri
gerçekleştirilmiş, annelere yönelik
sekiz eğitim programı ve sekiz sosyokültürel etkinlik düzenlenmiştir. Proje
kapsamında sekiz büyük etkinlik
düzenlenmiştir. Proje kapsamında
bulunan gönüllü psikologlara yönelik
olarak dezavantajlı gruplarla çalışma
becerilerini artırıcı beş eğitim semineri
düzenlenmiştir. 106 öğrenciye her ay
kırtasiye desteği ve bunların yakınlarını
da kapsayan 113 çocuğa bayramlık
hediye edilmiştir. Ekonomik durumu
sorunlu 25 aileye proje kaynakları
dışında gıda paketi ve evsel ayni
yardımlar yapılmıştır. 300 üniversite
öğrencisi proje çalışmalarında gönüllü
olarak yer almıştır. Sokakta yaşayan/
çalıştırılan çocuklar için bütüncül
politika geliştirme toplantıları
kapsamında ‘Sokağın Çıkmazı: Riskler
ve Çocuk’ ve ‘Çocuğa Yönelik Çalışan
STK’lar Toplantısı’ düzenlenmiştir.

Hayat Sağlık ve Sosyal
Hizmetler Vakfı
Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90- 730.575,00 TL

Vakfı, sağlık ve sosyal hizmet alanların
dışında tüm çevreyi kucaklamayı hedef
edinmiş, nesil kaygısı taşıyan, uzman
olduğu alanda söz söyleyen, ufkunu
paylaşmak ve artırmak için yeryüzüne
yayılmaya çalışan, başkasının derdi
ile dertlenen, toplumsal sorumluluk
duygusu ile temsil ettiği kitlenin
haklarının korunması ve gelişmesi
için çalışan ve gönüllülerden
oluşan bir ‘vakıf hareketi’dir. Vakıf,
kendi değerleri temelinde dünyayı
kucaklamayı, bu dünyanın fikrinde
kararlı ve eyleminde yararlı bir parçası
olmayı, kendi sahasında bilgi ve
tecrübe biriktirmeyi ve birikimleri
geleceğe aktarmayı benimser ve
çalışmalarını devam ettirmek için
vakıflaştırmayı görev sayar. Bu
çerçevede Vakıf, kurulduğu 1988
yılından beri sağlık eğitimi destekleme
programı olarak öğrencilere burs ve
barınma imkânları yanında sosyal,
kültürel, bilimsel eğitim programları ve
etkinliklerle destek vermektedir.
Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Vakfı, kuruluşundan bugüne on
binlerce öğrenciye yönelik yurtiçi ve

yurtdışı geziler, sportif organizasyonlar,
sosyal, eğitsel ve kültürel etkinlik ve
programlar yanında yaklaşık beş bin
sağlık öğrencisine burs ve barınma
yardımları sağlayarak ülke kalkınmasına
ve toplumsal barışa hizmet vermiştir.
Ayrıca 20 yıldan beri sürdürülen
“Çocuklar Sokakta Solmasın” projesiyle
ülkemizin bir başka sorunu olan
sokakta çalışan/çalıştırılan çocuklara
uzanan bir el olmuştur. Bu proje
halen Adıyaman ve İstanbul olarak iki
merkezli olarak sürdürülmektedir.
Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Vakfı çalışmalarını genel merkez
ve ülke genelindeki 13 şubesiyle
sürdürmektedir. Ulusal ölçekte Türkiye
Gönüllü Teşekküller Vakfı, Türkiye
Gençlik STK’ları Platformu, Türkiye
Alkol Politikaları Platformu ve Türkiye
Aile Platformu organizasyonlarında
çalışmaktadır. Küresel alanda ise 48

ülkenin örgütlü sağlık ve sosyal hizmet
kuruluşlarının üye olduğu Federation of
Islamic Medical Associations kuruluşuyla
ortak çalışmaktadır. Vakıf, 2017
yılında Federation of Islamic Medical
Associations’a dört yıllığına başkan
seçilmiştir.

Sokakta yaşayan ve/
veya çalıştırılan çocuklar,
yaşadıkları ortamlarda
her türlü ihmal, istismar,
sömürü ve kötü davranışa
maruz kalan, aile veya
yasal yakınlarıyla bağları
kısmen ya da tamamen
kopmuş, risklere karşı
kendilerini koruyamayan
çocuklardır.
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KÂR AMACI GÜTMEYEN
KURULUŞLARA YÖNELİK

KADIN
İSTİHDAMININ
ARTIRILMASI
MALİ DESTEK PROGRAMI
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Şefkatli Eller İş Başında
PROJENİN ADI:
Şefkatli Eller İş Başında

YARARLANICININ
ADI:
Sarıyer
Kaymakamlığı

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
654.661,18 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%89,44 - 585.521,00 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği,
İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü, Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sarıyer İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sarıyer Hüseyin
Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü, Sarıyer Balahatun İlkokulu Müdürlüğü, Sarıyer Halk Eğitim Merkezi ve
Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü, Evde Bakım Derneği, Türkiye Alzheimer Derneği

İ

stanbul ilindeki sağlık
sektöründe kadın istihdamını
artırmak suretiyle ev
ortamında bakımlarını
sağlamak bu projenin ortaya
çıkış nedenidir. Proje ile
Sarıyer ilçesindeki 180 ev
hanımına Hasta ve Yaşlı
Hizmetleri / Hasta ve Yaşlı
Refakatçisi Sertifika Programını
uygulayarak Sarıyer’de
sağlık sektöründe kadın
istihdamını artırmak suretiyle
ilçedeki hasta ve yaşlıların ev
ortamında bakımını sağlaması
amaçlanmıştır. Aynı zamanda
çalışmayan ev hanımlarının
sağlık sektörüne katılımlarının
sağlanması yoluyla mali
olarak güçlenmelerini ve
ev ekonomilerine katkıda
bulunmalarını sağlamak bu
projenin temel hedeflerindendir.
Proje kapsamında 110
faydalanıcı dezavantajlı kadın
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri/Hasta
ve Yaşlı Refakatçisi eğitimini
bitirerek sertifika almıştır.
Projenin bitiş tarihi itibariyle 17
kadın istihdam edilmiştir. 20
modül kapsamında 834 saatlik,
60 “Hasta ve Yaşlı Hizmetleri“
ve “Hasta ve Yaşlı Refakatçisi”
eğitimi verilmiştir. Staj ve
uygulamaları izleme etkinliği
sonunda 62 kursiyere Staj ve
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Uygulamaları İzleme Etkinlik
belgesi verilmiştir. Eğitim notları
kitapçık haline getirilerek tüm
kursiyerlere 13 set kitapçık
verilmiştir. Proje yürütücüsü,
iştirakçiler, tüm paydaşlar ve
sektör temsilcilerinin katılımı ile
2 toplantı yapılmıştır. Şefkatli
Eller İş Başında İstihdam Ofisi
kurulmuştur.
Proje ile Sarıyer ilçesinde ev
hanımlarının, sağlık sektörüne
katılımlarının arttırılması yoluyla
mali olarak güçlenmesine
ve ev ekonomisine katkı
sağlamalarına destek
olunmuştur. İlçe halkı hasta
ve yaşlı bakımı konusunda

daha iyi bir yaşam sürme ve
hizmet alma fırsatı edinmiştir.
Kursiyerlerin edindikleri
mesleki bilgi ve maddi özgürlük
ile özgüvenleri gelişmiş,
daha girişimci bir kadın
toplumu oluşturulmuştur.
Sağlık sektöründe kadın
istihdamının sayısı artırılarak
hasta ve yaşlıların kendisini
rahat hissettiği ev ortamında
bakımları sağlanmıştır. Hasta
ve Yaşlı Hizmetleri/ Hasta
ve Yaşlı Refakatçisi modüler
programı, yararlanıcıların yaşam
düzenini sağlamış, hastanın
beklentilerine cevap verip,
görev talimatına riayet ederek

hasta yakınlarının da sorumluluk
ve sıkıntılarını azaltmıştır. Proje
eğitimlerinin verildiği Sarıyer Hüseyin
Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesinde oluşturulan laboratuvarlar
sayesinde lise çağındaki örgün eğitim
öğrencileri için hasta ve yaşlı bakımı
alanı açılmıştır.

Sarıyer Kaymakamlığı

Sarıyer Kaymakamlığı kamu hizmeti
sunan, kar amacı gütmeyen bir kamu
iktisadi kurumudur. Proje faaliyetlerinin
sürdürülebilmesi için yeterli mali
kaynaklara sahiptir. Projeyi başarıyla
tamamlayabilmek için gerekli yönetim
kapasitesine, profesyonel yeterliliğe ve
niteliğe sahiptir.

Proje ile Sarıyer
ilçesindeki 180 ev hanımına
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri/
Hasta ve Yaşlı Refakatçisi
Sertifika Programını
uygulayarak Sarıyer’de
sağlık sektöründe kadın
istihdamını artırmak
suretiyle ilçedeki hasta ve
yaşlıların ev ortamında
bakımını sağlaması
amaçlanmıştır.
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Kadınlar İçin Meslek ve
İş Merkezi (KİMİM)
PROJENİN ADI:
Kadınlar İçin Meslek ve
İş Merkezi (KİMİM)

P

YARARLANICININ
ADI:
Etiler Soroptimist
Kulübü

rojenin ortaya çıkışının
temel nedeni Türkiye’de
kadınların istihdama
katılım oranlarının
düşüklüğüdür. Proje kapsamında
Fatih ilçesinde çalışmak isteyen
ancak mesleği bulunmayan
her bir eğitim modülü için 15’er
kadına 90-120 saat Bulaşıkhane
Personeli, Servis Elemanı ve Kat
Hizmetleri Görevlisi eğitimleri
verilmiş ve akabinde 12
işgünü staj imkânı tanınmıştır.
Ayrıca, toplumsal cinsiyet
eşitliğinin benimsenmesi
ile aile ve iş yaşamını
uyumlaştırmaya yönelik
düzenlemelerin kadınların
istihdamının artırılmasına
katkıda bulunabileceği
inancıyla, kursiyerlere
toplumsal cinsiyet farkındalığı
eğitimi verilmesi; aile ve iş
yaşamının uyumlulaştırılması
için kursiyerlerin ailelerinin
bilinçlendirilmelerine yönelik
seminerler düzenlenmesi;
kadınların işe uyum ve
performanslarının izlenerek
gerektiğinde takviye çalışmaları
yapılması da proje kapsamında
yer almıştır.
Projede 13 kişilik Alan Tarama
Ekibi oluşturulmuş ve ekibe
sahada dikkat edilmesi gereken
tutum ve davranışlar ile ilgili 1
tam günlük eğitim verilmiştir.
Akabinde 2000 hane ziyaretinde
bulunulmuş ve proje tanıtımı
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
278.484,00 TL

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
İstanbul İl Müdürlüğü (ASPBİİM),
İŞKUR İstanbul şubeleri ve Fatih
Belediyesi Kariyer Merkezi
ile işbirliği yapılmıştır. Pek
çok İlgili STK ve Halk Eğitim
Merkezleri bilgilendirilmiştir.
Alan çalışması sırasında olumlu
yanıt veren 37 kişiden 12, Kadın
Sığınma Evleri’nden 12, ASPBİİM
aracılığı ile ulaşılan Suriyeli
kadınlar arasından 13, İŞKUR
aracılığı ile 2, Fatih Belediyesi
veri tabanındaki 500 kadın
ile yapılan telefon görüşmesi
sonucunda 21 ve afiş, poster vb.
görünürlük malzemelerinden
bilgi sahibi olarak 7 kadın olmak
üzere toplam 67 kişi eğitim
programlarına kayıt yaptırmıştır.
Proje boyunca KİMİM
bünyesinde tam zamanlı çalışan
işe yerleştirme yetkilisi, hem
eğitim programları sırasında
katılımcılarla birebir görüşmeler
yapmış, hem de İŞKUR ile
ilişkileri sürdürerek istihdam
sağlayabilecek 200 işletmeye
ilişkin veri tabanı oluşturmuştur.
Proje kapsamında 30 kadar
kadın Toplumsal Cinsiyet
Farkındalığı Eğitici Eğitimi
almış, yüzlerce kişiye
toplumsal cinsiyet farkındalığı
kazandırılmıştır. 34 kişiye İş ve
Aile Yaşamının Uyumlaştırılması
Eğitimi verilmiştir. 43 kadın
eğitimlerini tamamlayarak

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%89,76 - 249.973,17 TL

sertifika almaya hak kazanmış
yasal prosedürler nedeniyle işe
yerleştirilemeyen 13 Suriyeli
kadın dışında kalan 19 kadına
iş bulunmuştur. 15 kadın
çalışmaya devam etmektedir.

Etiler Soroptimist
Kulübü

Etiler Soroptimist Kulübü
(ESK) toplumda kadının
konumunu güçlendirmek, kadın
haklarının tam ve adil olarak
uygulanmasını ve toplumun
her kesiminde kadınların karar
mekanizmalarına katılımını
sağlamak amacıyla, 23 iş ve
meslek kadını tarafından 1988
yılında kurulmuştur. Kadınların
bilinçlenme, bilinçlendirme
ve eylem yoluyla seslerini
duyurmalarını hedefleyen ESK,
ülke çapında 38 üyesi bulunan
ve tarihi 70 yıl öncesine dayanan
Türkiye Soroptimist Kulüpleri
Federasyonu (TSKF) üyesidir.

TSKF’nin hem Avrupa Soroptimist
Federasyonu’nun hem de 122 ülkede
kadınlar için çalışmalar yürüten
Uluslararası Soroptimist’in üyesi olması,
ESK’ne sesini dünyanın dört bir yanına
duyurma ve tüm dünya kadınlarının
vizyonu ve gücü ile hareket etme
olanağı sağlamaktadır.
Etiler Soroptimist Kulübü başta
eğitim ve ekonomik güçlendirme
olmak üzere; kadına karşı şiddetin
önlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin
sağlanması, sağlık ve çevre konularında
kadınlara ilişkin çalışmalarını 30
yıldır sürdürmektedir. “Gençlerimiz
Geleceğimiz” Kulübün kuruluşundan
itibaren yürütülen, gençlerin eğitimlerine
maddi katkıda bulunmanın yanı
sıra sosyal ve kişisel gelişimlerini de
güçlendirmeyi hedefleyen en uzun
soluklu projedir. Bu proje kapsamında
üniversite öğrencisi kızlar başta olmak
üzere yüzlerce gence burs verilmiş,
onlarcasının yurt içinde ve dışında liderlik
ve kişisel gelişim eğitimleri almaları,
koçluk ve mentorluk hizmetlerinden
yararlanmaları sağlanmıştır. “Hayata
Atılan İlmekler” Mardin’de 2005 yılından
beri yürütülen, kadınların geleneksel
halı sanatı öğrenerek meslek sahibi
olmalarını üretime, dolayısıyla ekonomik
ve toplumsal yaşama katılmalarını
hedefleyen etkin bir projedir. HAİP
ile 500’den fazla kadın meslek sahibi
edindirilmiş, kurulan atölye aracılığıyla
yüze yakın kadın ekonomik yaşama
dâhil edilmiş, düzenlenen geziler ve
çeşitli eğitimler, etkinliklerle sosyal
yaşamda daha fazla yer almaları

sağlanmıştır. 2015 yılında Fener-Balat’ta
kurulan Kadınlar İçin Meslek ve İş
Merkezi’nde de kadınlara meslek ve
iş edindirilmeye devam edilmektedir.
İkinci yıl açılan Çanta ve Hediyelik
Eşya Yapımcılığı kursunu tamamlayan
kadınlardan beşi ile atölye oluşturulmuş
ve bu sosyal girişim kadınların düzenli
gelir elde etmesini sağlamıştır. Modelin
başarısı ve kadınların talebi, üçüncü yılda
El Örgüsü Giysi, Aksesuar ve Ev Tekstili
Yapımcılığı eğitimi düzenleme ve başarılı
kadınların birlikte üretip kazanabileceği
bir girişim oluşturmaya yöneltmiştir.

Proje kapsamında Fatih
ilçesinde çalışmak isteyen
ancak mesleği bulunmayan
her bir eğitim modülü için
15’er kadına 90-120 saat
Bulaşıkhane Personeli, Servis
Elemanı ve Kat Hizmetleri
Görevlisi eğitimleri verilmiş
ve akabinde 12 işgünü staj
imkânı tanınmıştır.
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Anne - Çocuk Eğitim
Modeli ile Kadın İstihdam,
Kariyer Merkezi
PROJENİN ADI:
Anne - Çocuk Eğitim
Modeli ile Kadın
İstihdam, Kariyer
Merkezi

K

YARARLANICININ
ADI:
Tuzla Belediyesi

adınların işgücüne
ve istihdama
katılımlarının
artırılması
yoluyla ekonomik olarak
güçlenmesinin ve bölge
ekonomisinde daha aktif
rol almalarının sağlanması
ve kadınların, yukarıdaki
ana amaca ulaşmalarını
sağlarken eş zamanlı olarak
çocuklarını ihmal etmeden
yetiştirebilme imkânına
sahip olmaları bu projenin
temel amacıdır. Projenin
özel amaçlarını ise; Tuzla’da
ekonomik hayata katılmak
isteyen kadınları hedef
kitle edinen bir merkezin
kurulması ve kadınların
mesleki ve psikolojik olarak
desteklenerek sürekli olarak
kendini geliştiren, toplumda
iyi bir konuma sahip,
başarılı bireyler olmalarının
sağlanması oluşturmaktadır.
Bununlar birlikte kursiyerlerin
kariyer haritaları ile başarılı
olacakları meslek ve
eğitimlere yönlendirilmesi;
kariyer, yönetici geliştirme ve
işe geçiş eğitimleriyle işyeri,
iş hayatına entegrasyonun
kolaylaştırılması; çocuğu
olan kursiyerlere ücretsiz
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PROJE ORTAKLARI:
Tuzla
Kaymakamlığı,
İstanbul
Sebahattin Zaim
Üniversitesi

bakım hizmeti sunularak
istihdama katılımın
kolaylaştırılması; kursiyerlerin
periyodik takibinin yapılarak
varsa eğitim/danışmanlık
eksikliklerinin tamamlanması
proje kapsamında
öngörülmüştür.
Proje kapsamında, Tuzla Kadın
İstihdam ve Kariyer Merkezi
kurulmuştur. 575 kadın
birbirinden farklı konularda
düzenlenen eğitimler alarak
meslek edinmiştir. 350 adet
kariyer planı hazırlanmış ve
eğitim verilmiştir. Çocuk bakım
bölümü faaliyete geçmiştir.
1 çocuk gelişim uzmanı ve
2 okul öncesi eğitim hizmeti
personeliyle 240 seans hizmet
sunulmuştur.
Kursiyerlere ait 50 çocuk,
bakım hizmetlerinden
faydalanmıştır. Ayrıca,
kursiyerlere “Düşük Eğitim
Seviyesi Meslek Eğitimleri”
programında 1.080, “Yönetici
Geliştirme” programında
754, “Kariyer Gelişim”
programında 636, “İşe Geçiş
Eğitim” seminer programında
96 saat olmak üzere toplam
2.566 saat eğitim verilmiştir.

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
563.010,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%87,67-493.597,81 TL

21 bilgisayarlı bir uygulama
laboratuvarı oluşturulmuştur.
Ayda 15’er seans olmak
üzere 8 ay boyunca toplamda
240 seans kariyer planlama
ve rehberlik/yönlendirme
hizmeti verilmiştir. İstihdam
takip sistemi kurulmuştur.
Proje ile eğitim seviyesi
düşük olan kadınlara yönelik
meslek, kariyer gelişim ve
uygulamalı eğitimlerle bilgi,
beceri, donanım ve istihdam
edilebilirlikleri artırılmıştır.

Tuzla
Belediyesi

Tuzla Belediyesi, Tuzla’yı şehr-i
emin mantığıyla en az 20 yıl
sonrasını planlayarak geleceğe
taşımaktadır. Sahip olunan
hizmet kalitesi ve standartlara
yaşamın her alanına etki
eden projeler, yatırımlar ve
hizmetlerle ulaşılmaktadır.
7 gün 24 saat esasıyla
çalışan İletişim Merkezi,
beyaz masa ve mobil beyaz
masa ile iletişimi güçlü bir
belediyecilik sunulmaktadır.
Tuzla Belediyesi Gönül Elleri
Çarşısı’nda 3 bin kadın kent
gönüllüsüyle birlikte gerçek
ihtiyaç sahibi 14.792 aileye
düzenli olarak ayni ve nakdi

yardımlarda bulunulmaktadır.
272 ihtiyaç sahibi kadın
eğitilerek üretime katılmış,
sosyal açıdan dezavantajlı her
kesimi yaşamın içine dâhil
eden sosyal ve kültürel projeler
yürütülmüştür.
5 sosyal tesis, kültür merkezleri,
eğitim birimleri, spor alanları,
parklar, yeşil alanlar, halkın
kullanımına sunulan sahiller
ve tamamlanan 400’e yakın
projeyle, Tuzla bir çekim
merkezi haline getirilmiştir.
Tuzla’nın her alanda kalkınması,
bölgesinde bir çekim merkezi
olması, eğitim, sağlık ve
ulaşımı ile modern yaşamın
tüm imkânlarına sahip bir ilçe
olması yolundaki çalışmalara
devam edilmektedir. Tuzla
Belediyesi ilçeyi vizyon
projelerle geliştirmekte,
kimliğini koruyarak planlı
gelişmesini sağlamaktadır.
Belediye, 78 yeni projeyi daha
gerçekleştirme noktasındadır.
Tuzla için çizilen “Eğitim Kenti
Tuzla” ve “Denizle Anılan Tuzla”
vizyonu ile Tuzla’da yaşama
ayrıcalığını ve ilçenin günübirlik
ziyaretçi potansiyelini
arttıracak yeniliklerle hizmetler
sürdürülmektedir.

Proje kapsamında,
Tuzla Kadın İstihdam
ve Kariyer Merkezi
kurulmuştur. 575
kadın birbirinden farklı
konularda düzenlenen
eğitimler alarak meslek
edinmiştir. 350 adet
kariyer planı hazırlanmış
ve eğitim verilmiştir.
Çocuk bakım bölümü
faaliyete geçmiştir. 1
çocuk gelişim uzmanı
ve 2 okul öncesi eğitim
hizmeti personeliyle
240 seans hizmet
sunulmuştur.
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Sektör ihtiyacı odaklı
kalifiye eleman
yetiştirilmesi ve kadın
istihdamı; saha çalışması
Pendik
PROJENİN ADI:
Sektör ihtiyacı odaklı
kalifiye eleman
yetiştirilmesi ve
kadın istihdamı; saha
çalışması Pendik

YARARLANICININ
ADI:
Bahçeşehir
Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi

PROJE ORTAKLARI:
Pendik Belediyesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
494.065,28 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%86,68 - 428.263,29 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: Medeniyet Üniversitesi, Pendik Kaymakamlığı, Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği

P

roje reel sektör ihtiyacına
dayalı kalifiye eleman
yetiştirme ve kadın
istihdamını amaçlanmıştır.
“İstanbul’da kadınların işgücüne
ve istihdama katılımlarının
artırılması yoluyla kadınların
ekonomik olarak güçlenmesinin
ve ülke ekonomisinde daha
aktif rol almasının sağlanması”
genel hedefini gerçekleştirmeye
dönük olarak “kadınların istihdam
edilebilirliklerinin artırılması”
öncelik hedefine uygun olarak
hazırlanmıştır. Projede saha
uygulama alanı olarak Pendik ilçesi
belirlenmiştir. Proje aksiyonları
belirlenirken projenin yürütüleceği
sahadaki yerel kaynaklar ile
görüşülmüş, istihdam sahası olarak
seçilmesi planlanan meslek alanları
hakkında reel ihtiyacın neler
olduğu konusunda görüşmeler
yapılmıştır.
Bu kapsamda proje sonuçları ;
w Pendik ilçesinde pano, broşür,
ve internet portalı ile kadınlara ve
işverenlere ulaşıldı.
w Pendik İSMEK kursları, Pendik
ilçesi kadın eğitim merkezleri ve
kadın derneklerinde istihdamda
kalite faktörü ve kadın istihdamı
üst başlığında verilen seminerle
ile 500 kadına ulaşıldı. Farkındalık
oluşturma amacı ile verilen bu
seminerler ile projenin ileri ki
adımları hakkında bilgi verildi,
internet eğitim modülü tanıtıldı.
w İş adamları dernekleri avukat
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dernekleri ve diğer meslek
dernekleri ve kurumlarının yönetim
kurulları ile görüşüldü (5 adet ortak
akıl toplantısı). Bu toplantılarda
sektör ihtiyacının sayısal ve
nitelik boyutu ile ilgili firmaların
doldurmaları istenerek olan anket
ve soruların detayları konuşuldu,
hazırlanması planlanan internet
sitesinde nelere dikkat edilmesi
gerektiği konusunda fikir alındı.
w Yönetici asistanlığı sektör talepleri
doğrultusunda yönetici asistanlığına
paralel olarak konumlanabilecek
istihdam alanlarında kaliteli
eleman ihtiyacını karşılamak
için hangi baslıklarda eğitim
verilmesi gerektiği paylaşıldı.
Eğitim konusunda öneri yapan
firmaların eğitim alan kişilerin
program performansı ve genel
değerlendirmesi ile ilgili bilgilere
internet üzerinden nasıl ulaşılacağı
tarif edildi.
w Eğitim içerikleri ve eğitim
metaryelleri hazırlandı. Eğitim
içerikleri E-eğitim portalına
yerleştirildi. Firma önerileri ile
şekillenen sınavlar E-eğitim
portalına yerleştirildi. E-eğitim
modülü gerek is yoğunluğu
gerekse eğitim seviyesi sebebi ile
okuma güçlüğü çeken bayanların
kullanımını kolaylaştıracak şekilde
dizayn edildi. E-eğitim modülü ve
sınavlara 300 kadın katıldı.
w Tüm uygulamalı eğitimler ve
programlar çocuklu kadınların
katılımını kolaylaştıracak şekilde

ve zaman aralığında planlandı.
Uygulamalı eğitimlere 200 kadın
katıldı.
w Eleman talep edebilecek taraflar
ile program dahilinde E-eğitim,
Uygulamalı eğitim katılan ve belli
bir başarı seviyesini asan kadınların
bir araya getirildiği geniş katılımlı
toplantılar yapıldı. Bu toplantılarda
proje sunumu yapıldı ve ardından
tanışma masaları seklinde 30
firmanın katılımı ile 150 kadın bir
araya getirildi.
w Performans kriterlerini
tamamlayan kadınlar arasında 30
kadına staj imkanı tanındı.
w Proje kapanış toplantısı ile eğitim
programını bitiren hanımlara
sertifikaları verildi.

Bahçeşehir Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi

Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik
ve Doğa Bilimleri Fakültesi, fen

ve mühendislik bilimlerinin yanı sıra
evrensel değerleri de göz önünde
bulundurarak, yaşadığımız dünyanın
sorunlarına yaratıcı ve bilimsel
çözümler üreten, lider mühendisler
yetiştirmek amacı ile kurulmuştur.
Fakülte bünyesindeki bölümlerde
tamamen İngilizce eğitim verilmekte
olup, ders programlarının ve
içeriklerinin hazırlanmasında toplumun
bugünkü ve gelecekteki gereksinimleri
dikkate alınmıştır. Ayrıca mezunlarının
globalleşen dünyanın her yerinde görev
alabilmeleri hedeflenmiştir.
Bahçeşehir Üniversitesi’nin çağdaş
eğitim felsefesine paralel olarak;
Amerika, Avrupa ve Uzak Doğu’daki
seçkin üniversiteler ile öğrenci ve
öğretim üyesi değişim programları
ve ortak bilimsel çalışmalar
yürütülmektedir. Bu şekilde,
öğrencilerin ufuklarını genişletmeyi,
kültürel zenginliklere erişimlerini
sağlamayı ve onların etkin iletişim

tekniklerini kullanabilen bireyler olarak
topluma kazandırılması planlamaktadır.
Ayrıca CO-OP Programı çerçevesinde,
mezuniyet sonrası iyi iş bulmalarında
önemli kolaylıklar sağlayacak staj
yapma fırsatları da sunulmaktadır.
Toplamda 86 akademik personel, 12
laboratuvar, 11 ulusal ve uluslararası
projesi ile Bahçeşehir Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
çağdaş, kaliteli ve endüstriyle iç içe
bir mühendislik eğitimi sunmakta ve
mühendisliğe ilgi duyan gençleri birlikte
çalışmaya davet etmektedir.

Proje reel sektör
ihtiyacına dayalı kalifiye
eleman yetiştirme ve
kadın istihdamını
amaçlanmıştır.
81 İSTKA

Kadına Umut,
Topluma Hayat
PROJENİN ADI:
Kadına Umut, Topluma
Hayat

YARARLANICININ
ADI:
Bağcılar Sosyal
Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı

PROJE ORTAKLARI:
Bağcılar
Kaymakamlığı,
Bağcılar Belediyesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
782.382,90 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%86,85 - 679.492,53 TL

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

P

rojenin amacı Bağcılar
ilçesindeki kadınların
ekonomik olarak güçlenmesi
ve ülke ekonomisinde
daha aktif rol almalarıdır. İletişim
becerilerinin artması, verilen
psikolojik destek ve mesleki vasıf
kazandıran eğitimler ile kadınların
kendilerine olan güvenlerinin
gelişmesi ve açılan anaokulunda
eğitim alabilecekleri çocuklarıyla
iş yaşamında daha aktif rol
alabilmeleri hedeflenmiştir.
Bağcılar Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı’na kayıtlı olan
18-45 yaş arası mesleki vasfı
olmayan, öncelikli olarak eşinden
boşanmış veya eşi vefat etmişler
kadınlar için 10 branşta meslek
edindirme kursları açılmıştır.
Danışma görevlisi, kat hizmeti
elemanı, saça şekil verme ve
boyama, cilt ve vücut bakımı, kâğıt
çiçek yapımı, pasta yapımı ve
sunumu, özel gün ve nikâh şekeri
hazırlama, kadın giyim modelistliği
yardımcılığı, 4-6 yaş çocuk
eğitimi ve etkinliği, çağrı merkezi
elemanı kurslarında başarılı olan
kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı
onaylı sertifikalar verilmiştir.
Gelir getirici proje destekleri ile
kendi iş yerlerini açabilmeleri
için danışmanlık hizmeti Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı sosyal inceleme görevlileri
tarafından sunulmuştur. Ayrıca,
özgeçmiş hazırlıkları ve İŞKUR
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yönlendirilmeleri yapılmıştır. Kendi
işyerlerini açmak isteyen kadınlara
girişimcilik eğitimi, bireysel terapiler
ve iletişim ve davranış eğitimleri
verilerek kendilerine güvenmeleri
sağlanmıştır.
Proje kapsamında hedef grup
olan kadınların çocuklarını
bırakabilecekleri bir kreş
hizmeti sunulmuş, burada
çocuklara duygusal güven ortamı
oluşturulmuş, benlik kavramları
geliştirilmiş, dilleri zenginleştirilmiş
ve psikolojik destek sağlanmıştır.
Mesleki vasıf kazanan kadınlar,
iş hayatına atılarak ekonomik
özgürlüğünü kazanan, benlik
saygısı yüksek bireyler olarak
var olmuşlardır. Kendi iş yerini
açmayı hedefleyen kadınlar,

danışmanlık birimi vasıtasıyla işe
yönlendirilmiş ve desteklenmiştir.
Eğitimlerde yer alan kadınların
çocukların ise aldıkları kreş hizmeti
ile ince ve kaba motor becerileri
gelişmiş ve sosyalleşmişlerdir.
Proje ile kadınların iş gücüne
katılarak hanesinin ve çocuklarının
sosyo-ekonomik ihtiyaçlarını
karşılayabilmesi beklenmektedir.
Ayrıca ekonomide aktif, üretken
ve özgüveni yüksek kadınların
sayısının artması öngörülmektedir.

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 ve sosyal
yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik
etmek gibi amaçlarla kurulmuştur.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı 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
ve tedavi, katılım payı yardımları
yapmaktadır. Kurum, ulusal ve
uluslararası birçok projede gerek proje

sahibi gerekse ortak olarak yer almıştır.
Vatandaşlar, çocuklar ve gençlere
yönelik sosyal sorumluluk projeleri
başta olmak üzere Avrupa Birliği
projeleri ve Kalkınma Ajansı projeleri
planlanmakta ve yürütülmekte olup, bu
amaçla ilçedeki yerel yönetim, STK’lar,
belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ile ortak çalışmalar yürütülmektedir.

Projenin amacı
Bağcılar ilçesindeki
kadınların ekonomik
olarak güçlenmesi ve
ülke ekonomisinde
daha aktif rol
almalarıdır.
83 İSTKA

Gelişen İstanbul’un
Değer Yaratan Kadınları
PROJENİN ADI:
Gelişen İstanbul’un
Değer Yaratan Kadınları

YARARLANICININ
ADI:
Anadolu Eğitim ve
Sosyal Yardım Vakfı

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
372.360,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%89,98 - 335.067,67 TL

P

rojenin genel amacı genç
kadınların girişimcilik,
yaratıcılık, yenilikçilik ve
iş kurma alanında bilgi ve
becerilerinin artırılması; proaktif
bakış açısının ve çözüm odaklı
yaklaşımların arttırılması; girişimcilik
çerçevesinde rehberlik, danışmanlık
ve mentorluk hizmetlerinin
etkin olarak sağlanması; girişimci
olarak genç kadınların ekonomik,
profesyonel ve toplumsal yaşama
katılmalarında etkin olanakların
geliştirilmesi ve uzun vadede
İstanbul’un kadın girişimciliğine
yönelik model kent olarak ön plana
çıkmasıdır. Ayrıca bir girişimcilik
bilgi noktasının oluşturulması, kadın
girişimcilik portalının kurulması,
mentorluk çalışmaları, kapasite
geliştirme eğitimleri vb. yoluyla
girişimcilik alanında genç kadınları
iş hayatına hazırlamak, onların
yetkinliklerini ve profesyonel iletişim
ağlarını artırarak iş hayatına güçlü bir
başlangıç yapmalarını sağlamak ve
Anadolu Vakfı’nın kadın girişimciliği
alanında kurumsal kapasitesini
artırmak da projedeki amaçlar
arasında yer almaktadır.
İstanbul’da kadın girişimciliği
faaliyetlerinin merkezi olarak 1
Kasım 2015 tarihi itibariyle hizmet
vermeye başlayan “Kadın Girişimciliği
Danışmanlık ve Rehberlik Noktası”,
20–32 yaş arası üniversite öğrencisi
ve/veya üniversite mezunu genç
kadınlara destek vermek amacıyla
kurulmuştur. Danışmanlık ve
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Rehberlik Noktası’nda genç kadınlara
girişimcilik konusunda etkinlik
planlamaları, bilgi kaynakları
hizmetleri, rehberlik ve danışmanlık
hizmetleri gibi çeşitli hizmetler
verilmiştir. 2016 yılının Şubat ayı
içerisinde üç adet birer günlük
girişimcilik semineri düzenlenmiştir.
Seminerler kapsamında, 20–32
yaşlarındaki genç kadınlara fikirlerin
projeye, projelerin ise girişimciliğe
nasıl dönüştüğü anlatılmış, isteyen
kadın girişimcilerin proje fikirleri
ile iki hafta içerisinde başvuru
yapmaları istenmiştir. Her seminere
ortalama 100-125 genç kadının
katılımı gerçekleşmiştir. Bu sayede,
seminerler aracılığıyla 337 kadına
girişimcilik alanında eğitim verilmiştir.
İş fikri olan girişimci adaylarına
girişimcilik yolunda aydınlatıcı ve
pratik bilgiler sunmak amacıyla
beş günlük bir “İşimi Kuruyorum”
eğitimi gerçekleştirilmiştir. Nisan
2016 tarihinde gerçekleştirilen

eğitim, hem girişimci hem de
eğitmenlerden oluşan “girişimci
çalışma grubu” tarafından verilmiştir.
Eğitimin ardından genç girişimciler
iş planlarını hazırlanmıştır. “İşimi
Kuruyorum Eğitimi” ardından seçilen
15 adaya mentorluk ve danışmanlık
verilmiştir. Mentorluk ve danışmanlık
sayesinde, genç kadın girişimci
adayları, girişimcilikte olması gereken
en temel prensipleri, mentorlarının
deneyimleri aracılığıyla, yönetici
koçluğuyla, birebir ve doğal ortamda
öğrenme fırsatı elde etmişlerdir.

Anadolu Eğitim ve
Sosyal Yardım Vakfı

Kamil Yazıcı Aksaray’da, İzzet
Özilhan da Kayseri’de bu kültürel
miras ile yetişip 1940’ların sonunda,
bugün çok uluslu girişimci bir grup
olma misyonu doğrultusunda
hareket eden, dünyanın önde gelen
markalarıyla kurduğu ortaklıklar
ve gerçekleştirdiği işbirlikleriyle,

faaliyette olduğu her coğrafyaya değer
katmayı sürdüren Anadolu Grubu’nu
kurmuşlardır. Anadolu insanının en
belirgin özelliklerinden olan paylaşma
arzusu ile 1979 yılında, adını yaşadığı
topraklardan alan Anadolu Eğitim ve
Sosyal Yardım Vakfı kurulmuştur.
Vakfın amacı “dünya malı, dünyada kalır”
felsefesi ile paylaşmak, ülkemiz insanına
fayda sağlamak, bir nebze de olsa
dertlerine çare olmaktır. Temel değerlerini
insana ve topluma yatırım kaynağını ise
ortak akıl ve bir sosyal girişimci yaklaşımı
ile yönetebilme olarak belirleyen Anadolu
Vakfı, bu düşünce ile yurdumuzun dört
bir köşesine hastaneler, sağlık merkezleri,
yurtlar, okullar yapmıştır. Okumak isteyip
de maddi olanağı olmayan binlerce
öğrenciye burs sağlamıştır. Vakıf, değer
yaratmak ve bu değerleri Anadolu
insanının kılmak amacıyla 41 yıldır spora,
35 yıldır tarıma, 30 yıldır sinemaya, 25
yıldır tiyatroya, 10 yıldır turizme ve 12
yıldır Anadolu Sağlık Merkezi’nde verdiği
bedelsiz sağlık hizmetleri ile insana destek
olmak için çalışmaktadır.
Vakıf eğitim, sağlık ve sosyal yardım
alanlarında çalışmalar yapmakta olup,
insana yatırımı ilke edinen, ortak aklı
benimseyen, sosyal etkisi güçlü, kullandığı
kaynağı sosyal girişimci yaklaşımıyla
yönetebilen, toplumun desteklediği bir
sosyal değer olabilen ve bağışçılık alanında
vizyon oluşturan bir yapıya sahiptir.
Bunun yanı sıra, son yıllarda hazırladığı
ulusal projeler ile sosyal girişimcilik ve
kadın girişimciliği konularında çalışmalara
başlayarak, bu yönde etkin bir vakıf
olmayı hedeflemektedir. 39. yılını geride

bırakırken Anadolu Vakfı, sağlık ve
eğitim alanında 50’den fazla kalıcı eseri
hizmete sunmuş, ülkemize daha nitelikli
bir genç kuşak kazandırmak için 27.000
burs vermiş ve ihtiyaç sahibi binlerce
hastayı sağlığına kavuşturmak için destek
vermiştir.
Anadolu Vakfı finansal kaynağını Anadolu
Grubu şirketlerinin yanısıra hayırseverlerin
yaptığı bağışlardan da sağlamaktadır.
Vakıf bu bağlamda şeffaf raporlama ve
hesapverebilirliğe özen göstermekte,
toplumsal hizmetlerini en üst düzeyde
artırabilmek amacı ile kaynaklarını etkin
bir şekilde kullanmaya ve geliştirmeye
önem vermektedir.

20–32 yaşlarındaki genç
kadınlara fikirlerin projeye,
projelerin ise girişimciliğe
nasıl dönüştüğü anlatılmış,
isteyen kadın girişimcilerin
proje fikirleri ile iki hafta
içerisinde başvuru yapmaları
istenmiştir.
85 İSTKA

Dezavantajlı Çocuklara
Hayat Rehberi
Yetiştirme Projesi
PROJENİN ADI:
Dezavantajlı Çocuklara
Hayat Rehberi
Yetiştirme Projesi

YARARLANICININ
ADI:
Mutlu Yuva Mutlu
Yaşam Derneği

PROJE ORTAKLARI:
İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürlüğü

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
552.333,47 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90 - 497.100,12 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: Biruni Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

P

rojenin temel amacı Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı’na
bağlı çocuk evlerinde kalan,
kimsesiz ve korunmaya
ihtiyacı olan çocuklar başta olmak
üzere benzer sorumlulukta hizmet
veren kamu ve özel kurumlarda
madde bağımlısı, suça sürüklenmiş
vb. konularda dezavantajlı
çocuklara hizmet veren ve hayat
rehberliği yapan sosyal hizmet
personeline yönelik bir yetiştirme
kursu açmak, böylelikle kadın
işgücü piyasası talebi ile işgücü arzı
arasındaki uyumu sağlayarak kadın
istihdamını artırmaktır.
Geliştirilen eğitim modülleri
doğrultusunda en az lise mezunu
ve işsiz kadınlara yönelik 40 kişi
kapasiteli “Dezavantajlı Çocuklara
Hayat Rehberi Yetiştirme
Kursu” açılmıştır. Uzman kadro
tarafından hazırlanan 7 kitabın
içeriğinde oyun, beslenme, bakım,
rehabilitasyon, şiş örücülüğü,
hijyen, Türk mutfağı, ilk yardım,
ihmal, istismar, travma, sportif ve
sanatsal etkinlikler gibi alanlarda
kapsamlı beceri, gelişim ve eğitim
modülleri barındıran kurs, haftanın
5 günü devam etmiştir. Toplam
1140 saat kurs gören kursiyerler,
sertifikalarını almışlardır.
Proje kapsamında kurulan eğitim
merkezlerinde eğitim gören
kursiyerler ile beraber mevcut
sosyal hizmet personeli ve çocuk
evlerindeki bakım personeli,
mesleki ve kişisel gelişimlerini
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artırmak için hizmet içi eğitimler
almışlardır. Bu eğitimlerin yanında
uzman kadro tarafından travmayı
anlamak, çocukta mahremiyet,
çocuklara sınır koyma ve oyunun
iyileştirici gücü konularında
verilen bilinçlendirme seminerleri
mevcuttur.
Eğitim merkezlerinde oluşturulan
beceri ve yetenek atölyelerinde
kursiyerler ve mevcut sosyal
hizmet personeli 144 saat drama,
168 saat ebru, 48 saat görgü
kuralları ve 16 saat sosyal hayatta
etkili iletişim eğitimi almıştır.
Ayrıca, atölye çalışmalarına
katılarak hizmet ettikleri çocuklarla
nitelikli vakit geçirmişlerdir.
İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı Çocuk Hizmetleri
Genel Müdürlüğü’ne bağlı
çocuk evleri başta olmak üzere
benzer sorumlulukta hizmet

veren kamu ve özel kurumlarda
dezavantajlı çocuklarla çalışan
bakım elemanlarına, kursiyerlere
ve sosyal hizmet personeline
eğitim merkezinde istihdam
edilen psikologlar tarafından
danışmanlık yapılmış ve personelin
iyi olma halinde, işine olan
sevgisinde ve motivasyonunda
artış gözlemlenmiştir. Psikolojik
danışmanlık faaliyetleri kapsamında
51 kadına bireysel terapi, 42
kadına grup terapisi, 30 aileye aile
danışmanlığı, 62 bireysel görüşme,
32 kişiye bilişsel davranışçı terapi,
15 kişiye kalp merkezli hipnoterapi,
64 kişiye MMPI, 60 kişiye Benim
Renkli Dünyam ve 90 kişiye Bir
Ağaç Çiz Testi uygulanmıştır. Tüm
bu faaliyetler, personelin kendi
içinde ve çocuklarla yaşadığı
çatışmalara çözüm önerileri
getirmiştir.

Mutlu Yuva Mutlu
Yaşam Derneği

Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği,
kimsesiz ve korunmaya ihtiyacı olan
çocukların her türlü maddi ve manevi
ihtiyaçlarını sevgi dolu bir yuvada
karşılamak amacıyla 2010 yılında
kurularak, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı ile yapılan işbirliği protokolü
çerçevesinde faaliyetlerine başlamıştır.
2018 yılı itibariyle 65 çocuk evi açarak
yüzlerce çocuğa hizmet vermeye
devam etmektedir. Derneğin misyonu;
devlet koruması altındaki çocukların
topluma değer katan, üreten, milli ve
manevi değerlere sahip, 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. Derneğin vizyonu;
devlet koruması altındaki çocuklara
yönelik toplumsal farkındalığı artırmak,
ailelerin risk altındaki çocuklara yönelik
faaliyetlere gönüllü projeler aracılığıyla
katılımını sağlamak, devletin ilgili
birimlerine saha çalışmaları hakkında
önerilerde bulunmak ve ülkemizin
bu alanda öncü kuruluşlarından biri
olmaktır.

Geliştirilen eğitim
modülleri doğrultusunda en az
lise mezunu ve işsiz kadınlara
yönelik 40 kişi kapasiteli
“Dezavantajlı Çocuklara Hayat
Rehberi Yetiştirme Kursu”
açılmıştır.
87 İSTKA

İstanbul Kadın İstihdam
ve Girişimcilik Merkezi
Projesi
PROJENİN ADI:
İstanbul Kadın İstihdam
ve Girişimcilik Merkezi
Projesi

YARARLANICININ
ADI:
Fatih Sultan Mehmet
Vakıf Üniversitesi

PROJE ORTAKLARI:
Esenler Belediyesi,
Üsküdar Belediyesi,
İstanbul Gıda ve
İhtiyaç Maddeleri
Perakendeciler
Derneği, Sosyal
Politikalar Derneği,
İstanbul Aile ve Sosyal
Politikalar, Ruh Sağlığı
Derneği

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
747,600.00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%89,72 - 670,733.90 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Türk Hava Yolları A.O., Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş, LC
Waikiki Mağazacılık A.Ş., Ziylan Mağazacılık ve Paz. A.Ş

G

ünümüzde ekonomik ve
toplumsal kalkınmaya
doğrudan etkisi olan işsizlik
ve istihdam, ülkelerin
önemle üzerinde durmaları
gereken bir konu haline gelmiştir.
Toplumsal ve ekonomik kalkınma
sürecinde kadınların etkin biçimde
yer alması, kadınların işgücüne
katılımının ve istihdamının
arttırılması, bireysel ve toplumsal
açıdan sürdürülebilir kalkınmanın
gerçekleştirilebilmesinde önemli
bir unsurdur. Bu çerçevede
kadın istihdamının artması;
kadın yoksulluğunun önlenmesi,
haneye giren daha yüksek gelir
ve daha iyi yaşam standartlarına
kavuşmak anlamına gelmektedir.
Bu projenin amacı dezavantajlı ve
işsiz kadınlara istihdam sağlamakla
birlikte; eğitim, danışmanlık, destek
ve kariyer planlaması yapmaktır.
Proje kapsamında kadın istihdamı
konusuna geniş bir çerçeveden
bakılarak istihdamın tüm
unsurlarını bir araya toplayan, ortak
çözümler üretilmesini sağlayan,
farkındalık yaratan, eğitim veren
ve danışmanlık yapan iki merkez
kurulmuştur.
Proje kurulan bu merkezlerin çatısı
altında; üniversite, yerel yönetimler
(belediyeler), kadınla ve istihdamla
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ilgili çalışmalar yapmakla yükümlü
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
ve sivil toplum kuruluşları ile
istihdam sağlayacak büyük ölçekli
işverenleri bir araya getirmeyi
hedeflemiştir. Proje kapsamında
kadına özgü sorunların çözümü
konusunda bir işbirliği merkezi
oluşturulmasının yanı sıra doğrudan
istihdama yönelik çalışmalar da
yapılmıştır.
Proje kadınların istihdam
edilebilirliklerinin ve kadın
girişimciliğinin artırılması ile iş
hayatının kadın dostu istihdam
ortamı yaratacak şekilde
iyileştirilmesi önceliklerine katkıda
bulunmayı hedeflemiştir.

Fatih Sultan Mehmet
Vakıf Üniversitesi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf
Üniversitesi, Başbakanlık Vakıflar
Genel Müdürlüğü tarafından 2010
yılında kurulan iki üniversiteden
biridir.
Üniversite, İstanbul’un merkezi
noktalarında konumlandırılan
tarihi önemi haiz yerleşkelerinde
eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.
16. asırda inşa edilmiş Yenikapı
Mevlevihane’si/Topkapı
Yerleşkesi, İslami İlimler Fakültesi
ve 6 enstitüyü bünyesinde
barındırmaktadır. 18. asırda
Humbaracı Kışlası olarak inşa edilen
Haliç Yerleşkesinde ise; Hukuk,

Mimarlık ve Tasarım, Mühendislik
Fakülteleri, Meslek Yüksek Okulu
ve üniversite-sanayi işbirliklerinin
yürütüldüğü uygulama ve araştırma
merkezleri bulunmaktadır. Edebiyat
Fakültesi’ne ev sahipliği yapan
Üsküdar Yerleşkesi, 16. Asırda III.
Murad’ın annesi Nurbanu Valide Sultan
adına Mimar Sinan’a inşa ettirdiği Atik
Valide Külliyesi’dir. Güzel Sanatlar
Fakültesi ile Güzel Sanatlar Meslek
Yüksek Okulu Kandilli’de, Eğitim
Fakültesi Küçük Çamlıca’da, rektörlük
binası ise Fatih’tedir. Üniversitede, 6
yerleşkede 450’ye yakın akademisyen,
200 idari personel ile 7 fakültede 18
bölüm, 5 enstitüde 16 yüksek lisans
ve 6 doktora programı ve 2 Meslek
Yüksek Okulu’nda 7 programla 6500
öğrenciye eğitim verilmektedir.
Üniversite, 65 ülkeden 500’ün üzerinde
öğrencisiyle ve uluslararası değişim
programları kapsamında 51 ülkeden
110 üniversiteyle yaptığı anlaşmalarla
dünyadaki bilinirliğini her geçen yıl
arttırmakta ve uluslararası bir kurum
olma yolunda hızla ilerlemektedir.
Diğer yandan, 11 araştırma ve
uygulama merkezi eliyle yurtiçi ve
yurtdışı birçok faaliyete ve protokole
imza atılmış; kazanılan, kazandırılan
hibe ve destek miktarı, 16 milyon
liraya ulaşmıştır.
Yenikapı Mevlevihane’si/
Topkapı Yerleşkesinde Türk Hava
Yolları sponsorluğunda kurulan
merkez kütüphanesinde ve tüm
yerleşkelerindeki kütüphanelerde
bulunan 300 bin yayınla hem
akademik ve idari personelinin, hem

de öğrencilerinin çalışmalarına kaynak
sağlamaktadır.
Geleceğin Türkiye’sine üretken ve
vizyoner nesiller yetiştirmek için
kendisini sürekli yenileyen, günceli
kollayan, her alandaki gelişmelerin
nabzını tutan Fatih Sultan Mehmet
Vakıf Üniversitesi, akademiye yeni bir
soluk getirme ve önümüzdeki yıllara
damgasını vurma hedefiyle hızla
büyümektedir.

Bu projenin amacı
dezavantajlı ve işsiz
kadınlara istihdam
sağlamakla birlikte; eğitim,
danışmanlık, destek
ve kariyer planlaması
yapmaktır.
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Ataşehir’de Yarınlarımız
İş’te Kadınlarımız
PROJENİN ADI:
Ataşehir’de Yarınlarımız
İş’te Kadınlarımız

YARARLANICININ
ADI:
Ataşehir İlçesi
Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakfı

PROJE ORTAKLARI:
Ataşehir
Kaymakamlığı

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.376.414 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%68,35 - 940.803,62 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ataşehir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Ataşehir
Belediyesi, İstanbul İŞKUR İl Müdürlüğü, Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği

P

roje Ataşehir ilçesinin
nüfusunun %50,38’ini
oluşturan kadınları
ekonomik ve sosyal anlamda
desteklemek; eğitim eksikliği,
ekonomik nedenler ve çocuk sahibi
olma gibi nedenlerden dolayı
meslek edinememiş işsiz ve vasıfsız
olan kadınları iş-meslek sahibi
yapmak ve daha sosyal, mutlu,
üretken ve özgüven sahibi bireyler
olmalarına katkıda bulunmak
düşüncesi ile ortaya çıkmıştır.
Bu proje ile kendi işini kurmak
isteyen kadınların girişimciliklerini
cesaretlendirmek, danışmanlık
yapmak, seminer ve mesleki geziler
ile kadınların sosyalleşmelerine
katkıda bulunmak, kadınlara
istihdama yönelik mesleki eğitim
vermek ve çocukları için ücretsiz
bakım hizmeti almalarını sağlamak
amaçlanmıştır. Ayrıca kadınların iş
bulmaları ve iş kurmaları için onlara
İŞKUR tarafından danışmanlık
verilerek istihdamlarına katkıda
bulunmak amaçlanmıştır.
Proje kapsamında Ataşehir
Halk Eğitim Merkezi’ne bağlı
yiyecek-içecek hizmetleri alanı
atölyesi iyileştirilmiş ve yeni bir
seramik atölyesi kurulmuştur.
Bu atölyelerde kadınlara aşçı
yardımcılığı, seramik biçimlendiricisi
ve çini işlemeci meslekleri
edindirilmiştir. Aşçı yardımcılığı
alanında işbaşı eğitimler verilmiş
ve kadınlar istihdam edilmiştir.
Mevlana Mesleki ve Teknik
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Anadolu Lisesi’nde giyim-üretim
teknolojisi alanı atölyesi ve dört
derslikli anaokulu binası kurulmuş
ve kadınlara düz dikiş makineciliği
eğitimi verilmiştir. Çocuk bakım
elemanı alanında kadınlar meslek
edinerek, kreş ve anaokullarda
İŞKUR aracılığı ile işbaşı eğitimlerle
desteklenmiş ve günlük ücret
almaları sağlanmıştır. Kursiyer
çocuklarına eğitimleri süresince
bakım hizmeti sağlanmıştır. Giyim
bölümü ve çocuk gelişimi bölümleri
olan Kız Meslek Lisesi öğrencileri,
eğitimlerini uygulamalı olarak
sürdürmektedirler. Ayrıca, mantar
yetiştiriciliği eğitim ve uygulama
seraları kurulması için bir alan
tahsis edilmiş ve uygulamalı
mantar yetiştiriciliği eğitimi
verilmesi için 2 adet mantar serası
kurulmuştur. Gıda mantar, meyve
ve sebze işleme ve gıda sektörü
ile ilgili eğitim vermeyi amaçlayan
eğitime uygun tasarlanan tesiste;
ofis, toplantı ve eğitim salonu,

çalışanlar için sosyal alan ve küçük
ölçekli örnek gıda üretim ve işleme
tesisi kurulmuştur. Mantar üretim,
işleme ve uygulama binası ile
seraları kurularak kadınlar mantar
yetiştiriciliği ve organik tarım
alanlarında eğitilmişlerdir. 16-50 yaş
arası 107 kadına proje kapsamında
farkındalık eğitimi verilerek
tekstil, seramik biçimlendirme,
çini işlemeciliği, çocuk bakım
elemanı, düz dikiş makineci ve
mantar yetiştiriciliği alanlarında
mesleki kurslar düzenlenmiş ve
sertifikalandırılmışlardır.
Kursiyer çocuklarının bakımının
sağlanması amacıyla prefabrik
anaokulu kurulmuş olup 20
kursiyer çocuğu bu hizmetten
ücretsiz yararlanmıştır. Bu
kadınların kariyerlerinde
ilerleme ile kaliteli ve güvenilir
istihdamlarına yönelik İŞKUR
Kadıköy Bölge Müdürlüğü ile ortak
çalışmalar yapılmıştır. Genç girişimci
kadınların başarılı işletmeler

kurmalarını sağlamak için iş kurma
fikri olan 20 kadına KOSGEB tarafından
70 saatlik Uygulamalı Girişimcilik
Eğitimi verilmiş ayrıca Ataşehir Halk
Eğitimi Merkezinde de 58 kadına
girişimcilik eğitimi verilmiştir. Eğitimler
süresince 531 kadına kendi alanlarında
14 adet seminer verilmiş, 3 adet
mesleki gezi ve 3 adet sektörel
bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.
37 firmaya işe yönlendirme amaçlı
ziyaretler yapılmış ve 32 kursiyer
kadın yönlendirilmiştir. Toplam 58
kadına istihdam çalışması yapılmış ve
12 kadın istihdam edilmiştir.

Ataşehir İlçesi Sosyal
Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı

Ataşehir ilçesi Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakfı’nda kararlar
mütevelli heyetince alınmaktadır.
Vakfın sekretarya hizmetlerini vakıf
müdürü yapmaktadır. Vakıf, Ataşehir
Kaymakamlığının birinci katında
hizmet vermekte ve hizmetlerini
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Genel Müdürlüğü’nden aktarılan
ödeneklerle karşılamaktadır. Vakıf,
3294 sayılı yasa ile kurulmuştur.
Bu kanunun amacı; yoksullukla
mücadele edilmesi, temel ihtiyaçlarını
karşılamaktan yoksun nüfusun
en yoksul diliminde yer alan
vatandaşlara doğruluk, eşitlik ve
objektiflik kriterlerine bağlı kalarak
sosyal yardımlarla desteklemektir.
Bu kapsamda yardım talebi ile ilgili
müracaatların ikamet kaydının
bulunduğu ilçe kaymakamlığı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı’na yapılması gerekmektedir.
Başvuruya müteakiben yapılan
inceleme sonucunda yardım alma
konusunda uygun şartları taşıdığı
tespit edilenlerin hanelerinde yapılan
inceleme raporu doğrultusunda ilçe
kaymakamı başkanlığında toplanan
vakıf mütevelli heyetince mevcut
talepler mevzuat çerçevesinde
değerlendirilerek, verilecek kararla
ayni, nakdi, gıda, eğitim, sağlık afet ve
diğer yardımlardan faydalandırılmalar
sağlanmaktadır. Ayrıca vakıf, mikro
kredi desteği ile maddi imkânı yetersiz
kişilere iş kurmalarında da yardımcı
olmaktadır.

Proje kapsamında
Ataşehir Halk Eğitim
Merkezi’ne bağlı yiyecekiçecek hizmetleri alanı
atölyesi iyileştirilmiş ve
yeni bir seramik atölyesi
kurulmuştur.
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İstihdam Garantili
Mutfak Atölyeleri
PROJENİN ADI:
İstihdam Garantili
Mutfak Atölyeleri

YARARLANICININ
ADI:
Hanımlar Eğitim ve
Kültür Vakfı

PROJE ORTAKLARI:
İstanbul Kadın ve
Kadın Kuruluşları
Derneği

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
630.350,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90 - 567.315,00 TL

P

roje, kadınların işgücüne
katılımlarının düşük
olmasından kaynaklanan
ekonomik sorunların
çözümüne katkı sunmak amacıyla
gerçekleştirilmiştir. Proje
kapsamında sosyo-ekonomik
düzeyi düşük kadınların yiyecek
sektöründe iş bulmalarını
kolaylaştıracak, kadınların bu
piyasadaki avantajlı konumlarını
güçlendirecek Hayat Boyu Öğrenme
Yaygın Eğitim Programı kapsamında
belirlenmiş “Pastacı Çıraklığı”
ve “Aşçı Çıraklığı” modülleriyle
sektöre yönelik sertifikalı meslek
edindirmeye yönelik meslek
kursları düzenlenmiştir. Proje
sonunda eğitim alanların yaklaşık
%20’sinin, takip eden bir yıl içinde
ise en az %40’ının mesleğe uygun
bir işte istihdam edilmelerine
öncülük sağlanmıştır, Eğitim alan 5
kadının kendi işlerini kurması için
rehberlik sağlanmış, mikro kredi
veya diğer desteklere (KOSGEB)
yönlendirmeler yapılmıştır.
Yiyecek-içecek sektöründen
HEKVA’ya gelen eleman taleplerine,
projede eğitim alan kadınlar
yönlendirilmiş ve süreçleri takip
altında tutulmuştur.
Projede eğitimlere katılan
kadınlara kariyer, iş hayatı, yasal
haklar, psikolojik farkındalık
ve güçlendirme, kişisel gelişim
ve koçluk, işe yönlendirme/
yerleştirme gibi konularda
rehberlik hizmeti verilmiş,
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sosyal açıdan güçlenmelerine ve
istihdam edilebilirliklerine destek
sağlanmıştır. Eğitimlere katılan
kadınların çocuklarına ve eşlerine
psikolojik danışmanlık hizmeti
sağlanmış, aile temelli sosyal
sorunlarına destek verilmiştir.
Ayrıca, eğitim alan kadınların
okul çağındaki çocuklarının
ücretsiz ders takviyeleri ile eğitim
başarılarını arttırmak amacıyla
hafta sonu eğitim programları
düzenlenmiştir. Proje süresince
kadınların iş hayatına katılımlarını
teşvik etmeye yönelik seminerler
düzenlenmiştir.
HEKVA’a ait yeni bir endüstriyel
standartta mutfak atölyesi
kurulmuş ve mesleki eğitimlerin
uygulamaları atölyede
gerçekleştirilmiştir. Sürdürülebilirlik
kapsamında mesleki eğitimler proje

sonrasında da devam ettirilmiştir.
Projenin temel yararlanıcıları;
pastacı ve aşçı çıraklığı meslek
kurslarına katılan 88 kadın
olmuştur. Bu kadınların 26’sı aşçı
çıraklığı, 62’si pastacı çıraklığı,
4’ü hem aşçı hem de pastacı
çıraklığı eğitimini tamamlamışlar
ve sertifikalarını almışlardır. Proje
kapsamındaki diğer yararlanıcı
gruplar ise hedef grupla bağlantılı
olarak şu şekildedir: okula giden 49
çocuk, 53 psikolojik desteğe ihtiyacı
kadın ve çocuk, 7 aile danışmanlık
hizmetinden faydalandırılan eş,
mesleki ve kişisel gelişim için
düzenlenen seminerlere katılan 441
kadınlardır.

Hanımlar Eğitim ve
Kültür Vakfı

Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı

kurulduğu 1988 yılından bu yana
“toplumun ekonomik yoksunluk
içerisinde bulunan kesimlerini kendi
kendine yeter duruma getirmek,
kültürel ve sosyal zenginliğe
ulaşabilme zemini hazırlamak, sivil
toplum ve yardımlaşma bilincini
toplumda yaygınlaştırarak zıtlaşma ve
kutuplaşmaları azaltmak” misyonuyla
çalışmalarını yürüten bir sivil toplum
kuruluşudur.
HEKVA, STK’ların kar gütmeyen
kuruluşlar olarak insanlar arasındaki
yardımlaşmayı artırdığı ve sivil
girişimlerin toplum hayatındaki
“geliştirmeci” rollerini çoğalttığı
bilincinden güç alarak, yoksul
öğrencilerin ve ailelerin, dul ve
yetimlerin gıda, giyim, yakacak,
sağlık vb. ihtiyaçlarının karşılanması,
ekonomik, kültürel ve eğitsel
düzlemlerde iyileştirmeye dönük
hizmetlerle donatılması amacıyla
kurulmuştur.
Vakıf, yardımlar dışında periyodik
olarak düzenlediği etkinliklerle farklı
sosyo-kültürel seviyeden birçok
kadına ulaşabilmektedir. Özellikle
maddi açıdan sorunları bulunan
ve bu sebeple eğitim olanakları
dışında kalan kadın ve gençler için
çeşitli açılımlar sağlamaktadır. Bu
kapsamda okul çağında olanlara
nakdi desteklerle eğitimlerine
devam etmeleri için imkânlar
oluşturulmakla beraber, konferans,
panel, seminer vb. etkinliklerle yeni
bakış açıları kazanmalarına da zemin
hazırlanmaktadır.

HEKVA kurulduğundan bu yana
yüzlerce ailenin ayni ve nakdi
ihtiyaçlarını organize bir şekilde,
evlerinde de inceleme yaparak
karşılamaktadır.

Projede eğitimlere katılan
kadınlara kariyer, iş hayatı,
yasal haklar, psikolojik
farkındalık ve güçlendirme,
kişisel gelişim ve koçluk, işe
yönlendirme/yerleştirme gibi
konularda rehberlik hizmeti
verilmiş, sosyal açıdan
güçlenmelerine ve istihdam
edilebilirliklerine destek
sağlanmıştır. Eğitimlere katılan
kadınların çocuklarına ve
eşlerine psikolojik danışmanlık
hizmeti sağlanmış, aile temelli
sosyal sorunlarına destek
verilmiştir.
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Engelli, Yaşlı ve Evde
Bakım Uzmanlığı
Alanında İstihdam
Garantili Meslek Kursları
PROJENİN ADI:
Engelli, Yaşlı ve Evde
Bakım Uzmanlığı
Alanında İstihdam
Garantili Meslek
Kursları

YARARLANICININ
ADI:
Darülaceze Vakfı

PROJE ORTAKLARI:
Sarıyer Rotary

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
385.450,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90-346.905,00 TL

Y

aşlı bakım, evde
bakım, engelli
bakım meslekleri
alanında başta sosyoekonomik açıdan dezavantajlı
grupta yer alan genç kadınlar
olmak üzere, İstanbul
genelinde kadınların meslek
edinmelerini sağlayarak işgücü
ve istihdama katılımlarının
arttırılması, hayat boyu
öğrenmede Avrupa Yeterlilik
Çerçevesi’ne (AYÇ) uygun
olarak söz konusu meslek
gruplarına yönelik Seviye
2-3 için Mesleki Yeterlilik
Kurumu’na (MYK) ulusal
yeterliliklerin geliştirilmesinde
katkı sağlanması ve bu yönde
sektörel ihtiyacın karşılanması
bu projenin temel amaçlarını
oluşturmaktadır.
Proje kapsamında engelli
bakım yardımcı uzmanlığı
meslek kursuna katılan
40 kadın ve yaşlı bakım
yardımcı uzmanlığı meslek
kursuna katılan 40 kadın
olmak üzere toplam 80 kadın
sertifikalandırılmıştır. Engelli ve
yaşlı rehabilitasyon ve bakım
merkezleri, özel ve devlet
hastaneleri ile bu sektörde
eleman ihtiyacı bulunan aracı
şirketlerde dahil toplam 50
kurum/kuruluş nihai faydalanıcı
olmuştur.
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Darülaceze Vakfı

Darülaceze Vakfı 1991 yılında
kurulmuştur. Vakfın öncelikli
amacı kimsesiz, bakıma
muhtaç, yaşlı ve sakat insanları,
sokağa terk edilmiş (0-6) yaş
grubu çocukları desteklemektir.
Vakıf kuruluşundan bu yana
Darülaceze Başkanlığı’na
bugüne kadar yapmış olduğu
sayısız hizmetlerin yanı sıra;
Darülaceze Camii Restorasyon
Tamamlama, Otomasyon
Sistemi, Meclis Heyet-Komisyon
Karar Modülü ve İhtiyaç
Bildirimi Modülü, Doğalgaz Hattı
Yenileme çalışmaları yapmıştır.
Ayrıca, Başkanlık personeline;
ilkyardım eğitimi, bası yarası
önleme eğitimi, günlük kişisel
bakım eğitimi, etik kurallar, iş

işbirliği ile Türkiye’de yapılan
“Engellilerin İstihdam Edilebilirliğinin
Artırılması için Teknik Yardım” ve IB,
GIZ ve Orman Bakanlığı işbirliği ile “3
Milyon Suriyeli 3 Milyon Fidan” projesi
yürütülmüştür. Birinci etabı İstanbul’da
bitirilen projede 800’ü Suriyeli 200’ü
Türk olmak üzere 1000 kişi istihdam
edilerek 4.225.864 ağaç ve fidan
dikilmiştir.
Suriyeliler ve hassas durumdaki
Türk vatandaşlarının geçici işçi
olarak istihdam edildiği “Yüz
Bin Ağaç” projesinin ikinci etabı
Gaziantep Belediyesi ile yürütülmeye
başlanmıştır, proje halen devam
etmektedir.
stresi ve öfke ve stres yönetimi
eğitimleri verilmiştir.
Vakıf tarafından İstanbul
Kalkınma Ajansı ”Engelli, Yaşlı
ve Evde Bakım Uzmanlığı
Alanında Kadın İstihdamı”
projesi uygulanmıştır. TİSVA ile
birlikte sürdürülen mikro kredi
projesiyle ekonomik özgürlüğü
bulunmayan, dar gelirli
kadınların küçük desteklerle
gelir getirici faaliyetlere
yönlendirilmesi ve ekonomiye
katılması sağlanmıştır. Bunlara
ek olarak, Erzurum, Gaziantep
ve İstanbul’daki Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı Sosyal
Hizmetler Müdürlüğü ile çeşitli
projeler yürütülmektedir. AB
projeleri kapsamında ise, HD
ve Hacettepe Üniversitesi

Proje kapsamında
engelli bakım yardımcı
uzmanlığı meslek kursuna
katılan 40 kadın ve yaşlı
bakım yardımcı uzmanlığı
meslek kursuna katılan 40
kadın olmak üzere toplam 80
kadın sertifikalandırılmıştır.
Engelli ve yaşlı rehabilitasyon
ve bakım merkezleri, özel
ve devlet hastaneleri ile bu
sektörde eleman ihtiyacı
bulunan aracı şirketlerde
dahil toplam 50 kurum/
kuruluş nihai faydalanıcı
olmuştur.
95 İSTKA

Mobil Çözümlerin Adresi:
Kadın
PROJENİN ADI:
Mobil Çözümlerin
Adresi: Kadın

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul Ticaret
Odası

PROJE ORTAKLARI:
İstanbul Ticaret
Üniversitesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
351.900,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90-316.710,00 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu, Teknopark İstanbul A.Ş, Kadın ve Demokrasi Derneği

İ

stanbul’da kadınların mobil
hizmetler ve internet
teknolojileri alanında
iş gücüne ve istihdama
katılımlarının artırılması
yoluyla kadınların ekonomik
olarak güçlenmesine ve ülke
ekonomisinde daha aktif rol
almasına katkı sağlanması,
üniversite-meslek odasısanayi işbirliği çerçevesinde
mobil hizmetler ve internet
teknolojileri alanında nitelikli
kadın iş gücünün ve kadın
girişimciliğinin arttırılması bu
projede amaçlanmıştır.
Mobil Çözümlerin Adresi:
Kadın projesi kapsamında
gerçekleştirilen örgün ve
uzaktan eğitimlere hedeflenen
100 katılımcı için toplam 483
kişi başvuruda bulunmuştur.
Proje ekibi ve eğitmenlerin
yer aldığı mülakat programı
sonunda, eğitim programı için
başlangıç ve ileri seviye olmak
üzere iki seviye belirlenmiştir.
Başlangıç seviyesi grubuna
32 ve ileri seviye grubuna 24
katılımcı seçilmiştir. Her bir
katılımcıya sunulan 180 saatlik
eğitime ek olarak 40 saatlik
“Mobil Teknoloji Tasarımı
Eğitimi” verilmiştir. Ayrıca, Mobil
Uygulama Geliştirme ve Tasarım
Eğitimleri sanallaştırılarak
uzaktan eğitim sistemine
entegre edilmiştir. Böylece,
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amacıyla danışmanlık faaliyetleri
düzenlenmiş, iş fikirlerinin
projelendirilmesi için mentörlük
hizmeti sunulmuştur. Bunun yanı
sıra, proje fikri olan katılımcılara
girişimcilik eğitimi toplam 70 saat
olmak üzere teorik ve uygulamalı
olarak sunulmuştur.
Oda bünyesinde Dijital Girişimcilik
Ödülleri Yarışması düzenlenmiş
ve 18 nitelikli projenin sunumu
yapılmıştır. Projeler sektör
temsilcileri, melek yatırımcılar ve
akademisyenlerden oluşan 16 jüri
üyesi tarafından değerlendirilmiş,
3 proje fikrine ödül olarak
Teknopark İstanbul A.Ş. Kuluçka
Merkezi’nde yer verilmiştir.		
		

İstanbul Ticaret Odası

projede hedeflenen katılımcı
sayısı 60 iken, 166 katılımcı
tarafından katılım sağlanmıştır.
Mobil Teknoloji eğitimlerini
başarıyla tamamlamış, mobil
teknolojiler alanındaki iş
fikrini hayata geçirmeye
istekli 30 proje katılımcısı
“Mobil Uygulama Geliştirme”
atölyesine katılım sağlamıştır.
Ayrıca, proje kapsamında eğitim
alan katılımcıların, sektöre

yönelik bilgi ve becerilerinin
arttırılması için mobil hizmetler
ve internet teknolojileri
alanında yer alan 15 girişimcinin
katılımıyla 13 söyleşi programı
düzenlenmiştir.
Proje kapsamında sunulan
mobil uygulama geliştirme ve
tasarım eğitimlerinin sonrasında
proje katılımcılarının iş
fikirlerinin ortaya çıkarılması ve
bu fikirlerin hayata geçirilmesi

İstanbul Ticaret Odası, 14
Ocak 1882’de Osmanlı
İmparatorluğu’nun son döneminde
ilk yerel Ticaret Odası olarak
kurulmuştur. Ülkemiz iş dünyasına
132 yıldır hizmet eden İstanbul
Ticaret Odası’nın faal üye sayısı
397.993’dür. Hem Türkiye’nin
hem dünyanın en eski ve büyük
mesleki kuruluşlardan biri olan
İstanbul Ticaret Odası’nın temel
önceliği üyelerinin mesleki
faaliyetlerinin kolaylaştırılması
ve hizmet verdiği İstanbul
Bölgesi’ndeki iş piyasasının
daha nitelikli, rekabetçi ve
yüksek katma değer üreten hale
gelmesidir.

Proje kapsamında
sunulan mobil uygulama
geliştirme ve tasarım
eğitimlerinin sonrasında
proje katılımcılarının
iş fikirlerinin ortaya
çıkarılması ve bu fikirlerin
hayata geçirilmesi
amacıyla danışmanlık
faaliyetleri düzenlenmiş, iş
fikirlerinin projelendirilmesi
için mentörlük hizmeti
sunulmuştur. Bunun
yanı sıra, proje fikri olan
katılımcılara girişimcilik
eğitimi toplam 70 saat olmak
üzere teorik ve uygulamalı
olarak sunulmuştur.

97 İSTKA

İş’te Destek
PROJENİN ADI:
İş’te Destek

YARARLANICININ
ADI:
Beylikdüzü
Belediyesi

PROJE ORTAKLARI:
Bahçeşehir
Üniversitesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
293.400,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90-264.060,00 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: İşkur İl Müdürlüğü, Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi

P

rojenin amacı, Beylikdüzü
ilçesinde yaşayan iş
arama sürecindeki
kadınların işgücüne
katılımı ve devamlılığı noktasında
bilinçlendirilmeleri ve kadın
dostu istihdam alanlarının
yaratılmasına ilişkin özel sektörün
bilinçlendirilmesidir.
Proje ile Beylikdüzü Kariyer
Merkezi’ne (BEYKAM) entegre
biçimde kadın istihdamında İş’te
Destek Birimi’ni kurarak projeye
başvurmak isteyen kadınlar için
bir merkez oluşturmuştur. İş’te
Destek Birimi’nde görev yapan
kariyer koçları, eğitim koordinatörü
ve hukuk danışmanı ile projeye
başvurmak isteyen kadınlar
proje hakkında bilgilendirilmiş ve
özgeçmiş kayıtları oluşturulmuştur.
Buna ek olarak, İş’te Destek
eşleştirme portalı oluşturularak
Beylikdüzü ilçesinde yaşayan
iş arama sürecindeki kadınların
ve Beylikdüzü’nde faaliyet
gösteren personel arayışında olan
işletmelerin aynı düzlem üzerinden
görülmesi sağlanmıştır. Portalın
şimdiye kadarki kadın kullanıcı
sayısı 1259’a ulaşmıştır.
İş Gücündeki Kadınlara Yönelik
Haklar ve Destekler el kitapçıkları
oluşturularak kadınlara analık
ve doğum durumu ile ilgili
haklar, çalışma saatleri hakkında
düzenlemeler gibi çalışma
yaşamında kadınlara sağlanan
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özel haklar hakkında temel
bilgiler sağlanmıştır. Ayrıca,
işletmelere yönelik kadın dostu
işletme kitapçığı ile işletmelerin
kadın dostu işletme olabilmeleri
için yapması gerekenler ve
sertifikalandırma süreçlerine ilişkin
bir bilgi kitapçığı hazırlanmıştır.
Kadınlara yönelik toplumsal
cinsiyet farkındalığı konulu
eğitim seminerleri ve mahalle
toplantıları ile 400 kadına ulaşarak
kadınların iş hayatındaki hakları
konusunda bilinçlendirilmeleri
ve iş hayatına aktif katılımları
konusunda motive edilmeleri
sağlanmıştır. Kadınların çalışma
hayatına dâhil olmalarının önünde
aile önyargılarının ne derece
etkili olduğunu görmek, proje
hakkında bilgilendirme sağlamak
ve düzenlenecek olan eğitim
seminerlerine katılımı artırmak
amaçlı düzenlenen beş mahalle

toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Uzman eğitimciler ve Bahçeşehir
Üniversitesi tarafından hazırlanan
eğitim programı kapsamında beş
adet seminer verilmiştir. “Kadın
Dostu İşletme” eğitim semineri
ile Beylikdüzü’nde faaliyet
gösteren 42 işletmeye kadın
istihdamına ilişkin politikalar ve
destekler ile toplumsal cinsiyet
eşitliği noktasında bilgilendirme
sağlanmıştır.
Eşleştirme toplantıları ile projeye
başvuran kadınlarla personel
ihtiyacı bulunan işletmelerin bir
araya gelmesini sağlanmıştır.
Böylece, proje uygulama
döneminde BEYKAM bünyesinde
120 kadın işe yerleştirilmiştir.

Beylikdüzü Belediyesi
İstanbul Büyükşehir Bölgesi’nin
Avrupa yakasında gelişmekte
olan bölgelerinden biri olan

Beylikdüzü, düzenli kent yapısı ile
dikkat çekmektedir. Geçtiğimiz
her yıl Beylikdüzü nüfusu düzenli
olarak artmıştır. Beylikdüzü, son
beş yıldır İstanbul Metropoliten
Alanı’ndaki diğer ilçelere oranla
nüfusu en çok artan ilçeler arasında
ilk beşte yer almaktadır. Nüfus artışı,
Beylikdüzü’nün gelişmekte olduğunu
ve yaşanabilir bir yer haline geldiğini
göstermektedir. Beylikdüzü, diğer
ilçelerle karşılaştırıldığında nüfus
yoğunluğu en düşük ilçelerden biridir.
Beylikdüzü’ndeki cinsiyet oranı %49
erkek,% 51 kadındır.
Belediyeler, 5393 sayılı Belediye
kanununda belirtilen kadınlar,
gençler ve çocuklara yönelik her
türlü sosyal ve kültürel hizmetleri
yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla
sosyal tesisler kurmak, meslek ve
beceri kazandırma kursları açmak,
işletmek veya işlettirmek, bu
hizmetleri yürütürken üniversiteler,
yüksek okullar, meslek liseleri, kamu
kuruluşları ve sivil toplum örgütleri
ile işbirliği yapmak gibi görevlere
sahiptir. Yetki alanları oldukça geniş
olan belediyeler, yerel stratejiler
üretip bunları uygulama kapasitesine
sahiptirler. Beylikdüzü Belediyesi
strateji üretirken ve uygularken
mikro düzeyde Beylikdüzü ilçesini
temel alırken, üretilen her projenin
aslında İstanbul’a hizmet olduğunun
bilincindedir. Beylikdüzü Belediyesi’nin
hedefi örnek bir belediye olmaktır.
Bu doğrultuda; gerçek bir demokratik
yönetim inşa etmek için karar verme

süreçlerinin her aşamasına vatandaşları
dâhil etmek, toplumsal cinsiyet
eşitliğini yaşamın her alanına yaymak,
uluslararası boyutta sosyal bir belediye
olmak, kültür ve sanatta komşuları
arasında önde gelen belediye olmak,
tüm eylemleri için halka hesap
verebilen şeffaf bir belediye olmak
hedeflenmiştir. Belediyelerin uzun
dönemli kalkınma planlarıyla uyumlu
olarak, yerel paydaşlar ile birlikte ortak
projeler üretmelerinin ve iyi uygulama
tecrübelerini paylaşmalarının gelişim
süreçlerine katkıda bulunması
öngörülmektedir.

Eşleştirme toplantıları ile
projeye başvuran kadınlarla
personel ihtiyacı bulunan
işletmelerin bir araya gelmesini
sağlanmıştır. Böylece, proje
uygulama döneminde
BEYKAM bünyesinde 120
kadın işe yerleştirilmiştir.
99 İSTKA

Maltepe Girişimcilik
Mutfağı
PROJENİN ADI:
Maltepe Girişimcilik
Mutfağı

YARARLANICININ
ADI:
Maltepe Belediyesi

PROJE ORTAKLARI:
Maltepe
Kaymakamlığı,
Kadınlarla
Dayanışma Vakfı

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
763.800,89 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90-687.420,80 TL

N

üfusu 500 bine dayanmış
Maltepe’de, kadınların
işgücüne katılması için
günümüzün en geçerli ve
sürdürülebilir sektörlerden biri olan
yeme ve içme alanında geleneksel
bilgi ve deneyimlerin geliştirmesine
yardımcı olunup, kadınların iş
bulma olanaklarının artırılmasına
katkı sağlanması amacıyla bu
proje gerçekleştirilmiştir. Projenin
ana hedef grubunu işsiz ve
kendi işini kurmak isteyen 1850 yaş aralığında 250 kadın
oluşturmaktadır.
Projenin temel amaçları: 100
kadına 70 saatlik girişimcilik eğitimi
vermek ve kendi işini kurmaya
yönlendirmek, 50 kadına 272
saat aşçı çıraklığı, 50 kadına 152
saat pastacı çıraklığı ve 50 kadına
288 saat servis elemanlığı eğitimi
vermek ve proje mutfağında ve
yerel işgücü piyasasında mesleğini
icra etmesine olanak sağlamaktır.
Proje kapsamında verilen
girişimcilik eğitimleri KOSGEB
tarafından, mesleki eğitimler ise
Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından
sertifikalandırılmıştır. Toplam
120 kadına girişimcilik eğitimi
verilmiştir. Girişimcilik mutfağı
kurulmuş; 65 kadına aşçı çıraklığı
eğitimi, 86 kadına pastacı çıraklığı
eğitimi verilmiştir.
Mesleki eğitim alan 2 kadın kurulan
mutfakta işe alınmış, 9 kadının
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1960 yılında kurulan Küçükyalı
Belediyesi de kaldırılarak
Maltepe’ye bağlanmıştır.
25.03.1985’te Kartal Belediyesi’ne
bağlanmıştır. 1992 yılında ise
Maltepe, Kartal ilçesinden ayrılıp
müstakil ilçe olmuş ve şuan ki
belediye kurulmuştur. İlçeye ait 18
mahalle bulunmaktadır.

yerel işletmelerde işe alınması
sağlanmıştır.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
ve Kadının İnsan Hakları ve Yeni
Çözümler Derneği ile işbirliği
kapsamında; kadının insan hakları
anayasal haklar, medeni haklar,
toplumsal cinsiyet eşitliği, iletişim,
kadına yönelik şiddet şiddete
karşı stratejiler, kadın ve sağlık
ve ekonomik haklar konularını
kapsayan 10 haftalık 40 saatlik KİHE
eğitimleri verilmiştir. Dezavantajlı
kadınların aldıkları eğitimler ile
farkındalıkları artmıştır.

Maltepe Belediyesi

Tarihi Bizans İmparatorluğu’na
dayanan ilçenin, 1928 yılın belediye
olma çalışmaları başlamıştır.

Maltepe’nin imar planı 1945’te
yapılmıştır. İmar planını izleyen
süreçte Maltepe’nin yerleşim
bölgesi demiryolu hattına paralel
gelişmiş, 1960’ dan sonra ise E-5
ile eşgüdümlü bir gelişim eğilimi
göstermiştir. 5200 hektar alan
üzerine kurulmuş olan Maltepe,
Kocaeli Yarımadası’nın güney
batısında, İstanbul ilinin Marmara
denizi kıyısında yer alır. Kartal,
Kadıköy, Samandıra, Sarıgazi,
Ümraniye ve Adalar Belediyeleri ile
komşudur.
12 Eylül 1980 sonrası Maltepe
Belediyesi 09.02.1981 tarih
ve 57 sayılı bildiri ile İstanbul
Anakent Belediyesine bağlı şube
müdürlüğüne dönüştürülmüştür.

İmar, su ve kanalizasyon,
ulaşım gibi kentsel alt yapı;
coğrafî ve kent bilgi sistemleri;
ruhsatlandırma işlemleri; çevre
ve çevre sağlığı, temizlik ve katı
atık; zabıta, itfaiye, acil yardım,
kurtarma ve ambulans; şehir
içi trafik; defin ve mezarlıklar;
ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar;
konut; kültür ve sanat; turizm ve
tanıtım; gençlik ve spor; orta ve
yükseköğrenim öğrenci yurtları;
sosyal hizmet ve yardım; nikâh;
meslek ve beceri kazandırma;
ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi
hizmetleri belediye faaliyetleri
içinde yer almaktadır.
İlçenin Marmara denizine kıyısı
olması, kültür varlıklarına sahip
olması ve Adalar manzarasına
sahip olması ayrıcalıklardan
bazılarıdır. Ayrıca, belediyenin
tarafsız yönetime sahip
belediyecilik anlayışına sahip
olması, hizmet odaklı ve halkla
etkin iletişime sahip konusunda
uzman personele sahip olması
ile çevre, veterinerlik, temizlik

ve sağlık hizmetlerinde yenilikçi,
gelişime açık projeler üreterek
sürdürülebilir belediyecilik
anlayışı ile çalışmalarına devam
etmesi de belediyeyi öne çıkaran
özelliklerdendir.

Projenin temel
amaçları: 100 kadına 70
saatlik girişimcilik eğitimi
vermek ve kendi işini
kurmaya yönlendirmek,
50 kadına 272 saat aşçı
çıraklığı, 50 kadına 152
saat pastacı çıraklığı ve
50 kadına 288 saat servis
elemanlığı eğitimi vermek
ve proje mutfağında ve
yerel işgücü piyasasında
mesleğini icra etmesine
olanak sağlamaktır.
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İstanbul’da Dar Gelirli
Kadınlar için Girişimcilik
Destek Birimleri
PROJENİN ADI:
İstanbul’da Dar
Gelirli Kadınlar için
Girişimcilik Destek
Birimleri

YARARLANICININ
ADI:
Kadın Emeğini
Değerlendirme Vakfı

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
283.714,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90-255.342,60 TL

P

rojenin ortaya çıkış nedeni;
İstanbul’da yaşayan mevcut
ve potansiyel mikro girişimci
yoksul kadınlara ulaşmak
ve onları ihtiyaçları doğrultusunda
desteklemektir. Mikro girişimci
yoksul kadınların arasında kendi
işini yapmak isteyen fakat henüz
bir iş planı olmayan, planı olan ama
uygulamamış, planını uygulamış
ama büyüme ve sürdürülebilirlik
için desteğe ihtiyaç duyan kadınlar
bulunmaktadır. Bu kadınlar genel
olarak bir iş kurmak, yönetmek
ve geliştirmek için yeterli finansal
ve teknik bilgi ve becerilere sahip
olmayan ve/veya bilgi ve beceriye
sahip olsa da motivasyon ve
özgüveni yeterli olmayan ve/veya
ilgili finansal ve teknik hizmet ve
kaynakları bilmeyen bir gruptur.
Bu projeyle, İstanbul’da dar gelirli
kadınlar arasında girişimcilik
kültürünün yaygınlaştırılması
ve girişimcilikle ilgili diğer
ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerle
buluşturulmaları yoluyla
girişimcilik kapasitelerinin
artırılması amaçlanmıştır. Bu
amaçla, İstanbul’da; Bahçelievler,
Kâğıthane, Kartal ve Maltepe’deki
kadın kooperatifleri bünyesinde
4 girişimcilik destek birimi
kurulmuştur. Bu birimler
aracılığıyla, Bahçelievler, Kâğıthane,
Kartal ve Maltepe’deki potansiyel
ve mevcut girişimci dar gelirli
kadınların girişimcilik alanında
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ihtiyaç duydukları; eğitim,
birebir danışmanlık/mentorluk,
bilgilendirme hizmetleri, iş
dünyası ile diyalog, rol modellerle
karşılaşma ve deneyim paylaşımı
olanaklarıyla ve diğer finansal
ve destekleyici hizmetlerle
buluşmaları sağlanmıştır. Proje
kapsamında 1811 kadın girişimlerini
başlatma ve geliştirmeye yönelik
cesaretlenmiş, ihtiyaçlarına yönelik
bilgi, beceri, etkileşim olanakları,
finansal veya diğer ilgili hizmetlere
erişerek girişimcilik kapasitelerini
geliştirmiştir. 4 birimde 53 eğitimle
593 kadına, 12 bilgilendirme
toplantısı/seminer yoluyla 458
kadına, 21 mentor toplantısı
yoluyla 331 kadına, yönlendirme/
bilgi merkezi faaliyetleriyle
ise 429 kadına ulaşılmıştır. 4
kadın kooperatifi yereldeki
dar gelirli kadınların ekonomik
yaşama katılımları konusunda

bilgilendirme ve danışmanlık
sağlayacak şekilde kapasitesini
geliştirmiş, erişim alanını ve
faaliyetlerini zenginleştirmiştir.
Girişimcilik destek birimlerinin
yaygınlaştırılmasında yararlı olacak
bir gönüllü uzmanlar havuzu
oluşturulmuştur. Proje kapsamında
işbirliği geliştirilen kurum ve
kuruluşlar, dar gelirli kadınlarla
doğrudan etkileşimde bulunarak
girişimcilik konusundaki ihtiyaçları
hakkında farkındalık geliştirmiş
ve hizmetlerini iyileştirmek üzere
değerlendirme yapma imkânı
bulmuşlardır.

Kadın Emeğini
Değerlendirme Vakfı

Kadın Emeğini Değerlendirme
Vakfı (KEDV) 1986 yılından beri dar
gelirli kadınların yaşam kalitelerini
ve ekonomik durumlarını
iyileştirmelerine destek olmak

ve yerel kalkınmada liderliklerini
güçlendirmek amacıyla çalışmalar
yürütmektedir. KEDV, dar
gelirli kadınların yoksullukla
mücadeledeki uzmanlıklarına,
ailelerini ve toplumu geliştirme
güçlerine inancıyla, onlarla ilkeli
bir ortaklık anlayışıyla çalışmakta,
tüm projelerini kadınların
ve çevrelerinin sinerjisiyle
geliştirmekte, yerel yönetimler ve
toplumdaki diğer aktörlerle işbirliği
yapmaktadır. KEDV tabandaki
kadınların yoksulluğa karşı ortak
ihtiyaçları etrafında örgütlenmeleri,
kalkınmada ve güçlü toplumlar
oluşturulmasında kadınların
öncülüğünün teşvik edilmesi
ve afet ve göç yönetiminde
kadınlarının katılımının
güçlendirilmesi alanlarında
çalışmalar yürütmektedir.

Bu projeyle,
İstanbul’da dar gelirli
kadınlar arasında
girişimcilik kültürünün
yaygınlaştırılması
ve girişimcilikle ilgili
diğer ihtiyaçlarına
yönelik hizmetlerle
buluşturulmaları
yoluyla girişimcilik
kapasitelerinin
artırılması
amaçlanmıştır.
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KÂR AMACI GÜTMEYEN
KURULUŞLARA YÖNELİK

SAĞLIK TURİZM
MERKEZİ
İSTANBUL
MALİ DESTEK PROGRAMI
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105 İSTKA

Sağlık Turizmi
Kapsamında İstanbul’da
Bir İlk: Kamu Sağlık
Hizmetlerinde
Uluslararası Akreditasyon
Sisteminin Kurulması
PROJENİN ADI:
Sağlık Turizmi
Kapsamında
İstanbul’da Bir
İlk: Kamu Sağlık
Hizmetlerinde
Uluslararası
Akreditasyon
Sisteminin Kurulması

YARARLANICININ
ADI:
İl Sağlık Müdürlüğü

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ:
Küçükçekmece
Belediyesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
600.771,44 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%85,86 - 515.844,25 TL

P

roje, İstanbul Mehmet
Akif Ersoy Göğüs Kalp
ve Damar Cerrahisi
Eğitim Araştırma
Hastanesi’nin hizmet
sunum kalitesinin ve fiziki
altyapısının iyileştirilerek
dünya standartlarında hizmet
vermesi amacıyla ortaya
çıkmıştır. Bu bağlamda,
uluslararası standartlara
uygun olacak şekilde
hastanenin entegrasyonu
sağlanarak, sağlık turizmi
hastalarının tercih önceliği
olan uluslararası JCI (Joint
Commission International)
akreditasyon belgesi
alınması hedeflenmiş ve
başarıyla JCI belgesi alımı
gerçekleştirilmiştir.
JCI akreditasyon belgesinin
alınmasıyla İstanbul
Mehmet Akif Ersoy Göğüs
Kalp ve Damar Cerrahisi
Eğitim Araştırma Hastanesi,
Türkiye’de bu belgeye
sahip olan ilk ve tek devlet
hastanesi olmuştur. Hastane
bu başarıyla diğer devlet
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İl Sağlık
Müdürlüğü

hastanelerine örnek teşkil
etmiş ve hizmet sunum
kalitesini arttırarak sağlık
turizmi faaliyetlerinde kamu
hastanelerinin de gelişiminin
önünü açmıştır.
Proje kapsamında hasta
merkezli standartlarının
ve sağlık bakım kurumu
yönetimi standartlarının
iyileştirilmesi sağlanmıştır.
Taslak dokümanlar
hazırlanmış, kalite yönetim
sisteminin etkin bir şekilde
kurulması, yürütülmesi,
denetlenmesi ve hastane
tarafından uygulamaya

alınması gerçekleştirilmiştir.
Tıbbi ve tıbbi olmayan
indikatörlerin tespiti,
ölçme, analiz ve iyileştirme
çalışmaları yapılmış, hasta
yatış koordinasyon birimi
kurulmuş ve JCI Sağlık Bakım
Kurumu Yönetim Standartları
kapsamında her çalışana bilgi
ve becerisini koruyabilmesi
için hizmet içi eğitimler
verilmiştir. Otomasyon sistemi
çalışmaları, insan kaynakları
istihdamının sağlanması,
denetim faaliyetleri ve JCI
belgelendirme denetimi
gerçekleştirilmiştir.

2008 yılı Aralık ayında kuruluş
çalışmalarına başlanan
hastane, Mart 2009 yılında
poliklinik hizmetine açılmış
ve 27 Mayıs 2009 tarihinde ilk
açık kalp ameliyatı başarıyla
gerçekleştirilmiştir. 28 Eylül
2009’da dönemin Başbakanı
Sayın Recep Tayyip Erdoğan
ve dönemin Sağlık Bakanı
Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ
tarafından kurumun resmi
açılışı gerçekleştirilmiştir.
Mehmet Akif Ersoy Göğüs
Kalp ve Damar Cerrahisi
Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, İstanbul Avrupa
yakasında kalp ve damar
cerrahisi alanında hizmet
veren Sağlık Bakanlığı’na
ait tek hastanedir. 2009
tarihinden bu yana kalp ve
damar hastalıklarının tanı
ve tedavisinde referans
olmayı başarmış ve dünya
tıp literatürüne katkı
sağlayan bir konuma gelmiş
durumdadır.

Proje kapsamında hasta
merkezli standartlarının ve
sağlık bakım kurumu yönetimi
standartlarının iyileştirilmesi
sağlanmıştır. Taslak
dokümanlar hazırlanmış,
kalite yönetim sisteminin
etkin bir şekilde kurulması,
yürütülmesi, denetlenmesi
ve hastane tarafından
uygulamaya alınması
gerçekleştirilmiştir.
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Turizmin Kalbi, Sağlığın
Merkezi İstanbul /
Sağlık Hizmetleri
Modernizasyon Projesi
PROJENİN ADI:
Turizmin Kalbi, Sağlığın
Merkezi İstanbul /
Sağlık Hizmetleri
Modernizasyon Projesi

YARARLANICININ
ADI:
Başkent Üniversitesi
İstanbul Sağlık
Uygulama ve
Araştırma Merkezi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.006.978,64 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90- 906.280,77 TL

B

u projeyle hizmet
kalitesini ve
fiziki altyapıyı
geliştirmek, kurumsal
kapasiteyi arttırmak,
reklam çalışmalarıyla
tanınırlığı yükseltmek ve
yatırımlar neticesinde hem
sektörün hem de bölgenin
gelişimine katkı sağlamak
amaçlanmıştır. Bu amaçla,
çalışanların yabancı dil vb.
eğitimler alması sağlanmış,
fiziksel iyileştirmeler ve tıbbi
cihaz teminleri yapılmıştır.
Pazarlama ve tanıtım
çalışmaları kapsamında
web sitesi güncellemeleri,
hasta broşürleri, billboard
reklamları gerçekleştirilmiştir.
Kuveyt ve Azerbaycan’da
iki fuara katılarak kurum ve
hizmetler tanıtılmıştır.

Başkent
Üniversitesi
İstanbul Sağlık
Uygulama ve
Araştırma Merkezi
Başkent Üniversitesi
İstanbul Sağlık Uygulama
ve Araştırma Merkezi
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Bu projeyle
hizmet kalitesini
ve fiziki altyapıyı
geliştirmek, kurumsal
kapasiteyi arttırmak,
reklam çalışmalarıyla
tanınırlığı yükseltmek
ve yatırımlar
neticesinde hem
sektörün hem de
bölgenin gelişimine
katkı sağlamak
amaçlanmıştır.

2007 yılından itibaren
Altunizade Mah. Oymacı
Sok. No:7 adresinde hizmet
vermektedir. Böbrek
ve karaciğer nakli dâhil
olmak üzere verilen sağlık
hizmetlerinde ihtiyaç
sahiplerine her zaman
kaliteli, çağdaş ve modern bir
anlayışla yaklaşılmaktadır.
Ülke genelinde yaklaşık 10

araştırma ve diyaliz merkezi
ile hizmet veren Başkent
Üniversitesi’nin bilgi birikimi
ve deneyimi, şüphesiz
merkezde de kendini
göstermektedir. Merkez,
İstanbul Anadolu Yakası’nda
hemen Avrupa Yakası köprü
girişinde bulunduğundan
kolay ulaşılabilir bir
konumdadır.
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Sağlık Turizmine
Yönelik Nitelikli Transfer
Hizmetleri Projesi
PROJENİN ADI:
Sağlık Turizmine
Yönelik Nitelikli Transfer
Hizmetleri Projesi

YARARLANICININ
ADI:
Fiziksel Engelliler
Vakfı

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
320.340,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90- 288.306,00 TL

P

roje ile İstanbul’da sağlık
turizmi sektörünün
geliştirilerek bölgenin bu
alanda uluslararası bir
çekim merkezi haline getirilmesi
genel hedefine uygun olarak
önemli bir ihtiyaç olan lojistik
konusunda engellilerin, ileri
yaşlıların ve hastaların transfer
hizmetlerinin uygun kadro
ve özel donanımlı araçlar ile
verilmesi hedeflenmiştir.
Proje kapsamında transfer
hizmetlerini gerçekleştirecek
araçlar, nitelikleri belirlenerek
satın alma süreçlerinin
tamamlanmasının ardından
engelli ve yaşlı hastalara hizmet
verecek şekilde modifiye
edilmiştir. Sağlık turizmi
kuruluşlarına yönelik pazarlama
faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
Proje kapsamında geliştirilen
FEV turizm portalı ile online
üyelik ve entegrasyon sistemi
kurulmuştur. Sağlık kuruluşları
ve turizm kuruluşları arasında
entegrasyon sağlanarak gelen
ziyaretçinin farklı hizmetlere
ulaşımı sorunsuz ve rahat
şekilde sağlanmıştır. Sağlık
alanında turistin aldığı hizmetler
içerisinde yer alan tedavi ve
rehabilitasyon bakım hizmetleri
ile kentteki sosyal ve turistik
hizmetlere ulaşmasını sağlayan
lojistik hizmeti uluslararası
standartlarda verilmiştir.
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Fiziksel Engelliler
Vakfı

Fiziksel Engelliler Vakfı,
engellilerin sorunlarına çözüm
üretmek ve hayatlarına
katkı sağlayan projeler
geliştirmek gayesiyle 1995
yılında kurulmuştur. Kurum,
gerçekleştireceği projelerin
sahadaki bir soruna çözüm
getirmesini ve sürdürülebilir
olmasını vazgeçilmez ilkeler
olarak belirlemiştir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından sürdürülen
“Engelliler Yaz Kampı” ilk kez
FEV tarafından kurgulanarak,
1995 yılında Florya’da
başlatılmıştır. 1996’da açılan
“Ortez ve Protez Atölyesi”
5 yıl süreyle FEV tarafından
işletilmiş, 1999 Marmara

depremi sonrasında çok sayıda
depremzede için protez üretimi
gerçekleştirilmiştir. 2005
yılında, engellilerin en temel
sorunu olan işsizliğe çözüm
üretmek gayesiyle İŞKUR ile
birlikte “Özümüzle Üretiyoruz”
projesine başlanmıştır. 10 yılda
3500 engellinin istihdamını
gerçekleştiren proje başarıyla
devam etmektedir. 2006 yılında,
Erişilebilirlik ile ilgili 5378 Sayılı
Yasa doğrultusunda Mimar
Sinan Üniversitesi ile birlikte 10
ay süren bir çalışma yapılarak
hazırlanan Taksim-Mecidiyeköy
Erişilebilirlik Pilot Projesi,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından uygulanmıştır. 2007
yılında, engellilere ve ailelerine
danışmanlık desteği sağlamak
için kurulan “444 60 00 Mutlu

Engelli Hattı Projesi” halen devam
etmektedir.
Vakıf, 2008 yılında AB hibe
desteği ve Marmara Üniversitesi
işbirliği ile kısa adı SBK Olan
“Engelli Çocuklar İçin Sportif
Beceri ve Koordinasyon” projesini
başlatmıştır. 2013-2014 yılında AB
hibe desteği ile Gaziantep’te de
kurulan SBK merkezi, ilk yılında
180 engeli çocuğa umut olmuştur.
Akademik çalışmalara konu olan
SBK projesi, Gaziantep Büyükşehir
ve Şehitkâmil Belediyesi işbirliği ile
devam etmektedir.
Vakfın en büyük projesi olan
İstanbul Kartal’daki Fevpark Dragos
Engelsiz Yaşam Alanı’nın 2019
yılında tamamlanması ile birlikte
engellilerin toplumla bütünleştiği
örnek bir mekân ortaya çıkmış
olması beklenmektedir.

Proje ile
İstanbul’da sağlık
turizmi sektörünün
geliştirilerek bölgenin
bu alanda uluslararası
bir çekim merkezi
haline getirilmesi genel
hedefine uygun olarak
önemli bir ihtiyaç olan
lojistik konusunda
engellilerin, ileri
yaşlıların ve hastaların
transfer hizmetlerinin
uygun kadro ve
özel donanımlı
araçlar ile verilmesi
hedeflenmiştir.
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Uluslararası Sağlık Turizmi
Akreditasyonuna Yönelik
Entegre Sağlık Hizmetleri
ve Kurumsal Kapasite
Geliştirme Projesi
PROJENİN ADI:
Uluslararası
Sağlık Turizmi
Akreditasyonuna
Yönelik Entegre Sağlık
Hizmetleri ve Kurumsal
Kapasite Geliştirme
Projesi

YARARLANICININ
ADI:
Sağlık Bakanlığı
İstanbul Anadolu
Kuzey KHB Sağlık
Bil. Ünv. Ümraniye
Eğitim ve Araştırma
Hastanesi

PROJE ORTAKLARI:
Ümraniye
Belediyesi,
İstanbul İl Sağlık
Müdürlüğü

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
526.584,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90- 473.925,59 TL

U

luslararası Sağlık Turizmi
Akreditasyonuna
Yönelik Entegre Sağlık
Hizmetleri ve Kurumsal
Kapasite Geliştirme projesinin
öncelikli hedefi sağlık turizmi
odaklı entegre sağlık hizmet
çeşitliliğinin geliştirilmesi,
kurumsal kapasitenin artırılması,
teknoloji odaklı hizmet
erişilebilirliğinin yükseltilmesini
destekleyerek İstanbul’un
uluslararası sağlık turizmi
alanında küresel çekim merkezi
haline getirilmesine katkı
sağlamaktır.
Ümraniye Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nin ana bina giriş
katına yabancı hastalara
yönelik Yabancı Hasta Danışma
Merkezi inşa edilmiştir. Bu
merkez, hastanede hizmet
almak isteyen tüm yabancı
hastalara iletişim kanallarının
çeşitliliğine göre gerektiğinde
yüz yüze, gerektiğinde
telefonla, gerektiğinde ise dijital
platformlar üzerinden cevap
verebilir niteliktedir. Yabancı
Hasta Danışma Merkezi’nde
Arapça bilen bir çağrı merkezi
personeli hastane tarafından
istihdam edilmiştir.
Proje kapsamında stratejik
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olarak belirlenmiş yerlere 5
adet kiosk ve iç ve dış mekâna
lokasyon uygulama cihazları
yerleştirilmiştir.
Günümüzde yaygın olarak
kullanılan akıllı telefon
kullanıcılarına yönelik olarak
tasarlanmış mobil uygulama
Apple Store ve Google Play’den
ücretsiz olarak indirilmekte
ve uygulama Türkçe,
İngilizce ve Arapça dillerinde
kullanılabilmektedir. Hastaneye
ait hizmetler, tıbbi birim ve
bölümler ve hastane hakkında
bilgi almak isteyen yabancı
hastaların teknoloji odaklı hizmet

erişilebilirliği yükseltilmiştir.
Ayrıca hastane içerisinde
İngilizce ve Arapça dillerinin de
yazılı olduğu tabelalandırma
yapılmıştır.
Hasta odaklı standartlar ve
sağlık bakım organizasyonu
standartları konularında
eğitimler verilmiştir. Bu
eğitimler toplamda 64 saat
olarak gerçekleştirilmiş ve 69
personel eğitime katılmıştır.
Aynı zamanda hastalara hizmet
veren hasta danışma personeline
de kültürel iletişim ve iletişim
konularında eğitim verilerek
yabancı hastalara daha kaliteli

bir bakım hizmeti sağlanmıştır.
Hastane bünyesinde uluslararası hasta
kliniği oluşturulmuştur. Toplamda 10
yatakla hizmet verilmesi planlanan
uluslararası hasta kliniğinde; 4 veri
giriş personeline, 6 hemşireye ve 5
doktora toplam 144 saat olmak üzere
seviyelerine göre dil eğitimi verilmiştir.
Eğitim sonunda yapılan değerlendirme
sonuçlarına göre 12 kişiye katılım ve
başarı sertifikası, 3 kişiye ise katılım
sertifikası verilmiştir. Bu eğitimler
sayesinde hastaneye başvuran
yabancı hastalara kendi dillerinde
kendilerini ifade etme olanağı
sağlanmıştır.
Proje kapsamında hastanede
gerçekleştirilen sağlık turizmi
hizmetlerinin tanıtımının
yapılabileceği ve uluslararası alanda
projenin görünürlük ve bilinirliğini
artıracak İstanbul Health Expo
Uluslararası Sağlık Fuarı’na katılım
gerçekleştirilmiştir.

Sağlık Bakanlığı
İstanbul Anadolu
Kuzey KHB Sağlık Bil.
Ünv. Ümraniye Eğitim
ve Araştırma Hastanesi

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. İl Sağlık
Müdürlüğü’ne bağlı bulunan kamu
hastaneleri bünyesinde son 4 yılda
7 İSKİ projesi gerçekleştirilmiş ve

projeler başarıyla tamamlanmıştır.
Halk sağlığının korunması ve
geliştirilmesi, hastalık risklerinin
azaltılması ve önlenmesinin yanı
sıra sağlık eğitiminin ve araştırma
olanaklarının geliştirilmesi de
kurumun faaliyet alanı içerisine
girmektedir.

Proje kapsamında stratejik
olarak belirlenmiş yerlere 5
adet kiosk ve iç ve dış mekâna
lokasyon uygulama cihazları
yerleştirilmiştir. Günümüzde
yaygın olarak kullanılan
akıllı telefon kullanıcılarına
yönelik olarak tasarlanmış
mobil uygulama Apple
Store ve Google Play’den
ücretsiz olarak indirilmekte
ve uygulama Türkçe,
İngilizce ve Arapça dillerinde
kullanılabilmektedir.
113 İSTKA

İstanbul’da Sağlık
Turizminin Geliştirilmesi:
Hedef Sağlık, İstikamet
İstanbul
PROJENİN ADI:
İstanbul’da
Sağlık Turizminin
Geliştirilmesi: Hedef
Sağlık, İstikamet
İstanbul

YARARLANICININ
ADI:
Türkiye Seyahat
Acentaları Birliği

PROJE ORTAKLARI:
Ekonomistler Derneği,
İstanbul Ticaret
Üniversitesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
403.900,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90- 363.510,00 TL

B

u proje öncelikli olarak
İstanbul’da ancak
daha uzun vadede
Türkiye’de sağlık
turizmi potansiyelinin etkili
bir şekilde değerlendirilmesi
için yürütülmüştür. Proje
kapsamında sağlık kuruluşları
ile turizm kuruluşlarının bir
araya gelmesine yönelik
etkinlikler yapılmış, sağlık
kuruluşları ve sağlık turizmi
paydaşlarının bilgilerinin
erişilebilir bir şekilde
elektronik ortama taşındığı
bir yazılım hazırlanarak
seyahat acentalarının ve
sağlık kuruluşlarının hizmetine
sunulmuştur. Yine proje
kapsamında Ukrayna ve
Birleşik Arap Emirlikleri’nde iki
sağlık turizmi fuarına katılım
sağlanmış ve İstanbul’un
tanıtımına katkı sağlanmıştır.
Proje faaliyetleri içerisinde
somut olarak beş bilgilendirme
semineri ve üç işbirliği
toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Proje kapsamında içeriği
hazırlanan yazılım ile 259
sağlık kuruluşu, 4.432 hekim
ve 2.658 seyahat acentasının
bilgisi elektronik ortamda
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kullanıcılara açılmıştır.
Acentaların sağlık turizmi
konusunda yararlanabileceği
destekler hakkında THY başta
olmak üzere süreçte etkin
olabilecek kurumlarla ortak
toplantılar gerçekleştirilmiştir.
Proje kapsamında
bilgilendirme faaliyetleri
yapılmış, 5.300 seyahat
acentasına bilgilendirme
bültenleri gönderilmiştir.
Yine bilgilendirme
faaliyetleri kapsamında
katılım sağlanan fuarlarda
3.000’e yakın kurumsal

katılımcıya bilgilendirme
gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Seyahat
Acentaları Birliği

Türkiye Seyahat Acentaları
Birliği (TÜRSAB), 28 Eylül 1972
tarihinde yürürlüğe giren 1618
sayılı “Seyahat Acentaları
ve Seyahat Acentaları Birliği
Kanunu” uyarınca kurulmuş
olan bir meslek birliğidir.
TÜRSAB’ın temel amacı,
seyahat acentalığı mesleğinin
ve faaliyet alanının temelini
oluşturan turizm sektörünün

gelişimine katkıda bulunmaktır.
1618 sayılı kanunun belirlediği
yetkiler çerçevesinde meslek
disiplininin sağlanması, mesleğin
gelişimine ilişkin faaliyetler,
seyahat acentalarının karşılaştıkları
sorunların çözümü yönünde yapılan
çalışmalar, TÜRSAB’ın hizmet alanı
içinde yer alan önemli işlevler
arasındadır.
Turizm sektöründe yaşanan
gelişmeler ve karşılaşılan sorunlara
ilişkin tüm konuları ilgili mercilerin
dikkatine sunmak, bu konuda
kamuoyunu bilgilendirmek de
TÜRSAB’ın temel amaçları arasında
yer almaktadır. Bu amaçlarını
gerçekleştirebilmek için kamu ve
özel sektör turizm kurumlarıyla
ortaklaşa çalışmalar yapan
TÜRSAB, turizm politikalarının
geliştirilmesinde de önemli görevler
üstlenmektedir. TÜRSAB, çevresel,
tarihi ve insani değerlerin korunması
ve geliştirilmesi gibi turizmi
yakından ilgilendiren konularda bir
sivil birlik olarak yol gösterici olma
özelliği taşımaktadır.
TÜRSAB’ın çalışmaları arasında
uluslararası ilişkiler ve görev
kapsamı içinde yürütülen
tanıtım faaliyetleri önemli bir yer
almaktadır. TÜRSAB, Dünya Turizm
Örgütü (UNWTO), Uluslararası

Seyahat Acentaları Birlikleri
Federasyonu (UFTAA), Avrupa Birliği
içindeki Seyahat Acentaları ve Tur
Operatörleri Birlikleri Grubu (ECTAA),
gibi uluslararası önemli kuruluşların
üyesidir.
TÜRSAB, diğer ülkelerin muadil
organizasyonları, tur operatörleri,
seyahat acentaları birlikleri
ve federasyonu gibi örgütleri
ile ikili ve çok taraflı ilişkilerin
geliştirilmesi yönünde de faaliyetler
yürütmektedir.

Proje kapsamında
sağlık kuruluşları ile
turizm kuruluşlarının
bir araya gelmesine
yönelik etkinlikler
yapılmış, sağlık
kuruluşları ve sağlık
turizmi paydaşlarının
bilgilerinin erişilebilir bir
şekilde elektronik ortama
taşındığı bir yazılım
hazırlanarak seyahat
acentalarının ve sağlık
kuruluşlarının hizmetine
sunulmuştur.
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Sağlıkla Gelişim
Kampüsü
PROJENİN ADI:
Sağlıkla Gelişim
Kampüsü

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul Ticaret
Üniversitesi

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ:
TEGEP Eğitim ve
Gelişim Platformu
Derneği

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
544.450,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90- 490.005,00 TL

İ

stanbul’da sağlık turizmi
hizmet bileşenleri
sektörlerinin tümünde
kurumsal kapasitenin
yükseltilerek, sektörde
hizmet sunum kalitesinin
iyileştirilmesi, nitelikli insan
kaynağının yetiştirilmesi ve
sağlık altyapısının iyileştirilmesi
bu projenin amaçlarıdır.
Proje ile sağlık turizmi
hizmet bileşenlerinden
olan kuruluşlarla ilgili veri
tabanı üzerinde çalışarak
iletişim veritabanı raporunun
oluşturulması; üniversite
bünyesinde sunucuya
yüklenmiş, kullanıcı
portalından kullanıcı geçişi
sağlanabilen, eğitim yönetim
sisteminin oluşturulması;
E-eğitim web portalının
oluşturulması; eğitim
yönetim sistemine paket
haliyle entegre edilecek,
20 adet e-eğitim paketi
içeriklerinin oluşturulması;
üniversite için yeni bir alan
geliştirerek bu sektör için
bir e-öğrenme platformu
kurulması ve bu platform
üzerinden proje süresince
25 firmadan/kurumdan
5.000 kişinin ücretsiz olarak
e-eğitim almasının sağlanması
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faaliyetlerine ilişkin çalışmalar
gerçekleştirilmiştir.

İstanbul
Ticaret
Üniversitesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi,
6 fakülte ve İngilizce hazırlık
bölümü ile 4 enstitü ve 21
merkezden oluşmaktadır.
Bünyesinde, insan ve toplum
bilimleri, işletme, hukuk,
iletişim, mühendislik, mimarlık

ve tasarım fakülteleri
bulunmaktadır. Üniversite,
en önemli başkentlerden
biri olan İstanbul’un
önde gelen semtlerinden
Sütlüce ve Küçükyalı’da
konumlanan yerleşkelerinde,
bilimsel ve teknolojik
gelişmelere paralel eğitimin
yanı sıra kültürel faaliyetleri
ile de
17 yıldır topluma hizmet
vermektedir.

İstanbul’da sağlık turizmi hizmet
bileşenleri sektörlerinin tümünde kurumsal
kapasitenin yükseltilerek, sektörde hizmet
sunum kalitesinin iyileştirilmesi, nitelikli
insan kaynağının yetiştirilmesi ve sağlık
altyapısının iyileştirilmesi bu projenin
amaçlarıdır.
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Sağlık Turizminde
Yerinde ve Uzaktan
Genetik Tanı Uygulaması
ile Kişiselleştirilmiş
Tıp Hizmeti Sunulması
PROJENİN ADI:
Sağlık Turizminde
Yerinde ve Uzaktan
Genetik Tanı
Uygulaması ile
Kişiselleştirilmiş Tıp
Hizmeti Sunulması

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul Medipol
Üniversitesi Tıp
Fakültesi

PROJE ORTAKLARI:
Türkiye Sağlık Turizmi
Derneği

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
622.755,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90- 560.479,50 TL

K

işiye özel ilaç
tedavilerinin
uygulanmasıyla daha
etkili, kısa sürede ve
yan etkilerin minimize edildiği
bir tedavi programı hedefleyen
kişiye özel tedaviye imkân
sunan hizmetler sunmak
bu projenin temel amacıdır.
Genetik çalışmalardaki başarı
grafiğini daha yükseklere
çekmeyi hedefleyen Medipol
Üniversitesi bu çerçevede proje
faaliyetlerinin uygun şekilde
yürütülmesini sağlayacak
cihaz ve sarf malzeme temini
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca,
proje kapsamında Romanya,
Karadağ, Azerbaycan, Irak
ve Londra’ya yurt dışı
seminerleri gerçekleştirilmiştir.
Proje kapsamında işbirliği
protokolü hazırlanmıştır ve
Romanya’ya gerçekleştirilmiş
olan seyahatler sonucunda
Children Emergency Clinical
Hospital ile işbirliği protokolü
imzalanmıştır. Yeni iş modelinin
tespiti ve uygulanması
faaliyetinin gerçekleşmesine
yardımcı olacak numune
kabul, çalışma ve raporlanma
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prosedürü hazırlanmış ve proje
boyunca hazırlanan prosedür ile
çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Medipol
Üniversitesi Tıp
Fakültesi

İstanbul Medipol Üniversitesi,
Medipolitan 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 ve Kavacık Yerleşkelerinde
eğitim-öğretim faaliyetlerini
sürdürmektedir. Ayrıca
öğrencilerin uygulama dersleri
ve staj eğitimleri, Medipol
Üniversitesi Hastanesinde
devam etmektedir.
Üniversite Haliç, Kavacık ve

Güney Yerleşkelerinde 12 fakülte, 4
enstitü ve 4 Meslek Yüksek Okulu
ile eğitim-öğretim faaliyetlerini
sürdürmektedir. 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 eğitimi 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 şeklindedir
ve İSTKA Mali Destek Programı ile
desteklenmişlerdir.

Kişiye özel
ilaç tedavilerinin
uygulanmasıyla daha
etkili, kısa sürede ve
yan etkilerin minimize
edildiği bir tedavi
programı hedefleyen
kişiye özel tedaviye
imkân sunan hizmetler
sunmak bu projenin
temel amacıdır.
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Sağlık Turizminde Protez
ve Ortez Alanında Altyapı
Oluşturulması ve Hizmet
Çeşitliliğinin Sağlanması
PROJENİN ADI:
Sağlık Turizminde
Protez ve Ortez
Alanında Altyapı
Oluşturulması ve
Hizmet Çeşitliliğinin
Sağlanması

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul Medipol
Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Fakültesi

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ:
İstanbul Üniversitesi
Sağlık Bilimleri
Fakültesi, Bezm-i Alem
Vakıf Üniversitesi,
Türkiye Sağlık Turizmi
Derneği, İBB Sağlık ve
Sosyal Hizmetler Daire
Başkanlığı, Darülaceze
Başkanlığı

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
952.882,91 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%77,35- 737.019,31 TL

ile ortak proje çalışmasına başlanmış ve
bu proje çalışması içerisinde 40 engelli
bireye POMER’de ayak analizi yapılmıştır.
Geleceğin Bilimi Forumu’nda 164 kişiye
ayak analizi yapılmış ve ortez ihtiyacı
olanlara ortez uygulamaları yapılmıştır.
POMER’de ayrıca gazilere de hizmet
verilmektedir. Bu kapsamda toplam 6
gaziye ortez ve protez uygulamaları
yapılmıştır. POMER’in akreditasyonu
için yapılan başvuruyu değerlendirmek
için International Society for Prosthetics
and Orthotics (ISPO) ilk denetlemelerini
yapmıştır. POMER’de 2017 yılında
60 protez, 220 ortez ve 295 tabanlık
hastası, 2018 yılında ise 10 protez, 70
ortez ve 95 tabanlık hastası olmak üzere
toplamda 750 hastaya ortez ve protez
alanında hizmet sunulmuştur.

P

roje ile kurulan laboratuvar
ve üretim atölyesi sayesinde
ülkemizin tıbbi malzeme
alanında önemi bir ithalat
girdisi olan ortez-protez alanında
yerli üretimin artırılması; nitelikli
ve teknolojik ortez ve protezlerin
üretimi için Ar-Ge geliştirilmesi ve
hastane bünyesinde yer alan sağlık
turizmi biriminde yeni iş modeliyle
ülkemizde yok denecek kadar az
olan ortez-protez alanındaki sağlık
turizmi potansiyelinin artırılması
amaçlanmıştır. Bu kapsamda;
İstanbul’da özellikli sağlık hizmeti
sunumunda nitelikli insan gücü
kapasitesini artırmak, İstanbul’da
ortez-protez alanında sağlık turizmi
için altyapı ve iş modeliyle kapasite
oluşturmak, İstanbul’da ortezprotez alanında Türkiye’nin en
büyük ve nitelikli laboratuvarını
kurarak multi-disipliner Ar-Ge ve
Ür-Ge faaliyetlerini destekleyecek
bir altyapı oluşturmak ve engelliler,
yaşlılar ve toplumun fiziksel
engellere sahip dezavantajlı
kesimine nitelikli sağlık hizmeti
sağlamak hedeflenmiştir.
Proje kapsamında İstanbul
Medipol Üniversitesi Kavacık
Güney Kampüsünde 400 m² alana
sahip Protez Ortez Araştırma
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Merkezi (POMER) kurulmuştur.
Aynı zamanda iştirakçi olan
İstanbul Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Fakültesi, Bezm-i Alem
Vakıf Üniversitesi, Türkiye Sağlık
Turizmi Derneği, İBB Sağlık ve
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı,
Darülaceze Başkanlığı ve Medipol
Mega Hastaneler Kompleksi
ile ortez protez alanında sağlık
turizmi iş birliği ağı oluşturmak,
dezavantajlı kesime ortez
protez hizmeti sunmak ve ortez
protez alanında araştırma ve
geliştirme faaliyetlerini artırmak
için 6 toplantı ve 2 çalıştay
düzenlenmiştir. Çalıştaylar sonucu

iştirakçi kurumlar ile işbirliği
sözleşmeleri imzalanmıştır.
Yapılan sözleşmeler neticesinde
2017-2018 eğitim öğretim yılında
iştirakçi üniversitelerden her ay
toplam 5 öğrenci gelmiş, yılda
toplamda 40 öğrenci POMER’de
stajını yapmıştır. Üniversitenin
ortez protez bölümü 3. ve 4.
sınıf öğrencilerinden, toplam 35
öğrenci POMER’ de staj yapmıştır.
Dezavantajlı kesime hizmet
vermek amacıyla Darülaceze
Başkanlığı’nda kalmakta olan
150 kişi ortez ve protez ihtiyacı
yönünden taranmıştır. Üsküdar
Özel Eğitim Meslek Eğitim Merkezi

İstanbul Medipol
Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Fakültesi

İstanbul Medipol Üniversitesi,
Medipolitan 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
ve Kavacık Yerleşkelerinde eğitimöğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
Ayrıca öğrencilerin uygulama dersleri
ve staj eğitimleri, Medipol Üniversitesi
Hastanesinde devam etmektedir.

Üniversite Haliç, Kavacık ve Güney
Yerleşkelerinde 12 fakülte, 4 enstitü
ve 4 Meslek Yüksek Okulu ile eğitimöğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
Bünyesinde Genel, Onkoloji, KalpDamar 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 eğitimi 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 şeklindedir ve İSTKA Mali Destek
Programı ile desteklenmişlerdir.

Proje kapsamında
İstanbul Medipol Üniversitesi
Kavacık Güney Kampüsünde
400 m2 alana sahip Protez
Ortez Araştırma Merkezi
(POMER) kurulmuştur.
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Dental Turizmde Daha
Güçlü Bir Adım
PROJENİN ADI:
Dental Turizmde Daha
Güçlü Bir Adım

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul Aydın
Üniversitesi

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ:
Anadolu Eğitim ve
Kültür Vakfı

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
578.602,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%75- 433.951,50 TL

İ

stanbul’da sağlık turizmi
sektörünün geliştirilerek
bölgenin bu alanda uluslararası
bir çekim merkezi haline
getirilmesine katkıda bulunulması
ve İstanbul Aydın Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi Hastanesi’nin
sağlık turistleri tarafından tercih
edilebilirliğini artıracak şekilde
uluslararası alanda akredite
olması projenin amaçlarını
oluşturmaktadır.
Proje kapsamında yıllık kalite
yönetim planı oluşturulmuştur.
Akreditasyon süreçlerinin
entegrasyonu ve kurum içi
oryantasyon eğitimleri yapılmıştır.
Tanıtım kataloğu ve kalite el kitabı
oluşturulmuştur. Memnuniyet
anketleri, iç tetkik, ön denetim
bulguları, resmi denetim çalışmaları
ve bulguları ile ilgili çalışmalar
yapılmıştır.
Proje kapsamında oluşturulan
laboratuvarlarda İSTKA tarafından
sağlanan tüm ekipmanların
üzerinde sağlanan destek
belirtilmiştir. Tanıtım faaliyetleri
kapsamında basılan 500 adet
tanıtım kataloğu, 100 adet poster
ve 5.000 adet broşür, 200 adet
kalite el kitabı bastırılmış; kısa film
çekimine, sosyal medya ve internet
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reklamlarına yer verilmiştir.
Projenin kapanış toplantısı yerel ve
ulusal gazetelerin yanı sıra internet
haber sitelerinde de haber olarak
yer almıştır.
Proje ile uluslararası alanda
akredite bir sağlık kuruluşu olmak
için çalışmalar yapılmış, İstanbul
Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi’nin fiziki ve teknik
altyapısı iyileştirilmiştir. Düzenlenen
eğitimlerle kurum çalışanlarının
bilgi ve becerileri artmıştır. Ayrıca,
akreditasyon denetimlerinden
geçilerek akredite olunmuştur.
Proje kapsamında 28 eğitim
düzenlenmiştir. Eğitime 2.128 kişi
katılım sağlamıştır.

İstanbul Aydın
Üniversitesi

Kurulduğu yıldan bu yana örnek
üniversite olma misyonu ile
Türkiye’de ve bölgesinde eğitim
ve bilimsel kalkınmada önemli
bir rol üstlenmeyi hedefleyen
İstanbul Aydın Üniversitesi,
uzman akademik kadrosu,
ayrıcalıklı, çağdaş ve sürekli
yenilenen programları, sınırsız
öğrenme özgürlüğü ve dünya
standartlarındaki fiziksel altyapısı
ile 21. yüzyılın gerektirdiği girişimci
ve yaratıcı ruhu öğrencilerine
kazandıracak bir yükseköğretim
kurumudur.
İstanbul Aydın Üniversitesi, ulusal

ve uluslararası iş dünyasının ihtiyaç
duyduğu, öğrendiği bilgileri uygulama
yeteneğine sahip, çalışma ortamında
güçlü kişiliği ile farklılık yaratabilen
insanları yetiştirmeyi amaçlamıştır.
Bunun için seçkin çözüm ortakları
ile öğrencilerini sistemli olarak bir
araya getirmektedir. Girişimci fikirlerin
ürüne dönüştüğü kuluçka merkezi İAÜ
Incubation İstanbul ve Biocube İstanbul
birçok patentin doğduğu yerdir.
Geleceğimizin güvencesi olan
aydınlık gençliğimizin eğitimi için
2003 yılında çıkılan yolda bugün 12
fakülte, 3 meslek yüksekokulu, 2
yüksekokul, 35 araştırma merkezi ve
3 enstitü ile yükseköğrenimde en iyiyi
hedefleyen üniversite, öğrencilere
ilgi ve yeteneklerine uygun günümüz
dünyasının ihtiyacı olan bir bölüm
yelpazesi sunmaktadır.
Üniversite, alanında Türkiye’nin
en modern ve büyük laboratuvar
komplekslerinden olan Tecnocenter ve Medical Scienses ile en
güncel teknolojiyi öğrencileri ile
buluşturmaktadır. 350 yataklı modern
tıp fakültesi hastanesi, en ileri teknoloji
ile donanmış 3 diş hekimliği fakülte
hastanesi ile sağlık alanında lider bir
eğitim kurumudur.
Erasmus+, çift anadal, yandal, bölümler
arası geçiş olanaklarını öğrencilerine
sunarak kariyerlerine katkı yapan

İstanbul Aydın Üniversitesi, Avrupa
Konseyi’nin vermiş olduğu diploma eki
ve uyguladığı Avrupa Kredi Transfer
Sistemi sayesinde öğrencilerine Avrupa
yükseköğretim bölgesinde geçerli bir
diploma vermektedir. Bu çerçevede 6
farklı kıtada 450 dünya üniversitesi ile
eğitim işbirliği içindedir.
İstanbul Aydın Üniversitesi, sayıları
4 bini bulan uluslararası öğrencisi
ile YÖK verilerine göre “Türkiye’de
en çok uluslararası öğrencisi olan
vakıf üniversitesi” ve “eğitim
hizmetleri ihracatı” alanında ödül alan
üniversitelerden biridir.
4.000’i yabancı 39.000 öğrencisi ve 50
bini aşan mezunu ile İstanbul Aydın
Üniversitesi, sadece Türkiye’nin değil
dünyanın en önemli tarihi, kültürel ve
ekonomik merkezlerinden İstanbul’un
kalbinde, şehrin tam merkezinde, bir
kampüs üniversitesidir.

Proje ile uluslararası
alanda akredite bir
sağlık kuruluşu olmak
için çalışmalar yapılmış,
İstanbul Aydın Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi’nin
fiziki ve teknik altyapısı
iyileştirilmiştir.
123 İSTKA

Therapeutic İstanbul
PROJENİN ADI:
Therapeutic
İstanbul

YARARLANICININ
ADI:
İBB İnsan Kaynakları
ve Eğitim Daire
Başkanlığı

PROJE ORTAKLARI:
İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürlüğü

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
302.338,24 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%78,78 - 238.191,58 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş

P

roje ile yapılan eğitim
faaliyetleri neticesinde
projede yer alan
hemşire adaylarına
sağlık turizmi konusunda
nitelikler kazandırılmış ve
sağlık hizmeti alan turistlere
daha kaliteli hizmet verilmesi
sağlanmıştır. Dokuz ay
boyunca devam eden proje
eğitimleri sırasında yapılan
ön test–son testler sayesinde,
hemşirelerin sağlık turizmi
alanında farkındalıkları
artırılmış, yabancı dilleri üst
seviyelere ulaşmış ve yabancı

İSTKA 124

hasta hukuku hakkında bilgileri
üst seviyelere taşınmıştır.
Bütünüyle bakıldığında projeyle
birlikte turizmde sunulan
hizmetlerin çeşitliliğinin ve
kalitesinin artırılması ve
turistlerin sağlık hizmetlerinden
en doğru ve rahat bir şekilde
faydalanmasına katkıda
bulunulmuştur.

İBB İnsan
Kaynakları ve
Eğitim Daire
Başkanlığı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi,

5216 sayılı Büyükşehir
Belediye Kanunu hükümlerince
faaliyet göstermektedir. İBB,
yerel yönetim hizmetlerinin
yanında görev ve faaliyet
alanları ile ilgili olarak birçok
ulusal ve uluslararası projeye
de mali destek alarak hayata
geçirmiştir. İBB, çevreden
ulaşıma, kültürden imara,
sosyal hizmetlerden kent ve
toplum düzenine kadar birçok
alanda rekabetçi, yenilikçi ve
öncü hizmetler geliştirmekte
ve İstanbulluların hizmetine
sunmaktadır.

Proje ile yapılan eğitim faaliyetleri
neticesinde projede yer alan hemşire
adaylarına sağlık turizmi konusunda
nitelikler kazandırılmış ve sağlık hizmeti
alan turistlere daha kaliteli hizmet verilmesi
sağlanmıştır.

125 İSTKA

İŞLETMELERE YÖNELİK

SAĞLIK TURİZM
MERKEZİ
İSTANBUL
MALİ DESTEK PROGRAMI

İSTKA 126

127 İSTKA

Sağlık Turizmine
Yönelik Hizmet Sunum
Altyapımızın
Güçlendirilmesi
PROJENİN ADI:
Sağlık Turizmine
Yönelik Hizmet
Sunum Altyapımızın
Güçlendirilmesi

YARARLANICININ
ADI:
Yeni Dünya Sağlık
Hizmetleri A.Ş.

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.182,800 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%48,66 - 575.571,78-TL

M

edikal turizm
kapsamında daha
fazla tanıtım ve
pazarlama faaliyetleri
ile İstanbul’un sağlık turizmi
potansiyelinden hastane
olarak daha fazla yararlanmak
ve İstanbul’un bu alanda
uluslararası bir çekim merkezi
haline gelmesine katkıda
bulunmaktır. Proje ile hastanenin
estetik, diş, üroloji, kadın
doğum ve radyoloji klinikleri
için ileri teknoloji cihazların
alımını yapmak ve sunulan
hizmetlerin çeşitlendirilmesine
yönelik kapasiteyi geliştirmek
amaçlanmıştır.

Yeni Dünya
Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Central Hospital, 1994 yılından bu
yana İstanbul’un oldukça merkezi
bir noktası olan Kozyatağı’nda,
6500 m2 kapalı alan ve 300’ün
üzerinde sağlık profesyoneli ile
kesintisiz hizmet sunmaktadır.
Hastanede yılda yaklaşık
200.000 ayakta hasta kabulü,
10.000 yatan hasta tedavisi,
6.000 ameliyat, 3.000’e yakın
doğum gerçekleştirilmekte olup,
yıllık misafir trafiği 500.000’in
üzerindedir.
İSTKA 128

Medikal turizm kapsamında daha
fazla tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile
İstanbul’un sağlık turizmi potansiyelinden
hastane olarak daha fazla yararlanmak
ve İstanbul’un bu alanda uluslararası bir
çekim merkezi haline gelmesine katkıda
bulunmaktır.

129 İSTKA

Yabancı Hastalara
Sunulan Sağlık Hizmet
Kalite Standartlarının
Artırılması ve Sağlık
Turizmine Katkı
PROJENİN ADI:
Yabancı Hastalara
Sunulan Sağlık Hizmet
Kalite Standartlarının
Artırılması ve Sağlık
Turizmine Katkı

YARARLANICININ
ADI:
Anadolu Yaşam
Özel Sağlık Tesisleri
İşletmeciliği San. ve
Tic. A.Ş.

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.138.330,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%49,05 - 558.310,51 TL

hastanenin hizmet koşullarının
ve yabancı ziyaretçi sayısının
artırılması öngörülmüştür.

U

luslararası
standartlara uygun
bir şekilde hizmet
kalitesini ve fiziki
altyapısını geliştirmek isteyen
hastane, bu proje ile yapacağı
yatırımlar neticesinde hem
sektörün hem de bölgenin
gelişimine katkı sağlamayı
hedeflemiştir.
Proje kapsamında yapılan
mal ve hizmet alımlarıyla
hastanenin fiziksel altyapısı
geliştirilmiş, personel
kapasitesi artırılmış ve
pazarlama ve tanıtım
çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Proje ile hastanedeki beyin
cerrahi yatan hasta servisi,
üroloji yatan hasta servisi,
genel cerrahi yatan hasta
servisi, kadın doğum yatan
hasta servisi ve estetik cerrahi
yatan hasta servisindeki
toplam 15 odanın mobilya
ve tefrişatları başta olmak
üzere solunum cihazları ve
diğer teknolojik altyapısının
yenilenmesi ile odaların
restorasyonu; yeni doğan
ünitesinde ihtiyaç duyulan
işitme tarama ölçüm cihazı,

İSTKA 130

Anadolu Yaşam
Özel Sağlık Tesisleri
İşletmeciliği San.
ve Tic. A.Ş.

ameliyathanede kullanılmak
üzere hidrojen peroksit cihazı
ve görüntüleme merkezinde
kullanılmak üzere 3 adet
ultrason cihazı temini; doktor
isimliği bilgilendirme sistemi,
4 adet LCD endüstriyel tip ince
kenarlı videowall monitör,
videowall askı sistemi,
videowall monitör ekran
kontrol kartı ve videowall
server temini; JCI Sertifikası
için eğitim ve danışmanlık
hizmeti alınması; hastane

personelinin yabancı dil
eğitimi ile kültürlerarası
iletişim ve empati eğitimleri
almasının sağlanması; İngilizce,
Arapça, Fransızca, Rusça ve
Arapça tanıtım katalogları
hazırlanması; Sabiha Gökçen
ve Atatürk Havaalanlarında
bulunan billboardlara
reklam verilmesi ve hedef
pazara yönelik ziyaretlerin
gerçekleştirilmesi çalışmaları
hayata geçirilmiştir.
Gerçekleştirilen faaliyetlerle

Anadolu Yaşam Özel Sağlık
Tesisleri İşletmeciliği San. ve Tic.
A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren
Özel Göztepe Hastanesi, 1990
yılında hastalarını kabule başlamış
olup İstanbul Anadolu yakasının
en köklü sağlık kurumlarından
birisi olarak tanısal, tedavi edici
ve koruyucu sağlık hizmetleri ile
hastalarına kesintisiz bir şekilde
hizmet vermektedir. Anadolu
yakasında Kalite Yönetim Sistemi
belgesini ilk alan hastane olarak
sürekli iyileştirmelerle ulusal
ve uluslararası standartlara
uygun hizmet verme çabasını
sürdürmektedir. 58 yatak kapasiteli
hastane 4.500 metrekare kapalı
alanda, alanlarında uzman doktor,
hemşire, destek elemanları ve idari
personelleri ile, bünyesinde ağız,
diş ve çene hastalıkları, anestezi
ve reanimasyon, astım, alerji
ve göğüs hastalıkları, beslenme
ve diyet, beyin ve sinir cerrahi,
çocuk hastalıkları, dahiliye,
dermatoloji, endoskopi, fizik tedavi
ve rehabilitasyon, genel cerrahi,
göz hastalıkları, kadın hastalıkları

ve doğum, kardiyoloji, kulak
burun boğaz, nöroloji, ortopedi ve
travmatoloji, psikoloji, radyoloji,
üroloji, estetik ve laboratuvar
bölümlerinde tam teşekküllü
bir hastane olarak hizmet
sunmaktadır.

Proje kapsamında
yapılan mal ve hizmet
alımlarıyla hastanenin
fiziksel altyapısı
geliştirilmiş, personel
kapasitesi artırılmış
ve pazarlama ve
tanıtım çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.
131 İSTKA

Hastanemizin Hizmet
Sunum Kalitesi ve
Teknik Altyapısının
İyileştirilmesiyle Yabancı
Hasta Sayısının Artırılması
PROJENİN ADI:
Hastanemizin Hizmet
Sunum Kalitesi ve
Teknik Altyapısının
İyileştirilmesiyle
Yabancı Hasta Sayısının
Artırılması

P

roje sağlık turizmi
alanında fiziki ve teknik
altyapının iyileştirilmesi
ile sağlık turizmi
kapsamında verilen hizmetlerin
çeşitlendirilmesi ve sunum
kalitelerinin iyileştirilmesi
amacıyla hazırlanmıştır. Proje
kapsamında 50 adet hasta
yatağı alınması; renkli doppler
ultrasonografi sistemi, phaco
vitrektomy cihazı, mamografi
cihazı ve röntgen cihazı temin
edilmesi; JCI akreditasyona
giriş eğitimine katılım
sağlanması; hastane personeline
kültürlerarası iletişim ve kişisel
empati eğitimi verilmesi; yurt
dışı hasta kabul biriminin
oluşturulması hedeflenmiştir.
Projede alınan ileri teknoloji
tıbbi cihazlar sayesinde
hastalara sunulan hizmet kalitesi
iyileştirilmiş ve tedavi hızının
artmasına bağlı olarak, daha
çok hastaya hizmet verebilecek
altyapı oluşturulmuştur.
Yabancı hastalara verilen
hizmet kalitesini iyileştirmek
ve hastalar ile etkili iletişim
kurabilmek için İngilizce ve
Arapça bilen 2 personel işe
alınmış ve yurt dışı hasta kabul

İSTKA 132

YARARLANICININ
ADI:
Altunizade Sağlık
Hizmetleri Sanayi
Ticaret A.Ş

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.143.111,50 TL

birimi oluşturulmuştur. Hastane
personeline katılım sertifikalı
kültürlerarası iletişim ve kişisel
empati eğitimi verilmiştir.
Projede reklam ve tanıtım
faaliyetlerinin etkinliğinin
artırılması ve hizmet kalitesinin
iyileştirilmesi ile yıllık 85.000
olan hasta tedavi sayısı yıllık
100.000 hastaya çıkarılmıştır.
Yabancı hastalara yönelik
yapılan yatırımlar ile Azerbaycan,
Libya, Türkmenistan, Suriye,
Irak, Dubai, Kuveyt gibi Orta
Doğu ülkelerinden gelen
yabancı hasta sayısı artmış, bu
bölgelerden gelen 800 yabancı
hastanın tedavisi yapılmıştır. Göz
hastalıkları bölümünde yapılan
iyileştirmeler ile özellikle Avrupa
ülkelerinden göz tedavisi için
gelen 200 yabancı hastanın
tedavisini gerçekleştirmiştir.
Özellikle yabancı hastaların
hastane seçerken dikkat ettiği
JCI sertifikasyonunun alınması
için 3 doktor akreditasyona giriş
eğitimine katılmıştır. Hastanede
tedavi gören hasta sayısının
artması ile verilen hizmetleri
desteklemek amacıyla farklı
birimlerde toplam 8 kişi istihdam
edilmiştir.

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%50-571.555,75 TL

Altunizade Sağlık
Hizmetleri Sanayi
Ticaret A.Ş

Marmara Üniversitesi Tıp
Fakültesi Vakfı 1985 yılında
kurulmuştur. Vakfa bağlı özel
Academic Hospital ise dünya
standartlarında modern ve
kaliteli sağlık hizmetlerini
sunmak amacıyla 1997 yılında

faaliyetlerine başlamıştır. Bu
tarihte sadece birkaç branşta
poliklinik hizmeti veren bir sağlık
kuruluşuyken, bugün sağlık hizmeti
sunumunu bütün branşlarda, tanı
ve tedavi hizmetleriyle birlikte
sunan 63 yataklı modern bir
hastane konumundadır. Marmara
Üniversitesi Tıp Fakültesi Vakfı’na
MÜTFV bağlı kurulan Academic
Hospital, Ocak 2014’ten bu yana
bünyesinde yer alan öğretim
üyeleri ve diğer hekimlerin
ortaklığında yeni bir yapılanmaya
gitmiştir. Bu haliyle Türkiye’de yeni
bir ilke imza atarak bir Tıp Fakültesi
Vakfı ve hekimlerin ortak olduğu
yepyeni bir model yaratmıştır.
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Vakfı, öğretim üyesi destekli
sağlık hizmetlerini yaygınlaştırma
çalışmaları ve hizmet ağını
genişletme hedefi ile 2002 yılında
Çiftehavuzlar’da Bağdat Caddesi
üzerinde tıp merkezini, ayrıca
2010 yılında da hastanenin
hemen yanında Özel Academic
Hospital Odyoloji Merkezi’ni
hizmete sunmuştur. Dinamik
bir yönetim anlayışıyla sürekli
eğitimi destekleyen, çağdaş,
bilimsel, güncel, etik ve yasalara
uygun sağlık hizmeti sunmayı ilke
edinen Özel Academic Hospital
2008 yılında ISO 9001:2008 Kalite
Yönetim Sistemi belgesini almıştır.
2009 yılında ise OHSAS 18001:2007
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim

Sistemi, ISO 14001:2004 Çevre
Yönetim Sistemi, ISO 10002:2004
Müşteri Şikayetleri Yönetimi
Sistemi belgelerini de alarak
entegre yönetim sistemine geçiş
sağlamıştır.

Proje kapsamında 50 adet
hasta yatağı alınması; renkli
doppler ultrasonografi sistemi,
phaco vitrektomy cihazı,
mamografi cihazı ve röntgen
cihazı temin edilmesi; JCI
akreditasyona giriş eğitimine
katılım sağlanması; hastane
personeline kültürlerarası
iletişim ve kişisel empati eğitimi
verilmesi; yurt dışı hasta
kabul biriminin oluşturulması
hedeflenmiştir.
133 İSTKA

Yabancı Hastalara Sağlık
Turu, Rotalama,
Acil Müdahale Servisleri
Sunmaya Yönelik Mobil
ve Web Platformu
PROJENİN ADI:
Yabancı Hastalara
Sağlık Turu, Rotalama,
Acil Müdahale Servisleri
Sunmaya Yönelik Mobil
ve Web Platformu

İ

YARARLANICININ
ADI:
Ekap Bilişim
Yayıncılık
Danışmanlık Ticaret
A.Ş.

stanbul’un sağlık
turizminde uluslararası
çekim merkezi haline
getirilmesi amacıyla
sağlık turistlerini
yönlendirebilecek
akıllı yazılım çözümleri
ile otomatik hizmet
sunulabilmesi için bu
proje gerçekleştirilmiştir.
Bu kapsamda hazırlanan
uygulamalar ve elde edilen
tecrübe ile firma bazında

İSTKA 134

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
452.180,00 TL

getirilen sağlık turisti
sayısının aylık bazda 1.000’i
aşması hedeflenmiştir.
Platform, http://www.
healthtour.com adresi
üzerinden hizmet
vermektedir.

Ekap Bilişim
Yayıncılık
Danışmanlık
Ticaret A.Ş.

Firma, yazılım ve dijital

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%50 - 226.090,00 TL

pazarlama faaliyetleri
göstermektedir. Bu
kapsamda ülkemize
gelen sağlık turistlerinin
sayısının artırılması
adına da çalışmalar
gerçekleştirmektedir.
Ülkemize gelen sağlık
turistlerine kaliteli
hizmet sunulması ve
sorunsuz bir tedavi süreci
geçirmeleri adına altyapı
geliştirilmiştir.

İstanbul’un sağlık turizminde
uluslararası çekim merkezi
haline getirilmesi amacıyla sağlık
turistlerini yönlendirebilecek akıllı
yazılım çözümleri ile otomatik
hizmet sunulabilmesi için bu proje
gerçekleştirilmiştir.

135 İSTKA

Teknik ve Kurumsal
Altyapı Yatırımı ile
Sağlık Turizminde
Ulusal Hedeflere
Ulaşılmasına Katkı
PROJENİN ADI:
Teknik ve Kurumsal
Altyapı Yatırımı ile
Sağlık Turizminde Ulusal
Hedeflere Ulaşılmasına
Katkı

Ü

YARARLANICININ
ADI:
Çağıner Özel
Sağlık Hizmetleri
Tic. Ltd. Şti

lkemiz sağlık sektöründe
eğitimli insan gücü ve modern
alt yapısı ile dünya ülkeleri
arasında en üst sıralara
tırmanırken sağlık turizmi kapsamında
da yabancı hasta sayısının artırılması
hedeflenmektedir. Bu projeyle teknik
ve kurumsal alt yapı ile birlikte hizmet
çeşitliliği ve kaliteyi arttırarak sağlık alt
yapısının iyileştirilmesi hedeflenmiştir.
Hastane bünyesinde arzu edilen
sağlık hizmetlerinin verilebilmesi için
eksikliği hissedilen çağrı merkezi,
fizik tedavi ve rehabilitasyon
ünitesi, saç ekimi ve uluslararası
hasta biriminde modern medikal
ve elektronik cihazların alınması,
hasta odaları modernizasyonu ve
tefrişatının yapılması öngörülmüştür.
Bu kapsamda kurulan ve gerekli
donanıma sahip çağrı merkezi ile
yurt içinden ve yurt dışından gelen
hastalara bilgilendirme yapılmaktadır.
Proje kapsamında kurulan fizik tedavi
ve rehabilitasyon ünitesi ile kaliteli
modern alt yapıya sahip hizmet
sunumu sağlanmış olup, aylık ortalama
150 muayene ve 70 fizik tedavi seansı
sunulabilmektedir.
Hastanenin ön plana çıkmasında
önemli bir yere sahip olan estetik ve
plastik cerrahi ve saç ekimi birimlerine
alınan tıbbi ve cerrahi cihazlarla
gerekli modernizasyon sağlanmıştır.
İSTKA 136

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.066.899,08 TL

Hastane bünyesinde oluşturulan 3
saç ekimi odasının tefrişatı ile birlikte
kurulumu sağlanmış olup, yurt içi
ve yurt dışından gelen hastaların
modern ve rahat bir ortamda hizmet
almalarına olanak sağlanmıştır. Aylık
ortalama 90 saç ekimi operasyonu ve
40 estetik ve plastik cerrahi ameliyatı
gerçekleştirilmektedir. Avrupa
ülkelerinden Almanya, İngiltere,
İsveç, İsviçre, Avusturya, Hollanda,
Avusturalya, Kanada ile Ortadoğu
ülkelerinden hasta kabulü yapılmaya
başlanmıştır. Aynı zamanda, sağlanan
teknik alt yapı ile birlikte hastaneye
gelen hastalar kadar herhangi bir
kamu kuruluşu veya özel hastanede
çalışmayıp kendi muayenehanesi olan
doktorlara da ameliyathane alt yapısı
kullandırılarak katkı sağlanmıştır. Bu
kapsamda saç ekimi, plastik cerrahi,
laser epilasyon gibi değişik boy ve
dillerde bastırılan broşürler ve 5
ayrı dilde oluşturulan web sayfası
ile sunulan sağlık hizmetlerinin
tanıtımı yapılmıştır. Yurt içi ve yurt
dışından gelen hastaların hizmet
kalitesi ve konforu açısından hasta
odaları modernizasyonu ve tefrişatı
yeniden yapılmıştır. Aynı zamanda
yurt dışından genellikle tedavi amaçlı
yalnız gelen hastaların ülkemizde
kendilerini yalnız hissetmemeleri ve
cerrahi operasyon sonrası iyileşme

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%49,3-525.998,30 TL

sürecinin rahat geçmesi için hastane
çalışanlarından 40 kişiye kültürlerarası
iletişim eğitimi verilmiştir. Bu
eğitim sayesinde hizmet kalitesinin
artması sağlanmış, operasyon sonrası
hastalara psikolog desteği de verilerek,
hastanın memnuniyetinin artırılması
amaçlanmıştır.
Proje kapsamında sağlanan
modernizasyon ve kaliteli hizmet ile
birlikte oluşturulan yeni birimlerde
20’ye yakın yeni istihdam sağlanmıştır.
Belirlenen hedefler doğrultusunda
ülkemizden sağlık hizmeti alan
yabancı hasta sayısının arttırılması
sağlanmıştır. Aynı zamanda,
ülkemizin sağlık turizminde tercih
edilen bir ülke olması, İstanbul’un ve
hastanenin bu alanda yüksek katma
değer üretmesi amacı ile hizmetler
sürdürülmektedir. Yurt dışından yeni
hastaların gelmesini sağlamak amacı
ile görsel ve yazılı medyanın yanı sıra
sağlık turizmi acenteleri ile de yeni
işbirlikleri kurulması için çalışmalar
sürdürülmektedir.

Çağıner Özel Sağlık
Hizmetleri Tic. Ltd. Şti

Çağıner Özel Sağlık Hizmetleri Tic.
Ltd. Şti, 1999 yılında kurularak sağlık
hizmetleri sunmaya başlamıştır.
Sektörde sahip olduğu 18 yıllık
deneyimle ve lisans belgeleriyle ulusal
ve uluslararası standartlara uygun
kaliteli hizmet vermeyi sürdürmektedir.
Sağlık sektöründe hizmet kalitesini
yükseltmeyi hedefleyen firma, daha
fazla katma değer oluşturmayı
planlamaktadır. Hastane, 160 kişiye
istihdam sağlamaktadır. ISO 9001:2015,
OHSAS 14001:2015, OHSAS 18001:2007
lisans belgelerinin yanı sıra kalite
iyileştirme ve hasta güvenliği yaklaşımını
arttırmak için Sağlık Bakanlığı Kalite
Standartlarını (SKS) kullanmaktadır.
Hastane 3500 metrekare kapalı
alana sahiptir. Kurum bünyesinde; 3
ameliyathane, 18 yenidoğan yoğun
bakım kuvözü, 13 yataklı genel yoğun
bakım ünitesi ve 25 servis yatağı
bulunmaktadır. Hastanenin toplam
56 yatak kapasitesi bulunmaktadır.
Hastane dâhiliye, KBB, çocuk sağlığı
ve hastalıkları, kadın hastalıkları ve
doğum, fizik tedavi ve rehabilitasyon,
genel cerrahi, ortopedi ve travmatoloji,
kardiyoloji, deri ve zührevi hastalıkları,
beyin ve sinir cerrahi, estetik ve
plastik cerrahi, göz hastalıkları, üroloji,
anesteziyoloji ve reanimasyon, radyoloji,
mikrobiyoloji ve enfeksiyon, diyetisyen,
ağız ve diş sağlığı ve acil servis
branşlarında faaliyet göstermektedir.
Ayrıca evde bakım hizmetleri birimi
oluşturularak, sağlık hizmetini
hastanın ayağına götürmek için gayret
gösterilmektedir.
18 branşlı hastanenin kadın hastalıkları
ve doğum, çocuk sağlığı, estetik ve
plastik cerrahi, yeni doğan, genel
yoğun bakım ve saç ekimi alanlarında

yoğunluklu olarak hizmet verilmektedir.
Kurum, yurt içi ve yurt dışından gelen
hastalara verilen sağlık hizmetinin
yanı sıra özel muayenehanecilik
yapan hekimlere de alt yapı hizmeti
sunmaktadır. Estetik ve plastik cerrahi
ile saç ekimi alanlarında verilen kaliteli
hizmet ve memnuniyet oranının yüksek
olması beraberinde özellikle Avrupa ve
Orta Doğu ülkelerinden sağlık turizmi
kapsamında yeni hastaların ülkemize
gelmesine referans olmaktadır. Bu
bilinçle hareket eden hastane, gelen
misafirlerin memnuniyetini arttırmak için
azami özen göstermektedir. Hastane,
İstanbul Anadolu yakasında kurulan ilk
özel hastanelerden birisidir. Verilen sağlık
hizmetinin yanı sıra hastaların kendilerini
rahat, güvenli hissedebilmeleri için
de çaba sarf edilmektedir. Belirlenen
hedefler doğrultusunda yenilikçi, modern
ve kaliteli hizmet anlayışından ödün
vermeyen kurum, “önce sağlık” bilinciyle
hizmet sunmaya devam etmektedir.

Proje kapsamında
sağlanan modernizasyon
ve kaliteli hizmet ile birlikte
oluşturulan yeni birimlerde
20’ye yakın yeni istihdam
sağlanmıştır.
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Yeni Teknoloji Tıbbi
Cihazların ve Yeni
Tedavi Yöntemlerinin
Kullanılmasıyla, Yabancı
Hasta Sayısının Artırılması
PROJENİN ADI:
Yeni Teknoloji Tıbbi
Cihazların ve Yeni
Tedavi Yöntemlerinin
Kullanılmasıyla,
Yabancı Hasta Sayısının
Artırılması

P

YARARLANICININ
ADI:
Damla Poliklinik
Hizmetleri Limited
Şirketi

rojenin amacı başta
İstanbul olmak üzere
ülke genelinde sağlık
turizmi alanında hizmet
sunum kalitesinin iyileştirilmesi,
sağlık altyapısının iyileştirilmesi,
tanıtım faaliyetlerinin artırılması
gibi stratejilerin hayata
geçirilmesine kendi ölçüsünde
katkı sağlamaktır. Bununla
birlikte, sağlık turizmi başta
olmak üzere alternatif turizme
ilişkin altyapı eksikliklerinin
tamamlanarak pazarın
çeşitlendirilmesi ve turizmin bir
bütün yıla yayılması hedefine
ve ülkemizin medikal turizmde
dünyanın ilk 5 destinasyonu
içerisinde olmasına katkı
sağlamak ile T.C Sağlık
Bakanlığı’nın sağlık turizmi
alanında kaliteli ve ekonomik
fiyatlar ile sağlık hizmeti
sunumunda dünyada lider ülke
olma nihai hedefine destek
olmak, bu projenin amaçları
arasında yer almaktadır.
Bu amaçlarla eşgüdümlü
olarak firma teknik
yetersizliklerini bertaraf
etmek ve hizmet kalitesini
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
589.929,31 TL

artırmak amacıyla çeşitli
faaliyetler gerçekleştirilmiştir.
Bu kapsamda, yüksek
çözünürlüğe sahip son teknoloji
ultrason cihazı temin ederek
tıbbi işlemlerde daha net
görüntüler yakalamak ve
dokunun doğru bir şekilde
incelenmesini sağlayıp tanı
konulmasında hata payını en
aza indirmek; çözünürlüğü üst
seviyede olan üroloji amaçlı
full HD görüntüleme sistemini
tüm ekipmanları ile temin
ederek bütün faaliyet alanları
içerisinde gerçekleştirilecek
olan ameliyatlarda bu sistemin
kullanılması ve ameliyat yapılan
yerdeki görüntü kalitesini
en üst seviyeye çıkartarak
ameliyat esnasında en ufak
bir hata yapılması olasılığını
en aza indirmek; çapı yaklaşık
1,3 mm olup üreterin alt
ve gerekirse üst yarısının
görüntülenmesini sağlayan
ileri teknoloji üreterorenoskop
temin ederek, herhangi bir
uygulamadan üretral açıklığı
yani doğal idrar yolunu giriş
noktası olarak kullanarak
üreterdeki taş tedavisini

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%50 - 294.964,65 TL
kronik prostatit, aşırı aktif mesane
gibi tedavisi çok güçlük gösteren
ürolojik hastalıkları, ilaç veya
ameliyat yöntemlerini kullanmadan
şok dalgaları vererek tedavi etmek;
yurtdışı reklam danışmanlık hizmeti
alarak firmanın hedef bölgeleri
olan Arnavutluk, Makedonya,
Kosova gibi Balkan ülkelerine
yönelik etkinliğini artırmak ve
bu ülkelerde etkin reklam ve
tanıtım faaliyetleri yürüterek
merkeze gelen yabancı hasta
sayısının artırmak ve Geleneksel
Amerikan Üroloji Kongresi’ne
katılarak üroloji alanındaki son
gelişmeleri, yeni tedavi yöntemlerini,
tedavilerin başarı oranlarını artırma
yöntemlerini yakından takip etmek
faaliyetleri hayata geçirilmiştir.

Damla Poliklinik
Hizmetleri Limited
Şirketi

başarılı bir şekilde yapmak;
merkezde bulunmayan
ekstracorporeal shockwave
cihazını temin ederek, ESWT
Extra Corporial Shock Wave
Treatment olarak bilinen Düşük
Enerjili Ses Dalgaları (DESD) ile
tedavi yöntemini kullanmaya
başlayarak peyroni hastalığı,

Damla Üroloji, İstanbul
Zeytinburnu’nda bulunan
merkezinde üroloji alanındaki
tüm hastalıkların tanı ve tedavisi
konusunda hizmet vermek amacıyla
2007 yılında kurulmuştur. Merkezde;
böbrek taşı tedavisi, çocuklarda
ağrısız taş kırma, bebeklerde böbrek
taşı, hamilelikte böbrek taşı, mesane
tümörleri, prostat tedavisi, sünnet,
sertleşme problemi, genital siğillerin
tedavisi ve ürodinami, varikoselhidrosel hastalıklarının tedavisi
yapılmaktadır. Üroloji polikliniği
bünyesinde muayene ve tetkiklerin
yanı sıra yetişkin ve çocuk

hastaların ESWL böbrek taş kırma
tedavileri gerçekleştirilmektedir.
Merkezin ameliyathanesinde, açık
ve kapalı tüm girişimsel işlemler
yapılmaktadır. Ameliyathanenin
teknik donanımı özellikle minimal
girişimsel işlemler gerçekleştirilmek
üzere yapılandırılmıştır. Üroloji
alanındaki tüm hastalıklar; taş
hastalıkları, ürolojik kanserler,
prostat hastalıkları, erkek cinsel
fonksiyon bozuklukları, kadın
ürolojisi ve nöroüroloji ile ilgili tüm
sorunlar güncel üroloji teknolojileri
kullanılarak tedavi edilmektedir.
Amaç, tıbbi etik değerler
doğrultusunda gelişmiş sağlık
teknolojisi ve konusunda deneyimli
sağlık personeli aracılığıyla
çağdaş bir anlayışla üroloji
tedavilerini ve girişimsel işlemlerini
gerçekleştirmektir.

Projenin amacı başta
İstanbul olmak üzere ülke
genelinde sağlık turizmi
alanında hizmet sunum
kalitesinin iyileştirilmesi,
sağlık altyapısının
iyileştirilmesi, tanıtım
faaliyetlerinin artırılması
gibi stratejilerin hayata
geçirilmesine kendi
ölçüsünde katkı
sağlamaktır.
139 İSTKA

Tuzla Medikal Spa
Akademi
PROJENİN ADI:
Tuzla Medikal Spa
Akademi

YARARLANICININ
ADI:
Tuzla İçmeleri A.Ş.

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
951.000,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%50 - 475.500,00TL

T

uzla İçmeleri A.Ş. olarak
1927 yılından beri
sürdürülen içmece –
kaplıca faaliyetlerinin
günümüz standartlarında
modern bir tesis ile daha
fazla kişiye ve yurt dışı
misafirlere ulaştırılması, bu
projenin temel amacıdır. Proje
kapsamında yeni inşa edilen
tesis içinde sağlık turizmi ofisi,
hidroklimatoloji rehabilitasyon
ve tedavi ünitesi ve eğitim ve
sertifika ofisleri kurulmuştur.
Böylelikle, geleneksel kaplıca
kullanımının yanı sıra bilimsel
tedavi yöntemlerini uygulama
imkânı bulunarak, müşteri
potansiyeli arttırılmıştır. Ayrıca,
proje kapsamında kurulmuş
olan eğitim ve sertifika ofisi
ile çalışanlara çeşitli eğitimler
verilerek hizmet kalitesi
arttırılmıştır.

Tuzla İçmeleri A.Ş.

1927 yılında Mustafa Kemal
Atatürk’ün emri ile kurulan
Tuzla İçmeleri A.Ş. ana faaliyet
olarak kaplıca ve otelcilik
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hizmetleri vermektedir.
İstanbul’da tek konaklamalı
kaplıca olan İstanbul Medikal
Termal geleneksel kaplıca
kullanımının yanı sıra uyguladığı
kür paketleri ile öncü bir sağlıklı
yaşam merkezidir. Türkiye’ye
yakışan ve dünya ile yarışan bir
tesis olma amacındaki İstanbul
Medikal Termal, mineralli

suyun şifasını kullanarak
hidroterapi uygulamalarını
ve fizik tedavi uygulamalarını
gerçekleştirmektedir.
Günümüzde en çok ihtiyaç
duyulan rehabilitasyon
hizmetlerini bir otel konforunda
sunan tesis, Türkiye’de kaplıca
ve rehabilitasyon hizmetlerinin
verildiği örnek bir tesistir.

Tuzla İçmeleri A.Ş. olarak 1927 yılından beri
sürdürülen içmece – kaplıca faaliyetlerinin günümüz
standartlarında modern bir tesis ile daha fazla kişiye
ve yurt dışı misafirlere ulaştırılması, bu projenin
temel amacıdır. Proje kapsamında yeni inşa edilen
tesis içinde sağlık turizmi ofisi, hidroklimatoloji
rehabilitasyon ve tedavi ünitesi ve eğitim ve sertifika
ofisleri kurulmuştur.

141 İSTKA

Değerlendirilebilir Sağlık
Turizmi Portalı
PROJENİN ADI:
Değerlendirilebilir
Sağlık Turizmi Portalı

YARARLANICININ
ADI:
MOZAİK Yazılım ve
Bilişim Sistemleri
Sanayi ve
Ticaret A.Ş.

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
590.600,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%50 - 295.300,00 TL

P

rojenin amacı yurt
içindeki ve yurt
dışındaki sağlık
turistlerinin, yurt içinde
sağlık hizmeti veren kurum,
kuruluş ve işletmelere
kolaylıkla erişebileceği ve
hızlı ve güvenilir bir şekilde
sağlık hizmeti işlemlerini
gerçekleştirebilecekleri bir
portal hazırlamaktır. Böylece,
sağlık turizminin gelişmesine ve
bu alandaki çalışmalara önemli
bir katkı sağlanması, yurtiçi ve
dışında sağlık hizmeti alan veya
alabilecek potansiyele sahip
tüm sağlık turistlerine portal
üzerinden ulaşılabilmesi ve
tüm sağlık turistlerinin portal
üzerinden hızlı ve güvenilir bir
şekilde sağlık hizmeti alabilmesi
amaçlanmıştır.
Mevcut durumda sağlık turizmi
faaliyetleri ve paydaşlarını bir
araya getiren bir web/mobil
tabanlı ve CBS destekli bir
uygulamanın mevcut olmadığı
tespit edilmiştir. Web ya da
mobil tabanlı bir sağlık turizmi
uygulaması oluşturulmasının,
hem sektör hem de hizmet
alanlar açısından daha kaliteli
bir faaliyet alanı yaratılmasına
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katkı sunacağı öngörülmüştür.
Proje kapsamında, sağlık
turizmi dâhilinde yapılan tüm
faaliyet ve hizmetler ile ilgili
tüm paydaşlar belirlenmiş ve
kategorik olarak ayrılmıştır.
Mevcut iş projelendirilmiş
ve CBS tabanlı çalışan bir
Değerlendirilebilir Sağlık Turizmi
Portalı projelendirilerek çalışır
hale getirilmiştir. Ayrıca ilgili
portala ilişkin gerekli yayın
ve makaleler çıkarılmıştır.
Değerlendirilebilir Sağlık
Turizmi Portalı sayesinde
ülke çapındaki tüm sağlık
turizmi kategorisinde hizmet
veren kurum, kuruluş ve
işletmeler tek bir portalde

toplanabilmiştir.
Proje ile sağlık turizmi
kapsamında yapılan tüm
faaliyetlerin, hizmet veren
ve hizmet alan paydaşlar için
daha verimli, kaliteli, ölçülebilir
ve güvenilir hale getirilmiş
olması beklenmektedir.
Ayrıca sektörün daha da
büyümesine ve ülkenin milli
gelirine daha fazla katkıda
bulunmasına fayda sağlanması
hedeflenmiştir.

MOZAİK Yazılım
ve Bilişim
Sistemleri Sanayi
ve Ticaret A.Ş.

Sistemleri’nin faaliyet alanları; bilişim
danışmanlığı, sistem entegrasyonu,
yazılım geliştirme, bilişim proje
yönetimi ve bu alanlarda araştırma
ve geliştirmedir. Sunulan hizmetler
arasında; kamu yazılım projeleri,
coğrafi bilgi sistemleri projeleri,
e-ID çözümleri, veri depolama
konsolidasyonu ve sanallaştırma,
yedekleme konsolidasyonu,
disk tabanlı yedekleme, data
tekilleştirme ve e-mail arşivleme gibi
çözümler yer almaktadır.
Firma, 2004 yılından bu yana
şehir güvenlik sistemlerinde
kullanılan yazılımlar, coğrafi bilgi
sistemleri tabanlı uygulamalar,
kullanıcı ihtiyaçlarına özel yazılım
çözümler, biyometrik özelliklerin
canlı taramasını sağlayan ürünler,
donanım ve network kurulum ve
danışmanlık hizmetleri alanında
hizmet vermektedir. AB ülkelerinin
tüm havalimanlarında hayata
geçirilmesi planlanan yeni otomatik
geçiş kontrol sistemini geliştiren

uluslararası konsorsiyumun içinde
de yer almakta olan Mozaik
Teknoloji, Orta Doğu ve Kuzey
Afrika odaklı olup 2022 FIFA Dünya
Kupası’na ev sahipliği yapacak olan
Katar’ın başkenti Doha’da da önemli
danışmanlık projelerinde aktif rol
almaktadır. Mozaik Teknoloji pek
çok şehir güvenlik projesinde de yer
almıştır.

Projenin amacı yurt
içindeki ve yurt dışındaki
sağlık turistlerinin, yurt
içinde sağlık hizmeti
veren kurum, kuruluş
ve işletmelere kolaylıkla
erişebileceği ve hızlı
ve güvenilir bir şekilde
sağlık hizmeti işlemlerini
gerçekleştirebilecekleri bir
portal hazırlamaktır.

Mozaik Yazılım ve Bilişim
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Sağlıkta Yatırımların
Devam Etmesi,
İstanbul’un Sağlık
Turizminde Cazibe
Merkezi Olmasına Katkı
PROJENİN ADI:
Sağlıkta Yatırımların
Devam Etmesi,
İstanbul’un Sağlık
Turizminde Cazibe
Merkezi Olmasına Katkı

YARARLANICININ
ADI:
Delta Sağlık ve
Eğitim Yatırımları
A.Ş.

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
350.150,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%50 - 175.075,00 TL

personelinden en az 50 kişiye “Empati
ve Kültürlerarası İletişim” eğitimi
verilmiştir.

B

u proje ile sağlık
turizmi yatırımlarının
artırılmasına katkı
sağlanması, Sağlık
Bakanlığı 2013-2017 Stratejik
Planı’nda belirlenen sağlık
hizmeti alan yabancı hasta
sayısının artırılmasına ilişkin
hedefe katkı sağlanması ve
İstanbul’da sağlık turizmi
alanında entegre yaklaşımların
geliştirilmesine imkan
sağlayacak işbirliği kültürünün
güçlendirilmesi, hizmet sunum
kalitesinin iyileştirilmesi,
nitelikli insan kaynağı
ve tanıtım olanaklarının
geliştirilmesi ve sağlık
altyapısının iyileştirilmesi gibi
hedeflerin gerçekleşmesine
katkı sağlanması
amaçlanmıştır.
Projede belirlenmiş olan bu
amaçlarla eşgüdümlü olarak;
1 adet kapalı ameliyat kamera
sistemi, 2 adet farklı model
yoğun bakım vantilatörleri,
toplam 4 adet farklı model
hasta başı monitörü, 1 adet
anestezi cihazı ve monitörü, 1
adet 4D muayene cihazı, anne
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karnında teşhis cihazı, 1 adet
CR sistemi ve aksesuarları
temin edilerek teknolojik
alt yapı güçlendirilmiş,
yurt içi ve dışından gelen
hastaların taleplerinin
karşılanması ve hizmet
kalitesi ve memnuniyetin
artması sağlanmıştır.
Bununla birlikte, tanıtım/
pazarlama faaliyetlerinin
ulusal ve uluslararası düzeyde
genişletilmesi kapsamında
Facebook ve Adwords
reklamları verilmiş, farklı
ülkelerden gelen hastaların
talepleri dikkate alınarak
tedavi ve hizmetlerin
sunumunun yapılması
ile tanıtım faaliyetlerinin
Fransızca, Romence, Arapça
ve Rusça dört farklı web sitesi
hazırlanarak yaygınlaştırılması
ve sağlık turizmi pazarlama
olanaklarının geliştirilmesi
çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Proje kapsamında, Kuzey Irak,
Irak, Romanya, Azerbaycan ve
İrlanda’da 10 hastane ve sağlık
kurumu ziyaret edilmiştir.
Tanıtım ve iş birliklerinin
geliştirilmesi ile yurt dışından

Delta Sağlık ve
Eğitim Yatırımları A.Ş.

Hastane, sektörde 15 yıllık deneyimi
ve her geçen gün gelişmeye devam
eden hizmetleriyle ekonomik ve
sosyal katma değer oluşturmaya
devam etmektedir. Hastane, Anadolu
yakasında 5000 m2 alanda; acil
servisleri, ambulans hizmetleri, 4
yataklı ameliyathanesi, 8 yataklı
erişkin ve yenidoğan yoğun bakım
üniteleri, koruyucu hekimlik
uygulamaları, ayakta ve yatarak
tedavi hizmetleri veren birimleri, tam
donanımlı laboratuvar ve radyoloji
üniteleriyle yurt içi ve dışından
gelen hastalara sağlık hizmetleri
sunmaktadır.
daha fazla hastanın hizmet
için ülkemize gelmesine katkı
sağlanması öngörülmüştür.
Proje ile yurt içi ve yurt
dışından hastaneye gelen
hasta sayısı %20 artmıştır.
Ayrıca hastanede mevcut
3 kişilik pazarlama ekibi, 2
kişinin daha istihdamıyla 5
kişiye çıkarılmış, hastanenin
kurumsal ve pazarlama alt
yapısı daha da güçlenmiştir.
Proje kapsamında hastane

Hizmetlerini Sağlık Bakanlığı’nın
belirlediğini kalite standartlarına
göre düzenleyen ve bu konuda
sürekli iyileştirme çalışmalarını
sürdürmekte olan Delta Hospital, ISO
9001:2008 kalite belgesini almaya
hak kazanmıştır. Delta Hospital, ISO
9001-2008 kalite güvence belgesi ile
hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı
kaliteli ve güvenilir sağlık hizmetini
en uygun şartlarda sunmaktadır.
Hastane, kadın hastalıkları ve doğum
servisi ve yenidoğan yoğun bakım
ünitelerindeki başarılı çalışmaları

sayesinde WHO ve UNICEF tarafından
önerilen, T.C Sağlık Bakanlığı
tarafından verilen “Bebek Dostu
Hastane” unvanını almıştır. Bebeklerin
hayata sağlıklı bir başlangıç yapması
amacıyla, anne sütünün yararları ve
doğru emzirme eğitimleri doğum
yapan tüm annelere ve anne
adaylarına verilmektedir.

Bu proje ile sağlık turizmi

yatırımlarının artırılmasına
katkı sağlanması, Sağlık
Bakanlığı 2013-2017 Stratejik
Planı’nda belirlenen sağlık
hizmeti alan yabancı hasta
sayısının artırılmasına ilişkin
hedefe katkı sağlanması ve
İstanbul’da sağlık turizmi
alanında entegre yaklaşımların
geliştirilmesine imkan
sağlayacak işbirliği kültürünün
güçlendirilmesi, hizmet sunum
kalitesinin iyileştirilmesi,
nitelikli insan kaynağı
ve tanıtım olanaklarının
geliştirilmesi ve sağlık
altyapısının iyileştirilmesi gibi
hedeflerin gerçekleşmesine katkı
sağlanması amaçlanmıştır.
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Avrasya Hospital
Uluslararası Hasta Servisi
PROJENİN ADI:
Avrasya Hospital
Uluslararası Hasta
Servisi

YARARLANICININ
ADI:
Urlu Sağlık
Hizmetleri ve Ticaret
A.Ş.

PROJE ORTAKLARI:
Rumeli Tıp Merkezi
Ltd.Şti.

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.061.000,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%50-530.500,00 TL

U

rlu Sağlık Hizmetleri
Avrasya Hastanesi
bünyesinde, uluslararası
hasta servis bölümü
altında sağlık turizm faaliyetlerinin
profesyonel bir şekilde yürütülmesi
için gerekli olan; insan kaynağı,
eğitim, teknik ve fiziki altyapı, hasta
yakını hizmetleri ve ihtiyaç duyulan
diğer sağlık turizmi hizmetlerini
kurmak ve güçlendirmek
bu projenin temel amacını
oluşturmaktadır.
Proje kapsamında Urlu Sağlık
Hizmetleri bünyesinde uluslararası
hasta ofisi kurulmuştur. Bu ofis
yoluyla hastanenin yurtdışına
yönelik stratejilerinin geliştirilmesi
ve bu stratejiyle uyumlu
pazarlama politikaları yürütülmesi
sağlanmıştır. Hastanenin sanal
ortamda tanıtılabilmesi için farklı
dillerde web sayfaları ve sosyal
medya hesapları yayına alınmıştır.
Buna ek olarak, ihtiyaç duyulan
insan kaynağının sağlanmasına
yönelik işlemler başlatılmış, eğitim
ihtiyacı duyan personele yönelik
eğitimler düzenlenmiştir.
Proje ile beraber, hastaneye
yurtdışından gelen hasta sayısında
ciddi bir artış yaşanmış, ortalama
%3 olan yurtdışı hasta sayısı %10
seviyelerine gelmiştir. 2016 yılında
hastane TİM’in yayınladığı “Yurtdışı
Hizmet İhracatı Rakamlarında” ilk
500 şirketi arasına girerek “Sağlık
Hizmeti İhracatında” hastaneler
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ve travmatoloji, nöroloji, fiziksel
tıp ve rehabilitasyon, plastik ve
rekonstrüktif cerrahi, üroloji,
dermatoloji, göz hastalıkları, beyin
ve sinir cerrahisi, göğüs hastalıkları,
beslenme ve diyet, radyoloji, çocuk
cerrahisi, biyokimya ve patoloji
branşları ile hizmet verilmektedir.

arasında 7. olmuştur. Yurtdışından
hastaneye gelen hastaların
memnuniyet düzeylerinde artışlar
yaşanmış, 2017 yılı genel hasta
memnuniyeti oranı %89,9, çalışan
memnuniyeti ise %82,5 olarak
gerçekleşmiştir. JCI, SAS ve ISQua
(ISO 9001) gibi uluslararası kalite
standartları ile hastanenin işletme
ve hasta bakım sistemi uluslararası
düzeye getirilmiştir.
Hastanenin bilişim altyapısının
uluslararası sigorta şirketlerine
ve uluslararası hastalara fatura
verebilecek teknik yapıya ve
dil yeterliliğine kavuşturulması
sağlanmıştır. Proje ile hastane
tarafından gelecekte sağlık
turizmine yönelik gerçekleştirilecek
daha büyük projeler için altyapı
kurulmuş ve tecrübe kazanılmıştır.

Urlu Sağlık Hizmetleri
ve Ticaret A.Ş.

Avrasya Hastaneler Grubu;
Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa
ve iştiraki Çamlık Hastaneleri
ile toplamda 55.000 m2 kapalı
alanı, 385 yatak kapasitesi ve
1000’e yakın sağlık çalışanı ile
hastalarına kaliteli, ekonomik
ve ulaşılabilir sağlık hizmetlerini
teknolojik cihazları ve alanında
uzman hekimleriyle 7/24 vermeye
çalışmaktadır. Avrasya Hastaneler
grubu, Türkiye ve İstanbul’da
branş çeşitliliği en geniş hastane
gruplarından biridir. Hastanede
özellikle kadın hastalıkları ve
doğum, tıbbi onkoloji, genel
cerrahi, iç hastalıkları, KBB,
radyasyon onkoloji, kardiyoloji,
kalp damar cerrahisi, çocuk
sağlığı ve hastalıkları, ortopedi

Avrasya Hastaneler Grubu’nda
kardiyovasküler cerrahi ve
mikrocerrahi ameliyatlarının
yapılabildiği 20 adet üstün
teknolojik donanımlı ameliyathane,
10 doğumhane, 114 yataklı yoğun
bakım üniteleri (cerrahi, koroner,
kvc ve yenidoğan yoğun bakım) ve
ışın tedavisi uygulayabilen Onkoloji
Merkezi mevcuttur. Zeytinburnu
şubesi ülkemizin Onkoloji Merkezi
olan ilk özel hastanelerinden
biridir. Onkoloji Merkezi’nde
bulunan trilogy ve lineer
akseleratör radyoterapi cihazları
ile kanserli hastaların ışın tedavileri
yapılmaktadır. Ayrıca,v Avrasya
Hastaneler Grubu bünyesindeki
Kemoterapi Merkezi ile de kansere
karşı mücadele eden çalışmalarını
gerçekleştirmektedir.
Görüntüleme ünitelerinde 128
kesitli BT anjiyo, MR 1,5 Tesla cihazı
ve CR sistemi bulunmaktadır.
Tomografi ve röntgen görüntüleri
internet kanalıyla tüm dünyadaki
hekimlerle paylaşılabilmekte ve
konsülte edilmektedir. Benzer
şekilde endoskopi ünitelerinde ERCP

dahil gastroskopi, kolonoskopi,
rektoskopi ve bantligasyon gibi
çeşitli endoskopik girişimler
yapılmaktadır. Tıbbi tetkik
ünitelerinin önemli bir bölümü
olan laboratuarlarda; biyokimya,
mikrobiyoloji ve patoloji
incelemeleri yapılmaktadır.

Proje kapsamında
Urlu Sağlık Hizmetleri
bünyesinde uluslararası
hasta ofisi kurulmuştur.
Bu ofis yoluyla
hastanenin yurtdışına
yönelik stratejilerinin
geliştirilmesi ve bu
stratejiyle uyumlu
pazarlama politikaları
yürütülmesi
sağlanmıştır.
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Mobil Uygulama ile
İstanbul İçin Yenilikçi
Sağlık Turizmi Hizmetleri
Geliştirilmesi
PROJENİN ADI:
Mobil Uygulama ile
İstanbul İçin Yenilikçi
Sağlık Turizmi
Hizmetleri Geliştirilmesi

YARARLANICININ
ADI:
Beka Sağlık Eğitim
Tıbbi Malz. Teks.
Turizm Gıda İnş.
San. ve Tic. Ltd. Şti.

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
261.000,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%50-130.500,00 TL

P

roje ile İstanbul’da
faaliyet gösteren
hastaneyi, sağlık
turizmine entegre
etmek amacıyla bir
mobil uygulama yazılımı
geliştirilmiştir. Bu suretle
dünyanın farklı bölgelerinden
hastaneye gelebilecek
potansiyel müşterilerin
konaklama, ulaşım, tedavi vs.
gibi hizmet imkânlarına pratik
erişimlerinin sağlanması
amaçlanmıştır. Sağlık
hizmeti almak adına seyahat
edecek ve konaklayacak
olan bireyler, anlaşmalı
olunan bütün tesisleri
kurulan mobil uygulama
üzerinden görebilmekte;
seyahat tarihlerine, talep
ettikleri sağlık hizmetlerine,
tesislerin doluluk oranlarına
göre uygunluk durumlarını
görerek rezervasyonlarını
yapabilmektedirler. Ayrıca
aldıkları hizmet sonrasında
tesisler ile ilgili puanlama
ve yorum yapma imkânları
bulunmaktadır. Bunların
yanı sıra, alınan hizmet
kapsamında gerçekleştirilen
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sağlık taramalarıyla ilgili test
sonuçları bir veri tabanında
kayıtlı tutulmaktadır.
Hastalar, bütün bilgileri tek
bir ortamda takip edebilme
olanağına sahiptirler.

Beka Sağlık Eğitim
Tıbbi Malz. Teks.
Turizm Gıda İnş.
San. ve Tic. Ltd. Şti.

Sante Plus Hastaneleri,
Avrupa standartlarında
teknolojik donanımı ve
Türkiye, Doğu Avrupa, Kuzey

Afrika, Türki Cumhuriyetler
ve Balkan ülkelerinde
kurulu olan birimleriyle
uluslararası ölçekte sağlık
hizmetleri vermektedir.
Şirketin yönetim felsefesini;
“tüm sağlık hizmetlerinde
tıbbi etikliklerinden taviz
vermeden, hasta haklarına
saygı duyarak gelişmiş sağlık
teknolojisi ve tesisleriyle
İstanbul’da toplumun
büyük çoğunluğunu ‘A’
Grubu hastanecilik anlayışı
ile buluşturmak” olarak

belirlemiştir. Şirket, 12 ülkede, 14
tıp dalı, 32 erişkin yoğun bakım
ünitesi, 20 neonatal yoğun bakım
ünitesi ve 2 bakım ünitesi ile
faaliyet göstermektedir. Libya,
Irak, Rusya, Ukrayna, Makedonya,
Sırbistan, Umman, Kazakistan
ve Kırgızistan’da irtibat ofisleri,
Arnavutluk’ta estetik merkezi,
Kosova’da tıp merkezi, BosnaHersek’te kliniği bulunmaktadır.
Hastalara koruyucu ve iyileştirici
sağlık hizmetlerini etik değerlerden
taviz vermeksizin, toplumu
bilgilendirici ve yaygın bir yapı
içinde kaliteli ve ekonomik
şartlarda sunmak kurumun temel
gayesidir.

Dünyanın
farklı bölgelerinden
hastaneye gelebilecek
potansiyel
müşterilerin
konaklama, ulaşım,
tedavi vs. gibi
hizmet imkânlarına
pratik erişimlerinin
sağlanması
amaçlanmıştır.
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Sağlık Turizmine Yönelik
Sunum Kalitesinin
Arttırılması ve Kongre
Düzenleyerek Yurtdışı
Bağlantılarına Tanıtım
PROJENİN ADI:
Sağlık Turizmine Yönelik
Sunum Kalitesinin
Arttırılması ve Kongre
Düzenleyerek Yurtdışı
Bağlantılarına Tanıtım

YARARLANICININ
ADI:
Acıbadem Sağlık
Hizmetleri ve Ticaret
A.Ş.

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
816.954,96 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%39,23 - 320.515,54 TL

P

roje sayesinde
teknoloji ve hekim
know-how’ının
fazlasıyla olduğu
sağlık turizminde önemli
gelişmeler sağlanmıştır.
Yurtdışından gelen hastaların
ilk karşılanmasının, hasta
memnuniyeti adına önemli
olduğu tespit edilmiştir. Proje
ile Türkiye’de ilk defa 4 dilde
hizmet veren sağlık turizmi
çağrı merkezi kurulmuştur.
Proje ile sağlanan hasta
memnuniyeti, başka
ülkelerde sağlık turizmi
kapsamında ülkemizi ve
İstanbul’u tanıtma olanağı
sunması bakımından
önem taşımaktadır. Bu
sayede hasta sayısında ve
Türkiye’ye kazandırılan döviz
miktarında önemli artışlar
sağlanmıştır.

Acıbadem Sağlık
Hizmetleri ve
Ticaret A.Ş.

İlk hastanesi 1991 yılında
kurulan Acıbadem Sağlık
Grubu, bünyesinde bulunan
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21 hastane ve 16 tıp
merkezinde 3.500 doktor,
4.000 hemşire olmak üzere
yaklaşık 22.500 çalışanıyla
sağlık hizmeti vermektedir.
Acıbadem, teknolojisi ve
altyapısı ile JCI akreditasyonu
ile belgelendirilmiş sağlık

standartlarında tanı ve tedavi
hizmetleri sunmaktadır.
Acıbadem Sağlık Grubu,
hastane ve tıp merkezlerinin
yanı sıra destek hizmet
şirketleri ile de sağlığın her
alanında “360 derece” hizmet
üretmektedir.

Yurtdışından gelen hastaların ilk
karşılanmasının, hasta memnuniyeti
adına önemli olduğu tespit edilmiştir.
Proje ile Türkiye’de ilk defa 4 dilde
hizmet veren sağlık turizmi çağrı merkezi
kurulmuştur.
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Özel Saygı Hastanesi
Uluslararası Hasta
Koordinatörlüğü
Kurulması ve Kalite
Geliştirme Projesi
PROJENİN ADI:
Özel Saygı Hastanesi
Uluslararası Hasta
Koordinatörlüğü
Kurulması ve Kalite
Geliştirme Projesi

YARARLANICININ
ADI:
Özel Aydem Sağlık
Hizmetleri A.Ş.

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
214.040,34 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%50-107.020,17 TL

P

roje, özellikle son
zamanlarda yurt
dışı hastaların tercih
ettiği ülkemizde
sağlık turizmini geliştirmek
ve yaygınlaştırmak adına
hastanenin de katkısının
artırılmasını amaçlamaktadır.
Bu kapsamda hastanenin
yurt dışında tanınan, bilinen
ve kalitesi ile tercih edilen
bir kurum olabilmesi adına
proje kapsamında çeşitli
faaliyetler yürütülmüştür.
Bu doğrultuda, faaliyet
gösterilen ülkede tanıtım,
toplantı ve organizasyonlar
gerçekleştirilmiş, yabancı
dilde broşürler basılmış,
tanıtıcı ilanlar ve reklamları
yayınlanmıştır.

Özel Aydem Sağlık
Hizmetleri A.Ş.

İstanbul‘un büyük ölçekli
ilk özel hastanelerinden
birisidir. Hastane, tüm ekibi
ile hastayı ailesinin bir ferdi
olarak görüp, vazifelerini bilgi
ve becerileri çerçevesinde
sunmaktadır. Hastane
bünyesinde; acil servis,
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anesteziyoloji ve reanimasyon,
ruh sağlığı ve hastalıkları,
çocuk sağlığı ve hastalıkları, iç
hastalıkları, göğüs hastalıkları,
kardiyoloji, diş hastalıkları,
ortodonti, nöroloji, deri ve
zührevi hastalıklar, kadın
hastalıkları ve doğum, genel
cerrahi, KBB, beyin ve sinir

cerrahisi, göz hastalıkları,
ortopedi ve travmatoloji,
üroloji, tıbbi biyokimya, tıbbi
mikrobiyoloji, yoğun bakım,
fizik tedavi ve rehabilitasyon,
radyoloji, sağlıklı yaşam
merkezi, beslenme ve diyet
ve endoskopi branşları
bulunmaktadır.

Hastanenin yurt dışında
tanınan, bilinen ve kalitesi ile tercih
edilen bir kurum olabilmesi adına
proje kapsamında çeşitli faaliyetler
yürütülmüştür.
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Sağlık Turizminde
Hastanem
PROJENİN ADI:
Sağlık Turizminde
Hastanem

YARARLANICININ
ADI:
Göksoy Sağlık
Tur. İnş. ve Tıbbi
Yayıncılık Tic. A.Ş.

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.107.358,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%41,19-456.128,35 TL

Göksoy Sağlık
Tur. İnş. ve Tıbbi
Yayıncılık Tic. A.Ş.

P

rojenin amacı Özel Pendik
Bölge Hastanesi’nde sağlık
turizmi kapsamında verilen
hizmetleri çeşitlendirmek,
fiziki ve teknik alt yapının
iyileştirilmesi sonucunda İstanbul’a
dolayısıyla hastaneye gelen sağlık
turisti sayısını artırmak ve ülkemize
bu çerçevede daha fazla döviz
kazandırmaktır.
Tedavi ihtiyacı olan tüm yabancı
hastalar ve özellikle ortopedik
engelli veya işitme engelli 60 yaş
üstü yabancı turistler projenin
ana hedef kitlesini oluşturmuştur.
Ayrıca, hastanede çalışan tüm
sağlık görevlileri, işbirliği amacıyla
yabancı ülkelerden eğitim ya
da sağlık operasyonlarıyla ilgili
gelen ve yurtdışı ziyaretlerinde
tanışılan yabancı sağlık görevlileri
de projenin hedef kitlesinde yer
almıştır.
Proje kapsamında sağlık turizmi
hizmet sunum kalitesinin artırılması
amacıyla web sitesinin ve mobil
uygulamaların yabancı dilde
hizmet vermesi sağlanmıştır.
Hazırlanan web sitesinde çoklu dil
seçeneği (İngilizce, Rusça, Arapça
ve Türkmence) ile yabancı uyruklu
tüm turistlere İstanbul’daki gezi
ile ilgili bilgiler ile proje ve hastane
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ziyaretçilerden elde edilen gelirler de
100.000,00 TL’den 233.214,15 TL’ye
yükselmiştir. Ayrıca proje sonrasında
sürekli istihdam edilen çalışan sayısı
386’ya çıkmıştır.
Proje kapsamında yurtdışından turist
grupları getiren turizm acentesi ve
sağlık turizmi asistan hizmet firmaları
ile işbirliği yapılarak sosyal altyapının
güçlendirmesi sağlanmıştır.

rezervasyon sistemine ilişkin ilgili
bilgiler paylaşılmıştır. Ayrıca, temel
sağlık, insan ilişkileri ve sağlık
turizmi gibi konularda eğitimler
yapılarak insan kaynağı yetkinliği
arttırılmıştır. Proje kapsamında 152
personele, toplam 195 saat eğitim
verilmiştir.
Sağlık turizmi alanında fiziki ve
teknik altyapının iyileştirilmesi
çerçevesinde yabancı hasta servisi
kurulmuş, medikal onkoloji servisi
için yeni altyapı oluşturulmuş,
kanserin erken tanısı için gelişmiş
bir ultrasonografi tanı cihazı alınmış,
engelli oda sayısı arttırılmış ve
mevcutlar yenilenmiş, beyin-sinir
cerrahisi, genel cerrahi, ortopedi ve

üroloji ünitelerinin ve bunlara ait
ameliyathanelerin modernizasyonu
sağlanmış, çölyak dostu hastane
uygulamalarının duyurulması
konusunda çalışmalar yapılmış,
İstanbul’da turistlerin daha yoğun
bulunduğu yer olan Tarihi Yarımada
ve havalimanlarında medikal turizm
tanıtım ve danışma faaliyetlerinde
bulunulmuştur. Ayrıca, sağlık
turistlerine yönelik bir mobil dijital
uygulama hazırlanmış ve buna
uygun yeni bir server sistemi
kurulmuştur.
Hastaneye gelen yabancı
hasta ziyaretçi sayısı yılda 40
kişiyken, proje sonrasında 139
kişiye ulaşmıştır. Yabancı hasta

İstanbul’da Maltepe ve Sancaktepe’de
hastaneleri bulunan Bölge Sağlık
Grubunun üçüncü hastanesi Özel
Pendik Bölge Hastanesi, 27.01.2010
tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından
ruhsatlandırılmıştır. Özel Pendik
Bölge Hastanesi, Pendik ilçesinde E5
karayolu üzerinde Uluslararası Sabiha
Gökçen Havalimanına 10 km mesafede
konumlanmıştır. Hastane, 14.000 m2
kapalı alana kurulmuş toplam 150
yataklı genel bir hastanedir. Hastanede
46 adet poliklinik ve tüm görüntüleme
işlemlerinin ve laboratuvar analizlerin
yapıldığı tanı üniteleri bulunmaktadır.
İstanbul’da JCI belgesine sahip 29 özel
hastaneden biri olan Özel Pendik Bölge
Hastanesi, bu belgeyi ilk kez 2011
yılında almış ve son olarak 2017 Haziran
ayında 3. kez belgesini temdit etmiştir.
Bu organizasyon tarafından akredite
edilmek, sağlık bakım hizmetlerinin
kalitesinin bir göstergesi olarak Pendik
Özel Bölge Hastanesi’ne uluslararası bir
saygınlık kazandırmaktadır.
Tıbbın tüm branşlarında poliklinik,
tanı ve tedavi hizmeti veren ve
Sağlık Bakanlığınca A sınıfı olarak
belgelendirilen hastane, SGK ve özel
sigortalar ile anlaşmalıdır.

Hastane, özellikle kardiyoloji,
kalp ve damar cerrahisi, ortopedi
ve travmatoloji, fizik tedavi ve
rehabilitasyon alanlarında ve son bir
sene içerisinde hizmete giren medikal
onkoloji ve obezite/metabolik cerrahi
alanlarında kendi sektöründe en başarılı
ve önde gelen hastaneler arasında
olmayı kendisine hedef seçmiştir.
“Hastalıkta ve Sağlıkta Hep Yanınızda“
sloganına sahip olan hastane, tüm
profesyonel kadro ve hizmetlerle, yurtiçi
ve yurtdışı hastalara bilinçlendirme
çalışmalarıyla en iyi şekilde hizmet
vermeyi hedeflemektedir.

Tedavi ihtiyacı olan
tüm yabancı hastalar ve
özellikle ortopedik engelli
veya işitme engelli 60 yaş
üstü yabancı turistler
projenin ana hedef kitlesini
oluşturmuştur.
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KÂR AMACI GÜTMEYEN
KURULUŞLARA YÖNELİK

YARATICI
ENDÜSTRİLERİN
GELİŞTİRİLMESİ
MALİ DESTEK PROGRAMI
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Fotoğraf Tasarım,
Geliştirme ve Üretim
Laboratuvarı’nın
Kurulması Projesi
PROJENİN ADI:
Fotoğraf Tasarım,
Geliştirme ve Üretim
Laboratuvarı’nın
Kurulması Projesi

YARARLANICININ
ADI:
Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
586.851,24 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%89,99 – 528.118,70 TL

M

imar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi bünyesinde
kurulan “Fotoğraf
Uygulama ve Araştırma
Merkezi” (FUAM) İstanbul ve Türkiye
genelinde, her mecrada fotoğraf
üretimine yönelik sergi, yayın ve
eğitim ihtiyacına cevap vermeyi
amaçlamaktadır. Temellerini bu
düşünce üzerine yapılandıran
proje, son yıllarda giderek artan bir
ivmeyle çoğalan fotoğraf üretimine
ve genç sanatçıların üretim ve
paylaşım biçimlerine yön veren
“Fotokitap” olgusuna cevap vermeyi
amaçlamaktadır.
Bu kapsamda açık çağrı ile
belirlenen sanatçıların katılımı
ile gerçekleştirilen atölyelerde,
konusunun uzmanı eğitmenlerin
gözetiminde fotoğraf kitapları
tasarlanmaktadır. Katılımcılara
portfolyo oluşturma, baskı aşaması
kalite değerleri, renk yönetimi
konularında bilgi verilmekte ve en
önemlisi kendi kitaplarını yayınlamış
olan sanatçılarla ve kitap yapımında
bulunan diğer kurumlarla tecrübe
paylaşımı çerçevesinde buluşmaları
sağlanmaktadır.
Proje kapsamında 48 farklı genç
sanatçının kitabı 20’şer özel edisyon
halinde basılıp, yurtiçi ve yurtdışı
organizasyonlarda tanıtılarak, Türk
fotoğrafının dünyada tanınmasına
katkıda bulunulmuştur. Bunun yanı
sıra kurulan fiziksel mekân ile halen
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genç sanatçıların ve öğrencilerin,
hem kitap birikiminden hem de bu
teknik altyapıdan faydalanmaları
sağlanmaktadır.

Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi (MSGSÜ) 1 Ocak
1982 tarihinde Osman Hamdi
Bey tarafından 1882’de Mekteb-i
Sanayi-i Nefise-i Şahane adıyla
kurularak 2 Mart 1883’de resim,
heykel ve mimarlık alanında
öğretime başlayan köklü bir devlet
üniversitesidir.
Batılı anlamda ilk sanat ve mimarlık
yüksekokulu olan kurum, 1928’de
Güzel Sanatlar Akademisi adını
almıştır. Güzel Sanatlar Akademisi,
1969’da 1172 sayılı Devlet Güzel

Sanatlar Akademileri Kanunu’nun
kabul edilmesiyle birlikte bilimsel
özerkliğe kavuşmuş ve İstanbul
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi
adını almıştır. Kurum, 4.11.1981’de
kabul edilen 2547 sayılı kanun ve
20 Temmuz 1982’de çıkarılan 41
sayılı Kanun Hükmünde Kararname
ile üniversiteye dönüşerek Mimar
Sinan Üniversitesi adını, üniversite
yönetiminin kararını takiben
2004’te Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi adını almıştır.
Kurum, ülkemizde ilk kez resim,
heykel, mimarlık, seramik, iç
mimarlık, grafik, sinema, fotoğraf
gibi eğitim disiplinlerini başlatarak
güzel sanatlar ve mimarlık
eğitiminde öncü olmuştur.
Üniversitede; 3 fakülte (Mimarlık,
Güzel Sanatlar, Fen ve Edebiyat),

İstanbul Devlet Konservatuarı ve
Çocuk Konservatuvarı, 1 meslek
yüksekokulu, 1 yüksekokul,
3 enstitü ve 23 araştırma ve
uygulama merkezi ile ülkemizin
sanat hayatını olduğu gibi sanat
tarihini de bünyesinde barındıran
Türkiye’de alanının tek örneği
İstanbul Resim ve Heykel Müzesi
bulunmaktadır.
Üniversite eğitim ve araştırma
faaliyetlerini Beyoğlu, Beşiktaş
ve Şişli ilçelerinde konumlanan
binalarında yürütmektedir.
Fındıklı yerleşkelerinde Güzel
Sanatlar ve Mimarlık Fakülteleri
eğitim vermektedir. Bomonti
yerleşkesinde ise Fen Edebiyat
Fakültesi, Meslek Yüksek Okulu
ve Konservatuvarın bazı bölümleri
eğitim ve öğretim faaliyetini

sürdürmektedir. Kültür ve sanat
alanındaki faaliyetler ayrıca
Tophane’de bulunan Tophane-i
Amire Kültür ve Sanat Merkezi
ile Balmumcu’daki Prof. Sami
Şekeroğlu Sinema TV Merkezinde
sürdürülmektedir.

Proje kapsamında
48 farklı genç sanatçının
kitabı 20’şer özel
edisyon halinde basılıp,
yurtiçi ve yurtdışı
organizasyonlarda
tanıtılarak, Türk
fotoğrafının dünyada
tanınmasına katkıda
bulunulmuştur.
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Gösteri Sanatları
Atölyesi Kaynak
Zenginleştirme Programı
PROJENİN ADI:
Gösteri Sanatları
Atölyesi Kaynak
Zenginleştirme
Programı

P

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Kültür
Daire Başkanlığı

roje, İstanbul’un kültürel
geleceği için geleneksel Türk
tiyatrosu ile ilgili nitelikli
ve öncü bir kültür kurumu
oluşturmak amacıyla yürütülmüştür.
Geleneksel Türk tiyatrosu ile ilgili
yapılan çalışmalarla somut olmayan
kültürel mirasın ihyasını sağlamak
için ortaoyunu, tuluat, karagöz, kukla,
meddah, köy seyirlik oyunları, halk
oyunları vb. alanlarda çalışmalar
yapmak ve İstanbul’da geleneksel
Türk tiyatrosuyla ilgili; uygulama,
kaynaklara ulaşma geliştirme, tanıtım
ve seminer faaliyetlerinin yapıldığı,
konu ile ilgili yayınların, sesli ve
görüntülü kayıtların bulunduğu
bir arşive sahip yerli ve yabancı
uzmanlara yol gösterecek bir
merkez oluşturmak bu projenin ana
amaçlarıdır.
Proje kapsamında ilköğretim
öğrencilerine yönelik kendi kültürel
öğelerini tanıma ve Türk seyirlik
oyunlarıyla ilgili yeni kuşaklarda bilinç
oluşturma amaçlı “Karagöz Atölyesi
Çocuk Etkinliği” düzenlenmiştir.
Bunun yanı sıra, ülkemizin farklı
bölgelerinden 3 ilde (Muğla, Erzincan
ve Mersin) yapılan saha çalışmasında
89 saat video kaydı, 3833 adet
fotoğraf çekimi, 103 saat ses kaydı
gerçekleşmiştir. Ülkemizin somut
olmayan kültürel mirasının, sağlıklı ve
eksiksiz bir biçimde toplanması, kayıt
altına alınması, gelecek kuşaklara
aktarılması, elverişli ortamlarda
saklanması, korunması, düzenlenmesi
ve toplumun bilgi ve yararına
sunulacak şekilde erişilebilir hale
getirilmesini amaçlayan çalışmada;
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PROJE ORTAKLARI:
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Basın Yayın
Müdürlüğü

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
809.493,96 TL

genel olarak yaşayan kültürün
araştırılması, yerel danslar, müzikler,
tiyatro ve halkbilimi alanına giren
tüm değerlerin elde edilmesi için
çalışma yapılmıştır. Proje kapsamında
iki geleneksel Türk tiyatrosu semineri
düzenlenmiştir. Bu seminerlere;
oyuncu, dramaturg, teknik personel
ve müzisyenler katılım göstermiştir.
Karagöz, meddah, tiyatro tarihi, ritim
algılama, türk kültür ve düşünce tarihi,
biçimsel denemeler atölyesi, diksiyon,
hikaye, masal anlatıcılığı, edebiyat ve
toplum, estetik, orta oyunu çalışmaları,
ritim çalışması, geleneksel türk
tiyatrosu tarihi ve kuramları, modern
tiyatro tarihi ve kuramları, dünya
tiyatro atölyesi, halk oyunları atölyesi
vb. başlıklarda düzenlenen seminerler;
teorik bilgi, uygulama, atölye
çalışmaları, okumalar şeklinde toplam
1066 saat olarak yapılmıştır. Tiyatro
severler için düzenlenen geleneksel
Türk tiyatrosuna giriş seminerlerinde;
yaratıcı drama, diksiyon, temel dans,
temel müzik, tiyatro tarihi, ritim,
biçimsel denemeler atölyesi, hikâye
masal anlatıcılığı, temel oyunculuk,
sahne bilgisi, karagöz, meddah vb.
dersler teorik bilgi, uygulama, atölye
çalışmaları şeklinde toplam 318 saat
olarak yapılmıştır.
Proje kapsamında İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Fatih Kültür Merkezi’nde
stüdyo atölyeler ve montaj odası
kurulmuştur. Atölye ve mini sahneden
oluşan Karagöz Kukla Atölyesi hem
uygulama hem de eğitim birimi
olarak kurulmuştur. Bu atölyede
ustalar yetiştirilmekte, karagöz
oyunları için gerekli tasvir, dekor

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%74,39 - 602.146,96 TL

vb. hazırlanmaktadır. Karagöz Kukla
Atölyesi ve Marangoz Atölyesi makine
ve el aletleri bakımından benzerlik
gösterdiğinden, aynı atölyede tamir
işleri ve küçük objeleri imal etmek
amacıyla marangozluk işleri de
yapılmaktadır. Oyunlar için gerekli
kostümlerin, şapka ve başlıkların
bir kısmı Terzi ve Şapka Başlık
Atölyesi’nde imal edilmektedir.
Kostüm ve aksesuarlarla ilgili
tamir ve bakım işleri terzihanede
gerçekleştirilmektedir. Kundura
Atölyesi’nde ise yemeni, çarık vb.
yöresel ayakkabılar, dans ayakkabısı
ile her model ayakkabı tasarımının
uygulaması ve tamir tadilat işleri
yapılmaktadır.

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Kültür Daire
Başkanlığı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Kültür Daire Başkanlığı Kültürel
Etkinlikler Müdürlüğü, Şehir Tiyatroları
Müdürlüğü, Orkestralar Müdürlüğü,
Basın Yayın Müdürlüğü ve Turizm

Müdürlüğünden oluşmaktadır. Kurum
görevleri şu şekildedir:
w Tiyatro, sinema, festivaller, fuarlar,
konserler, anma programları, sergiler,
konferanslar, söyleşiler, paneller, şiir
dinletileri vb. kültür sanat faaliyetlerinin
stratejik plan ve performans yönetimine
uygun olarak planlamasını yapmak ve
icrasını gerçekleştirmek,
w Kuruma bağlı faaliyet gösteren kültür
merkezleri ve sergi salonlarının kültür
sanat programlarını hazırlamak ve
organizasyonları yapmak,
w Açıkhava etkinlikleri düzenlemek,
w Önemli gün ve gecelerde çeşitli
kültürel etkinlikler düzenlemek,
w İstanbul kültürüne ve İstanbul
kültürünün tanıtımına katkı sağlayacağı
düşünülen -kitap, CD ve DVD’lerin satın
alınması, hazırlanması ve basılmasını
sağlamak,
w Ödülsüz veya üst sınırı Belediye
Meclisi tarafından belirlenen miktarda
ödüllü yarışmalar düzenlemek,
w Kültür sanat alanında faaliyet gösteren
dernek, vakıf vb. kuruluşlara destek
sağlamak, işbirliği yapmak ve ortak
etkinlikler düzenlemek,
w Yurtdışından kültürel etkinlik
düzenlemek üzere İstanbul’a gelen
konuklara gerekli desteği sağlamak,
w İstanbul’un milli, manevi, tarihi,
kültürel ve sanatsal değerlerini yurt
içinde ve yurt dışında tanıtmak amacıyla
seminer, sempozyum, kongre, fuar, sergi,
festival, yarışma, gösteri, kermes vb.
faaliyetleri düzenlemek veya bu alanlarda
düzenlenmiş organizasyonlara katılmak.
w Geleneksel Türk tiyatrosunun
yaşatılmasına, yeni nesillere
aktarılmasına öncülük ederek, geleneksel
alana giren tüm sahne sanatlarını,

dinamik bir eğitim süreciyle genç
kuşaklara aktarmak.
w Toplumda sanatı ve estetik duyguları
geliştirmek, tiyatronun kuruluş
gayesinden sapmadan günümüz insanına
vereceği sanat hizmetinde toplumun
genel etik değerlerine özen gösterilmesini
sağlamak,
w Yerli yazar, oyuncu ve yönetmenlerin
yetişmesi, mevcutların kendini
geliştirmesi için tiyatro ile ilgili
araştırmalar yapmak, yaptırmak,
w Tiyatro eserlerinin sahnelenmesi,
sahneletilmesi veya ortak projeler
üretilmesini sağlamak; tiyatro alanı ile
ilgili ortak prodüksiyonlar yapmak, ulusal
ve uluslararası festivaller, ödüllü, ödülsüz
etkinlikler düzenlemek,
w Yerli ve yabancı müzik kültürünün
tanıtılması, geliştirilmesini sağlamak
İstanbul’u tanıtmak, prestijini yükseltecek
faaliyetlerde bulunmak.

Proje, İstanbul’un kültürel
geleceği için geleneksel Türk
tiyatrosu ile ilgili nitelikli
ve öncü bir kültür kurumu
oluşturmak amacıyla
yürütülmüştür.
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Yaratıcı Endüstriler
Uygulama ve Araştırma
Merkezi
PROJENİN ADI:
Yaratıcı Endüstriler
Uygulama ve Araştırma
Merkezi

YARARLANICININ
ADI:
Yıldız Teknik
Üniversitesi Sanat
ve Tasarım Fakültesi
Dekanlığı

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.344.980,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%56,56 - 760.666,46 TL

Ü

niversite bünyesinde
bir Yaratıcı Endüstriler
Uygulama ve
Araştırma Merkezi
kurulmuş ve bu merkez
bünyesinde müzik teknolojileri
atölyesi, interaktif medya
atölyesi ile gravür atölyesi
yapılandırılmıştır Bu atölyeler
örgün eğitime destek ve
yaygın eğitim amaçları ile
kullanılmaktadır. Atölyelerdeki
ekipman ve malzeme, eğitim
dışında araştırma-geliştirme ve
üretim için kullanılmaktadır.
Yıldız Teknik Üniversitesi
Sanat ve Tasarım Fakültesinin
eğitim, uygulama ve araştırma
donanımlarında nitelik ve
niceliksel artış sağlanmıştır.
YTÜ Sanat ve Tasarım
Fakültesi’nde eğitime destek
amaçlı döner sermaye geliri
oluşması için çalışmalar devam
etmektedir. Proje ile öğretim
elemanı ve öğrencilerin
mesleki niteliklerinde artış
sağlanmıştır. Proje kapsamında
piyasa şartlarına uygun
ekipman ve yazılım kullanımı
gerçekleştirilmiştir.

Yıldız Teknik
Üniversitesi Sanat
ve Tasarım Fakültesi
Dekanlığı
Sanat ve Tasarım ismiyle
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kurulduğu 1999 yılından
beri eğitim veren fakülte,
disiplinler arası bir yapıya
sahiptir. Fakültede sanat,
iletişim tasarımı ile müzik ve
sahne sanatları bölümlerinde;
bileşik sanatlar, sanat yönetimi,
fotoğraf ve video, iletişim
tasarımı, müzik toplulukları ana
sanat, duysal tasarım anabilim
ve dans ana sanat dalları olmak
üzere 3 bölüm ve 7 farklı dalda
geleceğin sanatçıları ve sanat
yönetmenleri yetiştirmektedir.
Avrupa ile Anadolu’nun
kültürünü sentezleyebilen,
bilgili, bilimsel araştırmaya
açık, sanat tarihi ve tüm

sanat disiplinleriyle donanımlı,
modern ve çağdaş anlayışları
takip edebilen bireyler
yetiştirmek fakültenin
hedefidir. Bu görevi üstlenen
70 kadrolu öğretim elemanı,
24 misafir öğretim elemanı
ve 13 idari personel ile 200
yıllık Taş Kışla’nın tarihi
atmosferinde eğitim imkânı
sunulmaktadır. Ayrıca
öğrencilere Erasmus, Farabi
ve Mevlana programlarıyla
hem yurt içi hem de yurt
dışında eğitim alabilme imkanı
sunarak, öğrencilerin yurt
dışına seyahat etmelerine ve
kendilerini geliştirmelerine
olanak sağlanmaktadır.

Üniversite
bünyesinde bir Yaratıcı
Endüstriler Uygulama
ve Araştırma Merkezi
kurulmuş ve bu
merkez bünyesinde
müzik teknolojileri
atölyesi, interaktif
medya atölyesi ile
gravür atölyesi
yapılandırılmıştır Bu
atölyeler örgün eğitime
destek ve yaygın
eğitim amaçları ile
kullanılmaktadır.
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Yaratıcılık Atölyelerinde
Geleceğin Tasarlanması
PROJENİN ADI:
Yaratıcılık Atölyelerinde
Geleceğin Tasarlanması

YARARLANICININ
ADI:
Bahçelievler
Kaymakamlığı

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.025.250,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%84,5 - 866.379,98 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: Biruni Üniversitesi, Elvan Gıda San. Tic. A.Ş., İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Dekanlığı, OKUR Eğitim Araçları Üretim Pazarlama, ADRES Patent, S.S. İstanbul Doğu Küçük San. Sit. Yapı Koop.,
Kuyumcukent İşletme A.Ş., Aka Eğitim Hizm. Enerji San. ve Tic. A.Ş., Üsküdar Üniversitesi, TPEC Mühendislik Mustafa
Şirin, Ercanlar Yapı Mob. Aks. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Birbölüyirmi Mimarlık Mürsel Tekiner, İstanbul Sabahattin Zaim
Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, 3Dörtgen Teknoloji Bilişim Hizm. San. ve Dış Tic. A.Ş., Türkiye İhracatçılar Meclisi,
Bahçelievler Belediyesi, Astromed Astronomik Optik ve Elektronik Ekipmanlar Ltd. Şti., Acayip İşler Atölyesi

İ

lkokuldan sonra ortaokula
geçen özel yetenekli çocukların
destek eğitim odası hizmetinden
yararlanmaya devam edebilmesi,
yaratıcı ürünler geliştirebilmeleri için
imkân sağlanması, öğretmenlerin
ve psikolojik danışmanların özel
yetenekliler konusunda eğitim
almaya devam etmesi ve özel
yetenekli velilerinin eğitimlerine
devam edebilmesi amacıyla bu proje
gerçekleştirilmiştir.
Projede sektörlerle işbirliği kurularak,
ortaokullarda çocukların farklı
temalarda yaratıcılıklarını geliştirecek
atölyelerin kurulması, bu atölyelerde
çalışan profesyonellerle çocukların bir
araya gelerek tecrübe paylaşımında
bulunması; zanaatkâr, imalatçı
ve tasarımcının bu mekânlarda
bir araya gelerek bilgi ve tecrübe
paylaşımında bulunması; kurulan
atölyelerde çocukların yaratıcı
ve yenilikçi düşünme becerisini
geliştirirken yaratıcı endüstrilerin de
desteklenmesi; geliştirilen yaratıcı ve
yenilikçi ürünlerin tescil ettirilmesinin
sağlaması ve Çocuk İnovasyon
Zirvesinde çocukların ürünlerinin
sergilenmesi bu projenin özel amaçları
arasında yer almaktadır.
Proje kapsamında Bahçelievler‘deki
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kurumlarda 3 ay süreyle 15 günde
bir olmak üzere toplamda 6 defa staj
yapması sağlanmıştır. Buna ek olarak,
proje kapsamında Çocuk İnovasyon
Zirvesi gerçekleştirilmiştir.

Bahçelievler
Kaymakamlığı

ortaokul öğrencilerine yapılan
tarama sonucu 885 üstün yetenekli
çocuk belirlenmiştir. İlk ve ortaokul
öğretmenleri ile okul idarecilerinin;
yaratıcılık, inovasyonun gelişimi ve
üstün zekâlı ve dâhi çocuklara yönelik
farkındalıklarının ve bilgi ve duyarlılık
seviyelerinin artması sağlanmıştır.
Yaratıcı ihtisaslaşma atölyelerinde
görevlendirilmek üzere belirlenen
öğretmenler, üstün zekâlı ve dâhi
çocuklar için yaratıcılık ve inovasyon
becerilerini geliştirmek ve belirlenen
atölye alanlarında uzmanlaşmak
üzere eğitilmiştir. Üstün zekâlı ve dâhi
çocukların ebeveynlerine, çocukların
yaratıcılık ve inovasyon becerilerinin

gelişiminde aile ortamının katkıları
konusunda bilgi verilmiştir. Üstün
zekâlı ve dâhi çocuklara yönelik 13
adet yaratıcı atölye açılmıştır. Kamu
çalışanları, STK temsilcileri, muhtarlar,
din görevlileri, okullarda çalışmakta
olan yardımcı personel ve okul
aile birliği başkanlarının yaratıcılık
ve inovasyon gelişimine yönelik
farkındalık ve bilgi seviyelerinin
artması sağlanmıştır. Bahçelievler’deki
ortaokullarda kurulan atölyelerde
eğitim görmüş üstün zekâlı ve dâhi
çocukların, iş üstünde öğrenme
modellerinin geliştirilmesi ve pilot
uygulamalarının hayata geçirilmesi için
projede iştirakçi olarak beyan edilen

Bahçelievler, 1992 yılında Bakırköy’den
ayrılarak ilçe olmuştur. Bahçelievler
Kaymakamlığı’nda dört birim
bulunmaktadır. Bunlar: bilgi işlem
şefliği, evrak ve işlemler şefliği,
mahalli idareler şefliği ve hukuk işleri
şefliğidir. Kaymakamlık bünyesinde
bulunan kurum ve kuruluşlar ise;
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, İŞKUR Bahçelievler Şubesi
Müdürlüğüdür.
Bahçelievler Kaymakamlığı’nın
İSTKA tarafından desteklenen
projeleri; Bahçelievler Kültür ve

Sanat Merkezi(2010), Üstün Özel
Yetenekli Çocuklara Destek Eğitim
Hizmeti Sağlanması, Toplumsal Bilinç
ve Duyarlılığın Arttırılması (2014),
Yaratıcılık Atölyelerinde Geleceğin
Tasarlanması (2015) ve Öğrenci,
Öğretmen, Veli Üçgeninde Özel
Yetenekli Çocukların Desteklenmesi
Eğitim Modeli (2016) şeklindedir.
Buna ek olarak gerçekleştirilen diğer
projeler; 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 ve Anne Sütünün Önemi ve
Desteklenmesi Projesi şeklindedir.

Proje kapsamında
Bahçelievler‘deki ortaokul
öğrencilerine yapılan
tarama sonucu 885
üstün yetenekli çocuk
belirlenmiştir. İlk ve
ortaokul öğretmenleri
ile okul idarecilerinin;
yaratıcılık, inovasyonun
gelişimi ve üstün zekâlı
ve dâhi çocuklara yönelik
farkındalıklarının ve bilgi
ve duyarlılık seviyelerinin
artması sağlanmıştır.
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İstanbul Modern Zanaat,
Sanat ve Tasarım
Platformu
PROJENİN ADI:
İstanbul Modern Zanaat,
Sanat ve Tasarım
Platformu

T

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul Modern
Sanat Vakfı

ürkiye’nin ilk modern ve
çağdaş sanat müzesi olarak
Türkiye’de yaratıcı endüstrilerin
gelişmesine öncülük eden
İstanbul Modern, sanat, tasarım ve
zanaatı buluşturacak disiplinler arası
bir platform yaratmayı; İstanbul’un
küresel rekabet gücünü arttırmaya
yönelik katma değer yaratan
projeler geliştirmeyi; akademik
çalışmalara katkıda bulunmayı
ve her yaş grubundan izleyicileri
farklı etkinlikler aracılığıyla
yaratıcı endüstriler konusunda
bilinçlendirmeyi hedeflemiştir. Bu
amaç doğrultusunda İstanbul’un
köklü ama unutulmaya yüz tutmuş
zanaat ve el sanatları geleneğini
günümüz tasarım ve sanatının güncel
yorumuyla buluşturarak geçmişi
geleceğe taşımak ve yeni ifade
alanları yaratmak, tasarımcılar ve
sanatçılara zanaatkârlarla çalışma ve
birlikte üretme fırsatı vererek karşılıklı
tecrübe paylaşımını mümkün kılmayı
hedeflemiştir.
Proje ile İstanbul’un kaybolmakta
olan hammaddeleri ile üretim
tekniklerinin farklı disiplinlerin bakış
açısıyla yeniden yorumlanmasıyla
uluslararası alanda Türkiye’nin
tanıtımına katkıda bulunacak
tasarımların ortaya çıkmasını
sağlamak, bu üretim süreci boyunca
tasarım ve sanat öğrencileri ile
tecrübeli tasarımcı, sanatçı, zanaatkâr
ve akademisyenleri bir araya getiren
atölye çalışmaları düzenlenmesi
suretiyle bu birikimi gelecek nesillere
aktarmak, gençleri bilgilendirmek,
çocuklar ve gençler için düzenlenecek
projeye özel eğitim programları ile
seçilen malzemelere dair dikkat ve
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
427.220,00 TL

ilgi yaratmak amaçlamıştır. Türkçe
ve İngilizce hazırlanan dijital yayınlar
aracılığıyla projenin Türkiye ve
yurtdışında araştırmacılar için kaynak
teşkil etmesini ve sürdürülebilir
olmasını sağlamak ve tasarımcılar
ve sanatçıların aylara yayılan ortak
çalışmalarının somut çıktılarının katma
değer taşıyan tasarım objelerine
dönüştürülmesi yoluyla izleyicilerle
buluşmasını sağlamak proje
kapsamında hedeflemiştir.
İstanbul’da bir tasarım ve zanaat
müzesi bulunmadığını göz önüne
alarak sektöre kalıcı olarak
katkıda bulunacak şekilde yeniden
yapılandırmak ve örnek bir
model oluşturmak hedeflerine ek
olarak; İstanbul Modern’in yabancı
ziyaretçilerin vazgeçilmez uğrak
noktası olması ve yabancı kurumlarla
kurduğu işbirliği ağı kanalıyla yaratılan
ortak çalışma platformu modeli
ile üretilen çıktıları dünya çapında
tasarım ve güncel sanat çevrelerine
ulaştırmak ve yurtdışında Türkiye
tasarım kültürünün bilinirliğine
katkı sağlamak amaçlamıştır.
Bu doğrultuda ilk olarak seçilen
sanatçı, tasarımcılar ve zanaatkârlar
bir araya getirilmiş, karşılıklı
tecrübe paylaşımı için toplantılar
düzenlenmiştir. Karşılaşmalar
sonucu oluşan fikirlerin somut
tasarım objelerine dönüştürülmesi
için prototipler üretilmiştir. Projenin
ikinci fazı esnasında, her bir zanaat
dalı için o alanı üstlenen tasarımcı
ve sanatçıların yürüteceği beş farklı
atölye çalışması gerçekleştirilmiştir.
Üniversite öğrencilerinin katıldığı
atölye çalışmalarında bir zanaat dalına
odaklanılmış ve atölyelerin yanı sıra

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90- 384.498,00 TL

stüdyo ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.
İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal
Projeler Departmanı, çocuk ve gençler
için eğitim programları düzenlenmiştir.
Halka açık panel organize edilmiş
ve oldukça büyük bir ilgi görmüştür.
İstanbul Modern Mağaza’da bir sunum
ve lansman gerçekleştirilmiştir. Proje
çıktıları ise lansmandan itibaren 6 ay
boyunca İstanbul Modern Mağaza’da
proje süreçleri ve ürünlerle ilgili
bilgi veren dijital araçlar eşliğinde
sergilenerek satışa sunulmuştur.

İstanbul Modern
Sanat Vakfı

İstanbul Modern, Türkiye’nin modern
ve çağdaş sanat sergileri düzenleyen
ilk özel müzesi olarak 2004 yılında,
İstanbul Boğazı’nın kıyısındaki 8.000
metrekarelik bir alanda kurulmuştur.
Küresel sanat dünyasında bir referans
noktası olma amacıyla kurulan müze,
modern ve çağdaş sanat yapıtlarını,
fotoğraf, tasarım, mimari, yeni medya
ve sinema alanındaki üretimleri
koleksiyonunda toplar, korur, sergiler
ve belgeler. Türkiye’nin kültürel
kimliğinin uluslararası sanat ortamıyla

paylaşılmasına aracılık eden İstanbul
Modern, sanatçıların üretimlerine ve
uluslararası işbirlikleri kurabilmelerine
destek olur, sanatı kitleler için kolayca
erişilebilir kılmak amacıyla her yaştan
sanat izleyicisine eğitim programları
düzenler. Süreli ve sürekli sergi
salonları, fotoğraf galerisi, eğitim ve
sosyal programları, kütüphane, sinema,
restoran ve mağazası ile çok yönlü bir
hizmet alanı sunar.
Modern ve çağdaş Türkiye sanatı
üzerine kavramsal sergiler, koleksiyon
sergileri ve Türkiye’den sanatçıların
retrospektiflerini düzenleyen İstanbul
Modern, aynı zamanda görsel sanatlar,
mimarlık, tasarım ve yeni medya gibi
alanlardaki güncel dönüşümlere işaret
eden yerel ve uluslararası sergilere yer
vermektedir.
Bünyesindeki deneyimli kadrolarla
düzenlediği sergilerin yanı sıra dünyanın
önde gelen müze ve sanat kuruluşlarıyla
da işbirliği yapan İstanbul Modern,
bu yolla ortak sergiler üretir veya bu
kurumların sanat koleksiyonlarından
seçkiler ağırlar. Ortaklık yaptığı
kurumlar arasında Londra Design
Museum, Dublin’deki Irish Museum of
Modern Art, Atina’daki Benaki Müzesi,
Viyana’daki Verbund Koleksiyonu,
Selanik ve Moskova Fotoğraf bienalleri
bulunmaktadır.
İstanbul Modern Sinema, her ay bir ya
da birkaç özgün gösterim programı

hazırlayarak perşembe, cumartesi ve
pazar günleri izleyiciyle buluşturur.
İstanbul Modern’in Eğitim ve Sosyal
Projeler Bölümü modern ve çağdaş
sanatı hemen her yaş grubundan
ve kesimden izleyiciyle buluşturup,
anlaşılırlığını artırarak herkes için
erişilebilir kılarken; ziyaretçiler, sanatçılar
ve sanat dünyasının tüm aktörleri
için kamusal bir eğitim ve paylaşım
platformu oluşturmayı amaçlamaktadır.
İstanbul Modern Kütüphane, web sitesi
üzerinden tarama yapmaya olanak
tanıyan sistemiyle koleksiyonunda
bulunan basılı ve elektronik yayınları,
sanat ve müzecilik konularındaki
kaynakları ziyaretçilerin erişimine
sunmaktadır. İstanbul Modern Mağaza
ve Sanal Mağaza ise İstanbul Modern’de
gerçekleşen sergilerin katalogları ve
sanat eserlerinin röprodüksiyonlarıyla
hazırlanmış anı objeler, birçok müze
ziyaretçisinin sergileri özgün müze anısı
olarak başkalarıyla paylaşma olanağını
vermektedir.

İstanbul’un köklü ama
unutulmaya yüz tutmuş
zanaat ve el sanatları
geleneğini günümüz
tasarım ve sanatının güncel
yorumuyla buluşturarak
geçmişi geleceğe taşımak ve
yeni ifade alanları yaratmak,
tasarımcılar ve sanatçılara
zanaatkârlarla çalışma
ve birlikte üretme fırsatı
vererek karşılıklı tecrübe
paylaşımını mümkün kılmayı
hedeflemiştir.
167 İSTKA

Yaratıcı Endüstriler
Sektörünün Geliştirilmesi
ve Girişimciliği Özendirici
Faaliyetlerin
Desteklenmesi
PROJENİN ADI:
Yaratıcı Endüstriler
Sektörünün
Geliştirilmesi
ve Girişimciliği
Özendirici Faaliyetlerin
Desteklenmesi

YARARLANICININ
ADI:
Endeavor
Etkin Girişimci
Destekleme Derneği

PROJE ORTAKLARI:
Girişimcilik Vakfı

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
331.070,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90- 297.963,00 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği, Arkan Ergin Kurumsal Danışmanlık

“Y

aratıcı Endüstriler Sektörünün Geliştirilmesi ve
Girişimciliği Özendirici
Faaliyetlerin Desteklenmesi” projesi yaratıcı endüstriler
kapsamında tanımlanmış her türlü
tasarım, zanaat ve sanat alanında
amatör ve profesyonel üretim yaptığı
ya da yapma arzusunda olduğu halde
etkin bir şekilde kurumsallaşarak
ürününü yerel ve küresel pazarlara
dâhil etmede sıkıntı yaşayan kişilere
odaklanmaktadır. Proje, söz konusu
kişilere tasarım odaklı düşünmeyi temel alarak girişimcilik ve sürdürülebilir
iş geliştirme konularında eğitim ve yol
göstericilik için gerekli alt yapıyı sağlamayı ve buna bağlı olarak son yılların
tüm dünyada yükselen iş alanlarından
biri olan yaratıcı endüstrilerin özellikle
İstanbul’da gelişmesine katkı koymayı
hedeflemektedir.
Proje kapsamında eğitim alacak
kişilerin belirlenmesi amacıyla duyurular yapılmış ve toplam 350 başvuru
alınmıştır. Alınan 350 başvurunun 101’i
kriterlere uyan başvuru olarak değerlendirilmiştir. Başvuru yapan adayların
arasından 52 katılımcı seçilmiştir.
Atölyelerin ilk ikisinde katılım gösteren ve iş fikri ile iş modeli çalışmasını
bitirenler, programın ikinci kısmına
devam etmiştir. İş modelleri üzerinden
derinlemesine çalışma şansı bulan
20 katılımcı, eğitim sürecine devam
ederek iş fikirlerini gerçek bir iş planına
dönüştürmüşlerdir.
Yaratıcı endüstriler sektörünün çeşitli
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alanlarında faaliyet gösteren ve göstermeyi amaçlayan fikri olan mevcut ve
potansiyel girişimcilere hitap eden
atölyeler dört aşamadan oluşacak
şekilde kurgulanmıştır.
Ürün ve iş fikri geliştirme atölyesi;
katılımcıların insan odaklı tasarım anlayışını merkeze koyan tasarım odaklı
düşünme yaklaşımını deneyimlemeleri
hedeflemiştir. Değer vaadi ve iş modeli
geliştirme atölyesinde katılımcılar
değer teklifi, kanallar, temel kaynaklar, ürün, pazara erişim, paydaşlar ve
finansal model üzerine kanvas modeli
ile birlikte derinlemesine çalışmıştır.
Uygulama aşamasında ise Endeavor ve
Girişimcilik Vakfı’nın deneyimli kadrosunun mentorluğunda iş fikirlerini
kanvas modeline geçirilmesi üzerine
çalışmıştır. Katılımcılar bu atölyelerin
sonucunda, düşünme biçimleri ve iş
yapma becerilerinin geliştiği yönünde
geri bildirimde bulunmuştur. CreateUp
girişimcilik programının üçüncü atölyesi girişimcilik ve liderlik becerileridir.
Bu atölyede katılımcılar finansmana
hazırlık, gelir modeli, maliyet planlaması, bütçe yönetimi, nakit akışı ve
yatırım süreçleri ile ilgili teknik bilgi
almıştır. Programın son atölyesi liderlik
becerileri ve networking üzerine kurgulanmıştır. Üründen iş fikri, iş fikrinden değer vaadi, değer vaadinden iş
modeline ve son olarak iş modelinden
markaya giden süreçte mevcut ve
potansiyel girişimcilerin bu program
dâhilinde iş fikri geliştirmeleri ve bunu
iş modeli ile test etmeleri ve net-

working ve mentorluk gibi kavramları
öğrenip markaya giden yolda hazırlıklı
olmaları amaçlanmıştır. Networking
atölyesinin ikinci kısmında her katılımcı en az iki mentor ile bir araya gelerek
projeleri hakkında geri bildirim almaya
fırsat bulmuştur.
Proje kapsamında yayına geçen www.
createup.co yaratıcı endüstrilere yönelik bilgi rehberi olması için kullanıma
açılmıştır.

Endeavor Etkin Girişimci
Destekleme Derneği

Endeavor Derneği dünya genelinde
30 ülkede ofisleri bulunan bir kurum
olup 2006 yılında Türkiye’de faaliyete
geçmiştir. Ülkemizin önde gelen iş
insanlarından oluşan 18 kişilik yönetim kurulunun, 160’dan fazla dernek
üyesinin ve 200’den fazla Endeavor
Rehberleri’nin desteğiyle faaliyetlerini
sürdürmekte, her yıl seçtiği Endeavor girişimcilerine destek vermektedir. Desteklenen girişimciler başarı

öyküleriyle etkin girişimcilik kültürünün
yerleşmesine hizmet etmektedir. Girişimciler, finans konusundaki ihtiyaçları için
banka kredi imkânları, melek yatırımcılar, yatırımcı ağı, finansmana erişim
koçluğu gibi hizmetlere yönlendirilmekte;
mentorluk hizmeti ise ülkenin önde
gelen iş adamları, üst düzey yöneticiler,
markalaşmış şirketlerin ve yüksek itibarlı
danışmanlık kuruluşlarının kurucu/ortak
profiline sahip rehberlik ağı üzerinden
uygulanmakta ve bu kişilerin bilgi, tecrübe, uzmanlık ve ilişki ağı gibi manevi
sermaye birikimlerini yetenekli girişimcilere aktarmaları sağlanmaktadır.
Türkiye’de 11. yılına giren Endeavor
Derneği kurulduğundan bu yana toplam
58 şirketi temsilen 88 etkin girişimci seçmiştir. Endeavor, 2017 itibariyle
girişimcilerinin yönettiği şirketlerin yıllık
yüzde %25 büyüme hızına ulaşmasına,
yıllık 2,5 milyar TL toplam ciroya sahip
olmasına ve toplam 4.500 kişiye istihdam
yaratmasına katkı sağlamıştır. Endeavor’a
yılda ortalama 300 girişimci başvurusu
gelmekte ve dört aşamalı seçim süreci
sonunda ortalama 8 ile 10 arası girişimci
Endeavor Girişimcisi unvanına hak kazanmaktadır. Türkiye dâhil tüm dünyada
farklı girişimcilik ekosistemleri üzerinde
yaptığı araştırmalar sonucu, bu şirketleri
kuran etkin girişimcilerin, ekonomik
kalkınmaya en önemli katkıyı sağlayan
topluluklardan biri olduğu görülmektedir. Girişimciler, istihdam ve değer
yaratmanın yanı sıra, farklı vizyonları
sayesinde içinde bulundukları toplumları
değiştirmekte, girişimcilik ekosistemlerinin gelişmesine katkı sağlamakta ve yeni
nesil girişimcilere ilham vermektedir.

Endeavor, 2018 yılından itibaren
girişimcilere globalleşme ve sektör
dikeyleri çerçevesinde destek
vermektedir. Endeavor Türkiye’nin
önümüzdeki yeni dönemdeki hedefi
Türkiye’den çıkan başarılı girişimcilerin
sayısını artırmaktır. Seçim sürecine giren
her girişimciye benzersiz bir Endeavor
deneyimi sunulması hedeflenerek, nokta
atışı desteklerle onları global arenaya
taşımak istenmektedir. Endeavor’ın
en önemli görevi, etkin girişimcilerin
engellerle dolu yollarını güven hissiyle, doğru seçimleri yaparak yürürken
büyümelerini sağlamaktır.

Yaratıcı endüstriler
sektörünün çeşitli alanlarında
faaliyet gösteren ve göstermeyi
amaçlayan fikri olan mevcut
ve potansiyel girişimcilere
hitap eden atölyeler dört
aşamadan oluşacak şekilde
kurgulanmıştır.
169 İSTKA

Makerlab
PROJENİN ADI:
Makerlab

YARARLANICININ
ADI:
Özyeğin Üniversitesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
346.440,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90- 311.796,00 TL

P

roje kapsamında
yaratıcı endüstriler
sektöründe faaliyet
gösteren tasarımcılar,
mühendisler ve girişimcilerin
hem endüstriyel tasarım,
hem de hızlı prototipleme
çalışmalarını desteklemek
üzere makerlab kurulması
amaçlanmıştır. Proje
süresince donanım geliştiren
girişimciler için girişim
hızlandırma programları
düzenlenmiştir. Bu girişim
hızlandırma programlarına
8’i kadın, toplam 40 girişimci
katılım sağlamıştır. Girişim
hızlandırma programlarını
takiben üç yeni şirketin
kurulmasına aracılık edilmiştir.
Bu şirketlerden Argetas RD
firması uluslararası ölçeğe
ulaşmış, firma tarafından yıllık
cirosunun 1 milyon TL’nin
üzerine ulaştığı belirtilmiştir.
Proje aracılığıyla donanımlı bir
hızlı prototipleme laboratuvarı
tesis edilmiş, tasarımcılar
için imalata uygun tasarım
atölyesi kurulmuştur. Özyeğin
Üniversitesi tarafından
projenin sürdürülebilirliğinin
sağlanması adına üniversite
bünyesinde laboratuvarın
işletilmesi ve girişimcilerin
desteklenmesine devam
edilmektedir. Proje aracılığıyla
kurulan laboratuvarda,
proje tamamlandıktan sonra
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General Electric firması ile
gerçekleştirilen işbirliğinde
üniversite sanayi işbirliğine de
yol açmıştır. Laboratuvardan
lisans ve yüksek lisans
öğrencileri bitirme çalışmaları
ve donanım girişimlerini
hayata geçirmek için, tüm
girişimciler ise donanım
projelerinin prototiplemesi için
faydalanmaktadır.

Özyeğin
Üniversitesi

Özyeğin Üniversitesi,
maddi yönden erişilebilir
ve girişimci bir araştırma
üniversitesi vizyonuyla
faaliyet göstermektedir. 3.
kuşak üniversite misyonunu
sahiplenerek “araştırma

temelli girişimcilik üniversitesi”
yaklaşımı ile eğitime
başlayan Özyeğin Üniversitesi,
“topluma fayda sağlayan
çalışmalar yapma” hedefiyle
yoluna devam etmektedir.
Katma değer yaratan,
yenilikçi, eğitim modeli ile
öğrencilerinin yükselen
mesleklerde derinlemesine
bilgi sahibi, yabancı dile hakim,
iletişim ve bilgi teknolojileri
kullanımında yetkin mezunlar
yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Kurulduğu günden bu
yana, akademisyenleri
de uluslararası dergilerde
yayımladıkları makalelerine ek
olarak ticarileşme potansiyeli
olan projeler üzerine de
çalışmalarını sürdürmektedir.

Proje kapsamında yaratıcı endüstriler
sektöründe faaliyet gösteren tasarımcılar,
mühendisler ve girişimcilerin hem endüstriyel
tasarım, hem de hızlı prototipleme çalışmalarını
desteklemek üzere makerlab kurulması
amaçlanmıştır. Proje süresince donanım
geliştiren girişimciler için girişim hızlandırma
programları düzenlenmiştir.

171 İSTKA

Çağdaş Yaratıcılık İçin
Geçmişin İzleri: Kentsel
Arkeoloji ve Küçükyalı
ArkeoPark
PROJENİN ADI:
Çağdaş Yaratıcılık İçin
Geçmişin İzleri: Kentsel
Arkeoloji ve Küçükyalı
ArkeoPark

YARARLANICININ
ADI:
Koç Üniversitesi
İnsani Bilimler ve
Edebiyat Fakültesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
861.770,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%89,53-771.581,47 TL

K

üçükyalı ArkeoPark
alanı İstanbul’un
Anadolu yakasında
bulunan az sayıda
arkeolojik alandan biri
olarak tarihi, kültürel,
ekolojik ve turistik
potansiyelleri bünyesinden
barındırmaktadır. 2000
yılında yüzey araştırmasıyla
başlayan arkeolojik
çalışmalar, 2010 yılında
gerçekleştirilen kapsamlı
kazıya kadar devam etmiş,
alanın bilimsel verileri gün
ışığına çıkarılmıştır. Zaman
zaman alanda gerçekleştirilen
konserler, sanatı kullanan
eğitim faaliyetleri ve küçük
çaplı sergiler alanın yaratıcı
endüstriler çerçevesindeki
potansiyeli açısından
değerlendirilmiştir. Öte
yandan İstanbul’un Anadolu
yakasında halka açık bir
arkeolojik alan olarak bazı
görünürlük ve tanıtım
ihtiyaçları da bulunmaktadır.
Proje kapsamında alanın
temel faaliyeti olan ve diğer
faaliyetler için yaratıcı bir
biçimde değerlendirilecek
önemli bir potansiyel
taşıyan kazı çalışmaları
2015 ve 2016 yıllarının yaz
aylarında iki sezon olarak
gerçekleştirilmiştir.
Alanın ve arkeoloji ile proje
kapsamında yürütülmüş
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olan faaliyetlerin tanıtımı
ve tecrümesinin farklı
alanlara aktarımı için seri
halinde 4 kısa belgesel film
çekilmiştir. Arkeoloji ve
fotoğrafın kesişimi uzmanlık
gerektiren bir alandır. Bu
alanda yapılan duyuru ile 15
öğrenci uzman fotoğrafçıarkeolog uygulamalı eğitimi
almışlardır. Alana ve genel
olarak Anadolu yakasının
geçmişine ışık tutacak görsel
dokümantasyon çalışması
yaptırılmış, elde edilen eski
harita ve görseller proje
kapsamında açılan sergide

kullanılmıştır. Mahallede
sözlü tarih tekniği ile
yapılan araştırmada ise
yaşlı kişilerin belleklerindeki
Çınar Mahallesi ve Küçükyalı
ArkeoPark alanına ilişkin
anılar derlenmiştir.
Projenin grafik ve endüstri
ürünleri tasarımı çalışmaları
faaliyeti ile hem alanın
turistik ihtiyaçların
karşılanması hem de
grafik ve endüstri ürünleri
bölümlerinde okuyan
öğrenciler için arkeolojik
alanların potansiyelinin fark
edilmesinin sağlanması

planlanmıştır. Bu kapsamda projeye
dâhil olan öğrenciler tarafından 8 çeşit
kartpostal, 4 çeşit kitap ayracı, 2 çeşit
defter ve 1 çeşit bez çanta ile 1 çeşit
çocuklar için kazı takımı, 1 çeşit telefon
kılıfı ve 1 çeşit USB kılıfı üretilmiştir.
Küçükyalı ArkeoPark’ın en önemli
birleşeni olan sarnış yapısını çağdaş
sanat ile yeniden yorumlanması için
çalışma yapılmıştır.
Proje kapsamında önerilen sergi
çalışmaları İstanbul Arkeoloji Müzeleri
ile işbirliği içinde yürütülmüştür. Sergi
kapsamında İstanbul’un Anadolu
yakasında bulunan ve İstanbul
Arkeoloji Müzeleri’nin başkanlığında
çeşitli tarihlerde kazılan Küçükyalı
ArkeoPark’ın yanısıra; Samandıra,
Aydos, Dragos ve Pendik’ten eserlerin
paylaşılması kararlaştırılmıştır. Bu
şekilde, İstanbul’un Anadolu yakasında
bulunan ve tümü yakın dönemlere
tarihlenen alanlar karşılaştırmalı olarak
ziyaretçilerin ilgisine sunulmuştur.

Koç Üniversitesi İnsani
Bilimler ve Edebiyat
Fakültesi

Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve
Edebiyat Fakültesi öğretme, öğrenme,
araştırma ve sahneleme etkinlikleriyle

Koç Üniversitesi’nin yaratıcılığa ve
bilginin ilerlemesine adanmış bir
parçasıdır. Arkeoloji ve sanat tarihinden
İngiliz dili ve karşılaştırmalı edebiyata,
tarihten medya ve görsel sanatlara,
felsefeden psikoloji ve sosyolojiye
bölümler ve programlar karşılıklı
etkileşimle öğrencilerin geçmişteki
ve günümüzdeki fikirler, insanlar,
topluluklar ve toplumlar hakkında
her zamankinden daha eleştirel
ve derinlemesine düşünmelerini
sağlamaktadır. En önemli amacı;
öğrencilerine özgür, açık ve ayrıntılı
düşünme, araştırma yapma ve iletişim
kurma kabiliyetlerini sağlayacak
entelektüel birikim ve akademik
becerileri kazandırarak, onları başarılı
bir kariyere hazırlamaktır. Fakülte,
merkezinde yaratıcı ve yenilikçi, yüksek
kalitede ve çeşitli araştırma gruplarının
yer aldığı canlı ve çok disiplinli bir
araştırma ortamı sunmaktadır. Öğretim
üyeleri, araştırmalarıyla olduğu kadar
bulgularını yerel ve küresel boyuttaki
zorluklarla mücadelede öğrenci
ve paydaşların hizmetine sunma
becerileriyle de uluslararası alanda
tanınmışlardır. Fakülte öğrencilere
yurtdışı değişim programları, yabancı
diller öğrenme ve staj yaparak iş
deneyimi kazanma gibi konularda farklı
olanaklar sunmaktadır.

Arkeoloji ve
fotoğrafın kesişimi
uzmanlık gerektiren
bir alandır. Bu alanda
yapılan duyuru ile
15 öğrenci uzman
fotoğrafçı-arkeolog
uygulamalı eğitimi
almışlardır.
173 İSTKA

Riva Cam Sanatı ile
Buluşuyor Projesi
PROJENİN ADI:
Riva Cam Sanatı ile
Buluşuyor Projesi

YARARLANICININ
ADI:
Beykoz
Kaymakamlığı

PROJE ORTAKLARI:
Beykoz Belediyesi,
Beykoz Cam Sanatları
ve Turizm Derneği

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
474.341,92 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%89,46 - 424.338,32 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: Riva Kültür ve Eğitim Derneği

‘R

iva Cam Sanatı
İle Buluşuyor ‘
projesi ile amaç;
unutulmaya
yüz tutmuş tarihi Beykoz
cam el sanatlarını
geliştirmek, yeni kuşaklara
aktarılmasıyla beraber icra
edilen ürünlerin tanıtımı ile
kültürel sürdürülebilirliğe
destek sağlamak ve bu
alanda yeni sanatkârlar
yetiştirerek istihdam açığının
azalmasına katkı sağlamaktır.
Proje ile tarihi Beykoz cam
el sanatını ilçenin tüm
turistik lokasyonlarına
yaygınlaştırarak bilinirliğini
sağlamak ve sektörün
ihtiyaç duyduğu kalifiye
eleman eksikliğini gidermek
hedeflenmiştir.
Proje kapsamında ilçenin
turistik lokasyonlarından
olan Riva merkezde öncelikle
bir cam sanat merkezi
yaptırılmıştır. Cam sanat
merkezinin yapılması ile
birlikte içerisine cam füzyon,
boş boru üflemeciliği ve
cam boncuk eğitimlerinin
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verilebileceği ekipmanlar
alınmıştır. Riva Cam Sanat
Merkezi’nin bir bölümü
de yapılan ürünlerin
sergilenmesi için showroom
olarak düzenlenmiştir.
Dış ve iç donanımının
tamamlanması ile birlikte
ilçede yeni sanatkârların
yetişmesi için eğitim
duyuruları yapılarak gelen
talepler içerisinden belirlenen
30 kursiyere cam füzyon,
boş boru üflemeciliği ve cam
boncuk alanlarında 100 saat
eğitim verilmiştir.
Eğitim faaliyetlerinin
tamamlanması ile beraber
Riva Cam Sanat Merkezi’nin
açılışı yapılarak eğitim
alan 30 kursiyere katılım
sertifikası verilmiştir.
Kursiyerlerin yaptığı ürünler
ve Beykoz’da yapılan cam
el ürünleri sergilenmiş ve
proje sayesinde Riva’da cam
sanatıyla tanıştırılmış işsiz
gençler meslek edindirilmiş
ve bölgeye gelen turistlere
de cam el sanatı tanıtılmıştır.
Projenin tamamlanmasıyla

eğitilen kişilerin en az
%20’i cam sektörüne
kazandırılmıştır.

Beykoz
Kaymakamlığı

Kurum, 10/06/1949 tarih
ve 5442 sayılı Kanuna/
Yönetmeliğe/Karara göre
kurulmuş olup İstanbul ili
Beykoz ilçesinde eğitim,
sağlık, güvenlik, nüfus ve
vatandaşlık hizmetleri,
sosyal hizmet ve sosyal
yardımlaşma alanlarında
ilçenin mülki amirliği olarak
hizmet vermektedir.

Proje kapsamında ilçenin turistik
lokasyonlarından olan Riva merkezde öncelikle bir cam
sanat merkezi yaptırılmıştır. Cam sanat merkezinin
yapılması ile birlikte içerisine cam füzyon, boş boru
üflemeciliği ve cam boncuk eğitimlerinin verilebileceği
ekipmanlar alınmıştır.

175 İSTKA

Geleceğimiz İçin Üstün
Zekâlıların Geleceği
PROJENİN ADI:
Geleceğimiz İçin Üstün
Zekâlıların Geleceği

YARARLANICININ
ADI:
Tüm Üstün Zekâlılar
Derneği

PROJE ORTAKLARI:
Boğaziçi İlim ve Kültür
Vakfı

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
498.610,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90- 448.749,00 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: Beylikdüzü İsabet Okulları, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul İl Milli
Eğitim Müdürlüğü

T

ÜZDER faaliyetleri
kapsamında özel
yetenekli çocuk
ve gençlerin
desteklenmesini
amaçlamaktadır. Bu bireylerin
gelecekteki istihdam alanları
da doğal bir süreç olarak
TÜZDER‘in çalışma sahası
içerisindedir.
Üstün yetenekli çocukların
potansiyellerini korudukları
takdirde yaratıcı endüstrilerde
varlık göstermeleri beklenen
bir durumdur. Yaratıcı endüstri
sektörlerinin en temel
ihtiyacı sıradışı düşünme
performansı yüksek, bu
fikirlerini çözüm yolları ile
birleştirme yeterliliğine sahip
bireylerdir. Özel yetenekli
bireylerin muhtemel istihdam
alanları ve sektör ihtiyaçları bu
şekilde kesişmektedir. Bundan
dolayı TÜZDER tarafından
orta vadede yaratıcı endüstri
sektörlerinde istihdam imkânı
bulacak olan özel yetenekli
çocukların potansiyelleri
anlamında desteklenmeleri
ve ailelerin çocukları ile ilgili
farkındalıklarının geliştirilmesi
amaçlanmıştır.
Bu amaçlar doğrultusunda;
sıradışı düşünme potansiyelleri
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yüksek olan özel yetenekli
çocukların tespiti çalışmaları
yapılmış, üç merkez
bünyesinde atölye mekânları
oluşturulmuş, eğitim almaya
hak kazanan 220 öğrenci üç
merkezde atölye eğitimlerine
dâhil olmuştur. Ebeveynler
bir dizi seminer programına
dâhil edilmiş, seminer
ve konferans çalışmaları
düzenlenerek toplumsal
farkındalığın geliştirilmesi için
medya iletişim çalışmaları
yürütülmüştür. Ayrıca üstün
yetenekli öğrenciler sektörel
içerikli eğitimlere tabi

tutulmuştur.
Çocukların sıradışı düşünmeye
yönelik potansiyelleri eğitimler
neticesinde performansa
dönüştürülmüştür. Proje ile
yaratıcı endüstri sektörüne
yönelik öğrenci ve ebeveyn
bazında farkındalık
geliştirilmiştir.

Tüm Üstün Zekâlılar
Derneği

ortamlarında ve sosyal ortamlarında
desteklenmesini amaçlamaktadır.
Buna yönelik olarak TÜZDER; eğitsel
değerlendirme çalışmaları, aile
danışmanlıkları ve bireysel öğrenci
danışmanlıkları, özel yetenekli
çocukların ihtiyaçları ve yetenekleri
doğrultusunda atölye eğitimleri,
öğretmen ve ebeveyn gruplarına
yönelik olarak yetişkin eğitimlerinin
düzenlenmesi, toplumsal farkındalığı
geliştirmek için seminer, konferans
ve medya çalışmalarının yürütülmesi,
benzer faaliyet gösteren eğitim
kurumlarına kurumsal mentörlük
faaliyetlerinin yürütülmesi gibi
çalışmaları devam ettirmektedir.
Faaliyet alanlarına yönelik 10 yıllık
tecrübeye sahip olan TÜZDER, The
International Centre for Innovation in
Education (ICIE) Türkiye temsilciliğini
yürütmektedir.

TÜZDER faaliyetleri kapsamında
özel yetenekli çocuk ve gençlerin
desteklenmesini amaçlamaktadır. Bu
bireylerin gelecekteki istihdam alanları da
doğal bir süreç olarak TÜZDER‘in çalışma
sahası içerisindedir.

TÜZDER üstün yetenekli
çocukların, gençlerin
ve ebeveynlerinin okul
öncesinden yükseköğretim
sonuna kadar eğitim

177 İSTKA

Beykoz’da Cam
Sanatçıları İçin Araştırma,
Geliştirme ve Üretim
Platformunun
Oluşturulması Projesi
(Artist in Residence)
PROJENİN ADI:
Beykoz’da Cam
Sanatçıları İçin
Araştırma, Geliştirme
ve Üretim Platformunun
Oluşturulması Projesi
(Artist in Residence)

YARARLANICININ
ADI:
Yılmaz Yalçınkaya
Cam Ocağı Güzel
Sanatlar Araştırma
Geliştirme ve Eğitim
Vakfı

PROJE ORTAKLARI:
Beykoz Belediyesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
772.929,25 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%73,30 - 566.522,78 TL

Proje sonrasında iki toplu sergi
gerçekleştirilmiştir.

P

roje ile cam sanatının
gelişmesine destek
olacak, İstanbul’un
ve ülkemizin küresel
sanat piyasalarındaki varlığını
ve tarihsel birikimini ortaya
koyarak uluslararası değer
zincirinde üst sıralarda yer
almasına katkı sağlayacak ve
uluslararası işbirliğine hizmet
edecek Artist in Residence
merkezinin oluşturulması;
cam sanatı alanında faaliyet
gösteren sanatçıların
eserlerinin uluslararası sanat
piyasalarındaki erişilebilirliğinin
arttırılması, tanıtımının
yapılması ve işbirliklerinin
geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Bu amaçla oluşturulan
Artist in Residence merkezi
ile cam sanatçılarının
eserlerini üretebilecekleri ve
sergileyebilecekleri, ayrıca
konaklayabilecekleri bir yapı
İstanbul’a kazandırılmıştır. Artist
in Residence programı dünyada
sanatçılara, akademisyenlere,
küratörlere, her türlü yaratıcı
insana bir süre için yaşadıkları
çevreden ve görevlerinden
uzaklaşarak; araştırmak,
üretmek, çalışmak ve
düşünmek için fırsat yaratma
programlarıdır. Ayrıca program,
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Yılmaz Yalçınkaya Cam
Ocağı Güzel Sanatlar
Araştırma Geliştirme ve
Eğitim Vakfı

sanatçı veya düşünürün bu
farklı ortam sayesinde yeni
insanlarla tanışabilmesi, farklı
kültürleri özümsemesi, yeni
malzemeleri tanıması için
fırsat yaratmaktadır. Artist in
Residence, dünyada konusunda
önemli müze ve eğitim
kuruluşlarının düzenli olarak
uyguladığı bir programdır.
Proje kapsamında sıcak cam,
kalıpla şekillendirme ve füzyon
cam tekniklerinde 1 ay süreli
toplam 17 atölye çalışması
gerçekleştirilmiştir. Toplam 20
ulusal ve uluslararası sanatçı
üç haftalık üretim atölyelerini

takiben Cam Ocağı Vakfı’nda
sunumlarını yapmış ve bir
haftalık sergi çalışmalarını
tamamlamışlardır. Bu süreçte
üniversitelerin güzel sanatlar
fakültesi cam ve seramik
bölümü öğrencilerinden 22
genç sanatçı da asistan olarak
projede yer almış ve cam
teknikleriyle ilgili kendilerini
geliştirme fırsatı bulmuşlardır.
Ayrıca bu dönemde Cam
Ocağı’nı ziyaret eden 9.000’e
yakın ilk ve ortaöğrenim
öğrencisi, gerek atölye
çalışmalarını gerekse sergileri
izleme imkânı bulmuştur.

Cam Ocağı Vakfı, çağdaş ve
geleneksel Türk cam sanatının
araştırılması ve geliştirilmesi ile
süre gelen bilgi ve tecrübenin
genç kuşaklara aktarılması amacı
doğrultusunda 2000 yılında Beykoz’da
Riva deresi kenarında kurulmuş,
ülkemizin ilk ve kapsamlı tek cam
sanat merkezidir. Değişik cam
tekniklerine ve uygulama atölyelerine
sahip Cam Ocağı, Türkiye’de camın
gündelik yaşamdaki fonksiyonlarının
yanı sıra sanat dallarından biri
olarak da algılanmasını sağlamak;
benimsenmesi için sanatsal ve
kültürel faaliyetlerde bulunmak;
kültürel mirasın bir parçası olan ve
yaşadığımız dönemde kaybolma
tehlikesiyle yüz yüze olan camın
yaşatılması için çalışmalar yapmak;
meslek edindirme ve istihdam
yaratmak adına yerel yönetimler,
STK’lar, kamu ve özel teşebbüs
kurumları ve üniversiteler ile projeler
yürütmek; cam sanatı konusunda
kültürlü, eğitimli, bilgili, yaratıcı
gücü ve özgüveni yüksek sanatçılar,
zanaatkârlar ve yardımcı personel
yetiştirmek ve bu dalda olanakları
kısıtlı öğrencilere burs vermek
hedeflerine sahiptir.

Proje kapsamında
sıcak cam, kalıpla
şekillendirme ve füzyon
cam tekniklerinde
1 ay süreli toplam
17 atölye çalışması
gerçekleştirilmiştir. Toplam
20 ulusal ve uluslararası
sanatçı üç haftalık üretim
atölyelerini takiben
Cam Ocağı Vakfı’nda
sunumlarını yapmış ve bir
haftalık sergi çalışmalarını
tamamlamışlardır.
179 İSTKA

Ustaişi Beyoğlu
PROJENİN ADI:
Ustaişi Beyoğlu

YARARLANICININ
ADI:
Kültür Kenti Vakfı

U

staişi Beyoğlu projesi,
İstanbul’un kendine özgü
yaratıcı kimliğini oluşturan
küçük üretim bölgelerinin
sürdürülebilirliğini desteklemek
ve sahip oldukları yaratıcılık
alanı oluşturma özelliklerini
geliştirmek üzere ortaya çıkmıştır.
Ustaişi Beyoğlu projesinin amacı;
Beyoğlu’nun “yaratıcılık merkezi”
olarak konumunu güçlendirmek
ve yaratıcı marka değerini görünür
kılmanın yanı sıra geleneksel
ustalık eğitimini güncel yaratıcılık
ve üretim modellerini birleştirerek
zanaat atölyelerinin alternatif ve
yaratıcı bir iş ve eğitim alanı olarak
gündeme getirilmesi ve yeni nesil
zanaatkârların yetiştirilmesidir. Bu
amaçlar doğrultusunda, Ustaişi
Beyoğlu projesi kapsamında;
çağdaş çıraklık programı, Beyoğlu
yaratıcı atölyeler, mekânsal
iyileştirme ve zanaat yeniden
sergisi ve konferansı olmak üzere 4
ana faaliyet gerçekleştirilmiştir.
Çağdaş çıraklık programı
kapsamında geleneksel ustalık
eğitimini güncel yaratıcılık ve
üretim eğitimleri ile birleştirilerek
zanaat atölyelerinin alternatif ve
yaratıcı bir eğitim ve iş alanı olarak
gündeme getirilmesi sağlanmıştır.
Bu kapsamda aydınlatma, müzik
aletleri, ahşap ve metal üretimi
yapan 8 zanaat atölyesi, 8 çırakla
eşleştirilmiştir. Çıraklar 8 ay
boyunca iş güvenliği, tasarım tarihi,
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PROJE ORTAKLARI:
Beyoğlu Belediyesi,
İstanbul Bilgi
Üniversitesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
489.830,00 TL

bilgisayar destekli çizim, tasarım
ve ifade teknikleri, İngilizce ve
görsel iletişim alanlarında konunun
uzmanları tarafından verilen
eğitimlere katılım göstermişlerdir.
Çağdaş çıraklık programına paralel
olarak bölgedeki tüm atölyelere,
usta ve çıraklara açık olan bölgesel
zanaat, üretim ve tasarım ilişkisi,
iş güvenliği ve sağlığı ile ilgili genel
bilgilendirme, girişimcilik, hukuki
danışmanlık ve zanaat ve üretim
ile ilgili tasarım tarihi konularında
seminerler verilmiştir.
Proje süresince yaratıcı atölyeler
kapsamında üç farklı atölye
gerçekleştirilmiştir. Bunlardan
ilki Thessaly Üniversitesi Post
Industrial Design Yüksek Lisans
Programı öğrencileriyle Volos’ta
balıkçılar ve İstanbul’da zanaat
atölyeleri ile gerçekleştirilen
“Eleştirel ve Ortaklaşan Tasarım
Atölyesi”, ikincisi Almanya’dan
gelen tasarımcıların ve İstanbul
Bilgi Üniversitesi Endüstri Ürünleri
Tasarımı Bölümü öğrencilerinin
birlikte ekipler halinde çalıştığı
Beyoğlu pasajları için zanaat
atölyelerinde ürün ve enstalasyon
üretim sürecini içeren “Pasajlar
Atölyesi”, üçüncüsü ise İstanbul
Bilgi Üniversitesi Endüstri Ürünleri
Tasarımı Bölümü öğrencileri stüdyo
dersi kapsamında yürütülen
“Zanaatkarın Günlüğü/Tasarımda
Çıraklık” proje dersidir.

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%88,79 - 434.900,44 TL

Mekân iyileştirme ve atölye
güçlendirme çalışmaları,
zanaat ustalarının istekleri ve
şikâyetleri doğrultusunda iş
güvenliği uzmanının analizleri
dikkate alınarak ve atölyelerin
kültürel dokusuna zarar
vermeden en kapsamlı faydayı
sağlayacak şekilde Galata ve
Şişhane bölgesindeki dört farklı
zanaat kolunu icra eden çeşitli
büyüklük, çalışma şartları ve iş
yoğunluğuna sahip dört atölyede
gerçekleştirilmiştir.
Projenin süreç ve ürünlerinin
yer aldığı Zanaat Yeniden
projesi sergilenmiş, sergi ile
Ustaişi Beyoğlu projesi daha
çok kitleye ulaşma şansı elde
etmiştir. ”Zet: Zanaat, Eğitim ve
Tasarım üzerine bir Konferans”,
Ustaişi projesi kapsamında
İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstri
Ürünleri Tasarımı Bölümü ev
sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

Bu sayede, zanaatkârlar,
çıraklar, tasarım öğrencileri
ve öğretim elemanlarıyla ve
uluslararası davetlilerin deneyim
aktarımlarıyla bir paylaşma ortamı
sağlanmıştır.
Bu proje kapsamında yaratıcı
endüstrilerin İstanbul’un sahip
olduğu zanaat mahalleleri
ile ilişkilerinin ve bu ilişkiden
doğan yaratıcı potansiyellerin
görünürlüğünün desteklenmesi
ile birlikte; hem yaratıcı aktörlerin
zanaat ağı potansiyeli, hem
de her ikisinin birlikteliğinden
doğan özgün ve yaratıcı kimlik
pekiştirilmiştir. Beyoğlu’ndaki
metal, ahşap, cam, kostüm, müzik
aleti, avize ve abajur atölyeleri
çağdaş çıraklık programıyla
güncel eğitim sisteminin parçası
haline getirilirken, zanaatkârlar
ile üniversite öğrencileri, meslek
lisesi öğrencileri, yerli ve yabancı
yaratıcı endüstri profesyonelleri
ve öğretim görevlileri proje
kapsamındaki diğer etkinliklerde
bir araya getirilmiştir.

Kültür Kenti Vakfı

Kar amacı gütmeyen bir kuruluş
olan Kültür Kenti Vakfı, kenti
insanlar için daha yaşanılabilir
kılabilmek adına projeler
uygulamak ve desteklemek
amacıyla 2009 yılında İstanbul’da
kurulmuştur. Kültür Kenti
Vakfı kurulduğundan itibaren
sivil toplum alanında, kamu

kuruluşlarıyla ve uluslararası
örgütler ile işbirliği içerisinde
kültür sanat etkinlikleri,
festivaller, eğitim programları
ve sosyal sorumluluk projeleri
yürütmektedir.

Çağdaş çıraklık
programı kapsamında
geleneksel ustalık
eğitimini güncel
yaratıcılık ve
üretim eğitimleri ile
birleştirilerek zanaat
atölyelerinin alternatif
ve yaratıcı bir eğitim
ve iş alanı olarak
gündeme getirilmesi
sağlanmıştır.
181 İSTKA

Okullarda Yaratıcılık
Atölyeleri
PROJENİN ADI:
Okullarda Yaratıcılık
Atölyeleri

YARARLANICININ
ADI:
Tohum Otizm Vakfı

PROJE ORTAKLARI:
İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürlüğü

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
278.900,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90 - 251.010,00 TL

P

rojenin genel amacı
gelişimsel yetersizliği
bulunan çocukların
yaratıcılık becerilerinin
geliştirilmesi ile İstanbul’da yaratıcı
endüstriler sektörünün gelişmesine
katkıda bulunmaktır. Projenin
özel amacı İstanbul’da seçilecek
okullarda müzik, görsel sanatlar,
resim ve seramik alanlarında
atölyeler kurularak gelişimsel
yetersizliği bulunan ve tipik gelişim
gösteren öğrencilerin yaratıcılık
kapasitelerinin geliştirilmesi
kamu-sivil toplum işbirliğinin
güçlendirilmesi ve il genelinde
farkındalık yaratılmasıdır.
Proje kapsamında dört okula
müzik, dört okula resim, dört okula
seramik atölyesi kurulmuştur.
Proje kapsamında dört okula ise
müzik atölyesi kurulmuştur. Müzik
atölyeleri; üflemeleri, yaylı, vurmalı
ve piyanodan oluşan dört farklı türü
içermektedir. Proje ile birlikte dört
okula resim atölyesi kurulmuştur.
Resim atölyesi kapsamında her bir
okula; şase (5 adet), tual (5 adet),
gode (5 adet), pilanj (5 adet), palet
(5 adet), akademik resim sehpası
(5 adet), yazı tahtası (1 adet), çok
amaçlı dolap (1 adet), masa (5 adet),
sandalye (5 adet) alınmıştır. Ayrıca
proje boyunca dört kez resim sarf
malzemeleri alımı yapılmış ve
okullara gönderimi sağlanmıştır.
Proje ile birlikte dört okula seramik
atölyesi kurulmuştur. Seramik
atölyesi kapsamında her bir okula;
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sandalye (8 adet), masa (2 adet),
fırın (1 adet), raf (7 adet), çamur
şekillendirme aleti seti (2 adet),
seramik bıçakları seti (2 adet),
modelaj kalemleri seti (2 adet), sır
tabancası (4 adet) alınmıştır. Ayrıca
proje boyunca 6 kez seramik sarf
malzemeleri alımı yapılmış ve
okullara gönderimi sağlanmıştır.
Müzik atölyesi çalışmalarına 40,
resim atölyesi çalışmalarına 55 ve
seramik atölyesi çalışmalarına 93
öğrenci olmak üzere toplam 188
öğrenci (öğrencilerin 79’u gelişimsel
yetersizliği bulunan öğrencilerdir)
katılmıştır. 6 ay boyunca eğitim
alan öğrencilerden müzik atölyesi
öğrencileri yılsonunda konser
vererek, resim ve seramik atölyesi
öğrencileri ise sergi açarak
performanslarını sergilemiştir.

Projenin uygulanması ile birlikte,
gelişimsel yetersizliği bulunan
çocuklarla normal gelişim gösteren
çocukların sanat atölyeleri
aracılığıyla yaratıcılık kapasiteleri
artırılmıştır.

Tohum Otizm Vakfı

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı
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 Bakanlığı’na 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 programını
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
desteklemekte, izlemekte
ve aynı zamanda eğitimci
yetiştirmektedir.
Kurulduğu yıldan bu yana 25 proje
yapan Vakıf, 2010, 2013 ve 2015
yıllarında olmak üzere üç kez
İstanbul Kalkınma Ajansı projesi
yürütmüştür. Ulusal desteklerin
yanı sıra uluslararası Avrupa
Birliği ve Hollanda Büyükelçiliği
fonlarından yararlanan vakıf, proje
yapma ve yürütme konusunda
oldukça deneyimlidir. Vakıf, 2006
yılında Avrupa Birliği tarafından

desteklenen “Otizm Tarama”
projesini yürütmüştür. Sağlık
Bakanlığı ile birlikte yürütülen
proje kapsamında 5 ilde 46.000
çocuk otizm taramasından
geçirilmiştir.

Projenin özel amacı
İstanbul’da seçilecek okullarda
müzik, görsel sanatlar, resim
ve seramik alanlarında
atölyeler kurularak gelişimsel
yetersizliği bulunan ve tipik
gelişim gösteren öğrencilerin
yaratıcılık kapasitelerinin
geliştirilmesi kamu-sivil toplum
işbirliğinin güçlendirilmesi
ve il genelinde farkındalık
yaratılmasıdır.
183 İSTKA

Geleceğin 3 Boyutlu
Harikaları
PROJENİN ADI:
Geleceğin 3 Boyutlu
Harikaları

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul Üniversitesi
Teknoloji Transfer
Uygulama ve
Araştırma Merkezi

PROJE ORTAKLARI:
İstanbul Tıp Fakültesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.095.340,88 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%88,21 - 966.175,99 TL

İ

nsan sağlığına ve insanın
hayatını kolaylaştıracak
medikal ürünlere yönelik
yeni fikirler geliştirilmektedir.
Teknoloji, bilimsel bilgilerden
yararlanarak hastaların
ihtiyaçlarına uygun alet ve
araçların yapılması ya da
üretilmesi için gerekli bilgi ve
yeteneği gerektirmektedir. Bu
proje, Türkiye’nin iki büyük
tıp fakültesine sahip İstanbul
Üniversitesi tarafından bu açığın
kapatılması amacıyla, ülkemizde
medikal ürünlerin üretiminin
yapılması, tasarımı yapılan
ürünlerin patentlerinin alınması
ve dışa bağımlılığın azaltılmasını
hedeflemiştir.
Proje çerçevesinde planlanan
3 Boyutlu Tıbbi ve Endüstriyel
Tasarım Laboratuvarının (TETLAB)
kurulmasının ardından İstanbul
Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde
bu laboratuvarda yapılabilecek
medikal ürünlerin tasarımı ve
3B modellemeleri ile kök hücre
çalışmaları veya ameliyatlarda
kullanılması amacıyla kemikdoku-organ gibi yapılar için
gerekli kalıpların anatomik
modellemeleri yapılmıştır.
Ayrıca, konu ile ilgili farkındalık
oluşturmak amacıyla tanıtım,
bilgilendirme toplantıları ve
eğitimler düzenlenmiştir.
Proje kapsamında proje
yürütücüsü, beş akademik
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yeni ve rekabetçi ürünlere veya
süreçlere dönüştürmeyi, katma
değer oluşturmayı, sanayiye
aktarmayı ve lisanslanabilir
patent sayısını artırarak
ticarileştirmeyi amaçlamaktadır.
Bu amaç doğrultusunda, bilim
insanları ve sanayi şirketlerinin,
ulusal ve uluslararası araştırma
destek programlarından
yararlanmasını sağlayarak kamu
ve özel sektör kuruluşlarının
teknolojik, yenilikçilik, araştırma
ve geliştirme yeteneklerinin
artırılmasını hedeflemektedir.

danışman ve beş personelle
prototip ürünlerin üretim
çalışmaları yapılmıştır. 31 patent
başvurusu yapılmıştır. Projede
kapsamında bir uzmanlık
öğrencisi İNVENTİST proje
yarışmasında birincilik almış,
üç kişi TÜBİTAK Bigg girişimcisi
olmuş, bir lisans öğrencisi
TÜBİTAK proje yarışmasında
teknoloji alanında finale kalmıştır.
Proje kapsamında pek çok
seminer verilmiş, patent yazmatarama-uygulamalı patent
eğitimi ile uygulamalı 3B yazıcı
eğitimleri düzenlenmiştir. Ayrıca,
bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.
İstanbul Üniversitesi
Rektörlüğünün düzenlediği
bilim festivalinde ve Ar-Ge

Zirvesinde stand açılmıştır. Ayrıca,
İstanbul Üniversitesi Çocuk
Üniversitesi’nde “Oyuncağımı
Tasarlıyorum” yaz okulu
yapılmıştır. Proje kapsamında
toplam 82 saatlik 8 eğitim
düzenlenmiş, 180 kişi katılım
sağlamıştır.

İstanbul
Üniversitesi Teknoloji
Transfer Uygulama ve
Araştırma Merkezi
İstanbul Teknoloji Transfer
Uygulama ve Araştırma
Merkezi, kısa adıyla İstanbul
TTM, üniversitenin, bilim,
teknoloji transferi ve yenilikçilik
birikimini merkezi bir yapı
çerçevesinde toplayarak; bilgiyi,

İstanbul TTM, yapılan faaliyetlerle
teknoloji transferini bireysel,
kurumsal, bölgesel, ulusal ve
uluslararası düzeyde sağlayarak,
bilgi birikiminin zenginleşmesini,
teknoloji geliştirme yeteneğinin
pekişmesini, teknoloji geliştirme
ve inovasyon kültürünü
oluşturarak, ülkenin rekabet
gücünü uluslararası alanda
artırmada katkı sağlamak üzere
hareket etmektedir.
TTM’nin çalışmalarını beş başlık
altında toplamak mümkündür.
Bunlar; farkındalık, tanıtım,
bilgilendirme ve eğitim yönetimi,
destek programları yönetimi,
üniversite sanayi işbirliği
yönetimi, fikri ve sınai mülki
hakların ve lisanslama yönetimi
ve girişimcilik ve ticarileşme
yönetimidir.

Bu proje, Türkiye’nin
iki büyük tıp fakültesine
sahip İstanbul Üniversitesi
tarafından bu açığın
kapatılması amacıyla,
ülkemizde medikal
ürünlerin üretiminin
yapılması, tasarımı yapılan
ürünlerin patentlerinin
alınması ve dışa
bağımlılığın azaltılmasını
hedeflemiştir.

185 İSTKA

Küçük Mucitler
Büyük İcatlar
PROJENİN ADI:
Küçük Mucitler
Büyük İcatlar

P

YARARLANICININ
ADI:
Küçükçekmece
Belediyesi

roje, ilçe nüfusunun
kalabalıklığı, okul sayısının
yetersizliği ve eğitimcilerin
ilgili desteği verme
konusunda yetişememesi ihtiyaçları
nedeniyle ortaya çıkmıştır. Projenin
amacı Küçükçekmece Belediyesi
Söğütlüçeşme Bilgi Evi’nde
kurulacak Küçük Mucitler atölyeleri
kapsamında ilçe sınırlarında
yaşayan çocukların yaratıcılıklarını
geliştirecek yeni teknolojiler ile
buluşmalarını sağlamaktır. Bu amaç
doğrultusunda Bilgi Evi’ne gelme
imkânı olmayan çocuklar için bir
e-Bilgi Evi portalı oluşturularak
ilçedeki tüm çocukların eğitimlere
ulaşabilmesi sağlanmıştır.
Küçükçekmece ilçesinde bulunan
Söğütlüçeşme
Bilgi Evi’nde çocuklara yaratıcılık
atölyesi ve uygulama atölyesi
kurulmuştur. Proje kapsamında
yapılan tüm eğitimlerin ve
workshopların sadece katılımcılara
değil ilçede yasayan herkese
ulaşmasını sağlayacak bir eğitim
yönetim sistemi (LMS) kurulmuş
ve Küçük Mucitler workshopları
yapılmıştır. Bu workshoplar
temelde iki gruba ayrılmış; birinci
grupta teknik eğitimler, ikinci
grupta ise uygulamalar yapılmıştır.
Bu workshoplara ek olarak
dezavantajlı çocuklar için özel
tasarlanan iki, gençlere yönelik iki
olmak üzere toplam dört workshop
tasarlanmıştır. Proje bitiminde ise
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PROJE ORTAKLARI:
İstanbul Bilgi
Üniversitesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
996.560,00 TL

proje süresince çocukların yaptığı
seçilmiş ürünler sergilenmiştir.
Küçükçekmece Belediyesi’nin ayni
katkısı olarak Söğütlüçeşme Bilgi
Evi’nde tahsis edilen sınıfların boya,
badana, kablolama, temizlik vb.
işleri yapılmıştır. Diğer yandan;
22 adet MAC bilgisayar, 22 adet
tablet, 22 adet tablet için case, 8
adet Stop-Motin kamera, 2 adet
ses sistemi, 4 adet 3D Printer, 8
adet 3D Scanner, 1 adet ahşap
atölyesi malzemeleri, 1 adet
Perch, 2 adet whiteboard, 1 adet
tablet koruma dolabı, 22 adet
masa, 22 adet sandalye, 20 adet
tabure, 4 adet atölye masasının
temin edilmesiyle de atölyelerin
tefrişatı tamamlanmıştır. Ayrıca,
Söğütlüçeşme Bilgi Evlerinde
görev alan 65 eğitmene ve proje
kapsamında istihdam edilen
2 eğitmene, eğitici eğitimleri
düzenlenmiştir. Stop-motion
sinema atölyesi, tara tasarla
atölyesi, çocuk kent atölyesi, minik
marangozlar atölyesi, robot çocuk
atölyesi ve oyun programlama
atölyeleri kurulmuştur. Proje
süresince toplam 369 kişiye
ulaşılarak, 714 saat eğitim
verilmiştir.
Proje bitiminden sonra mevcut
eğitimlere devam edilmiş olup,
verilen bu eğitimler daha ileri
götürülerek Söğütlüçeşme Bilgi Evi,
Küçükçekmece Belediyesi Çocuk
Üniversitesine dönüştürülmüştür.

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90 - 896.904,00 TL

Kalem Müdürlüğü, İnsan Kaynakları
ve Eğitim Müdürlüğü, Basın Yayın
ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Teftiş
Kurulu Müdürlüğü ve İç Denetçiler
başkana doğrudan bağlı birimlerdir.
Ayrıca Belediye, 45 meclis üyesinden
oluşan bir meclise ve 6 üyeden
oluşan Belediye Encümenine sahiptir.
Küçükçekmece Belediyesi’nde
hiyerarşik yapılanma oldukça sistemli
ve doğru kurgulanmıştır.

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.Küçükçekmece
Belediyesi’nin 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 Başkanlığı’nda, 6 Başkan
Yardımcısının yönetimde olduğu
24 müdürlük bulunmaktadır.
Bir başkan yardımcısı birden
çok birime bakacak şekilde
koordinasyon sağlanmıştır. Özel

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
sorumluluk alanında hizmet verirken,
kendi öz kaynaklarıyla geliştirdiği
projeleri gerçekleştirdiği gibi ulusal
ve uluslararası hibe programlarına
da başvurarak Küçükçekmece
ilçesinin artı değer kazanması için
çalışmaktadır. Küçükçekmece Belediyesi
hibe projelerini Strateji Geliştirme
Müdürlüğünün koordinasyonunda
sürdürmektedir. 2010 yılında kurulan
strateji geliştirme müdürlüğü, Avrupa
Birliği Merkezi Finans İhale Kurumu,
İstanbul Kalkınma Ajansı, Başbakanlık

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

Projenin amacı
Küçükçekmece Belediyesi
Söğütlüçeşme Bilgi Evi’nde
kurulacak Küçük Mucitler
atölyeleri kapsamında
ilçe sınırlarında
yaşayan çocukların
yaratıcılıklarını
geliştirecek yeni
teknolojiler ile
buluşmalarını
sağlamaktır.
187 İSTKA

Dijital Deneyimler
Akademisi:
Eğitim ve Ar-Ge Merkezi
PROJENİN ADI:
Dijital Deneyimler
Akademisi: Eğitim ve
Ar-Ge Merkezi

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul Bilgi
Üniversitesi İletişim
Fakültesi

PROJE ORTAKLARI:
Dijital Deneyimler
Kolektifi Küçük Sanat
Kooperatifi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
602.805,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90 - 542.520,73 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: Atölye Yaratıcı Proje Geliştirme Eğitim Danışmanlık Tasarım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.,
Beden İşlemsel Sanatlar, MAP Global Vizyon

P

roje, yaratıcı
endüstriler
sektörlerinde
çalışanların
kapasitelerinin geliştirilmesi,
mevcut insan kaynağının
İstanbul’a çekilmesi,
yaratıcılığı destekleyecek
şekilde sektörler arası
iletişim ve işbirliğinin
desteklenmesi ve
kümelenmesinin teşvik
edilmesi amacıyla bir Ar-Ge
merkezi kurulması ihtiyacını
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gözeterek ortaya çıkmıştır.
Dijital Deneyimler Akademisi:
Eğitim ve Ar-Ge Merkezi
çocukları, gençleri, yaratıcı
sektörlerde çalışan bireyleri
ve girişimcileri yeni medya
sanatları alanında bir araya
getirmeyi hedeflemiştir.
Proje kapsamında
düzenlenen eğitim, seminer
ve atölyelerle hedef
gruplara ulaşılmış, ücretsiz
eğitimlerle toplumda
katma değer yaratılmış

ve ticari faaliyetlerle de
kooperatif sürdürülebilirliğini
sağlamıştır.

İstanbul Bilgi
Üniversitesi İletişim
Fakültesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi
1996 yılında kurulmuştur.
Üniversite işletme,
iletişim, hukuk, sağlık
bilimleri, mühendislik ve
doğa bilimleri, mimarlık,
uygulamalı bilimler, sosyal ve

beşeri bilimler alanlarında
önlisans ve lisansüstü
eğitim vermektedir. Türkiye
yükseköğretim hayatına
ve topluma, kurulduğu
günden bu yana bilimsel
katkılar sunmuş ve öncü
görevi üstlenmiştir. “Okul
için değil, yaşam için
öğrenmeli” mottosuyla
kurulan üniversite, dört
ana kampüste 150’den
fazla program ile eğitim
vermektedir.

Dijital Deneyimler
Akademisi: Eğitim
ve Ar-Ge Merkezi
çocukları, gençleri,
yaratıcı sektörlerde
çalışan bireyleri ve
girişimcileri yeni medya
sanatları alanında
bir araya getirmeyi
hedeflemiştir.

189 İSTKA

İŞLETMELERE YÖNELİK

YARATICI
ENDÜSTRİLERİN
GELİŞTİRİLMESİ
MALİ DESTEK PROGRAMI
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191 İSTKA

Yeni Nesil CRM
(SetCRM Maya for cloud
computing)
PROJENİN ADI:
Yeni Nesil CRM
(SetCRM Maya for cloud
computing)

YARARLANICININ
ADI:
ARGESET Yazılım
Dan. San. Tic.
Ltd. Şti

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
639.000,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%50 - 319.500,00 TL

TÜBİTAK-TEYDEB
ile geliştiren SetCRM
Maya yazılımına ilave
özellikler eklemek,
ürünün pazarda
bilinirliğinin artırmak,
bayilere ürünü tanıtmak,
ürün özelliklerini
global ürünler ile aynı
noktaya getirmek için
yapılan çalışmalar
bu projenin temelini
oluşturmaktadır.

T

ÜBİTAK-TEYDEB ile
geliştiren SetCRM Maya
yazılımına ilave özellikler
eklemek, ürünün
pazarda bilinirliğinin artırmak,
bayilere ürünü tanıtmak, ürün
özelliklerini global ürünler ile
aynı noktaya getirmek için
yapılan çalışmalar bu projenin
temelini oluşturmaktadır.
Geliştirilen ürünü
yaygınlaştırmak için güncel
pazarlama yöntemlerinden en
etkili olan sosyal medya ve
internet üzerinden pazarlama
teknikleri kullanılarak,
pazarlama faaliyetleri yapılması
planlanmıştır.
Proje kapsamında sektörel
fuarlara katılım sağlanmış,
sektörel dergilere ilanlar
verilmiş, bayilere ve şirket
personellere eğitimler verilmiş,
analitik CRM alt yapısı sisteme
eklenmiştir. Ayrıca ürüne uygun
bir web sayfası hazırlanarak
Google adwords çalışması
yapılmıştır. Projede yapılan
teknik geliştirmenin dışında
pazarlama faaliyeti olarak en
verimli olan faaliyet Google
adwords ve sosyal medya
çalışması olmuştur. Müşterilerin
%90’ı bu kanaldan vasıtasıyla
gelmiştir.

Argeset Yazılım Dan.
San. Tic. Ltd. Şti
2002 yılından bu yana KOBİ
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ve büyük ölçekli firmalar
için yazılım çözümleri üreten
ARGESET yazılım, bu süre
zarfında 200’den fazla proje
tamamlamıştır. TÜBİTAKTEYDEB ile geliştirdiği SetCRM
Maya projesi ile bulut CRM
konusunda Türkiye’nin öncü
firması olmuştur. Halen ürün
teknolojisi ve kullanım kolaylığı
açısından Türkiye’de rakibi
bulunmayan SetCRM ile CRM
ve iş süreçleri projeleri bir

haftada tamamlanabilmektedir.
Deneyimli kadrosu ile 18 farklı
sektörde 150’den fazla firmaya
hizmet vermektedir. Geliştirilen
SetCRM Maya
halen 12.000 kullanıcıya
sahiptir. ARGESET, yazılım,
üretim, servis, hizmet,
sağlık, organizasyon, estetik
klinikler, iklimlendirme,
telekomünikasyon, laboratuvar,
ihale ve satın alma ve iş süreçleri
alanında uzmanlaşmıştır.
193 İSTKA

Hediyem İstanbul
Tasarım ve Modelleme
Atölyesi
PROJENİN ADI:
Hediyem İstanbul
Tasarım ve Modelleme
Atölyesi

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul Kültür
ve Sanat Ürünleri
Ticaret Anonim
Şirketi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
727.812,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%49,64 - 361.300,10 TL

K

ültür A.Ş.’nin marka
değerlerinden Hediyem
İstanbul’un ürün
portföyünün çeşitlenmesi
ve sürekliliğinin sağlanması
için bir tasarım ve modelleme
atölyesinin kurulması bu
projenin temel çıkış noktasıdır.
Projenin amaçları: Hediyem
İstanbul’un üretim sürecinde
tasarım çeşitliliği sağlayacak bir
atölyenin kurulması, işletilmesi
ve tasarımcıların yetiştirilmesi;
İstanbul temalı hediyelik eşya
tasarımı yapabilecek tasarımcıların
desteklenmesi ve her türlü teknik
gereksinimlerinin karşılanarak
bir arada çalışabilecekleri bir
ortam sağlanması; İstanbul temalı
hediyelik eşya endüstrisine ve
serbest tasarımcılara düzenlenecek
çalıştaylar ve yarışmalarla destek
verilmesi; İstanbul temalı hediyelik
eşya tasarımlarına yeni ürün
setlerinin kazandırılması; İstanbul
temalı hediyelik eşya tasarımının
çeşitlendirilerek yurtiçi ve yurtdışı
satış hacminin geliştirilmesi; Kültür
A.Ş. bünyesinde faaliyetlerine
devam eden Hediyem İstanbul
markasının geliştirilmesi
ve sürdürülmesi ile Kültür
A.Ş.’nin kurumsal kapasitesinin
geliştirilmesi şeklindedir.
Proje kapsamında Kültür A.Ş.
Topkapı Panorama dükkânlarında
123m² alanda tasarım atölyesi
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kurulmuştur. Buna ek olarak,
atölyede çalışacak dört tasarımcı
istihdam edilmiştir. Projede üç
tasarım çalıştayı düzenlenmiş ve
İstanbul temalı hediyelik ürün
konsepti geliştirme konusu üzerine
konuşmalar gerçekleştirilmiştir.
İstanbul temalı hediyelik eşya
tasarımına yönelik üniversite
öğrencileri, genç ve uzman
tasarımcıların başvurabileceği
iki farklı tasarım yarışması
düzenlenmiştir. Endüstriyel ürün
tasarımı yarışması “İstanbul’u
Yanında Taşı” ve ahşap oyuncak
tasarımı yarışması olarak yapılan
yarışmalarda 80’in üzerinde
çalışma değerlendirilmiş, 11 esere
ödül verilmiştir. Ahşap oyuncak
tasarım yarışması sonucunda

birinci olan TOPAC034 adlı çalışma
Hediyem İstanbul tasarım ekibi
tarafından yeniden tasarlanarak
üretimi gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca Hediyem İstanbul sergisi
düzenlenmiş, proje sürecinde
ortaya çıkan 22 farklı ürün prototipi
ve yarışmada ödül almaya hak
kazanan eserler sergilenmiştir.
Proje kapsamında ortaya çıkan
ürünler Kültür A.Ş. İstanbul
Kitapçısı’nın 10 ayrı noktasında
satışa sunulacaktır.
Proje ile şehri tanıtacak hediyelik
eşyaların tasarımında tecrübe
ve donanıma sahip tasarımcılar
yetişmiştir. Aynı zamanda, İstanbul
temalı hediyelik eşya sektörüne
ürün çeşitliliğinin sağlanması hem
Kültür A.Ş.’nin satış hacminin

genişlemesine, hem de sektörün
ivme kazanmasına olanak
sağlamaktadır.

İstanbul Kültür ve
Sanat Ürünleri Ticaret
Anonim Şirketi

Kurumun görev alanı içerisine
giren çalışmalar; kültürel
organizasyonlar, yayımcılık
faaliyetleri, müze işletmeciliği,
açık hava reklamcılığı, kültürel
mekan işletmeciliği, festival,
sempozyum vb. organizasyonlar,
Hediyem İstanbul markalı İstanbul
temalı hediyelik eşya tasarım ve
üretimi, satış noktalarında sunumu
şeklindedir.

Proje kapsamında
Kültür A.Ş. Topkapı
Panorama dükkânlarında
123m2 alanda tasarım
atölyesi kurulmuştur. Buna
ek olarak, atölyede çalışacak
dört tasarımcı istihdam
edilmiştir. Projede üç tasarım
çalıştayı düzenlenmiş ve
İstanbul temalı hediyelik
ürün konsepti geliştirme
konusu üzerine konuşmalar
gerçekleştirilmiştir.

195 İSTKA

Herkese Bitiyatro
PROJENİN ADI:
Herkese Bitiyatro

YARARLANICININ
ADI:
Bitiyatro Yapım
Organizasyon Laçin
Ceylan

PROJE ORTAKLARI:
Flokontrol Endüstriyel
Otomasyon Çözümleri
Ltd.

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
260.294,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%50- 130.147,00 TL

P

roje, engelli
vatandaşları
hayata daha kolay
adapte edebilmek
için oluşturulmuş ve
geliştirilmiştir. Bu amaçla
hareket ederek Caddebostan
Kültür Merkezi’nde sesbeden ve drama atölyesi
gerçekleştirilmiştir. Daha
sonra Özel Salam Adımlar
Rehabilitasyon Merkezi’nde
ses-beden ve drama
atölyesi gerçekleştirilmiştir.
Şişli Down Cafe’de de
benzeri atölye çalışmalarını
gerçekleştirildikten sonra
engelli arkadaşlarla oyun
çalışmasına geçmiş ve
“Cesaretin Kanatlara İhtiyacı
Yoktur” adlı oyun izleyenlerle
buluşturulmuştur. İstanbul
Kalkınma Ajansı’nın desteği
ile gerçekleştirilen proje
kapsamında hem engelli
arkadaşlarla daha sağlıklı
bir ortamda çalışma
gerçekleştirmiş, hem de
icra dilen tiyatro sanatı
içinde daha sağlıklı ve iyi
ekipmanlara ulaşılmıştır.

Bitiyatro Yapım
Organizasyon
Laçin Ceylan

Laçin Ceylan, 2006 yılında
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Nihat İleri, Christine Sohn
ile birlikte Bitiyatro’nun
kurucularındandır. Mekânsız
olarak harekete geçen
Bitiyatro, Alman ve Türk
sanatçıları bir araya getiren
Etna-Bedendeki Kuyu adlı
ilk oyununu üretmiştir.Oyun,
2007 yılında hakkında en
çok eleştiri ve yazı çıkan bir
oyun olmuş ve seyircisiyle
farklı tiyatro sahnelerinde,
turnelerde bir araya gelerek
100’ün üzerinde oyun

oynamıştır.
Bitiyatro 2014 yılı Mart ayında
açılmış olan Bisahne’de
oyunlarını sahnelemeye
devam etmektedir.
Amaç metin türü fark
etmeksizin Türk ve dünya
tiyatrosuna oyunlar sunmak
ve hayata karşı bir alternatif
olan tiyatro sanatı ile
izleyicileri kurulan düşsel
veya gerçek dünyalarda
dolaştırmaktır.

Proje, engelli vatandaşları hayata daha
kolay adapte edebilmek için oluşturulmuş
ve geliştirilmiştir. Bu amaçla hareket ederek
Caddebostan Kültür Merkezi’nde ses-beden ve
drama atölyesi gerçekleştirilmiştir.

197 İSTKA

Çoğul Ortam Akıtma
Platformlarında
Uçbirimlerdeki
Fonksiyonel İşlemlerin
Bulut Bilişim
(Cloud Computing)
Hizmetine Çekilmesi
PROJENİN ADI:
Çoğul Ortam Akıtma
Platformlarında
Uçbirimlerdeki
Fonksiyonel İşlemlerin
Bulut Bilişim (Cloud
Computing) Hizmetine
Çekilmesi

P

YARARLANICININ
ADI:
DoğalZeka İletişim
Hizmetleri San. ve
Tic. Ltd. Şti.

rojenin temel amacı çoğul
ortam platformlarındaki uç
cihazlar üzerinde fonksiyonel
işlem yükünün fazla
olmasıyla ortaya çıkan karmaşıklığı
ortadan kaldırmak, daha thin-client
(ince istemci) bir son kullanıcı
ekipmanı tasarlamak, beraberinde
içerik sağlayıcı firmalar üzerindeki
OPEX (operasyon giderleri) ve CAPEX
(sermaye yatırımı) yükünü azaltmak
için fonksiyonalitenin Cloud (bulut
bilişim) tarafına çekilmesidir.
Çoğul ortam akıtma platformlarında
hedef grup olan OTT/IPTV
operatörlerinde uç birim
ekipmanları üzerindeki fonksiyonel
işlem yoğunluğunun bulut bilişim
hizmetine (cloud computing)
çekilmesiyle; uç birimler üzerindeki
işlem yoğunluğundan kaynaklanan
son kullanıcıların sorunlarını
çözmeye yönelik harcanan
operasyon giderlerinin azalması,
yönetim ve kontrolünün sadece
tek bir lokasyondan olmasına
imkan verilmesiyle buna yönelik
faaliyetlerin kolaylaştırılması, yeni
teknolojilere açık ve entegrasyon
sorunu olmayan bir teknolojinin
tasarlanması, saha kurulum
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
400.974,28 TL

maliyetlerinin azaltılarak son
kullanıcı ekipmanlarını kullanan
kitlenin sorunlarının minimalize
edilmesi, işletim sistemleri,
bilgisayarlar, telefonlar, smart TV’ler
gibi son kullanıcı ekipmanlarının her
biri için ayrı sistemler hazırlanması
durumunun ortadan kalkması
ve sistem güvenliğinin artması
bu projenin özel amaçları olarak
belirlenmiştir. Buna ek olarak, uç
birim ekipmanlarındaki fonksiyonel
özelliklerin Cloud tarafına geçtiği
gerçeğine bağlı olarak, bu stratejiyi
takip eden çoğul ortam platform
operatörlerinin (OTT/IPTV platform
operatörleri) ve içerik sağlayıcı
firmaların ihtiyaçlarını karşılama
potansiyelinin artmasıyla kurumsal
kapasitenin de artış olması
öngörülmüştür.
Proje kapsamında uçbirim
üzerindeki kod çözme dışındaki
işlemler Cloud platformuna
taşınmıştır. Uçbirim sadece bir
kod çözücüye dönüştürülmüştür.
Bununla birlikte, proje bünyesinde
3 kişi istidam edilmiş ve proje
personeline proje süresince her
ay ‘Media Streaming’ eğitimi
verilmiştir. Bir patent başvurusu

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%48,93 - 196.203,92 TL

yapılmıştır. Servis Uygulaması, HTML
Renderer ve Uçbirim olmak üzere
3 adet C/C++ ile hazırlanmış yazılım
modülü oluşturulmuştur. Projenin
tamamlanmasıyla kurum içi bilgi
birikimi arttırılmıştır. Çoğul ortam
akıtma platformlarında kullanılması
amacıyla oluşturulan uçbirime,
hâlihazırda kullanılmakta olan
uçbirimlere oranla daha ‘thin client’
bir yapı kazandırılmasıyla teknik
kapasite gereksinimi azaltılmış
ve böylece uçbirim maliyeti
düşürülmüştür. Uçbirim üzerindeki
fonksiyonların azaltılmasıyla
uçbirimin sorun oluşturma ve
hata üretme potansiyeli azaltılmış
böylece son kullanıcılar ve içerik
sağlayıcılar üzerindeki operasyonel
maliyetin ve iş yükünün azaltılması
sağlanmıştır.
Proje ile içerik sağlayıcı firmaların
son kullanıcı ekipmanlarının
teminin, kontrol edilmesinin
ve bakımının kolaylaştırılması
bu bağlamda yapılan kaynak
harcamalarının ve personel
istihdamının minimalize edilmesine
ve daha basit uçbirimlerle yeni
teknoloji uygulamalarının ve
sistemlerinin entegre edilmesine

imkan sağlayarak projenin uzun vadede
ticari olarak da başarıya ulaşmasına katkı
sunmuştur.

DoğalZeka İletişim
Hizmetleri San. ve Tic.
Ltd. Şti.

Kurum, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi
KOSGEB TEKMER bünyesinde kurulmuş
bir Ar-Ge şirketidir. 2006 yılından bu yana
yaklaşık 12 yıldır IP şebekeleri üzerinden
audio, video ve data paketlerinin bir
noktadan başka bir noktaya taşınması
üzerine çalışmalar yapmaktadır.
Tamemen yerli sermaye ile üretilen,
%100 yerli yazılım temelli teknolojik
ürünlerin üretimi yapılmaktadır. Yazılım
modüllerinin oluşturulması amacıyla
genel olarak C/C++ nesne yönelimli
programlama dili, arayüz için PHP, veri
tabanı için SQL kullanılmaktadır. Ürünler,
yazılım modüllerinin standart donanımlar
üzerinden 7/24 çalıştırılmasıyla
oluşturulmaktadır. En düşük internet
bağlantı maliyetleriyle en profesyonel

ürünler üretilmesi hedeflenmektedir.
DoğalZeka, ses ve görüntü teknolojileri
üzerinde uzmanlaşmıştır. Temel faaliyet
alanları: kodlama, kod çözme, yeniden
kodlama, kaydetme, alarm durumları için
yayın takibi ve akıtmadır.
Kurumun müşterileri: Digiturk, Turkcell,
Doğuş Yayın Grubu, Doğan Holding,
Habertürk, Medya Takip Merkezi gibi
yayıncılık sektöründe faaliyet gösteren
şirketlerdir.
Temel ürünler ise; DoğalZeka Monitoring
Server, DoğalZeka Transcoder, DoğalZeka
Recorder, DoğalZeka Mosaic Server
şeklindedir. Bütün ürünler çeşitli ArGe destek programları çerçevesinde
projelendirilmiş, müşteri lokasyonlarında
test edilmiş ve müşteriler tarafından
kullanılmaya devam etmektedir. Bu
anlamda DoğalZeka mali ve teknik
olarak sürekli denetlenen bir ArGe şirketidir. Tamamlanmış 8 adet
TÜBİTAK TEYDEP ve KOSGEB projeleri
bulunmaktadır. Cisco, Evertz, LiveU gibi
yabancı menşeli şirketler DoğalZeka’nın
başlıca rakipleridir. Rakiplerinin yabancı
menşeli olması nedeniyle DoğalZeka
müşterilerinden gelen taleplere daha
hızlı ve etkili çözümler üretebilmekte
ve destek ihtiyaçları olduğunda
daha hızlı müdahale edebilmektedir.
Rakipleriyle karşılaştırıldığında DoğalZeka
müşterilerine esnek çözümler sunmakta
ve maliyet avantajı sağlamaktadır.

Proje kapsamında
uçbirim üzerindeki kod
çözme dışındaki işlemler
Cloud platformuna
taşınmıştır. Uçbirim
sadece bir kod çözücüye
dönüştürülmüştür.
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İçerik Pazarlaması ve Mini
Test Özelinde Uluslararası
Kullanıcı Hedefli Yayıncı
Platformu
PROJENİN ADI:
İçerik Pazarlaması
ve Mini Test Özelinde
Uluslararası Kullanıcı
Hedefli Yayıncı
Platformu

YARARLANICININ ADI:
Mynet Medya Yayıncılık
Uluslararası Elektronik
Bilgilendirme ve
Haberleşme Hizmetleri
A.Ş.

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
601.287,36 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%50 - 300.643,68 TL

P

roje kapsamında
İstanbul’da ve yaratıcı
endüstrilerde faaliyet
gösteren en az 5 dijital
ajansın, mevcut müşterileri
için yurt dışı kullanıcılarına
yönelik içerik pazarlaması
gerçekleştirebilmelerini sağlayacak
dijital platform oluşturmak
hedeflenmiştir. Bu sayede
uluslararası içerik pazarlaması için
bir yayın platformu elde edilmiş ve
İstanbul’da yaratıcı endüstrilerin
geliştirilmesine ve küresel rekabet
gücünün arttırılmasına katkı
sağlanmıştır.
Öncelikle platformun konsept
ve tasarım çalışmaları, kodlama
faaliyetleri öncesinde veri tabanı
şemaları hazırlanmıştır. Kodlama ve
prototipleme faaliyeti sonrasında
kullanıcı testleri ve iyileştirme
çalışmaları gerçekleştirilmiş
olup sistemin yayına alınması
ile etkileşimi artırmaya yönelik
çalışmalara başlanmıştır. Bunu
müteakip, yurt dışı kullanıcılara
ulaşmak maksadıyla http://trend.
mynet.com/de yayın hayatına
başlamıştır.
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Teknoloji ve hizmet ihracatı yapan
şirketlerin hedef grup olarak
belirlendiği proje neticesinde yurt
dışı kullanıcılara yönelik içerik
pazarlaması yapılabilecek seviyeye
gelinmiş olup, dijital ajansların yurt
dışında rekabet gücü elde etmeleri
sağlanmıştır.

Mynet Medya
Yayıncılık Uluslararası
Elektronik
Bilgilendirme ve
Haberleşme
Hizmetleri A.Ş.
1999 Mart ayında Emre

Kurttepeli tarafından kurulan
Mynet, Türkiye’de birçok ilki
gerçekleştiren bir internet devi
olarak pazarın gelişmesine önemli
katkılar sağlamış ve 15 yıllık
geçmişinde imza attığı ürünler
ile Türk internet kullanıcısının
en çok tercih ettiği markalardan
biri olmuştur. Bugün haberden
videoya, eğlenceden eğitime farklı
içeriklerle kullanıcılarının taleplerini
karşılamaya çalışan Mynet’in
30’un üzerinde içerik servisi
bulunmaktadır. Son dönemde
mobil internet kullanımına yönelik
geliştirdiği ürünler ile kullanıcıları

farklı platformlarda zengin
içerik ile buluşturma stratejisini
sürdüren Mynet, mobil internet
konusunda da önemli başarılara
imza atmaktadır. Sosyal
medyada 5 milyonun üzerinde
aktif kullanıcısı bulunan Mynet,
dünya genelinde Facebook
uygulama geliştiricileri arasında
ilk 50’ye girmiş ilk Türk firmasıdır.
Gerçekleştirdiği önemli işbirlikleri
ile pazardaki konumunu her
geçen gün güçlendiren Mynet’in
çözüm ortakları arasında
Facebook, NBC, BBC, TRT gibi
global ve yerel markalar
bulunmaktadır.

Proje kapsamında
İstanbul’da ve yaratıcı
endüstrilerde faaliyet
gösteren en az 5
dijital ajansın, mevcut
müşterileri için yurt dışı
kullanıcılarına yönelik
içerik pazarlaması
gerçekleştirebilmelerini
sağlayacak dijital
platform oluşturmak
hedeflenmiştir.

201 İSTKA

Disiplinler arası Tasarım
& İnovasyon ve
Girişimcilik Merkezi
Atölye İstanbul
PROJENİN ADI:
Disiplinler arası
Tasarım & İnovasyon
ve Girişimcilik Merkezi
Atölye İstanbul

YARARLANICININ ADI:
Atölye Yaratıcı Proje
Geliştirme Eğt. Dan.
Tasarım Hiz. ve Tic.
A.Ş.

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.056.781,36 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%50 - 528.390,68 TL

A

TÖLYE İstanbul’un hedefi
İstanbul’da yaratıcı
endüstriler alanında
faaliyet gösteren; tasarımcı,
mimar, mühendis, girişimci, sanatçı
ve işletmelere özgür çalışma ve
yaratma ortamı sunan, birbirleri
ile etkileşimde bulunabilecekleri,
bilgi ve teknoloji transferini
kolaylaştıracak, aralarındaki ve
müşterileri ile işbirliğini geliştirecek,
destekleyici girişimcilik fon ağlarına
erişim ve danışmanlık hizmetleri
veren ortak kullanım alanları
oluşturmaktır. Bu bağlamda, proje
kapsamında yapım işi, mobilya
ve tefrişat, bilgisayar donanımı ve
atölye ekipmanları alımı yapılmıştır.
İnşaat sürecinde 646 metre kare
merkezde; 1 adet açık ofis, 1 adet
atölye, 1 adet workshop odası,
2 adet toplantı odası ve 1 adet
konferans salonu kurulmuştur.
Tadilatın tamamlanmasının ardından
işletme bünyesindeki 5 temel birim
ve faaliyet alanı aktive edilmiştir.

Atölye Yaratıcı Proje
Geliştirme Eğt. Dan.
Tasarım Hiz. ve Tic. A.Ş

ATÖLYE, disiplinler arası çalışmanın
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getirdiği çeşitlilik, yaratıcılık ve
yenilikçilik üzerine kurulmuş̧ bir
tasarım stüdyosudur. Stanford
d.School ve NYU Tisch ITP gibi
dünyanın en önemli dizayn
topluluklarından edindiği ‘tasarım
odaklı düşünme’ ve ‘sosyal
bakış açısı’nı dijital ve fiziksel
prototiplemeyle birleşerek
farklı ölçeklerde inovatif
çözümler yaratmak için faaliyet
göstermektedir.
2012 yılında bir fikir olarak doğan
ATÖLYE, Engin Ayaz ve Kerem Alper
tarafından 2013 yılının Eylül ayında
kurulmuştur. Beyoğlu bölgesinde
küçük bir ofiste hayata geçen
ATÖLYE, çeşitli workshoplar ve TEDx

gibi mecralarda yapılan konuşmalar
ile ismini duyurmaya başlamıştır.
2014 yılının Aralık ayında dokuz
bağımsız yatırımcıdan alınan
fon ile şirket sermaye artırımına
gidilmiş, 2015 yılının Ekim ayında
eski Bomonti Bira Fabrikası’nın
restore edilmesi sonrası bir kültür
ve eğlence kampüsü olarak
faaliyete geçen Bomontiada’daki
700 metrekarelik yeni mekânına
taşınarak, bir girişimden şirket
olmaya doğru ilerlemiştir.
2015 yılının Ekim ayındaki bu
değişimden sonra büyümeye
başlayan ATÖLYE, 7-8 kişilik bir
ekipten 20-25 kişilik büyüklüğe
erişmiştir. 2016 ve 2017 yıllar

içerisinde Zorlu Holding, Türk Ekonomi
Bankası, Akbank, Mercedes Türkiye,
Özel Sezin Okulları, Abdullah Gül
Üniversitesi gibi alanında öncü ekiplerle
projeler gerçekleştirmeye başlayarak,
gelirini de artırmaya başlamıştır.
2017 yılının sonunda 28 kişinin
bordrosunda bulunduğu bir şirket
haline gelen ATÖLYE’nin senelik cirosu
da 5.000.000 TL seviyesine ulaşmıştır.
Gelirinin henüz %1’lik bölümünü Türkiye
dışındaki projelerden sağlayan ATÖLYE,
2018 yılı itibariyle uluslararası projelere
daha fazla önem vermeye başlayarak
bu alandaki gelirini de yukarı çıkarma
hedefindedir.
ATÖLYE, Ege Üniversitesi Teknopark
projesi ile 3 farklı ödüle layık
görülürken, Özel Sezin Okulları Açık Ça
projesi ile mimarlık yıllığına seçilmiştir.
Ayrıca ATÖLYE kurucularından Kerem
Alper “Yılın Girişimcisi” ödülünü almıştır.
ATÖLYE, toplamda 30 stratejist ve
tasarımcısıyla dijital ürün ve mekân
tasarımları üzerinde çalışmaktadır.

European Crea ve Hubs Network ve MIT
Fab Lab gibi küresel çapta toplulukların
da bir parçası olan ATÖLYE, tasarım,
teknoloji ve girişimcilik eksenleri
etrafında dolaşmaktadır. Bunlara ek
olarak, üstlendiği projelere Kickstarter
gibi kitlesel fon kaynaklarından sosyal
yatırım hibesi almış ve Stanford d.School
tarafından 2014’teki En Etkili Proje
Ödülü’ne layık görülmüştür.

Proje kapsamında
yapım işi, mobilya ve
tefrişat, bilgisayar donanımı
ve atölye ekipmanları
alımı yapılmıştır. İnşaat
sürecinde 646 metre kare
merkezde; 1 adet açık ofis,
1 adet atölye, 1 adet
workshop odası, 2 adet
toplantı odası ve 1
adet konferans salonu
kurulmuştur.
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RSW Sistemli Yerli
Balıkçı Gemisi Tasarımı
ile Ar-Ge, Rekabetçilik
ve İhracat Kapasitesinin
Arttırılması
PROJENİN ADI:
RSW Sistemli Yerli
Balıkçı Gemisi Tasarımı
ile Ar-Ge, Rekabetçilik
ve İhracat Kapasitesinin
Arttırılması

YARARLANICININ ADI:
ARTI Mühendislik
İnşaat Taahhüt Gemi
San ve Tic Ltd Şti.

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
475.026,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%50 - 237.513,00 TL

Y

urdumuz
tersanelerinde
yabancılar tarafından
inşa ettirilen özel
tip balıkçı gemilerinin
tasarımları yerli piyasada
bulunamadığından, yine
yabancı ülkelerden temin
edilmektedir. Ayrıca bu
tasarımlar için yabancı
tasarımcılara yüksek miktarda
ücret ödenmektedir. Bu
durum, Türk tersanelerinin
yabancı tersaneler karşısında
en azından tasarım ücreti
bazında rekabetçi olmasını
önlemektedir. Bu durumu fırsat
olarak gören şirket, bu konuda
bir tasarım geliştirmek amacıyla
bu projeyi hazırlamıştır.
Proje ile özel tip balıkçı gemi
tipine özgün optimize edilmiş
ve sonuçları deney havuzunda
test edilmiş bir form elde
edilmiş ve benzerlerinden
daha performanslı bir tasarım
ortaya çıkarılmıştır. Bu tasarım
şirket adına tescil edilmiştir.
Proje kapsamında bu tasarımı
oluşturabilmek ve gerekli
mukavemet hesaplarını

İSTKA 204

yapabilmek için gerekli sonlu
elemanlar yazılımı satın alınmış
ve ilgili eğitimler ile personelin
bu konudaki yeterliliği
arttırılmıştır. Böylelikle,
şirket diğer projelerinde de
bu yazılımı kullanılarak fark
yaratmıştır. Ayrıca, bu tasarımın
satılabilmesini kolaylaştırmak
ve şirketin kalitesini
belgelemek amacıyla ISO
9001 kalite belgesi alınmıştır.
Buna ek olarak, tasarımın
uluslararası fuarlarda tanıtılması
amacıyla 1/100 ölçekli maketi
yaptırılmıştır.
Bu projenin ana çıktısı olan
RSW sistemli yerli balıkçı
gemisi tasarımının yurtiçi
tersanelere ya da yurtdışı
balıkçılık firmalarına satılması

hedeflenmektedir. Hedef
ülkeler Norveç ve diğer Kuzey
Avrupa ülkeleridir. Bu amaç
doğrultusunda, 2017 yılında
Norveç Oslo’da gerçekleştirilen
Nor-Shipping fuarına katılım
sağlanmış ve tasarım
tanıtılmıştır.
Proje kapsamında geliştirilen
sonlu elemanlar, mukavemet
analizi ve 3D görselleştirme
kabiliyetleri ile 2016 ihracat
rakamı 707.178,00 TL’ye
yükselmiştir.

ARTI Mühendislik
İnşaat Taahhüt Gemi
San ve Tic Ltd Şti.
2001 yılında Türk gemi inşa
sektörünün kalbinin attığı
İstanbul’da kurulan Artı

Mühendislik, gemi inşa danışmanlık ve
tasarım şirketi olarak son teknolojilere
dayalı uygun maliyetli deniz ve kıyı
endüstri hizmeti sunmaktadır. NAPA
ve CADMATIC gibi kendi alanında
lider gemi inşa yazılımları, firma
tarafından müşteri ihtiyaçlarına göre
gemi boyutları, gövde formu, gerekli
güç ve pervane türü için doğru
tasarım parametrelerini belirlemek
adına uzman kişiler tarafından
somutlaştırılmaktadır. Ayrıca gemi
formu, mühendislik hesaplamaları ve
yapısal ayrıntıları önde gelen yazılım
paketleri vasıtasıyla yürütmektedir.
Şirket referans projeleri arasında
İDO A.Ş.’de faaliyette olan Suhulet
sınıfı feribotlar, Şehir Hatları A.Ş.’de
çalışan Göksu, Küçüksu yolcu gemileri
sayılabilir.

Proje ile özel tip balıkçı
gemi tipine özgün optimize
edilmiş ve sonuçları deney
havuzunda test edilmiş
bir form elde edilmiş ve
benzerlerinden daha
performanslı bir tasarım
ortaya çıkarılmıştır.
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KÂR AMACI GÜTMEYEN
KURULUŞLARA YÖNELİK

YENİLİKÇİ
İSTANBUL

MALİ DESTEK PROGRAMI
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İstanbul’daki Osmanlıca
Matbu Eserlerin OCR
Teknolojileri Geliştirilerek
Taranması ve Ortak
Platform Üzerinden
Yayınlanması
PROJENİN ADI:
İstanbul’daki Osmanlıca
Matbu Eserlerin
OCR Teknolojileri
Geliştirilerek Taranması
ve Ortak Platform
Üzerinden Yayınlanması

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

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.138.996,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%89,92 - 1.024.169,52 TL
işlemleri gerçekleştirilmiş, bir
kısım eserlerin sayısal bir platform
üzerinden hedef grupların erişimine
açılması sağlanmıştır. Böylelikle
tarih, kültür ve medeniyetimize ait
Osmanlı matbu kaynakların tamamı
araştırılabilir hale getirilerek, bugüne
kadar farkına varılmamış birçok detay
ortaya çıkartılmış ve çıkartılacaktır.

İ

stanbul, 471 yıl Osmanlı
İmparatorluğu’nun başkentliğini
yapmış ve bu süre boyunca üç
kıtaya yayılan imparatorluğun
arşiv ve kültür merkezi olmuştur.
Yapılan yazışmalar ve oluşturulan
eserler, İstanbul’un hem maddi
hem de manevi bir hazinesi olarak
yerlerini almıştır. Matbaanın
Osmanlı İmparatorluğu’na 1729
yılında girişi ile birlikte İbrahim
Müteferrika’nın basmış olduğu
“Vankulu Lügatı” ilk Osmanlıca
matbu eser olarak kayıtlara
girmiştir.
1928 harf devrimine kadar
Osmanlı Devleti bünyesinde,
değişik matbaalarda basılmış
düz, sütunlu, grafikli veya resimli,
50 bin civarında kitap/risale ve
3526 başlık (yüz binlerce sayı)
gazete/dergi ile belge niteliğindeki
eserler, günümüzde içerdikleri
paha biçilemez bilgiler ile birlikte
erişilebilir durumda değildi.
Bu eserlerin; araştırmacılar,
akademisyenler, tarihçiler gibi
değerlendirip anlamlandırabilecek
grupların erişimine açılabilmesi
için sayısal ortama aktarılmaları
ve internet üzerinden bu kişilere
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İslam Tarih, Sanat ve
Kültür Araştırma
Merkezi (IRCICA)

ulaştırılmaları gerekmekteydi.
Günümüzde görüntü işleme ve
bilişim teknolojilerinin ilerlemesi
neticesinde değişik dünya
dillerindeki basılı eserler için OCR
(Optical Character Recognition)
ya da Türkçe adıyla OKT (Optik
Karakter Tanıma) yapılabilmektedir.
OCR ile basılı metinler görüntü
işleme sonucunda bilgisayar
ortamında işlenebilen metinlere
çevrilebilmektedir. Fakat Osmanlıca
eserlere yönelik bir yazılımın
olmaması ise bu konuda araştırma
yapan kişilerin eser içeriklerine
ulaşımı sınırlandırmakta ve bu

alandaki çalışmalar için önemli
bir eksiklik oluşturmaktaydı. Bu
eksikliği gidermek amacıyla IRCICA
2011 yılından itibaren dünya
çapında bir ilk olarak Osmanlıca
OCR projesi hayata geçirmiş,
2015 yılından itibaren de İstanbul
Kalkınma Ajansının desteğini alarak
yıllardır süregelen çalışmasını
başarı ile sonuçlandırmıştır. Bu
proje kapsamında 13. ile 20.
yüzyıllar arasında Osmanlıca
matbu (basılı) eserlerin/metinlerin
(düz, sütunlu, grafikli veya resimli)
OCR teknolojileri kullanılarak
sayısal ortamda karakter tanıma

İslam İşbirliği Teşkilatı’na bağlı
olarak 1980 yılında 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 ilk sayısal kütüphane yazılımı
“Farabi Sayısal Kütüphane Sistemi”
ni 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 öne çıkan özellikleri ile yenilikçi
hedeflerin gerçekleştirilmesi sürecine
çok 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 yapılabilmektedir. 20162017 yıllarında İstanbul Kalkınma
Ajansının desteği ile dünyada ilk
kez gerçekleştirilen proje ile de
artık Osmanlıca eserlerde de metin
içi arama yapılarak istenen bilgiye
hızlıca ulaşılabilmektedir.

Tarih, kültür
ve medeniyetimize
ait Osmanlı matbu
kaynakların tamamı
araştırılabilir hale
getirilerek, bugüne kadar
farkına varılmamış birçok
detay ortaya çıkartılmış ve
çıkartılacaktır.
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Gözüm Kulağım
İstanbul
PROJENİN ADI:
Gözüm Kulağım İstanbul

YARARLANICININ ADI:
İBB Destek Hizmetleri
Daire Başkanlığı

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
668.006,68 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%87,78 - 586.345,21 TL

P

roje ile yüksek katma
değerli ‘yenilikçi hizmet
üreten İstanbul’ hedefine
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi olarak İstanbul’da
bulunan işitme, görme ve
konuşma engelli vatandaşların
yaşam kalitesinin arttırılması
kapsamında katkı sağlamak
hedeflenmiştir.
Proje kapsamında interaktif
olarak işaret diliyle işitme
engelli vatandaşların istek,
talep ve şikâyetlerin alınması;
görüntülü çağrı merkezi
sistemi ile engelli bireylere
gündelik yaşamlarında işaret
dili tercüme hizmeti sunulması;
işitme engelli vatandaşların
yönlendirme menüsü
olmaksızın işaret dili bilen ALO
153 Çağrı Merkezi personeliyle
direkt olarak görüntülü
iletişime geçebilmeleri; görme
engelli vatandaşların Braille
alfabesi olmayan yer ya da
ürünlerde sistem üzerinden
destek almasının sağlanması
hedeflenmiştir.
Proje kapsamında ulusal
ölçekte Turkcell ve Samsung’un
engelli bireylere yönelik
çağrı merkezi hizmetleri ile
uluslararası ölçekte 115 Berlin
İşitme Engelliler hattının benzer
ve farklı yönleri ile politikaları

İSTKA 210

incelenmiştir. Bununla birlikte
projenin tanıtımını sağlamak
ve bilinirliğini arttırmak
kapsamında 8 fuara katılım
sağlanmış ve uygulama
birebir olarak fuar alanlarında
özellikle işitme, konuşma
ve görme engelli bireyler
tarafından deneyimlenmiştir.
Katılım sağlanan fuarlarda
toplam 24.882 kişiye
ulaşılmıştır. Ayrıca, Halkla
İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde
bulunan Çağrı Merkezi Eğitim
Şefliğince toplam 40 kişiye
işaret dili eğitimi verilmiştir.
İşaret dili bilen 10 personel ise
proje sürecinde işe alınmıştır.
CRM, stres, kalite ve iş güvenliği

eğitimi olmak üzere 4 alanda
eğitim verilmiştir. Proje nihai
rapor sürecinden sonra 6 ayrı
gruba toplam 63 kişiye eğitim
verilmeye devam edilmiştir.
Projeyi tanıtıcı broşürler tüm
saha operasyonları sürecinde
farklı kanallarda paydaşlara
dağıtılmıştır. Proje ayrıca; 9.
Özelkalem Dergisi - Özelkalem
Dergisi 2016, 16. altın pusula Türkiye Halkla İlişkiler derneği
(TÜHİD) 2017, Best Business
Awards 2017, Best in Bizz 2017,
Steive Awards 2017 ödüllerine
layık görülmüştür. Proje ile
Türkiye çapında modellenebilir
ve sürdürülebilir örnek bir
çalışma ortaya konulmuştur.

İBB Destek Hizmetleri
Daire Başkanlığı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Halkla İlişkiler Müdürlüğü,
İstanbul Kalkınma Ajansı
desteğiyle birlikte “BİNAP”,
“Erişilebilir Turizm Engelsiz
İstanbul 2013” ve “Erişilebilir
Turizm Engelsiz İstanbul
2014” projelerini başarıyla
gerçekleştirmiştir. Kurum yapısı
gereği projeler sona erdikten
sonra faaliyetlerin sürdürülmesine
izin verecek kurumsal yapıdadır.
Kurum bünyesindeki projeler
üst yönetim tarafından
sahiplenilmektedir. Ayrıca
Avrupa Birliği hibe programları
kapsamında da proje yazma
süreci devam etmektedir.

Proje ile yüksek katma
değerli ‘yenilikçi hizmet
üreten İstanbul’ hedefine
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi olarak
İstanbul’da bulunan
işitme, görme ve konuşma
engelli vatandaşların
yaşam kalitesinin
arttırılması kapsamında
katkı sağlamak
hedeflenmiştir.
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Ruhsat Yönetiminde
Esenler Modeli
PROJENİN ADI:
Ruhsat Yönetiminde
Esenler Modeli

Y

YARARLANICININ
ADI:
Esenler Belediyesi

enilikçi bilgi ve iletişim
teknolojisinde meydana
gelen gelişmeler kentsel
hizmetler sunumunda
hâlihazırda kullanılan ruhsat
yönetim sisteminin yetersizliğini de
ortaya çıkarmıştır.
Proje ile esnafa yönelik kesintisiz
hizmetler amaçlanmıştır. Kaliteli
hizmet için bilgi-belge ve
kayıt altyapısının güçlü olması
gerekmektedir. Proje kapsamında
sahadan elde edilecek GIS
verileriyle mevcut MIS (Bilgi
Yönetim Sistemleri) yeniden ve
entegre bir yapıya dönüştürülmek
istenmiştir. Süreç bazlı, belge-bilgi
tabanlı, %100 performans odaklı
ve mobil denetim uygulamasına
geçilmiştir. “Adrese Dayalı Ruhsat
Yönetim Sistemi” ile bir işyeri
ruhsatlandırmasında esas olan;
işletmeci, işletme adresi ve faaliyet
kolu/türü gibi üç temel unsur
birlikte ve birbirine uyumlu hale
getirilmiştir.
Proje NVİ ile uyumlu işletme binası
ve işyerine ait check-up bilgilerinin
toplanıp GIS ile entegre şekilde
güncelleştirildiği ve sayısal verilerin
sürdürülebilir işletmeci cari kartları
bazlı yönetildiği MIS uygulamasını
kapsamaktadır. Projede
geliştirilen Adrese Dayalı Ruhsat
Yönetim Sistemi; bilgi ve iletişim
teknolojilerini etkin kullanarak
mevcut işin, iş modelinin, iş
süreçlerinin, ürün ve hizmetlerin
çalışan, vatandaş ve diğer tüm
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PROJE ORTAKLARI:
Esenler Kaymakamlığı,
Esenler Birleşik Esnaf
ve Sanatkârlar Odası

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.058.180,00 TL

sosyal paydaşların yararını
bir bütünlük içinde gözeterek
geliştirilmiş yeni bir sistemdir. Uzun
bir Ar-Ge ve inovasyon çalışması
sonucu tasarlanan “RASİS” ile
mevcut işin, modelinin, süreçlerinin,
tüm sosyal paydaşların yararına
bir bütünlük içinde olması ve
geliştirilmesi sağlanmıştır.
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
bünyesinde kurulan proje ofisi,
aynı zamanda Esnaf Danışma
Birimi olarak da çalışmalarını
sürdürmüş; esnafa, işyeri açacağı
bina, bölgedeki işyeri yoğunluğu ve
açılan benzer işletme yoğunluğuna
dair bilgiler vermiştir. Bu hizmetle
işletmeci, doğru yatırımı doğru
yer ve zamanda yapmaya
yönlendirilmiştir.
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
personellerinin yer aldığı saha
tespit ekibi Esenler Belediyesi
sınırları içerisinde faaliyet gösteren
tüm işyerlerinin bina yapısı, kapı
numarası, özellikleri, işletme
sorumlusu gibi ayrıntılı bilgilerini
toplayıp fotoğraflayarak, işyeri
kimlik bilgisinin oluşturulmasında
ve binalara kayıt numarası
verilmesinde görev almıştır. Bu
kapsamda 32.795 adet bina,
30.606 adet işyeri ve 16.569 adet
işletmeci tespiti yapılmıştır. Yerinde
bilgi toplama işlemi; bina-işyeriişletmeci tespiti olmak üzere 3
kategoride gerçekleştirilmiştir.
İşyerlerine yapılan denetimde elde
edilen bilgiler ışığında sorunların

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90 - 952.362,00 TL

Esenler Belediyesi

tespiti kolaylaşmış ve çözüm süreci
hızlanmıştır. Vatandaşa ait tüm
ruhsat dosyaları sondan başa doğru
incelenmiş tespit edilen dosyalar
ile var olan sistemdeki dosyaların
ruhsat no, isim, ruhsat türü ve
adres kontrolü ile açık/kapalı
durum kontrolleri yapılarak her
bir dosyanın yenisi kaydedilmiştir.
Dosyaların bilgi işlem kayıtları ve
dijital dosya kayıtları üzerinden
güncellenmesi yapılmıştır. Terk
dosyalar ve mükerrer kayıtlar
belirlenerek kayıtların dijital ve
fiziki durumları karşılaştırılmak
sureti ile bilgilerin doğruluğu
sağlanmıştır.
Saha çalışması, eski dosyaların
taranması ve eski sistemdeki
verilerin incelenmesi ile elde edilen
veriler yeni hazırlanan RASİS süreç
yazılımına entegre edilmiştir.
Denetim programı sayesinde
Ruhsat Müdürlüğü denetim
personelleri, tabletler üzerinden
kayıt alarak ruhsat işlemlerini
hızlandırmıştır.

Belediye “bir günü diğerine eşit
olan ziyandadır” düsturunca
gecesini gündüzüne katarak ilçeyi
“huzur ve umut şehri” haline
getirmek üzere çalışmalarına ve
projelerine devam etmektedir.
Yapılan her projede idrak, inşa, ihya
ve temayüz faaliyetlerin temelini
oluşturmaktadır.
Belediye gelişime açık, proje
odaklı ve eğitime önem veren
bir yapıya sahiptir. Halen aktif
olarak 25 proje ile ilçenin sosyo
kültürel gelişimine destek olmakla
birlikte ilçeyi en üst noktaya
kadar taşımayı hedeflemektedir.
15 Temmuz Şehitler Parkı projesi
ve Milli Savunma Bakanlığı’na
tahsisli büyük bir hazine arazisinin
Esenler’e devredilmiş olması,
Esenler’in baştanbaşa yenilenmesini
sağlayacaktır. Proje kapsamda
mülkiyet ve imar sorunlarına kalıcı
çözüm gelecek ve ilçe genelinde
riskli yapılar yenilenecektir.
Başlangıç aşamasında olan bu proje
ve halen çalışmaları devam etmekte
olan akıllı şehir çalışmaları ile ilçenin
refah seviyesi artacaktır.
Projeler ve çalışmalar ile şehrin
fizikî dokusundan sosyal alanlara,
eğitimden kültürel alt yapı ve
faaliyetlere, kadınlardan gençlere,
çocuklardan yaşlılara kadar her
alanda büyük yatırımlar yapılmıştır.
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2016
yılında da birçok büyük proje hayata

geçirilerek kentsel yaşam kalitesinin
iyileşmesi doğrultusunda önemli
gelişmeler kaydedilmiştir.
Belediye, belediye başkanına
ve 6 başkan yardımcısına bağlı
23 müdürlükten oluşmaktadır.
Her bir müdürlük büyükşehir
ilçe belediyelerinin görev ve
sorumluluklarının düzenlenmiş
olduğu 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı
Belediye Kanununda belirtilen görev
ve sorumlulukları titizlikle yerine
getirmektedir.

Proje kapsamında
sahadan elde edilecek
GIS verileriyle mevcut MIS
(Bilgi Yönetim Sistemleri)
yeniden ve entegre bir
yapıya dönüştürülmek
istenmiştir.
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Beyoğlu Araştırma
Merkezleri Platformu
ve Kütüphane Toplu
Kataloğu Projesi
PROJENİN ADI:
Beyoğlu Araştırma
Merkezleri Platformu
ve Kütüphane Toplu
Kataloğu Projesi

YARARLANICININ
ADI:
Koç Üniversitesi
Kütüphane
Müdürlüğü

PROJE ORTAKLARI:
Suna ve İnan Kıraç
Vakfı İstanbul
Araştırmaları Enstitüsü

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
501.319,04 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%89,96 - 450.985,62 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: Alman Arkeoloji Enstitüsü, Fransız Anadolu Araştırmaları Merkezi, Hollanda Araştırma Enstitüsü,
İsveç Araştırma Enstitüsü, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi, Orient Institut-Istanbul, SALT
Araştırma, Yunanistan Sismanoglio Megaro Kültür Merkezi

İ

stanbul’un en kozmopolit ve çok
kültürlü bölgelerinden biri olan
Galata-Pera hattını kapsayan
Beyoğlu’nda birbirine yürüme
mesafesi kadar yakın ve arkeoloji,
tarih, sanat tarihi, mimarlık, kültürel
miras gibi ortak konu alanlarına sahip
araştırma merkezleri ve bu kurumlara
ait kütüphaneler bulunmaktadır.
Yükseköğretim düzeyinde araştırmaya
odaklanan bu merkezlerde var olan
bilgi toplumu potansiyeli, ortak
bilimsel çalışma altyapısı için kurumlar
arası işbirliği içinde geliştirilecek,
yenilikçi yaklaşımlara ihtiyaç
duymaktadır. Günümüzde gelişen
teknoloji ile beraber kütüphanelerin
akademik araştırma sürecine daha
dinamik ve pratik yöntemler sunmaları
beklenmektedir. Kaynak sayısı, tipi
ve türü arttıkça, araştırmacıların
bu kaynaklar hakkındaki sistemli,
güncellenen ve tasnif edilmiş veriye
ulaşmaları için pek çok farklı basılı ve
dijital kaynak platformunda tarama
yapmaları gerekmektedir. Bunlara
ek olarak kütüphanelerde Ar-Ge
araştırmalarına yeteri kadar önem
verilmemekte, araştırma kütüphaneleri
özelinde bu araştırmalara zemin
olacak ve uluslararası ağlara
eklemlenebilecek bir işbirliği platformu
bulunmamaktadır.
Araştırma kütüphaneleriyle ilgili
tespit edilen mevcut eksikliklerin
ortadan kaldırılması ve yeni
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etkileşimlere imkân sağlayacak
bir yapının kurulması vizyonuyla
yola çıkılan bu projede, bilgi ve
teknoloji transferini destekleyecek
ortak kullanım alanı ve/veya ara
yüz yapılarının oluşturulması hedefi
doğrultusunda Beyoğlu’nda faaliyet
gösteren kültür ve bilimsel araştırma
kurumlarının ortak bir platform
aracılığıyla işbirliklerini güçlendirmesi
ve bu merkezlerde yer alan bilimsel
yayın ve araştırma kaynaklarının
çevrimiçi bir toplu katalog üzerinden
erişime sunulmasına yönelik adımların
atılmasını hedeflenmiştir. Bu sayede
Beyoğlu’nda kurulup gelişmiş kültür
ve bilim kurumlarının arşivlerinin
kültür ve tarih mirası niteliği açığa
çıkarılarak, Beyoğlu’nun sadece
ticaret, kültür ve sanatın değil,
bilimsel araştırmanın da merkezi
haline getirilmesi amaçlanmıştır.
Ayrıca, bölgenin turizm potansiyelinin
yanı sıra bilimsel araştırma merkezi
niteliğinin de tanıtılarak akademik
çalışmalar yürüten araştırmacılar
için cazibe merkezi haline getirilmesi
ve Beyoğlu’nda faaliyet gösteren
çeşitli kültür ve bilim kurumlarına
ortak çalışma zemini sunulması
amaçlanmıştır.
Proje kapsamında gerçekleştirilen
faaliyetler arasında ilk olarak
kütüphanelerin kendilerine özgü
yapıları içerisinde oluşturulmuş olan
bibliyografik kayıtların toplu katalog

oluşturulan bibliopara.org web sitesi,
daha önce paydaş kurumlar arasında
kişisel ilişkiler çerçevesinde yürütülen
kaynak paylaşımı, eser istekleri ve
koleksiyon geliştirme gibi birçok işlemin
modüller üzerinden yürütülmesine imkân
sağlamıştır. Proje ile paydaş kurumların
araştırmacıları, kütüphanecileri ve
yönetimleri seviyesinde yürütülen
bilimsel çalışmaların desteklenmesi
amacıyla kurumlar arasında etkili iletişim
kanallarının yaratılması, mekânların
birbirlerine olan coğrafi yakınlığının
internet ile sınırlı kalmayıp hazırlanacak
işbirliği protokolüyle de resmi bir zemine
taşınarak her kuruma avantaj sağlayacak
hale getirilmesi amaçlanmıştır. Bu
nedenle, proje süresince yürütülecek
teknik faaliyetlere ek olarak Beyoğlu
çevresinde yer alan ve projeye paydaş
olan 9 bilimsel araştırma kurumunun
kuruluşlarından bu yana oluşturdukları
güçlü bağın bir işbirliği protokolüne bağlı
yeni bir zemine taşınması amacıyla
“Beyoğlu Araştırma Merkezleri Ağı” adıyla
yeni bir işbirliği platformu kurulmuştur.

Koç Üniversitesi Kütüphane
Müdürlüğü

sistemine aktarılması için gerekli olan
kayıt aktarım standartları oluşturulmuş
ve uygulamanın ana adımları
belirlenmiştir. Bu çalışmanın akabinde
tüm paydaş kütüphanelerin katalog
kayıtlarına aynı anda toplu bir şekilde
erişim imkânı sağlayan ve aranan
kaynağı tek bir işlemle sorgulamayı
mümkün kılan BiblioPera toplu
kataloğu araştırmacıların erişimine
açılmış ve böylece 500 binin üzerinde
basılı kaynak ve 2 milyona yakın dijital
kaynak araştırmacıların erişimine
açılmıştır.
Projenin hedeflerinden biri de
Beyoğlu’nda bulunan kültür ve bilimsel
araştırma kurumlarının ortak bir
web-platform aracılığıyla işbirliklerini
güçlendirmesidir. İşbirliği platformuna
ev sahipliği yapacak internet sitesinin
kurulmasıyla yenilikçi bir e-kütüphane
kültürü oluşturularak Beyoğlu ve
çevresini dinamik ve işbirliği içinde
üreten bir sosyal bilim merkezi
haline getirmenin en önemli koşulu
sağlanmıştır. Bu çalışma kapsamında

Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi
12 Ekim 1993 tarihinde Koç Üniversitesi
öğrencileri ile akademik ve idari
personelinin eğitim ve araştırma
gereksinimlerini karşılamak amacıyla
kurulmuştur.
7.300 m2’lik bir alanda 815 kişilik oturma
kapasitesi sunan Suna Kıraç Kütüphanesi
akademik yıl boyunca haftanın 7 günü
24 saat hizmet vermektedir. Tatil
dönemlerinde ise bir adet çalışma salonu
sürekli açık tutulmaktadır. Kütüphanenin
abone olduğu 158.000 elektronik kitaba
ve 60.000 elektronik dergiye üniversitenin
tüm kampüslerinden internet üzerinden
erişilebilmektedir. Üniversiteye kayıtlı
öğrenci, akademik ve idari personel
kendilerine tanımlanan hesaplarla
kampüs dışından da bu kaynaklara
erişebilmektedirler.
Suna Kıraç Kütüphanesi, Koç
Üniversitesi’nde sunulan eğitim
programlarına (sanat ve insani bilimler,
işletme, ekonomi, fen ve mühendislik,
sağlık bilimleri, tıp, hukuk, uluslararası
ilişkiler, vb.) paralel olarak geliştirilen
zengin ve güncel bir koleksiyonu
bünyesinde barındırmaktadır.
Kütüphane, satın alma ve bağış yoluyla
kazandırılan eserler ağırlıklı olarak
İngilizce kaynaklardan oluşmaktadır.
Basılı kitap sayısı ise 220.000’in üzerinde

olan kütüphanede, kaynakların büyük
çoğunluğu okuma salonlarında açık raf
sistemiyle kullanıma sunulmaktadır.
Diğer disiplinlerin yanı sıra hazırlık
sınıflarındaki öğrencilerin eğitimleri,
yabancı dil programları göz önünde
bulundurularak kaynak ve teknik
donanım ile desteklenmektedir.
Ayrıca kütüphane tüm öğrencilerin

bilgiyi ve bilgi kaynaklarını etkin bir
şekilde kullanabilmelerine yönelik
beceriler geliştirmelerine katkı
sağlamak amacıyla mevcut kaynakların
tanıtımına ve kullanımına yönelik her
biri kendi alanında uzman profesyonel
kütüphaneciler tarafından bilgi
okuryazarlığı eğitimleri düzenlemektedir.
Bu eğitimlerde kullanıcıların çalışmalarına
ve araştırmalarına en etkin biçimde
yardımcı olacak şekilde ödünç verme ve
danışma gibi hizmetler profesyonel bir
kadro tarafından anlatılmakta ve içeriği
yeni teknolojik gelişmeler ışığında sürekli
geliştirilmektedir.
Kütüphanenin Rumelifeneri Kampüsü’nde
yer alan merkez binası dışında,
Topkapı’da bulunan Sağlık Bilimleri
Kampüsü’nde, Beyoğlu’nda bulunan
Anadolu Medeniyetleri Araştırma
Merkezi’nde, Ankara’da Vehbi Koç Ankara
Araştırmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi’nde ve Antalya’da Suna ve İnan
Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma
Merkezi’nde de birer şube kütüphanesi
bulunmaktadır. Her dört şube
kütüphanesinde de verilen eğitim ve
yapılan araştırma konularını destekleyen
koleksiyonlar araştırmacıların kullanımına
sunulmaktadır.

ORIENT-INSTITUT
ISTANBUL

Projenin hedeflerinden
biri de Beyoğlu’nda
bulunan kültür ve bilimsel
araştırma kurumlarının
ortak bir web-platform
aracılığıyla işbirliklerini
güçlendirmesidir.
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İstanbul Görme Engelliler
Bilgi Merkezi Projesi
PROJENİN ADI:
İstanbul Görme
Engelliler Bilgi Merkezi
Projesi

G

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Kültür
Varlıkları Daire
Başkanlığı

örme engelli
vatandaşların okullara
ve okumaya devam
edip, çeşitli sınavlara
hazırlanarak sosyal hayat
içerisinde daha belirgin yer
alabilmelerini ve daha az
desteğe ihtiyaç duyarak yüksek
oranda kendi işlerini görüp,
hayatlarına kendi istedikleri
istikamette yön verebilmelerini
sağlamayı amaç edinmiş olan
kütüphane, yine aynı amaçlar
doğrultusunda İSTKA’dan aldığı
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PROJE ORTAKLARI:
Milli Eğitim Bakanlığı
Yenilikçi Eğitim
Teknolojileri Genel
Müdürlüğü

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
891.312,00 TL

mali destekle hizmetlerini daha
kapsamlı olarak sürdürmüştür.
Proje kapsamında daha kullanışlı
olacak şekilde hazırlanan web
sayfası ve kütüphane mobil
uygulaması ile 7/24 kitap
dinleyebilme ve indirebilme
mümkün olmuştur.

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Kültür
Varlıkları Daire
Başkanlığı

1997 yılında İBB Kütüphane ve

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%81,62 - 727.481,19 TL

Müzeler Müdürlüğü bünyesinde
açılıp 2007’den itibaren de aynı
müdürlüğün Eyüp’te bir şubesi
olarak müstakil bir binada
görme engelli vatandaşlara
sesli kitaplar hazırlayarak
hizmetlerine devam eden İBB
Sesli Kütüphanesi, 2015 yılında
İstanbul Kalkınma Ajansına
sunduğu projenin kabulü ile
aldığı mali destekle birlikte 2016
yılından itibaren daha yoğun
olarak hizmetlerine devam
etmektedir.

Proje kapsamında
daha kullanışlı olacak
şekilde hazırlanan web
sayfası ve kütüphane mobil
uygulaması ile 7/24 kitap
dinleyebilme ve indirebilme
mümkün olmuştur.
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Havacılık ve Uzay
Gelecek Merkezi
PROJENİN ADI:
Havacılık ve Uzay
Gelecek Merkezi

YARARLANICININ
ADI:
Hava Harp Okulu
Komutanlığı

PROJE ORTAKLARI:
İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürlüğü, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.503.362,50 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%89,77- 1.349.600,94
TL

P

roje ile Ar-Ge ve inovasyon
odaklı nitelikli insan
kaynağının geliştirilmesiyle
havacılık ve uzay
biliminde İstanbul’un dolayısıyla
Türkiye’nin yüksek katma değer
üreten, rekabetçi, yenilikçi
ve sürdürülebilir bir yapıya
dönüşmesine katkıda bulunmak,
İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi
Komutanlığı’nın envanterini
yenilikçi bilgi sistemleriyle gün
ışığına çıkartmak, Havacılık ve
Uzay Gelecek Merkezi’ni kurmak,
STE(A)M eğitim sistemi müfredatı
oluşturulmasına katkı sağlamak
ve havacılığa olan ilgiyi artırmak
amaçlanmıştır.
Proje kapsamında web sitesi
hazırlanmıştır. Buna ek olarak,
ABD’ye teknik inceleme
gezisi düzenlenmiş ve NASA,
Smithsonian Air and Space
Museum, Drexel Üniversitesi,
Franklin Science Center, Air
Force Museum ziyaret edilmiştir.
Havacılık arşivinin dijitalleştirilmesi
ve zenginleştirilmesi çalışmaları
kapsamında Hava Kuvvetleri
Müzesi kapalı alanında ve
depolarında bulunan eserlerin,
açık alanda yer alan uçak,
uçaksavar ve füzelerin fotoğraf
çekimi yapılmıştır. Ayrıca,
havacılıkla ilgili Osmanlı eserler
başta olmak üzere kitaplar ve
tarihi nitelikli belgelerin taraması
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Hava Harp Okulu
Komutanlığı
yapılmıştır. Çağdaş müze
anlayışı kapsamında eserlerin
etiketlenmesi için yirmi bin RFID
etiket, kontrol ünitesi, el terminali
ve iki adet kapı kontrol cihazı
alımı yapılmıştır. Hava Kuvvetleri
Müzesi Kütüphanesine havacılık
ve uzay konulu 50 adet kitap
alınmıştır. Proje kapsamında
atölyeler kurulmuş, yüz öğrenciye
uçuş deneyimi yaşatılmıştır.
Dünya havacılık tarihi, Türk
havacılık tarihi, uzay tarihi olmak
üzere üç sekmeli yazılımla
ve altı adet 42” dokunmatik
ekranla ziyaretçilere görsel
olarak anlatılmıştır. Buna ek
olarak, havacılık sporunun sürekli

tanıtımının yapılması sağlanmıştır.
Ayrıca, Üçüncü Ana Jet Üs
Komutanlığı, Adnan Menderes
Havalimanı, TAİ, TÜBİTAK Uzay,
TÜRKSAT ve Keşif Uydu Tabur
Komutanlığı ile Spaca Camp’ta
çekimler yapılarak 270 derece
görsel sinema odası tasarlanmış
ve çekimlerin sürekli gösterimi
sağlanmıştır. Proje içeriğini
anlatan ve iletişim bilgilerinin
yer aldığı kitapçık basılmıştır.
STE(A)M becerilerini geliştirici
atölye etkinlikleri ve müfredat
hazırlanmış 100 öğretmen ve
3000 öğrenci ile seviyesine
uygun model uçak yapım atölye
etkinlikleri düzenlenmiştir.

İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi
Komutanlığı 1960 yılında zamanın
Hava Kuvvetleri Komutanı Org.İrfan
Tansel’in direktifiyle Türkiye’de hava
müzesi kurma fikri gündeme gelmiş
ve bu amaçla 1963’te yayınlanan
emirle Hava Kuvvetleri ve diğer
birliklerde kullanılan uçaklardan
birer adedinin korunması istenmiştir.
Sürdürülen çalışmalar sonucu
1966 yılında hava müzesi teşkilatı
oluşturulmuş ve 15 Mayıs 1971 yılında
İzmir Cumaovası Sivil Havaalanında
Türkiye’nin ilk hava müzesi açılmıştır.
1977 yılında yeni müzesi bina
inşaatına başlanmış, 1983 yılında
tamamlanmıştır. 2365 m² kapalı,
12000 m² açık sergi alanı olmak üzere
toplam 65000 m² üzerine kurulmuş
olan Yeşilköy Hava Kuvvetleri Müzesi

Komutanlığı 16 Ekim 1985 yılında
dönemin Kuvvet Komutanı Org. Halil
Sözer tarafından açılmıştır.
Türkiye’nin ilk ve en büyük Hava
Kuvvetleri Müzesi Komutanlığı
Bakırköy-Florya sahil yolu üzerinde
ziyaretçilerini ağırlamaktadır.
Koleksiyonunda uçak, helikopter,
planör, silah, uçak mühimmatları,
uçak savar, uçak motorları,
kıyafetler, madalya, bröve, nişan,
şapka kokartları, uçak maketleri,
muhabere cihazları ve yazılı belgeler
bulunmaktadır.
Dünya, Türk havacılığı ve uzay tarihi
konusunda bilgiler alınabilecek dijital
platform ile sekiz farklı havacılık sporu
hakkında izlenebilecek video ve 270
derece sinema odasında havacılık
mesleklerini tanıtan filmleri izleme
fırsatı ziyaretçilere sunulmaktadır.

Proje kapsamında
web sitesi hazırlanmıştır.
Buna ek olarak, ABD’ye
teknik inceleme gezisi
düzenlenmiş ve NASA,
Smithsonian Air and
Space Museum, Drexel
Üniversitesi, Franklin
Science Center, Air Force
Museum ziyaret
edilmiştir.

219 İSTKA

Yenilikçi Akıllı ve
Haberleşen Araç
Teknolojileri Geliştirme
ve Kümelenme Merkezi
PROJENİN ADI:
Yenilikçi Akıllı ve
Haberleşen Araç
Teknolojileri Geliştirme
ve Kümelenme Merkezi

YARARLANICININ
ADI:
Okan Üniversitesi
MühendislikMimarlık Fakültesi

PROJE ORTAKLARI:
Yazılım Sanayicileri
Derneği, Türk
Elektronik Sanayicileri
Derneği

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.435.830,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%89,98 - 1.291.895,17
TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği

A

B’de ve dünyada akıllı ve
yeşil araç teknolojileri,
haberleşen araçlar ve
akıllı ulaşım sistemlerinde
birçok proje yapılmıştır. Akıllı
araç teknolojileri piyasada
satılan araçlarda da yerini
almaya başlamıştır. Bu alanlarda
ülkemizde üretilen teknolojiler
oldukça kısıtlıdır ve katma değere
dönüşmesinde problemler vardır.
Elektronik ve yazılım konusunda
çalışan KOBİ’lerin ve otomotiv yan
sanayinin ana otomotiv üreticileri
ile entegrasyonunun sağlanması ve
üniversitelerdeki teknoloji desteği
ile güçlendirilmiş bir kümenin
ülkemizde bu alanda yenilikçi
teknolojiler ve ürünler geliştirmeye
katkı sağlaması çok önemlidir. Bu
projenin genel amacı Yenilikçi Akıllı
ve Haberleşen Araç Teknolojileri
Geliştirme ve Kümelenme Merkezi
ile katma değeri, teknoloji ve
bilgi yoğunluğu yüksek ürün ve
hizmetler ile İstanbul’un küresel
ekonomide söz sahibi olabilmesi
için yenilik ve yaratıcılık odaklı
ekonomik yapının benimsenmesi
ve bu doğrultuda İstanbul’daki
şirketlerin yenilik üretme, yaratıcılık
kapasitelerinin geliştirilmesi
ve geleceğin teknolojilerini
sürdürülebilir olarak geliştirilmesine
katkıda bulunabilecek çok
disiplinli bilimsel, teknolojik ve
yenilikçi ağların oluşturulması
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hedeflenmiştir.
Bu kapsamda kritik paydaşlar ile
küme oluşturulması, Yenilikçi Akıllı
ve Haberleşen Araç Teknolojileri
Merkezi’nin kurulması, web sitesi
hazırlanması, bilgilendirme ve
yenilikçi fikir geliştirme çalıstayları
organizasyonu, akıllı ve haberleşen
araç çalışmalarına yön verici
raporlar hazırlanması ve araştırma
projeleri ve girişimci kuluçka
çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
2015 ve 2016 yıllarında ulusal
ve uluslararası düzeyde proje
ortaklıkları kurulmuştur. 17 büyük
işletme ve iki KOBİ ile ulusal ve
uluslararası proje başvuruları
yapılmıştır. 21 adet TÜBİTAK projesi
sunulmuş, bunlardan 5 tanesi
akademik kaynaklardan kabul
edilmiştir. 2016 yılında akıllı ve
haberleşebilen araç teknolojileri
alanında iki adet patent başvurusu
yapılmıştır.
Türkiye’deki tek Otomotiv
Mekatroniği ve Akıllı Araçlar Yüksek
Lisans Programı Okan ÜniversitesiTAYSAD işbirliği ile 2017 yılında
başlatılmıştır.
Üniversite-sanayi işbirliği fonları
kapsamında 3 adet TÜBİTAK 1505
proje başvurusu yapılmış ve 20172018 döneminde 3 adet 1505
projesi kabul almıştır. 2017 yılında
başvurusu yapılan IPA II dönemi
Rekabetçi Sektörler programı
kapsamında yürütücü ve ortak

olarak kazanılan 2 projede yer
alınmaktadır.
ERTICO, EGVIA gibi uluslararası
teknoloji platformları ile geliştirilen
işbirlikleri sayesinde Okan
Üniversitesi, H2020 akıllı, yeşil ve
entegre taşımacılık çağrılarında
proje konsorsiyumları içinde yer
alarak ortaklıklar kurmuştur.
Sunulan H2020 projeleriyle Okan
Üniversitesi aracılığıyla Türk ortaklar
da katılmıştır.

Okan Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi

Mühendislik Fakültesi’nin eğitimdeki
temel amacı; mühendislik konularını
özümsemiş, bunları uygulama
yeteneği kazanmış, ulusal ve
uluslararası sanayi kurumlarını ve
mühendislik yöntemlerini bilen,
iş ahlakına sıkıca bağlı, küresel
yarışa hazır, yenilikçi ve yaratıcı
mühendisler yetiştirmektir.

Okan Üniversitesi Türkiye’nin ilk otonom
aracını (OKANOM) geliştiren üniversitedir.
İstanbul Kalkınma Ajansı Desteği ile
kurulan E-HikeLink “Yenilikçi Akıllı ve
Haberleşen Araç Teknolojileri Geliştirme
ve Kümelenme Merkezinde” en ileri
teknolojik sistemler kullanılmaktadır.
Bu sistemlerin birçoğu Türkiye’de yalnız
Okan Üniversitesi’nde bulunmaktadır.
Okan Üniversitesi Ulaştırma Teknolojileri
ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Araştırma
ve Uygulama Merkezi (UTAS) elektrikli
ve akıllı araçlar konularında ulusal
ve uluslararası otomotiv şirketleri ve
araştırma kuruluşlarıyla ileri araştırmalar
yürütmektedir. Okan Üniversitesi
Avrupa Akıllı Ulaşım Ağı’nın (ERTICO)
ve Avrupa Yeşil Araçlar İnisiyatifi’ne
(EGVIA) üye tek Türk üniversitesidir.
Akıllı Ulaşım Derneği (AUSDER) yönetim
kurulunun tek üniversite temsilcisi
üyesidir. Bu bağlantılar, uluslararası Ar-Ge
projelerinde aktif akademisyenlerle bir
arada çalışmaya olanak sağlamaktadır.
Okan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
bilgisayar, elektrik-elektronik, inşaat
ve makine mühendisliği programları
dünyanın hemen hemen her ülkesinde
geçerli olan MÜDEK akreditasyonu
almıştır. MÜDEK akreditasyonu, içerdiği
EUR-ACE sertifikasıyla, ilgili programların
dünya standartlarında eğitim verdiğini
belgelemektedir. Üniversite kuluçka
ve patent desteği ile öğrenci ve
akademisyenlerin yenilikçi teknolojik
fikirler geliştirmesine, patent alımına ve
şirket kurulmasına destek olmaktadır.
Sanayiye en yakın üniversite olarak Okan

Üniversitesi’nde birçok derste sanayiden
uzmanlar yer almaktadır. Öğrenciler
bitirme projelerini sanayi kuruluşları ile
işbirliği içinde yürütmektedir.

Kritik paydaşlar
ile küme oluşturulması,
Yenilikçi Akıllı ve Haberleşen
Araç Teknolojileri
Merkezi’nin kurulması,
web sitesi hazırlanması,
bilgilendirme ve yenilikçi
fikir geliştirme çalıstayları
organizasyonu, akıllı
ve haberleşen araç
çalışmalarına yön verici
raporlar hazırlanması
ve araştırma projeleri ve
girişimci kuluçka çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.
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Uluslararası Enerji Verimli
Aydınlatma Teknolojileri
Araştırma, Geliştirme,
Eğitim, Sertifikasyon ve
Uygulama Merkezi
PROJENİN ADI:
Uluslararası Enerji
Verimli Aydınlatma
Teknolojileri Araştırma,
Geliştirme, Eğitim,
Sertifikasyon ve
Uygulama Merkezi

E

YARARLANICININ ADI:
Özyeğin Üniversitesi

nerji ithalatının en büyük cari
açık kalemi olduğu ve ekonomisi
hızla büyüyen ülkemiz için
enerji verimli teknolojilerin
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
özel bir öneme sahiptir. Dünyadaki
teknolojik ve sektörel dönüşüme uygun
olarak enerji verimli LED aydınlatma
sistemlerine dönüşümün sağlanmasıyla,
binalarda aydınlatma için harcanan
elektrik enerjisinin toplam tüketim
içerisindeki oranının yaklaşık %20’den,
%5’e düşürülmesi ve her yıl milyarlarca
lira tasarruf edilmesi mümkündür.
Ancak ülkemizde yeni nesil LED tabanlı
ürünlerin geliştirilmesi için ciddi bir
teknoloji, sanayi ve işbirliği altyapısı
bulunmamaktadır. Enerji verimli LED
aydınlatma ve ekran teknolojileri
yarışına somut olarak katılmak için
uluslararası akreditasyona sahip,
kurumsal bir yapı içerisinde teknolojinin
ve sektörün bütün kesimlerini içine
alan ve teknolojinin somut örneklerle
uygulandığı bir yapıya ihtiyaç
duyulmuştur.
Ülkemizde enerji verimli ileri LED
aydınlatma teknolojileri başta
olmak üzere yüksek katma değerli
teknolojilerin geliştirilmesine ve
uygulamalarının somut değerlere
dönüştürülmesine katkı sağlamak;
üniversite, kamu ve özel sektör
işbirliği ile teknoloji ve somut projeler
geliştirmesini ve bilgi transferini
sağlayacak ortak kullanım alanlarını
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.072.555,00 TL

geliştirerek işlevsel hale getirmek;
ülkemizde yaşam ve hizmet
kalitesini arttıracak, ileri enerji
verimli aydınlatma teknolojileri
uygulamalarını sektörün eğitimine
ve dönüşümüne katkı sağlayarak
yaygınlaştırmak ve ülkemizin LED
teknolojileri konusunda akademik ve
endüstriyel olarak dünyaya entegre
olmasına katkı sağlamak amacıyla bu
proje yapılmıştır. Proje kapsamında
üniversite-endüstri-kamu arasında
ortak çalışma alanları kurularak ve
ortak stratejiler geliştirilerek öncelikli
olarak ileri enerji verimli aydınlatma
ve ekran teknolojilerinin ve yüksek
katma değerli bağlantılı teknolojilerin
ülkemizde geliştirilmesine ve
üretilmesine olanak sağlanması ile
İstanbul ve ülkemiz ekonomisine
katkıda bulunulması hedeflenmiştir.
Proje kapsamında, EVATEG Yüksek
Öğretim Kurumu’ndan (YÖK) onaylı bir
merkez haline gelmiştir. Enerji verimli
LED aydınlatma ve ekran teknolojileriyle
ilgili bütün kesimleri (üniversite-sanayikamu) bir araya getirerek bir teknoloji
platformu kurulmuştur. EVATEG, Ar-Ge
birimlerine, bütün akademisyenlere ve
profesyonellere açık hale getirilmiştir.
EVATEG optik laboratuvarı TURKAK
akreditasyonuna kavuşmuş olup,
uluslararası kurum ve kuruluşlara
endüstriyel hizmet vermektedir. LED
teknolojileri hakkında bir yol haritası
hazırlanmıştır. LED/OLED teknolojileri

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90- 965.299,50 TL

karakterizasyon yapılabilecek eğitim ve
Ar-Ge laboratuvarı ile bölgedeki ekonomik
sektörlerin bilgi ve teknoloji odaklı üretim
yapmalarının sağlanması, bilgi ve teknoloji
transferini kolaylaştıracak işbirliği
ağlarının ve ortak kullanım alanlarının
geliştirilmesi ve işlevsel hale getirilmesi
gerçekleştirilmiştir.
ISO/IEC 17025, EN 13032 ve IESNA-LM-79
standartlarına uygun olarak akredite olan
EVATEG optik laboratuvarı, hem ölçüm
hem de ortak Ar-Ge çalışmaları için birçok
büyük ölçekli şirket ve KOBİ ile ortak
çalışmalarına devam etmektedir.

Özyeğin Üniversitesi

aydınlatma ve ekran uygulamaları
hakkında sektöre ve akademiye yönelik
3 günlük eğitim çalışması yapılmıştır.
Laboratuvar altyapısı genişletilmiş olup,
elektronik paketleme alanında kapsam
oluşturulmuştur. Proje kapsamında
ortak veri tabanı oluşturulmuştur. İnsan
odaklı Ar-Ge çalışmaları yapılmıştır.
Proje kapsamında iki adet uluslararası
patent başvurusu gerçekleştirilmiştir.
Kısa bir tarihe sahip olmasına rağmen
İSTKA, TÜBİTAK, Bilim Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı, UNDP-GEF, EU, VESTEL,
FARBA, Savunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM), ASELSAN, Seoul Semiconductor
Inc gibi birçok global şirket ve/
veya devlet kuruluşu ile ortak Ar-Ge
projelerini gerçekleştiren EVATEG, son
18 ay içinde 25’ten fazla aydınlatma
şirketine aydınlatma ürünleri ölçüm
ve değerlendirme hizmeti sunmuştur.
Proje kapsamında LED esaslı teknolojiler
başta olmak üzere termal, optik,
elektronik ve mekanik ölçüm ve

Özyeğin Üniversitesi, 2007 yılında girişimci
bir araştırma üniversitesi olma vizyonuyla
kurulmuş olan üçüncü nesil bir vakıf
üniversitesidir. Özyeğin Üniversitesi’nin
misyonu topluma hizmet vermek
amacıyla bilgi üretmek ve üretilen
bilgiyi paylaşıp uygulamaya sokmaktır.
Üniversite altı fakülte, iki yüksekokul ve
üç enstitü altında sunduğu 23 lisans, 24
yüksek lisans ve yedi doktora programı
ile öğrencilere kaliteli ve yenilikçi bir
eğitim modeli uygulamaktadır. Üniversite
akademisyen ve araştırmacılarının
geliştirdiği çok sayıda proje ve patent ile
TÜBİTAK tarafından yayınlanan “Girişimci
ve Yenilikçi Üniversite Endeksi”nde 2012
yılından bu yana ilk 10’da yer almaktadır.
Üniversite bünyesinde sekiz araştırma
merkezi bulunmaktadır.
EVATEG Enerji Verimli Elektronik ve
Aydınlatma Teknolojileri Uygulama ve
Araştırma Merkezi, bu merkezlerden
biri olup İSTKA desteği ile 2013 yılında
kurulmuştur. Merkezde termal teknoloji
geliştirme, optik teknoloji geliştirme,
aydınlatma sistem geliştirme, aydınlatma
dizaynı konularında hizmet vermektedir.
EVATEG, 2015 yılı itibarıyla İSTKA’dan aldığı
ikinci destekle globalleşme yönünde

adımlar atmaya başlamıştır. Bu amaçla
ölçüm laboratuvarının akreditasyonu ve
uluslararası bir merkez haline gelmiştir.
Hem ileri Ar-Ge çalışmaları hem de
akredite laboratuvarları ile global
şirketlere hizmetler vermektedir. 40’tan
fazla uluslararası paydaşı ile 15’ten fazla
Ar-Ge projesini başarıyla tamamlayan
merkez, ülkemiz aydınlatma sektörüne
akredite ölçümlerle katkı sağlamaktadır.
Son 5 yılda 70’ten fazla uluslararası
makale ve 12’den fazla başvurulan/
onaylanan patentleri ile hem girişimciliğe
hem de startup eko-sistemine destek
vermektedir.

Proje kapsamında,
EVATEG Yüksek Öğretim
Kurumu’ndan (YÖK)
onaylı bir merkez haline
gelmiştir.
223 İSTKA

Tekstil Tabanlı Kompozit
İleri Teknoloji ve
İnovasyon Merkezi
PROJENİN ADI:
Tekstil Tabanlı
Kompozit İleri Teknoloji
ve İnovasyon Merkezi

P

YARARLANICININ
ADI:
İTÜ Tekstil
Teknolojileri ve
Tasarımı Fakültesi

rojenin amacı başta
toplu taşıma araçları
olmak üzere diğer
pek çok uygulama
alanlarında kullanılması
amacıyla tekstil tabanlı hafif
kompozit malzemeler, tekstil
tabanlı yalıtım malzemeleri, çok
fonksiyonlu teknik kumaşlar
geliştirmeye yönelik Ar-Ge ve
Ür-Ge’ ye dayalı bir merkez
kurmaktır. Proje kapsamında
kurulan Prof. Dr. Mustafa
Köseoğlu Tekstil Tabanlı
Kompozit İleri Teknoloji ve
İnovasyon Merkezi, İstanbul
Teknik Üniversitesi Gümüşsuyu
Yerleşkesinde bulunmaktadır.
Merkez, kurulma tarihinden
bugüne kadar pek çok
faaliyetlerde bulunulmuş
olup seminer, çalıştay, fuar
ve teknoloji paneli katılımları
gerçekleştirilmiş, paydaşlara
çalışmalar ve merkez tanıtılmıştır.
Merkezde İTÜ öğrencileri ve
akademisyenleriyle tekstil
tabanlı hafif kompozit ve yalıtım
malzemesi geliştirmeye yönelik
çalışmalar gerçekleştirilmiş
olup, ilgili çalışmaların bir
bölümü ulusal ve uluslararası
konferans ve dergilerde
yayınlanmış ve ulusal ve
uluslararası proje başvuruları
gerçekleştirilmiştir. Merkez
olanakları, İTÜ bünyesindeki
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PROJE ORTAKLARI:
İETT, TEMSA,
İTÜNOVA TTO, ISO

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.399.038,52 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90- 1.259.134,67 TL

pek çok uzman akademisyenin
ve öğrencinin varlığı ile katma
değeri yüksek, çok fonksiyonlu
ve akıllı hafif kompozitlerin,
yalıtım malzemelerin, aynı
zamanda fonksiyonel tekstil
malzemelerinin geliştirilmesi söz
konusu olabilmektedir.

İTÜ Tekstil
Teknolojileri ve
Tasarımı Fakültesi

Temeli ilk olarak 1955’te İstanbul
Teknik Üniversitesi Makine
Mühendisliği içindeki Tekstil
Kürsüsü’ne dayanan, 1983’te
tekstil mühendisliği adını alan
İstanbul Teknik Üniversitesi
Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı
Fakültesi, tekstil bilimi, teknolojisi
ve tasarımı alanlarında öncü,
ulusal ve uluslararası düzeyde
saygın ve tercih edilen bir eğitim
ve araştırma kurumu olmak
öz görüşü ile 2004 yılından bu
yana varlığını sürdürmektedir.
Fakülte bünyesinde Tekstil
Mühendisliği Lisans Programı,
Moda Tasarımı Uluslararası Ortak
Lisans Programı, Tekstil Geliştirme
ve Pazarlama Uluslararası
Ortak Lisans Programı yanı sıra
Tekstil Mühendisliği Yüksek
Lisans ve Doktora programları
ile Hazır Giyim Perakende ve
Moda Yönetimi II. Öğretim
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

yürütülmektedir.
Türk tekstil ve hazır giyim
endüstrisi küresel dünyada
lider endüstrilerden birisidir.
Kurum, endüstrinin ihtiyaçlarını
karşılamak üzere tasarımdan
üretime, markalaşmadan
yönetime kadar endüstrinin
her alanına yönelik eğitim ve
akademik bilgi ile donatılmış
mühendis, tasarımcı ve
pazarlama uzmanlarını
endüstriye kazandırmaktadır.
Eğitim faaliyetlerinin yanı
sıra alanında uzman çok
sayıda öğretim üyesi ve
öğretim elemanının araştırma
faaliyetlerini sürdürdüğü
İTÜ Tekstil Teknolojileri ve

Tasarımı Fakültesi’nde TÜBİTAK,
DPT, SANTEZ, İSTKA ve benzeri
kuruluşlarca desteklenen ulusal
ve uluslararası çapta çok sayıda
araştırma projesi yürütülmektedir.
Söz konusu araştırma projeleri, nano
teknoloji, kompozit malzemeler,
fonksiyonel tekstiller ve giysiler,
akıllı tekstiller gibi çok çeşitli tekstil
malzemelerinin ve giysilerin üretimi
ve teknolojisi ile ilgilidir. Kurumda
tekstil sektöründe farklı alanlarında
araştırma yapan çalışma grupları
ve çok çeşitli konularda test, analiz
ve deney yapılmasına olanak
veren laboratuvarlar ile araştırma
faaliyetleri yürütülmektedir. Bunların
yanı sıra İTÜ Tekstil Teknolojileri ve
Tasarımı Fakültesi’nin bir diğer güçlü
yönü ise ülkenin toplam üretiminin

büyük bir kısmını üreten ve/veya
koordine eden tekstil ve hazır giyim
endüstrisinin kalbine ve tekstil
ihracatının merkezine çok yakın
olma avantajına sahip olmasıdır.

Projenin amacı başta
toplu taşıma araçları olmak
üzere diğer pek çok uygulama
alanlarında kullanılması
amacıyla tekstil tabanlı hafif
kompozit malzemeler, tekstil
tabanlı yalıtım malzemeleri, çok
fonksiyonlu teknik kumaşlar
geliştirmeye yönelik Ar-Ge ve
Ür-Ge’ ye dayalı bir merkez
kurmaktır.
225 İSTKA

Sönümleyici Mesnet
Test Merkezi
PROJENİN ADI:
Sönümleyici Mesnet
Test Merkezi

YARARLANICININ ADI:
Yıldız Teknik
Üniversitesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.591.513,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90- 1.432.361,70 TL

P

rojenin amacı ülkemizde
kullanım alanı
gittikçe artan deprem
yalıtımının uygulama
alanlarında kullanılan sismik
izolatörlerin fabrika ve son
kullanım testlerinin, malzeme
ve mekanik deneylerinin
yapılması ve sistem
içerisindeki performanslarının
belirlenebilmesi ile İstanbul’da
deprem riski altındaki yapıların
davranışlarının ekonomik
olarak iyileştirilmesidir.
Proje kapsamında kurulan
Sönümleyici Mesnet Test
Merkezi, ülkemizde bu konuda
kurulan ilk test merkezi olup
ihtiva ettiği sarsma tablası
boyutları, kapasitesi ve çalışan
eksenlerinin sayısı açısından
ülkemizdeki en kapsamlı
olanıdır. Ayrıca izolatör test
cihazı sayesinde ülkemizde
deprem yalıtım birimlerinin
testlerinin belirli bir ölçekte
yapılabilecek olması, ülke
ekonomisine de katkı
sağlayacaktır.
Proje kapsamında, Yıldız Teknik
Üniversitesi İnşaat Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Yapı
Laboratuvarına kazandırılan
test merkezinde üç (3) temel
cihaz hizmete alınmıştır. Bu
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işbirliğinde daha fazla etkin olmasına
imkân sağlamaktadır.
Test merkezinde kapasitesi
doğrultusunda akademik alanda
doktora ile yüksek lisans tezleri ve
yayın çalışmaları ile sanayi-üniversite
işbirliği kapsamında proje çalışmaları
yapılmakta ve sektörlerin deney
ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi

cihazlar; iki eksenli birbirine
dik iki doğrultuda ±50 cm yer
değiştirme kapasitesine sahip
4mx4m boyutlarında sarsma
tablası (deprem simülatörü), 50
ton dinamik kapasiteye sahip
dinamik yükleme (yorulma)
cihazı ve 50 ton düşey yük
kapasiteli ve 500 ton düşey
yükleme kapasiteli yalıtım
birimi (izolatör) test cihazıdır.
Yalıtım birimi testleri, yapı
elemanlarının statik ve dinamik
karakteristiklerinin belirlenmesi
ve yorulma deneylerinin
yapılması sistem ve eleman
davranışının anlaşılmasına
önemli katkı sağlamaktadır.
Kısa ve orta vadede İstanbul’da
yapılan/yapılması planlanan
köprüler, havalimanları, yüksek

yapılar vb. için ihtiyaç duyulan
yüksek mühendislik ürünleri
olan yapı elemanlarının
testleri kurulan merkezde
yapılabilmektedir.
Kurulan test merkezi,
mühendislik hizmetlerine
sunulan tasarım çeşitliliğine
sağlayacağı imkânlarla yenilikçi
tasarımların geliştirilmesine
katkı sağlamakta ve
Ar-Ge çalışmalarını
ivmelendirmektedir. Ayrıca
yenilikçi, araştırmacı, yaratıcı
ve üretken genç mühendislerin
Ar-Ge bakış açısına sahip
olmasına, potansiyel konumda
olan bölümü öğrencileri ve
onlara danışmanlık hizmeti
verebilecek akademik
personelin sanayi-üniversite

Kurum, 1911’de Kondüktör Mekteb-i
Âlisi adıyla Bayındırlık Bakanlığı’na bağlı
kurulmuştur. Nafia Fen Mektebi, İstanbul
Yüksek Mühendis Okulu ve Teknik
Okulu, İstanbul Devlet Mühendislik ve
Mimarlık Akademisi, Yıldız Üniversitesi
ve 03 Temmuz 1992 tarihinden
itibaren ise Yıldız Teknik Üniversitesi
adıyla eğitim-öğretim faaliyetlerini
sürdürmektedir.
Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesindeki
10 fakülte, 2 enstitü, 3 yüksekokul ve
41 bölüm ile akademik etkinliklerini
sürdürmektedir. Üniversitede lisansüstü
eğitimi 1959 yılında “İhtisas Bölümü”
adıyla başlamıştır.
Yıldız Teknik Üniversitesi’nin temel
amaçlarından biri bilimsel bir
yaklaşım içinde katma değer sağlayan
projeler üretmek ve bilimsel, sosyal
ve kültürel alanlarda uluslararası
üniversitelerle rekabet edebilmektir.
Dünya standartlarında eğitim ve
bilimsel araştırma yapmayı hedefleyen,
bilimsel çözümler sunan, disiplinler

arası çalışmalar ve projeler yapan
ve uygulayan üniversitenin, ülke
ekonomisine katkısının artırılması
çalışmaları devam etmektedir.

Proje kapsamında
kurulan Sönümleyici Mesnet
Test Merkezi, ülkemizde
bu konuda kurulan ilk test
merkezi olup ihtiva ettiği
sarsma tablası boyutları,
kapasitesi ve çalışan
eksenlerinin sayısı açısından
ülkemizdeki en kapsamlı
olanıdır. Ayrıca izolatör test
cihazı sayesinde ülkemizde
deprem yalıtım birimlerinin
testlerinin belirli bir ölçekte
yapılabilecek olması, ülke
ekonomisine de katkı
sağlayacaktır.
227 İSTKA

Çocuk İzlem Programı
Projesi
PROJENİN ADI:
Çocuk İzlem Programı
Projesi

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul Aile ve
Sosyal Politikalar İl
Müdürlüğü

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ:
İstanbul İl Milli
Eğitim Müdürlüğü,
İstanbul İl Halk Sağlığı
Müdürlüğü, İstanbul
İl Emniyet Çocuk
Şube Müdürlüğü,
Zeytinburnu Belediye
Başkanlığı

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.181.026,06 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90- 1.062.923,45 TL

A

SP İstanbul İl Müdürlüğü
Çocuk Hizmetleri
Biriminin İstanbul ili
kapsamında 5395
sayılı Çocuk Koruma Kanunu
tedbir kararları yürütme
erkiyle ilgili olan kurumlarıyla
çalışmasında koordinasyonunun
güçlendirilmesi ve geliştirilmesi
önem arz etmektedir.
Mahkemeye sunulan uzman
görüş raporu sonucunda karara
bağlanan hükmün işlemlerinden
sorumlu olan kurumlar, çocuğun
tedbir kararınca iş ve işlemleri
başlatmak ve sürdürmekle
yükümlü olmaktadır. Bu amaç
doğrultusunda ASP İstanbul İl
Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri
Birimi’nde verilen tüm iş ve
işlemlerin ve hizmetlerin tek
bir sistem üzerinden verimli
ve hızlı bir şekilde işlenmesi,
yürütülmesi ve denetleyecek
bir bilgi sisteminin geliştirilmesi
hedefi ile bu proje ortaya
çıkmıştır.
Projenin amacı, tüm iş akış ve
işlemlerin “çocuk hizmetleri”
çatısı altında yürütülmesi ve
bu ünitelere bağlı modüllerin
oluşturularak yetki bazlı bilgi
ve veri girişinin yapılmasına
olanak sağlayacak bir bilgi işlem
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sisteminin kurulmasıdır. Bu
kapsamda bilgi ve verilerde
analiz ve raporlama yapılmasına
olanak tanıyan, İstanbul’da
yaşayan çocuk ve gençlerin
sosyal, ekonomik, psikolojik vs.
düzeylerinin korunması amacıyla
strateji ve politika geliştirme
bazlı araştırma yapmaya imkân
verecek çok disiplinli bir sistem
tasarlanmıştır.
Proje kapsamında, toplam 9
kişi istihdam edilmiştir. Proje
süresince çalıştırılacak 5 teknik
personel işe alınmış ve 12 ay
boyunca tam zamanlı bir şekilde
çalıştırılmıştır. Sistem odasının
yeri belirlenerek istenilen inşaat
özellikleri için gerekli tefrişatlar
ile her türlü tehlikeye karşı

gerekli olan koruyucu tedbiri
alacak sistemler yaptırılmıştır.
Projenin tanıtımı için görünürlük
faaliyetlerine uyulmuş, web
portalı yayınlanmış, afişler,
roll-uplar herkesin görebileceği
yerlerde sergilenmiştir. Proje
ve program ile ilgili bütün
personellere eğitimler verilmiştir.
Projenin yürütülebilmesi için
gerekli her türlü makine ve
ekipman proje bütçesinden
temin edilmiştir. Projenin
sonunda bir kapanış toplantısı
düzenlenerek süreç içerisinde
kazanılan her türlü tecrübe
üzerinde ve sonraki projelerde
bu tecrübelerden nasıl
faydalanılabileceği üzerinde
durulmuştur.

İstanbul Aile ve
Sosyal Politikalar
İl Müdürlüğü

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

Mahkemeye sunulan
uzman görüş raporu
sonucunda karara
bağlanan hükmün
işlemlerinden sorumlu
olan kurumlar, çocuğun
tedbir kararınca iş ve
işlemleri başlatmak ve
sürdürmekle yükümlü
olmaktadır.

229 İSTKA

Beyoğlu’nda Kadının
İşgücüne Katılımına Bir
Adım Daha
PROJENİN ADI:
Beyoğlu’nda Kadının
İşgücüne Katılımına Bir
Adım Daha

YARARLANICININ
ADI:
Beyoğlu
Kaymakamlığı

PROJE ORTAKLARI:
İstanbul Valiliği

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
810.300,24 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%86- 696.249,55 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: Beyoğlu Belediye Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma
Merkezi, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR, KOSGEB, TURİNG, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Türk
Üniversiteli Kadınlar Derneği, Kültür Kenti Vakfı

T

ürkiye’de kadın girişimciler,
sermaye temini, işyeri
arama, kiralama, mal temini,
donanım, araç gereç temini,
resmi kuruluşlarla ilişkiler gibi iş
kurma aşamasında, iş yürütme
ve organizasyondaki bilgisizlik ve
tecrübesizlik gibi iş yeri kurulduktan
sonra yaşanan sorunlarla karşı
karşıya kalmaktadır. Ayrıca kalifiye
eleman bulamama, ucuz ham
madde-mal temini, enflasyon vb.
sorunlarla da mücadele etmektedir.
Diğer yandan toplumun kadına
yüklediği görev ve roller, ataerkil
yapı, kadının kendi dışındakiler
için duyduğu sorumluluk, kendine
duyduğu güvendeki eksiklik,
yeterince destek bulamaması
kadının sosyal yaşantıda karşılaştığı
sorunlardandır.
Projenin amacı işletmelerde
Ar-Ge ve yenilik çalışmalarının
artmasını sağlayacak kurumsal
kapasitenin oluşturulmasında
kadının yerini saygınlaştıracak
şekilde potansiyelinin artırılmasını,
İstanbul’da yaşam kalitesinin
yükseltilmesi için kadınlara yönelik
kentsel hizmetlerin ve kadınların
bir parçası olduğu yenilikçi
uygulamaların geliştirilerek hayata
geçirilmesini sağlamaktır. Bu
projenin özel amacı ise Beyoğlu’nun
yüksek katma değerli teknoloji, bilgi
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ve hizmetler ile küresel ekonomide
söz sahibi olabilmesi için Ar-Ge ve
yenilik odaklı ekonomik yapıya
dönüşümünün desteklenmesidir.
Proje kapsamında girişimcilik
için: Beyoğlu ilçesinde yaşayan,
halihazırda herhangi bir işi olmayan,
İŞKUR’a kayıtlı, kendi işini kurmak
isteyen, 18 yaş ve üstü öncelikle
meslek lisesi veya üniversite
mezunu 360 kadın; turizm servis
elemanı için: Beyoğlu’nda yaşayan
İŞ-KUR’a kayıtlı en az ilkokul
mezunu 18-40 yaş arası, toplam
25 kadın ve hasta ve yaşlı bakımı
elemanı için: Beyoğlu’nda yaşayan
İŞKUR’a kayıtlı en az ilkokul mezunu
18-55 yaş arası, 15’i denetim
serbestisi olan 25 kadın seçimi

ve onlara yönelik eğitimlerin
planlanması gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca, Beyoğlu’nda Yenilikçi
Kadınlar İçin Girişimcilik, Yatırım,
Danışma ve Geliştirme Merkezi
(BEYKAGEM) kurulmuştur.
Proje katılımcılarına girişimcilik
kapsamında; proje döngüsü,
girişimcilikte yenilikçilik ve
yaratıcılık, liderlik, zaman yönetimi,
iletişim, iş hukuku ve meslek etiği,
iş güvenliği ve sağlığı, uygun yatırım
alanları ve araştırma teknikleri,
bilgisayarda sunu hazırlama,
diksiyon vb. konularda eğitimler
verilmiştir. 475 kişiye 720 saatlik
eğitim ve tamamladıkları eğitimlere
ilişkin sertifika verilmiştir. Ayrıca
140 adayın iş planı hazırlamasına

danışmanlık edilmiştir. Turizm servisi
elemanı bölümünde; kat hizmetleri
elemanı, servis komisi, gıda ve su
sektörü çalışanları için hijyen eğitimi,
bilgisayar kullanımı, diksiyon, iş güvenliği
ve işçi sağlığı ve işaret dili olmak üzere
129 kişiye 1.336 saatlik eğitim verilmiştir.
Denetimli serbestlik adayların da
dâhil olduğu eğitimi tamamlayan 32
adaya mesleki sertifikaları verilmiştir.
Hasta-yaşlı bakım bölümünde; hasta
ve yaşlı refakatçisi, özürlü bakımı, gıda
ve su sektörü çalışanları için hijyen
eğitimi, diksiyon, iş güvenliği ve işçi
sağlığı, işaret dili olmak üzere 67
adaya eğitimler verilmiş ve 116 saatlik
eğitimi tamamlayan 19 adaya mesleki
sertifikaları verilmiştir. Adaylardan 95’i
çalışma hayatında yerlerini almıştır.
Kamu spotu (45 ve 90 sn) ve proje
belgeseli (14 dakikalık) hazırlanmıştır.
Beyoğlu’nda Kadının İşgücüne Katılımına
Bir Adım Daha Proje Kitabı, Beyoğlu
Uygun Yatırım Alanları Araştırması,
Proje Hazırlama Rehberi, Girişimcilik İş
Kurma Süreçleri ve İş Planı Hazırlama, Bir
İş Fikri Bulmak ve Test Etmek, Fizibilite
Yapılabilirlik Çalışması, Pazarlama Planı
Rehberi ve Hasta ve Yaşlı Bakım Ders
Notları Kitabı hazırlanmıştır.

Beyoğlu Kaymakamlığı

Beyoğlu Kaymakamlığı, ilçedeki
toplumsal ve ekonomik kalkınmanın
sağlanması için hizmetler sunmak, ilçe
düzeyinde bu hizmetlerin sunumu için
işbirliğini geliştirmek ve yönetmekle
sorumlu ve görevli en üst makamdır.
İlçe düzeyindeki tüm kamu personelinin
maaş ödemelerini saymanlık marifetiyle
genel bütçeden öder. İlçenin güvenlik,
eğitim, sağlık işlerini yürütmekle
görevlidir.

Kaymakamlığın kamu kurumları,
mesleki kuruluşlar ve STK’lar ile birlikte
uygulanmış “Beyoğlu Evsizler Evi 1”,
“Evsizler Evi 2”, “Beyoğlu Sosyal Yardım
Mağazası” projesi olmak üzere üç
yıldan fazla ilçede uygulanmış projeleri
ile bağımlılıkla mücadele ve önleyici
hizmet kapsamında yürütülmüş
olan “Beyoğlu’nda Ailem İle El Ele
Bağımsız Geleceğe” proje tecrübeleri
bulunmaktadır. Kaymakamlık, önceki
tecrübeleri üzerine yenilerini ekleyerek
geliştirmekte, sosyal sorumlulukla sosyal
girişimcilik yapmakta ve deneyimini yeni
projeler ile çoğaltmaya çalışmaktadır.

Bu projenin özel
amacı ise Beyoğlu’nun
yüksek katma değerli
teknoloji, bilgi ve
hizmetler ile küresel
ekonomide söz sahibi
olabilmesi için Ar-Ge ve
yenilik odaklı ekonomik
yapıya dönüşümünün
desteklenmesidir.
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Kuyumculukta Küresel
Liderlik İçin Bilgi
ve Teknoloji Odaklı
Mücevher ve Değerli
Taş Merkezi
PROJENİN ADI:
Kuyumculukta Küresel
Liderlik İçin Bilgi
ve Teknoloji Odaklı
Mücevher ve Değerli
Taş Merkezi

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul Kuyumcu
Esnaf ve Sanatkârları
Odası

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ:
Marmara Üniversitesi
Takı Teknolojisi ve
Tasarımı Yüksekokulu
ve Gemoloji Derneği

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
739.884,60 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90- 665.896,14 TL

P

rojenin genel amacı
kuyumculuk sektörünün
rekabet gücünü artırabilmek
adına ortak kullanım alanı
yaratılmasıdır. Bu ortak kullanım
alanıyla; kuyumculuk sektöründe
ülkemizdeki bilgi ve farkındalık
seviyesinin artırılması, sektör
kullanımına yönelik eğitim ve
laboratuvar hizmetinin sunulması,
değerli taş sertifikasyon hizmeti
verilerek ülkemizde pazara
sunulmakta olan değerli taşların
kalitelerini güvence altına almak
yoluyla yurt içi ve yurt dışı
müşterilerinin memnuniyetlerinin
artırılması, rekabet güçlerinin
güvence altına alınması ve vergi
kayıplarının azaltılması, sektöre
tasarım tescili konusunda bilgi ve
danışmanlık hizmeti sağlanarak
firmaların rekabet güçlerinin
artırılması hedeflenmiştir.
Oda, Marmara Üniversitesi ve
Gemoloji Derneği işbirliği ile
akademisyenlerin, üniversite
öğrencilerinin ve sektör
çalışanlarının pratik eğitimlerinin
gerçekleştirebildiği bir eğitim
ortamı sunmak, değerli taş
alanında sektörde olmayan
ve Türkiye’de ilk renkli değerli
taş sertifikasyonu verebilecek
değerli taş laboratuvarı kurmak,
İstanbul bölgesi başta olmak
üzere ülkemizdeki değerli taş
alanında faaliyet göstermekte olan
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Bu yolla, kalitelendirilebilir ürün artacak,
doğru vergilendirme yapılarak ülkenin
ekonomik kayıpları azalacaktır. Sertifikalı
ürünlerle birlikte ihracat sürdürülebilir
oranda artacaktır. Aynı zamanda
hedef grupların edinecekleri bilgilerle
tasarım tescil, markalaşma ve rekabet
edebilirlikleri artacaktır.

İstanbul Kuyumcu Esnaf
ve Sanatkârları Odası
birimlere nitelikli insan kaynağı
yetiştirebilmek özel amaçlarıyla bu
projeyi gerçekleştirmiştir.
Proje kapsamında tam teşekküllü
bir Gemoloji laboratuvarı
kurulmuştur.104 sektör mensubu
ile kuyumculuk alanında
yükseköğrenim alan 82 öğrenciye
teorik ve pratik değerli taş
eğitimi verilmiştir. 10 adet fikri
sınai mülkiyet hakları semineri
düzenlenmiş ve 288 sektör
mensubu ve öğrencilerden oluşan
grup bu seminerlere katılım
sağlamıştır. Seminerler İstanbul
Kuyumcular Odası, Kuyumcukent
A.Ş, Marmara Üniversitesi ve
Kemerburgaz Üniversitesi gibi farklı
mekânlarda yapılmış mümkün
olduğunca çok kişiye ulaşılması
sağlanmıştır.
Proje kapsamında kurulan Gemoloji

laboratuvarı, GLT (Gemological
Laboratuory of Turkey) markası
altında tescillenmiştir. TS 17025
akreditasyon çalışmalarını
henüz tamamlayan laboratuvar
02.06.2018 tarihinden bu yana
analiz çalışmalarına devam
etmektedir. Kurulduğu günden bu
yana geçen 21 ay içerisinde 4.000’e
yakın analiz gerçekleştirmiştir.
Bu analizler sektör ve nihai
tüketicilerden geldiği gibi emniyet
güçleri talepleri doğrultusunda
da gerçekleşmiştir. En ses getiren
analiz Libya eski Lideri Muammer
Kaddafi’ye ait olan mücevher
taşları ile bezenmiş hançerinin
analizidir.
Proje neticesinde kurulan Gemoloji
laboratuvarı ile sektörün bilgi ve
teknoloji seviyesinin artırılmasına
katkı sağlanması beklenmektedir.

İstanbul Kuyumcular Odası, Temmuz
2005 tarihinde Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren 5362 sayılı
Esnaf ve Sanatkâr Meslek Kuruluşları
Kanunu’nda belirtilen resmi görevleri
yerine getiren kamu kurumu niteliğinde
meslek kuruluşudur.
3 bine yakın aktif üyesi ve
kurumsallaşan yapısıyla sadece
İstanbul’un değil, Türkiye’nin de önde
gelen meslek odalarından biri haline
gelen İKO, 1969 yılında Dernekler
Kanunu’na göre kurulmuştur. İlk unvanı,
İstanbul Turistik El Sanatları İmalcileri
ve Kuyumcu Sanatkârları Derneği
iken 3741 sayılı kanuna eklenen 10.
maddeyle “dernek” deyimi, “oda” olarak
değiştirilmiştir. Bu kapsamda, 24.03.1996
tarihinde yapılan genel kurulda unvanı
“İstanbul Kuyumcu Esnaf ve Sanatkârları
Odası” olmuştur.
İstanbul Kuyumcular Odası (İKO),
üyelerinin ihtiyaçlarının en rahat
şekilde karşılamasını sağlamakta ve
modern teknolojinin avantajlarını

kullanarak ihracat ve ithalat ekspertiz
raporu hazırlamaya, emniyet güçlerine
bilirkişilik hizmeti vermeye, ayar
evinden, Gemoloji laboratuvarına
ve sektörel yayınlara kadar birçok
farklı alanda kuyumculara hizmet
sunmaktadır.

Projenin genel amacı
kuyumculuk sektörünün
rekabet gücünü
artırabilmek
adına ortak kullanım
alanı yaratılmasıdır.
233 İSTKA

Bakliyat ile Sağlıklı
Beslenme Sağlıklı Hayat
PROJENİN ADI:
Bakliyat ile Sağlıklı
Beslenme Sağlıklı
Hayat

YARARLANICININ
ADI:
Tarım Ürünleri
Hububat, Bakliyat
İşleme ve Paketleme
Sanayicileri Derneği

PROJE ORTAKLARI:
YTÜ Kimya Metalürji
Fakültesi Gıda
Mühendisliği Bölümü,
İTÜ Kimya Metalürji
Fakültesi Gıda
Mühendisliği Bölümü

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.050.347,55 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90- 945.312,79 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Tüm Gıda Dış Ticaret Derneği,İstanbul Yaş Meyve ve
Sebze İhracatçıları Birliği, Okan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü, İstanbul Sanayi Odası,
Mersin Ticaret Borsası, İstanbul Ticaret Borsası, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu

P

rojenin genel amaçları;
bakliyatların sağlık üzerine
etkileri ile ilgili yeni ürünlerle
ve bilgilerle, farkındalık
yaratılması, ürünlerin tüketiminin
arttırılması ve obezitenin
düşürülmesi; üniversite-sanayikamu işbirliğinin sağlanarak
rekabetin ve sürdürülebilir
kalkınmanın sağlanması; sektörün
sorunlarına çözümler üretilmesi;
araştırma geliştirme ve yeni ürün
çalışmaları ile Türkiye’nin 2023 yılı
hedeflerine katkıda bulunulması,
nitelikli iş gücü istihdamının
sağlanması; üniversiteler ve özel
sektör arasında bilgi ve teknoloji
transferinin gerçekleşmesine ve
ticarileştirilmesine aracı olunması
ve ülkemize özgün ürünlerle
ihracatın ve uluslararası marka
değerinin yükseltilmesidir.
Projenin özel amaçları ise;
üniversite, sivil toplum kuruluşları,
kamu kurumları ve özel sektörün
işbirliğinde Bakliyatla Sağlıklı
Yaşam Mutfağı ve Atölyesi
kısa adıyla BAKLİYAT ATÖLYESİ
oluşturulması; bilgi ve teknoloji
transferini kolaylaştıracak ortak
kullanım alanları geliştirmek ve
işlevsel hale getirilmesi; kullanıma
hazır, modifiye edilmiş toz
bakliyat ürünleri geliştirilmesi; toz
bakliyatların yani bakliyat unlarının
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uygun ambalajlarının belirlenmesi;
Bakliyatın Sağlık Üzerine Etkileri
sempozyumunun düzenlenerek
proje çıktılarının bilim dünyası
ve basına duyurulması; Ar-Ge
ve proje çıktıları ile bakliyatlar
konusunda farkındalık yaratılması;
iş dünyası, üniversite ve kamu
işbirliğinin sağlanması; atölyede
genç kızlara, kadınlara ücretsiz
yemek kursları düzenlenmesi;
sektörde girişimciliğin arttırılması;
kurum ve kuruluşların üretilecek
bilgiyi kullanmasının ve
yaygınlaştırmasının sağlanması;
sektördeki işgücünün yeni
teknolojileri kullanabilme ve

yenilik üretme kapasitesinin
geliştirmesi; bakliyat üretiminde
sürdürülebilirliğinin sağlanması;
gurme isimlerin yapacağı bakliyatlı
yemekler ve tariflerinin topluma
öğretilmesi ve bakliyatların
sağlıklı yaşama ve çevreye
olan katkılarının toplumla
paylaşılmasıdır.
Proje ile ön pişirilmiş bakliyat unları
perakende merkezlerinde proje
çıktısı olarak paketlenmiş ve her
yemeğe bir kaşık sloganıyla Kenton
tarafından satışa arz edilmiştir.
Bakliyat unlu ekmek üretilerek UNO
tarafından piyasaya arz edilmiştir.

Tarım Ürünleri Hububat,
Bakliyat İşleme ve
Paketleme Sanayicileri
Derneği

Pakder 2001 yılında Tarım ürünleri
Hububat Bakliyat İşleme ve
Paketleme Sanayicileri Derneği adı
altında kurulmuştur. Sektöre iştigal
alanındaki ürünlerin mevzuatları
konusunda kuruluşundan bu yana
danışmanlık vermekte ve sektörün
mevzuatsal bilgi taleplerinde destek
olarak eğitimler düzenlemektedir.
Pakder yeterli donanıma sahip
teknik elemanlarıyla konusunda
uzman bir hale gelmiş sektörün öncü
derneklerindendir. Ayrıca Pakder,
kurulduğu tarihten günümüze kadar
sektörü yakından ilgilendiren birçok

Proje ile ön pişirilmiş
bakliyat unları perakende
merkezlerinde proje çıktısı
olarak paketlenmiş ve her
yemeğe bir kaşık sloganıyla
Kenton tarafından satışa
arz edilmiştir. Bakliyat
unlu ekmek üretilerek UNO
tarafından piyasaya arz
edilmiştir.
konuda başarılı faaliyetler ile varlığını
ispatlamış bir dernektir.
Pakder, ülkemizin obezite ile
mücadele konusundaki sağlık
harcamalarını azaltan bir etki
yaratmayı, bakliyatın sağlık üzerinde
etkileri ve katkıları konusunda
halkın bilinçlenmesini sağlamayı ve
farkındalığı arttırmayı hedeflemiştir.
235 İSTKA

Uygulamalı Biyopolimer
ve Biyoplastik Üretim
Teknolojileri Araştırma
Merkezi
PROJENİN ADI:
Uygulamalı
Biyopolimer ve
Biyoplastik Üretim
Teknolojileri Araştırma
Merkezi

B

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul Teknik
Üniversitesi İnşaat
Fakültesi

u proje kapsamında
İstanbul bölgesinde evsel
ve endüstriyel faaliyetler
sonucu oluşan sıvı ve
katı atıkların biyopolimer ve
biyoplastiğe dönüşümünün
gerçekleştirilmesi için teknolojilerin
geliştirilmesi ve bu konuda
üretime yönelik çalışacak yerli
işletmeleri destekleyecek bilgi
ve teknoloji üretiminin ortaya
konması hedeflenmektedir.
Projenin amaçları; biyopolimer
ve biyoplastik dönüşümünü
gerçekleştirecek bilgi ve teknoloji
üretimi amacıyla Uygulamalı
Biyopolimer ve Biyoplastik Üretim
Teknolojileri Merkezi’ni (UBÜTAM)
kurmak, üniversite ile sanayi
arasında işbirliği sağlamak ve bilgi
akışını hızlandırmak için seminer ve
kurslar düzenlemektir.
Proje faaliyetleri kapsamında
“Uygulamalı Biyopolimer ve
Biyoplastik Üretim Teknolojileri
Araştırma Merkezi” laboratuvarı
İstanbul Teknik Üniversitesi
İnşaat Fakültesinde kurulmuştur.
Proje faaliyetleri kapsamında
laboratuvar cihazları (Çalkalamalı
inkübatör, Freeze drier, HPLC,
IC, Fermentör Sistemi) eğitimleri
gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetlerle
60 yüksek lisans/doktora öğrencisi,
akademisyen ve teknik personele
ulaşılmıştır. Proje ilerleyişi sırasında
ortaklarla ve iştirakçilerle sürekli
irtibat halinde bulunulmuştur.
Gerçekleştirilen toplantılarda bir
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PROJE ORTAKLARI:
Şişli Belediyesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.410.463,20 TL

firma ile (EPA Çevre Teknolojileri
ve End. Ürünler Tic. ve San. Ltd.Şti.)
görüşme sağlanmıştır. Ortaklarla
yeni projelerin geliştirilmesi
üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Fuar
katılımı ile broşür dağıtılması ve
birebir görüşmeler ile yaklaşık 100
kişiye ulaşılmıştır. 500 adet kitapçık
bastırılmış ve seminerlerde,
sanayide, İTÜ’de dağıtılmıştır. 2
çalıştaya katılım, 5 sektörel firma
ve 1 üniversite işbirliği görüşmesi,
1 fuar katılımı ve üniversite TTO
görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Bu
şekilde çok sayıda akademisyene,
firma temsilcisine, kamu görevlisine
ulaşılmıştır. Fuar katılımı ile broşür
dağıtılması ve birebir görüşmeler ile
yaklaşık 100 kişiye ulaşılmıştır. Bu
görüşmeler sonucunda kurulmakta
olan UBÜTAM laboratuvarlarının
tanıtımı yapılmış, yeni projeler
geliştirilmiş, işbirliği konusunda
fikir birliğine varılmıştır.Yürütülen
seminerler kapsamında çok sayıda
mühendislik alanında eğitim
gören konuyla ilgili öğrencilere
ulaşılmıştır. Bu seminerlerle
lisans ve lisansüstü öğrencilerinin
biyopolimer ve biyoplastikler ile
ilgili farkındalıkları artarken, bilimsel
araştırmalarla ilgili öğrencilerin
akademik olarak bilgi ve ilgi
seviyeleri de yükseltilmiştir. Proje
eğitim faaliyetleri kapsamında
üniversite öğrencilerine yönelik 6
seminer, uluslararası katılımlı bir
seminer, bir çalıştay ve bir kurs
gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetler

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90-1.269.416.33 TL

destek konusunda dışa bağımlılığının
azalması sağlanacaktır.

İstanbul Teknik
Üniversitesi İnşaat
Fakültesi

sonucunda seminerler ve kurs
kapsamında 431 katılımcıya,
çalıştay kapsamında ise 9 firmaya
ve bir kamu kuruluşuna ulaşılmıştır.
Çalıştaya katılan firmalardan
özellikle Arçelik A.Ş. ve BPLAS
ile ayrıca işbirliği geliştirme
görüşmeleri yapılmıştır. İlgili
firmalarla muhtelif proje çağrılarına
katılmak üzere görüş birliğine
varılmıştır.
Proje ile uzun vadede yeni
girişimcilere ve bu alanda faaliyet
göstermekte olan mevcut
firmalara danışmanlık sağlanması
ile doğru uygulamaların İstanbul
ilinde ve ülkemiz genelinde
yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
Ayrıca, uzun vadede yeni ürün ve
teknoloji geliştirilmesi ve üretilen
projelerin sanayide uygulanma
sürecinin hızlanması ve biyopolimer
teknolojileri alanında bilgi ve teknik

İstanbul Teknik Üniversitesi
ülkemizin önde gelen araştırma
üniversitelerinden biridir ve dünyada
akredite bölüm sayısında liderdir.
Üniversite bünyesinde eğitim-öğretim
hizmetleri; 13 fakülte, 6 enstitü, 1
meslek yüksekokulu, 1 konservatuar
ve 1 yabancı diller yüksekokulu
ile yürütülmektedir. Bu birimlerin
yanında, 21 uygulama ve araştırma
merkezi ile 12 araştırma merkezi
bulunmaktadır.
İTÜ farklı kaynaklardan desteklenen
birçok projede yer almaktadır. İTÜ
güncel olarak 91 adet Avrupa Birliği
destekli projede yer almaktadır ve
2003’ten beri yaklaşık 7.600 ulusal
destekli projede yer almıştır. Bunun
yanı sıra Bilim Mühendislik ve
Teknolojide Kadın Araştırmaları ve
Uygulama Merkezi’ne de ev sahipliği
yapmaktadır.
İstanbul Teknik Üniversitesi
Arı Teknokent’i de bünyesinde
barındırmaktadır. İTÜ ARI
Teknokent’in geliştirdiği girişimcilik/
inkübasyon programlar ile (İTÜ
Çekirdek, Big Bang, İTÜ Magnet,
İTÜ Gate, BeeTech, Atik) teknoloji
firmalarına ve girişimcilere teknoloji
geliştirmeleri ve bu teknolojileri
ticarileştirmeleri için en uygun
ortam ve olanakları sunarak

Türkiye’nin teknoloji gelişimine katkı
sağlamaktadır. Üniversiteler ve özel
sektör arasında bilgi ve teknoloji
transferinin gerçekleşmesinde
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
(TGB) büyük önem arz etmektedir.
Ülkemizde 2016 itibariyle 45 adet
TGB bulunmaktadır ve İstanbul
Teknik Üniversitesi Arı Teknokent
TGB, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
2016 yılı Performans Endeksi’ne göre
Türkiye’de ikinci, İstanbul’da ise
birinci sırada yer almaktadır.

Proje ile uzun
vadede yeni girişimcilere
ve bu alanda faaliyet
göstermekte olan
mevcut firmalara
danışmanlık sağlanması
ile doğru uygulamaların
İstanbul ilinde ve
ülkemiz genelinde
yaygınlaştırılması
sağlanacaktır.
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Yürü Keşfet

PROJENİN ADI:
Yürü Keşfet

Y

YARARLANICININ ADI:
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Bilgi İşlem
Daire Başkanlığı

ürü Keşfet projesinin
amacı yerli/
yabancı turistlere
ve kent sakinlerine
İstanbul’un tarihi ve kültürel
noktalarına ait doğru bilgileri
efektif olarak sunarak
farkındalıklarını arttırmaktır.
Bu amaç doğrultusunda;
Android ve IOS platformlarında
çalışan mobil uygulama ve
web sitesi oluşturulmuştur.
İstanbul’u gezmeyi planlayan
turistlerin gelmeden önce
sanal ortamda bilgi almasını
ve şehri tanımasını sağlayacak
bir ortam oluşturulmuştur.
Farklı zamanlarda çekilecek
olan bu fotoğraflar vasıtası
ile kentin görsel hafızası diri
tutulmuş, İBB birimlerinin
planlama ve şehrin gelişmesini
kontrol etmek amacıyla
fotoğraflardan faydalanması
sağlanmıştır.
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İstanbul
Büyükşehir
Belediyesi Bilgi
İşlem Daire
Başkanlığı

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
623.839,00 TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
20.12.1985 tarih ve 85/10208
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile ihdas edilmiştir. Nitelikli
ve deneyimli ekibi ile global
ölçekte kabul görmüş servis
standartlarını uygulayan,
ülke ve kurum stratejileri ile
uyumlu hedeflerini en ileri
teknoloji ile gerçekleştiren,
açığa çıkmamış ihtiyaçları
öngörebilen, inovatif yaklaşımı
ile sürekli gelişimi ön planda
tutan, bilgiyi ve ahlakı en
büyük sermaye edinen,
özellikle kamu alanında
öncü ve referans alınacak
model yapı olma özelliğini
taşımaktadır.

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%83,03 - 517.983,85 TL

Yürü Keşfet
projesinin amacı yerli/
yabancı turistlere
ve kent sakinlerine
İstanbul’un tarihi ve
kültürel noktalarına
ait doğru bilgileri
efektif olarak sunarak
farkındalıklarını
arttırmaktır.
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Yaşam Bilimleri Sektörel
Hizmet Laboratuvarları
Akreditasyonu
PROJENİN ADI:
Yaşam Bilimleri
Sektörel Hizmet
Laboratuvarları
Akreditasyonu

P

YARARLANICININ
ADI:
Boğaziçi Üniversitesi
Yaşam Bilimleri
ve Teknolojileri
Uygulama ve
Araştırma Merkezi

rojenin amacını merkezin 3
altyapı biriminin, ilgili Ar-Ge
projelerinin gerektirdiği test
ve laboratuvar hizmetlerini
küresel standartlarda karşılayacak
şekilde akredite hale getirilmesi
oluşturmaktadır. Akreditasyon
sayesinde, ağırlıklı olarak İstanbul
bölgesinde gelişmiş olan sağlık
endüstrisinin çoğunlukla yurt dışında
yaptırmak zorunda kaldığı test ve
laboratuvar hizmetlerinin, ülke içinde
gerçekleştirilmesi ve rekabet gücünün
artırılması öngörülmüştür.
Proje kapsamında merkezin üç
biriminde akreditasyon şartlarına
uygun şekilde altyapı eksiklikleri
giderilmiş, eğitimler verilmiş
ve akreditasyon başvuruları
tamamlanmıştır.13 ay süren İSTKA
projesi kapsamında her birimde
akreditasyon hazırlıkları için ekipler
oluşturulmuş ve ilgili personele teknik
ve yönetimsel şartların, süreçlerin
anlatıldığı sertifikalı ve uygulamalı
eğitimler verilmiştir.
Deneysel Hayvan Birimi’nde AAALAC
ile ön görüşmeler yapılmış ve
ayrıca yurtdışındaki bir uzmandan
akreditasyon danışmanlığı hizmeti
alınmıştır. Deney hayvanı bakımı,
hijyen, beslenme, anestezi, araştırma
uygulamaları gibi birimdeki her tür işle
ilgili standart operasyon prosedürleri
yazılmış ve tüm belgelerin İngilizce
tercümeleri yapılmıştır. Entegre
güvenlik kabinleri ile fare ve sıçan
kafeslerinin hava filtreleri değiştirilmiş
ve bir programa oturtulmuştur.
Transgenik fareler için ayrı bir
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PROJE ORTAKLARI:
Biyomedikal ve Klinik
Mühendisliği Derneği

prosedür odası oluşturulmuştur.
Birimin ana giriş kapısı yenilenmiş,
parmak izi ve alarm özellikleriyle
daha güvenlikli hale getirilmiştir.
Birim acil eylem planı ayrıntılı
şekilde hazırlanmış ve buna uygun
bakım, onarım ve yenileme işleri
tamamlanmıştır. Deney hayvanları
envanteri, havalandırma gibi standart
işlemler ve araştırma uygulamalarıyla
ilgili kayıt sistemi ayrıntılandırılmış ve
iyileştirilmiştir. Birimdeki tüm zemin
ve duvarların epoksi kaplamaları
yenilenmiştir. Yurtdışındaki akredite
bir laboratuvar ile deney hayvanlarının
düzenli sağlık taramaları başlatılmıştır.
Personelin sağlık taramaları ve
aşılanmaları tamamlanmış, koruyucu
ekipmanların seviyesi artırılmıştır.
Havalandırma-iklimlendirme sistemi,
kafes sistemleri ve saf su ünitesinin
bakımları, içme suyu analizleri hizmet
alımı yoluyla gerçekleştirilmiştir.
Deney hayvanlarının en üst
düzeyde refahını sağlayacak kurallar
hazırlanarak Boğaziçi Üniversitesi
Deney Hayvanları Yerel Etik Kurulu
tarafından onaylanmıştır. Projenin
tamamlanmasından sonra devam
eden denetim ve izleme prosedürleri
sonunda Ekim 2017’de AAALAC
akreditasyonu alınarak, Vivarium
Türkiye’nin ilk uluslararası akredite
laboratuvarı olmuştur.
Tıbbi Cihaz Geliştirme Biriminde
akreditasyon hazırlıkları çerçevesinde
Temiz Oda 4 ve Temiz Oda 5’in klima
santrallerinin ayrıştırılması inşaatı
gerçekleştirilmiştir. Üç adet hava emiş
ve üfleme santraline dördüncüsü

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.392.150,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%89,60 - 1.247.398,04
TL

eklenerek otomasyon sistemi
güncellenmiştir. Danışmanlık hizmeti
alınarak, kalite, organizasyon, prosedür
ve talimat gibi kısımlardan oluşan ISO
13485 teknik dosyası hazırlanmıştır.
Uzmanlara akreditasyona yönelik tüm
cihaz eğitimleri verilmiştir.
Test Analiz Biriminde akreditasyon
şartlarını karşılamak üzere ilgili
cihazların kalibrasyonları düzenli
aralıklarla ilgili laboratuvar uzmanları
tarafından yapılmış, ölçümler
alınmış ve metotlar oluşturulmuştur.
Metot validasyon çalışmaları,
ölçüm belirsizlikleri hesaplamaları
başlatılmıştır. Proje kapsamında
alınan LC-MSMS cihazı kurulmuş,
validasyonları yapılmış, başlangıç
eğitimleri tamamlanmış ve ileri
eğitimler devam etmektedir. İlgili tüm
cihazlarda karşılaştırmalı deneyler için
gerekli referans ve sarf malzemeleri
alınarak bu çalışmalar başlatılmıştır.
Tüm kalibrasyon, validasyon ve
karşılaştırmalı deneyler bir programa
bağlı olarak düzenli sürdürülmektedir.
Akreditasyonla ilgili uzman bir
firmadan teknik danışmanlık

hizmeti ve TÜBİTAK Ulusal Metroloji
Enstitüsü’nden danışmanlık alınmıştır.
Tüm cihazlar için standart operasyon
prosedürleri, laboratuvar kalite el kitabı
yazılmıştır.
Sonuç olarak, Deney Hayvanları Birimi,
dünyada bu konudaki tek otorite
olan Association for Assessment and
Accreditation of Laboratory Animal Care
International (AAALAC International)
kurumuna yaptığı başvuru sonucunda
tam akreditasyon alarak Türkiye’nin
AAALAC’a akredite ilk ve tek deneysel
hayvan birimi olmuştur. Diğer iki birim
ile ilgili akreditasyon süreçleri devam
etmektedir.

Boğaziçi Üniversitesi
Yaşam Bilimleri ve
Teknolojileri Uygulama
ve Araştırma Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve
Teknolojileri Uygulama ve Araştırma
Merkezi (BU-LifeSci), ilaç, biyomedikal
ve biyoteknoloji sektörlerine bazı
güncel alanlarda yeni ve özgün
bilimsel kazanımlar sağlamak, böylece
Türkiye’deki bilimsel araştırmaları
ekonomik değere dönüştürmek amacıyla
kurulmuştur. 2010 yılındaki kuruluşundan
itibaren başta Kalkınma Bakanlığı’nca
sağlanan önemli kamu desteklerinin
yanı sıra yurtdışı desteklerle, Boğaziçi
Üniversitesi’nin 50 öğretim üyesi merkez
bünyesinde dünya çapında bilimsel
araştırma projeleri yürütmektedir.
Aralarında, mikro ve nano aygıtlar,
moleküler düzeyde görüntüleme
yöntemleri ve analizleri, robotik
cihazlar, biyo algılama platformları için

malzemeler, akıllı ilaç taşıma sistemleri,
aşı taşıma teknolojileri, yosundan gıda
takviyeleri projeleri sayılabilir. Üç altyapı
biriminden oluşan BU-LifeSci bünyesinde,
bilimsel fikirden başlayıp klinik
denemelere kadar olan tüm araştırma
aşamaları gerçekleştirilebilmektedir.
BU-LifeSci kuruluşundan itibaren
üniversite-sanayi işbirliğine önem vermiş
ve bu kapsamda bazıları İSTKA tarafından
desteklenen pek çok bölgesel projeye de
imza atmıştır.

Projenin amacını
merkezin 3 altyapı
biriminin, ilgili Ar-Ge
projelerinin gerektirdiği test
ve laboratuvar hizmetlerini
küresel standartlarda
karşılayacak şekilde
akredite hale getirilmesi
oluşturmaktadır.
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İstanbul Sağlık
Endüstrisi Ar-Ge ve
Yenilikçilik Kapasitesinin
Geliştirilmesi
PROJENİN ADI:
İstanbul Sağlık
Endüstrisi Ar-Ge
ve Yenilikçilik
Kapasitesinin
Geliştirilmesi

YARARLANICININ
ADI:
Boğaziçi Üniversitesi

PROJE ORTAKLARI:
Marmara Sağlık
Sektörü İş Adamları
Derneği, Acıbadem
Mehmet Ali Aydınlar
Üniversitesi, İstanbul
Medipol Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
996.829,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%89,74 - 894.512,99 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: İstanbul Sanayi Odası, Teknopark İstanbul A.Ş.

İ

stanbul Sağlık Endüstrisi ArGe ve Yenilikçilik Kapasitesinin
Geliştirilmesi projesi; ulusal
sağlık sektörü hızla geliştirmek
için daha önce bölgesel düzeydeki
faaliyetleri temel alan ilgili tüm
paydaşlar (sanayi, üniversite, STK,
kamu kuruluşları vs.) arasında güncel
ihtiyaçlara cevap vermeyi hedefleyen
bir yenilikçilik platformu oluşturmak
hedefiyle hayata geçirilmiştir. Proje ile
bölgemizde cesur hedefli araştırma/
üretim işbirliği projelerinin oluşmasının
hızlandırılmasına, sektörün yenilikçilik
ve Ar-Ge kapasitesinin arttırılmasına,
sağlık sektöründe kalıcı ve
sürdürülebilir bir bölgesel dönüşümün
ivme kazanmasına ve daha uzun
vadede de, bölgenin ekonomik ve
sosyal yönden gelişimine, katma değeri
yüksek bir ekonomik gücün oluşmasına
katkı sağlanması hedeflenmiştir.
Proje, 2012-2013 yılları arasında İSTKA
ile yürütülen İnovita işbirliği platformu
etrafında oluşan sektörel sinerjinin,
2014 yılında bölgesel paydaşların
katılımıyla bir kümelenme birlikteliğine
(İSEK-İstanbul Sağlık Endüstrisi
Kümelenmesi) dönüşme sürecinde
katma değeri yüksek yenilikçi ve
teknolojik üretim odaklı koordinasyonu
güçlendirme, farkındalığı arttırma,
sektörel işbirliklerini arttırma, pilot
üretime yönelik altyapı ihtiyacını
İSTKA 242

karşılama ve bu kapsamda İstanbul
bölgesinde yaygınlaşarak eğitim,
danışmanlık gibi sektörün güncel ve
öncelikli ihtiyaçlarına cevap verebilme
amacıyla hazırlanmıştır.
Proje kapsamında sağlık teknolojileri
alanında faaliyet gösteren erken seviye
firmaların rekabet öncesi işbirliği
koşulları çerçevesinde kullanımına
yönelik bir pilot üretim tesisi
kurgulanmış, projenin bölgesel/ulusal
ve uluslararası platformda tanınırlığının
sağlanması ve rekabetçiliğin arttırılması
için çalışmalar yürütülmüş, sektörün
ihtiyaçlarına yönelik çeşitli seminer,
çalıştay ve eğitim programları
düzenlenmiştir.
Projede gerçekleştirilen sektörel
rekabetçiliğin arttırılması çalışmaları
kapsamında; sağlık endüstrisi rekabet
analizi, sağlık endüstrisi stratejik
planlarının geliştirilmesi ve sağlık
endüstrisi değer zinciri analizi ve yol
haritasının oluşturulması faaliyetlerinin
ilk çalışmaları yürütülmüştür. Bu
analizler ve elde edilen çıktılar ile
projede hedeflenen araştırma ve
teknoloji geliştirmeye yönelik güçlü bir
bölgesel kümelenme ağı yaratılmasını
hızlandırmak, gelişmiş teknoloji ve
araştırma imkânları sunarak küresel
ölçekte uluslararası işbirliklerine olanak
sağlamak hedeflenmiştir. Bu hedefler
kapsamında rekabetçiliği ve işbirliklerini

konularda çalıştay, eğitim ve seminerler
düzenlenmiştir. Bu etkinliklerde; 2
adet iyi uygulama çalıştayı, 2 adet
tematik çalıştay, 12 adet odaklı seminer
ve sektörel kapasitesinin artırılması
hedefiyle 3 adet eğitim organize
edilmiş olup, toplamda 311 kişi bu
etkinliklerden doğrudan faydalanmıştır.
Yine sektörel kapasitenin artırılması ve
Ar-Ge’ye dayalı katma değeri yüksek
yerli üretimin geliştirilmesi hedefiyle
sektörel alt gruplarının rekabet öncesi
ortak araştırma kapsamında ihtiyaç
duyduğu tıbbi cihaz odaklı pilot üretim
altyapı ihtiyacı örnek ölçekte Teknopark
İstanbul bünyesinde GMP (good
manufacturing process) koşullarına
uygun olarak modüler bir yapıda
kurgulanmıştır. Sektörel girişimciliğin
geliştirilmesi faaliyeti kapsamında
da; tematik odaklı teknoloji transfer
hizmet alımı ile İSEK üyesi genç girişimci
firmalara Ar-Ge ve yenilik projeleri
üretmeleri ve fikri sınai mülkiyet
haklarını koruyup yönetebilmeleri
ve ticarileştirebilmeleri için ihtiyaç
duydukları danışmanlık ve mentorlük
desteği verilmiştir.

Boğaziçi Üniversitesi

arttırmaya yönelik ulusal ve uluslararası
arenalarda temsiliyet, etkin tanıtım ve
işbirliği faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
için ulusal ve uluslararası 4 fuarlara
katılım sağlanmış, bu fuarlarda toplam
15 start-up firma ve 9 kamu kuruluşu
tasarlanan ortak stant alanlarında
temsil edilmiştir.
Projede yürütülen kurumsal yapıyı
ve koordinasyonunu güçlendirme,
farkındalığını ve etkinliğini geliştirme
faaliyeti kapsamında projenin
tanınırlığın ve bilinirliğin sağlanması ile
ilgili 12 adet tanıtım ve bilgilendirme
toplantısı organize edilmiş ve kurumsal
kimlik çalışmaları yürütülerek sektörde
farkındalık yaratılmıştır. Kümenin
kurumsallaşma çalışmaları kapsamında
2 adet değerlendirme toplantısı
yapılarak projenin üniversite, araştırma
merkezi, STK ve kamu sektörü
temsilcilerinden oluşan kurullar ile
değerlendirilmesi sağlanmıştır. Proje
paydaşları için sektörel ihtiyaç odaklı

Proje, Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde
2009 yılında DPT altyapı desteği ile
disiplinler arası bir Ar-Ge merkezi
olarak ulusal ölçekte hizmet vermek
üzere kurulan Yaşam Bilimleri ve
Teknolojileri Uygulama ve Araştırma
Merkezi çalışmaları kapsamında hayata
geçirilmiştir. Merkez, kuruluşundan
itibaren üniversite-sanayi işbirliğine
önem vermiş ve bu kapsamda pek
çok bölgesel proje yürütülmüştür. Bu
projelerin başında İSTKA destekli “İnovita
Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri İstanbul
İşbirliği Platformu” projesi “İnovita Sağlık
Teknolojileri Kuluçka Merkezi” projesi
ve “Yaşam Bilimleri Sektörel Hizmet
Laboratuvarları Akreditasyonu” projesi
ile Kalkınma Bakanlığı destekli “Yaşam
Bilimleri ve Teknolojileri ÜniversiteSanayi Araştırmacı Yetiştirme Programı”
projesi yer almaktadır. Merkez İnovita
projeleri ile sektörde üniversite-sanayi
ve kamu arasında bir arayüz görevini
üstlenmiştir. Bu bağlamda İnovita
etrafında oluşan sektörel sinerji, 2014
yılında bölgesel paydaşların katılımıyla
bir kümelenme birlikteliğine (İSEKİstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi)
dönüşmüştür. Kümelenme projesi
2017 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Kümelenme Destek Programı
kapsamında 5 yıl süreyle desteklenmeye
hak kazanmıştır. Projeyle İstanbul Sağlık
Endüstrisi Ar-ge ve Yenilik Kapasitesinin

Geliştirilmesi projesi kapsamında
temelleri atılan çalışmaların daha
kapsamlı olarak devam ettirilmesi
hedeflenmiştir. Bu kapsamda ilk etapta
tıbbi cihaz odaklı olarak;
a) Bir mevcut araştırma/hizmet
altyapılarını sanayi ihtiyaçlarını
karşılayacak şekilde geliştirmek ve
paydaş işbirliklerini (üniversite-sanayi,
sanayi-sanayi) güçlendirmek
b) Sektörel alt grupların rekabet
öncesi araştırma ve pilot üretim altyapı
ihtiyaçlarını hızla karşılamak
c) Ar-ge ve üretim ana eğilimlerini
ve ihtiyaçlarını analiz edip sektörel
potansiyeli ortaya çıkararak öncelikli ve
kısa-orta vadeli hedeflere odaklanmak
d) Hastaneler bünyesinde gerçek
ihtiyaçlarını sistematik olarak
belirlenmesine yönelik faaliyetleri
ve gerçek ihtiyaçlara cevap verecek
sektörel (biyo)girişimciliği desteklemeye
yönelik somut iş paketleri tasarlamak
hedeflenmiştir.
Bölgesel bir kalkınma modeli olarak
hayata geçirilen kümelenme ile sağlık
teknolojileri odaklı çalışmalar yukarıda
verilen kapsamda devam etmektedir.
2018 itibariyle 250 firma, 19 Araştırma
Merkezi, 13 STK, 3 kamu kuruluşu yer
almaktadır.

Proje kapsamında sağlık
teknolojileri alanında faaliyet
gösteren erken seviye firmaların
rekabet öncesi işbirliği koşulları
çerçevesinde kullanımına
yönelik bir pilot üretim tesisi
kurgulanmıştır.
243 İSTKA

Akıllı Malzemeler:
Multi-Sektörel Araştırma
ve Yenilikçilik ve
Uygulama Platformu
PROJENİN ADI:
Akıllı Malzemeler:
Multi-Sektörel Araştırma
ve Yenilikçilik ve
Uygulama Platformu

B

YARARLANICININ ADI:
Doğuş Üniversitesi

u proje, akıllı malzemeler
alanlarının en önemli
uygulamaları arasından üç
temel konuyu amaçlamıştır:
Akıllı-Güvenlik, Akıllı-Temiz/Çevre
ve Akıllı-Enerji. Akıllı-Güvenlik;
kompozit, nanokompozit ve
beton malzeme sistemlerinde
işlevsel balistik nitelik ve mermi
durdurma yeteneğine sahip
tasarımlar geliştirmek ve doğrudan
uygulamaları kapsamaktadır.
Akıllı-Temiz/Çevre; kompozit,
nanokompozit ve beton malzeme
sistemlerinde çevre duyarlı, hava
kirliliğini önleyen, kendi-kendini
temizleme yeteneğine sahip,
anti-mikrobiyal akıllı kaplama
uygulamaları; Akıllı-Enerji ise
kompozit, nanokompozit ve
beton malzeme sistemlerinde
FDM-Faz Değiştiren Malzemeler
uygulamalarıyla akıllı enerji etkin
kendi-kendine soğutma ve ısıtma
deneylerini kapsamaktadır.
Akıllı-Güvenlik: Beton-kompozit
akıllı balistik panellerde
Türkiye’de ve dünyada ilk
sayılabilecek Advanced
Laminated Panels (ALP) serisi
uygulamalar gerçekleştirilmiştir.
Bu serideki katmanlı yapılarda
kullanılan katmanlar; cam fiber
takviyeli kompozit backup
panel, sertleştirilmiş beton
katman, SiC, B4C ve benzeri sert
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.039.250,00 TL

seramik parçacıklardan oluşmuş
katman, sert çelik bilyelerden
oluşan katman ve SiO2 ve diğer
seramiklerin nanoteknolojik
formlarından oluşan nanoteknolojik
katmandır.
Bu tasarımlar ALP02 koduyla patent
başvurusu yapılmış, patent süreci
başlatılmış ve ilgi fikri mülkiyet
koruma altına alınmıştır. Projede
son derece önemli yenilikçi
ürünler ortaya konularak atışlı
balistik testleri de icra edilmiş ve
Türkiye’de ilk kez olmak üzere
“akıllı balistik süper nitelikli
(anti-crack anti-spall) katmanlı
kurşungeçirmez camlar” ALP01
kodu ile patent başvurusu da
yapılarak geliştirilmiştir. Böylelikle,
fikri mülkiyet olarak koruma
altına alınmıştır. Kompozit lamine
yapıdaki bu şeffaf cam sistemi
tamamen polimerik katmanlardan
oluşmakta olup her bir katman
kendi niteliklerine uygun
işlevselliğe göre çalışmaktadır.
Buna göre, ilk katmana yerleştirilen
yüzey paneline çarpan mermi bu
katmanın ayarlanmış sertliğine
uygun olarak kinetik enerjisi
sönümlenmektedir, ikinci katmana
yerleştirilen malzeme hem
şeffaf hem de tok/emici özelliği
ile mermiyi bünyesi içerisine
kilitleyebilmektedir. Sonrasında
gelen katman ise şok absorblayıcı

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%89,99 - 935.184,37 TL

ve durdurucu özelliğe sahip
katman olup, artık merminin
etkisi kalmayacak şekilde akıllı
tepki vererek kesin durdurma
sürecini tamamlamaktadır. Tüm
bu mekanizma esnasında çatlak
ilerlemesi ve yoğunlaşarak
görüntüyü kapatması ortadan
kalkmaktadır. Normal koşullarda
bilinen balistik camlı çözümlerden
%50-60 oranında daha hafif ve
daha pratik olarak uygulamalara
geçirilebilecek yetenektedir.
Akıllı balistik sistemlerle ilgili
olarak proje sonunda doğrudan
uygulamaya yönelik son derece
çarpıcı yenilikçi ve orijinal buluş
ve uygulamalar ortaya çıkmıştır.
Bunlar aynı zamanda patent metni
haline getirilmiş ve TPE’ye iletilerek
koruma altına alınmıştır. Akıllı
balistik panel ve bileşenler ve akıllı
kompozit cam ve entegrasyonu son
derece başarılı bir biçimde proje
sonunda tamamlanmış ve hemen
akabinde uygulama planlamaları

yapılarak geliştirilen bu bileşenlerin bir
güvenlik kabini uygulamasında hayata
geçirilmiştir. Ayrıca, atışlı deneyler ve
ilgili zırh çalışmalarının daha doğrudan
uygulamalarına örnek olarak bir
binek aracı MİT Laboratuvar alt yapısı
kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Akıllı Nano-Kaplamalar: Akıllı nano esaslı
hidrofob kaplama deneyleri sonrasında
ahşap, beton ve metal yüzeyler
için uygun kaplama solüsyonları
optimizasyonu tamamlanmış ve
uygulama aşamasına geçilmiştir.
Lekeleyici ve kirletici özellikte sıvı
damlaları ile yapılan standart deneyler
sonucu “kolay temizlenebilme”
niteliğindeki yüzeylerin park-bahçe
mobilyalarına uygulanmasıyla önemli
yararlar sağlayabileceği görülmüştür.
Kolay temizlenebilir yüzeyler atmosfere
açık koşullarda özellikle yağmurla
birlikte üzerlerine bulaşan lekeleyici ve
kirleticileri hızla yüzeyden kaydırarak
temizleme yapabilmekte ve daha uzun
ömürlü kullanımlara yol açabilmektedir.
Akıllı Enerji: Bu konuda yapılan
çalışmaların ülkemizdeki öncü
çalışmalardan birisi olduğu
değerlendirilmektedir. Akıllı enerji
depolayıcı (Faz Değiştiren Malzeme) ile
kaplanmış deney kabininde ortaya çıkan
ısının depolandığı ve akabinde ortama
yavaş bir hızda geri verildiği görülmüştür.
Deney kabin setinin sadece 1 m3 bir
hacim olduğu değerlendirildiğinde,
gelecekte planlanan daha yüksek hacimli
kulübe, baraka ve geniş kapalı alanlar
için bu uygulama çok daha yüksek ısı
depolama değerleriyle son derece açık
ve net enerji tasarruf sonuçları verecektir.
Proje sonunda “akıllı enerji soğurucu
uygulamalara” yönelik ulaşılan deneysel
neticelerin gelecekteki uygulamalara ışık
tutabileceği gösterilmiş oldu.
Proje boyunca geliştirilen ürünlerin
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- tescillenmiştir),
2016/04562-Şeffaf polimerik balistik
sistemler, 2016/05054- Yumuşak, mermi
saptırıcı bimodal katmanlı kompozit
balistik panel ve 2017/00835 - Jeneratif
termal dengeleyici paneldir.

Doğuş Üniversitesi

1995’te kurulan Doğuş Eğitim Vakfı’nın
başarılı çalışmaları ile Türkiye Büyük

Millet Meclisi’nde kabul edilen 09
Temmuz 1997 tarih ve 4281 Sayılı Kanun
ile açılan Doğuş Üniversitesi, kamu
tüzel kişiliğine sahip önceliği kar amacı
olmayan bir vakıf üniversitesidir.
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, farklı kaynaklarca
yapılan tarafsız sıralamalarda Doğuş
Üniversitesi’nin en iyiler arasında yer
almasını sağlamaktadır. En önemli iki
örnek olarak; Web of Science verileri ve
URAP raporları, Doğuş Üniversitesi’nin
dünyanın en iyi ilk 2 bin üniversitesi
arasında yer aldığını, İstanbul’un ise en
iyi ilk 3 vakıf üniversitesi (tıp fakültesiz)
arasında bulunduğu göstermektedir.
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.

Bu proje, akıllı
malzemeler alanlarının
en önemli uygulamaları
arasından üç temel
konuyu amaçlamıştır:
Akıllı-Güvenlik, AkıllıTemiz/Çevre ve AkıllıEnerji.
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Bilimsel Araştırma
ve Eğitimde Mobil
Laboratuvar ile İleri
Karakterizasyon
PROJENİN ADI:
Bilimsel Araştırma
ve Eğitimde Mobil
Laboratuvar ile İleri
Karakterizasyon

İ

YARARLANICININ
ADI:
Yıldız Teknik
Üniversitesi

stanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ile yapılan ortaklık kapsamında
temin edilecek cihazlarla
Fen ve Anadolu Liselerindeki
öğrencilere, kendi eğitim-öğretim
kurumlarında bilimsel ve teknolojik
laboratuvar uygulamalarının
teorisinin de anlatılarak yapılması
planlanmıştır. Böylece, üniversite
öncesi çağdaki öğrencilerin bilim ve
teknoloji dünyasına ilgisini çekmek
ve farkındalık oluşturmak, öncü
üniversitelerdeki ileri teknoloji
malzemeleri ve nanoteknoloji
çalışmalarına dikkat çekmek, temel
bilim ve mühendislik alanlarına
ilgi uyandırmak, ilgili öğrencileri
teşvik etmek ve kendilerini de
eğitim-öğretim hayatlarında bilimsel
çalışmalara katılabilmeleri için
cesaretlendirmek, üç boyutlu (3D)
karakterizasyon teknolojileri ile
tanıştırmak, uygulamaları cihazların
başında beraber gerçekleştirerek
ilgili cihazları tanıtmak, bilim
ve teknolojiye ilgilerini daha da
arttırmak, uygulamalar esnasında
analiz yapma yetilerini geliştirmek
ve öğrencilere laboratuvar sevgisini
aşılamak projenin özel amaçlarını
oluşturmaktadır.
YTÜ bünyesinde geliştirilen merkez
ile üniversite sanayi işbirliği
oluşturulup teknoloji transferine
katkıda bulunurken sanayideki
somut teknik problemlerle
akademik öğretim dünyasının
ve öğrencilerin tanışmasını
sağlayarak inovatif, ileri, teknoloji
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PROJE ORTAKLARI:
İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürlüğü, Türkiye
İhracatçılar Meclisi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
812.509,00 TL

odaklı ortak çözüm önerilerini ve
yenilikçi uygulamaları oluşturarak
ekonomik değere dönüştürmek
de amaçlanmaktadır. Makine
imalat sektöründeki sanayi
kuruluşları ile “üniversite sanayi
işbirliğinin güçlendirilmesi”
anlayışı kapsamında; sanayi
kuruluşlarındaki mühendis ve
teknik personelin çalışma hayatında
karşılaştıkları malzemelerin ileri
teknoloji kullanılarak incelenmesini
benimsetmek, personele
üniversiteleri ve akademik
çalışmanın önemini daha yakından
tanıtmak, 3D karakterizasyon
teknolojileri ile tanıştırmak, sanayiüniversite arası işbirlikleriyle
Ar-Ge ortaklıkları sağlamak, sanayi
kuruluşlarına metal başta olmak
üzere malzemeleri sevdirmek ve
farkındalık oluşturup ilgiyi arttırmak
da amaçlanmaktadır.
Eğitim faaliyeti yapılacak 21 farklı
lise belirlenmiş ve ilgili okulların;
fizik, kimya, biyoloji, matematik
branşlarını kapsayan fen bilimleri
ana branşlarından 2 öğretmen
ve 1 yönetici müdür veya müdür
yardımcısı olmak üzere toplam 3
kişinin Yıldız Teknik Üniversitesi’ne
düzenlenen ön bilgilendirme
toplantısına katılım sağlamak üzere
görevlendirilmesi istenmiştir.
Belirlenen 21 lisenin 17’sinden
30 öğretmene YTÜ Oditoryum
salonunda proje bilgilendirme
toplantısı yapılmıştır. Toplantı
sonrası laboratuvarda davetli

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90 - 731.258,10 TL

ile TEKAFOS firmasının katkısı ile
yapılmıştır. Sanayi çalışanlarına
yönelik ikinci eğitim YTÜ’de
verilmiştir. Eğitime ağırlıklı olarak
havacılık sektöründen olmak üzere
50 kişi katılmıştır.
Proje imkânları kullanılarak 2 adet
uluslararası bildiri sunumu yapılmıştır.

Yıldız Teknik
Üniversitesi

öğretmenlere elektron mikroskobu
çalışma prensibi ve uygulamaya
yönelik eğitim verilmiştir.
Üniversite öğrencilerine yönelik ileri
karekterizasyon MOBLAB eğitim
faaliyetleri yapılmıştır. Sonuç olarak,
500 lisans ve/veya lisansüstü
öğrencisine eğitim verilmiştir.
Toplamda 18 liseden 2000 öğrenciye
MOBLAB eğitimi verilmiştir. Eğitim
faaliyetleri esansında, 6 liseye
yerinde eğitim faaliyeti yapılmış
olup kalan liselere ise MOBLAB’da
eğitim verilmiştir. Belirlenen
100 öğrenciye sertifikalı eğitim
verilmiş olup sertifikalar okullarına
gönderilmiştir.
Proje kapsamında alınan EDS
opsiyonlu elektron mikroskobu
ve ince film kaplama cihazı ile
bir önceki İSTKA projesi desteği
ile kurulan mevcut laboratuvar
geliştirilmiştir.
Sanayi çalışanlarına yönelik
eğitim faaliyeti 30 kişinin katılımı

Yıldız Teknik Üniversitesi; 10 fakülte,
2 enstitü, 2 meslek yüksekokulu,
yabancı diller yüksekokulu ve 23.
000’i aşan öğrencisi ile eğitimöğretim ulusal ve uluslararası
mecrada faaliyetleri yapan bir
kamu üniversitesidir. Yıldız Teknik
Üniversitesi ilk olarak, Vilayet
Nafıa İdarelerinin “Fen Memuru”
gereksinimlerini karşılamak amacıyla
1911’de Kondüktör Mekteb-i
Âlisi adıyla, Paris’teki “Ecol De
Conducteur”ün müfredat programı
esas alınarak Bayındırlık Bakanlığı’na
bağlı bir okul olarak kurulmuş ve
okula öğrenci kaydına 22 Ağustos
1911’de başlanmıştır. Türkiye’de
imar işlerinin ve teknik hizmet
gereksiniminin artması nedeniyle fen
memurları ile yüksek mühendisler
arasında oluşan boşluğu doldurmak
amacıyla 1 Haziran 1937 tarihinde
Nafıa Fen Mektebi kapatılarak
yerine teknik okul kurulmuştur.
2 yıllık fen memuru ve 4 yıllık
mühendislik bölümleri olan okula
Yıldız Sarayı müştemilatından bugün
de kullanılmakta olan binalar tahsis
edilmiş ve buraya taşınılmıştır.

03 Temmuz 1992 tarihinde,
üniversite Yıldız Teknik Üniversitesi
adını almış, mühendislik fakültesi;
elektrik-elektronik, inşaat, makine
ve kimya-metalürji fakülteleri olarak
4 fakülteye ayrılmış ve yeniden
yapılandırılmıştır.

İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürlüğü ile yapılan
ortaklık kapsamında
temin edilecek cihazlarla
Fen ve Anadolu
Liselerindeki öğrencilere,
kendi eğitim-öğretim
kurumlarında bilimsel
ve teknolojik laboratuvar
uygulamalarının teorisinin
de anlatılarak yapılması
planlanmıştır.
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İstanbul Mikroyosun
Biyoteknolojileri
Araştırma ve Geliştirme
Birimi
PROJENİN ADI:
İstanbul Mikroyosun
Biyoteknolojileri
Araştırma ve Geliştirme
Birimi

YARARLANICININ
ADI:
Boğaziçi Üniversitesi
Çevre Bilimleri
Enstitüsü

PROJE ORTAKLARI:
Yıldız Teknik
Üniversitesi, İstanbul
Medeniyet Üniversitesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.622.609,20 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90 - 1.460.348,28 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: Exitcom Atık Taşıma Toplama Depolama Elektronik ve Gemi Sanayi Tic. Ltd. Şti, Norm Çevre
Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş., Entek Teknı̇k Malzeme Enerji Temsilcilik Sanayı̇ ve Tı̇caret A.Ş.

B

u projenin ortaya çıkış amacı,
İstanbul bölgesinde 21. yüzyılda
Türkiye’nin en temel üç
sorunu olan gıda, su ve enerji
güvenliğine çözüm önerisi olarak
sürdürülebilir bir bakış açısı ile bir
mikroyosun biyoteknoloji araştırma ve
geliştirme birimi oluşturmaktır. Proje
kapsamında Boğaziçi Üniversitesi Kilyos
Kampüsü’nde oluşturulan bu birim,
başta özel sektör ve kamu olmak
üzere gıda, su ve enerji sektörlerinde
faaliyet yürüten tüm ilgili kurumlar
için bilgi ve yüksek teknoloji üreterek
Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltmaya
yönelik çalışmalar yapmaktadır. Bu
doğrultuda; özel mikroyosun türleri
kullanılarak insan tüketimine yönelik
omega-3 ve omega-6 yağ asitleri
üretmek üzere fotobiyoreaktör
sistemlerinin geliştirilmesi ve
ticari üretim için proses şemasının
çıkartılması, İstanbul coğrafi koşullarına
uygun büyüme kapasitesine sahip
yosun türleri kullanılarak evsel atıksu
ve elektronik atıklarda (e-atık) ağır
metal ve diğer kirleticilerin giderimi
yapılarak taze su kaynaklarının
kirlenmesini azaltmaya yönelik arıtım
proseslerinin geliştirilmesi ve kalorifik
olarak yüksek enerji değerine sahip
yosun biyokütlesinin katma değeri
yüksek biyoteknolojik ürünlerinden
ayrıştırıldıktan sonra biyoyakıt üretimi
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için değerlendirilmesi çalışmaları
yapılmıştır.
Projenin özel hedefleri kapsamında
gıda, su ve enerji sektörlerinde bilgi ve
teknoloji odaklı ekonomik kalkınma
konusunda farkındalığın artırılması
için seminerler düzenlenmiş ve bir
bilgi erişim platformu oluşturulması
sağlanmıştır. İstanbul bölgesindeki
üretim sorunlarının paylaşılması,
çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve
proje çıktılarının sanayi ürününe
dönüştürülmesi için mikroyosunlardan
gıda ürünleri ve temiz enerji üretimi
ile atıksu arıtımı ile ilgili kamu
kurumları, özel sektör temsilcileri
ve bilim insanlarının katıldığı
seminerler düzenlenmiş ve konu ile
ilgili paydaşların bilgi ve farkındalık
seviyeleri artırılmıştır. Bu seminerler
işbirliği ağlarının oluşumuna katkı
verecek şekilde bilgilendirme yapma,
uzmanlık aktarma, problemleri
belirleme ve geliştirme şeklinde
gerçekleştirilmiştir. Ek olarak,
mikroyosunların bu üç kritik sektör
alanı için kullanımı, üretim süreçleri,
çevresel etkileri, ekonomik boyutları
ve ilgili mevzuatlar konularında bilgi
paylaşımı ve eğitimi doğrultusunda
“Mikroalg Yetiştiriciliğinde Temel
Hususlar Çalıştayı” gerçekleştirilmiş,
toplam 20 katılımcıya sertifika
verilmiştir.

Projenin kapanışı etkinliği olarak
İstanbul’da uluslararası “Gıda:Su:Enerji
Bağlantısında Mikroyosun Teknolojileri”
başlıklı bir konferans düzenlenmiştir.
Bu faaliyet hem akademik çevreyi
hem de özel sektördeki firmaları
bir araya getirmiş, mikroyosun
teknolojileri konusunda katedilen
mesafelerin anlaşılmasına ve
kullanılan son teknolojilerin ilgili
paydaşlara aktarılmasına katkı
sağlamıştır. Boğaziçi Üniversitesi’nde
gerçekleştirilen konferansta İngiltere,
Almanya, Portekiz ve Türkiye’den
davetli özel sektör temsilcileri ve
akademisyen konuşmacılar sunum
yapmışlardır.
Proje kapsamında kurulan İstanbul

Mikroyosun Biyoteknolojileri Ar-Ge
Birimi (İMBİYOTAB) bilgi ve teknolojik
birikimleri ile özel sektör kuruluşlarının
dikkatini çekmeye başlamıştır.
Birimin sunduğu ve ileriye dönük
vereceği hizmetler potansiyel yeni
yapılanmaların sağlıklı ve nitelikli
gelişimine ivme kazandıracaktır.
Ülkemizin özellikle gıda ithalatı, sınırlı
su kaynakları ve dışa bağımlı enerji
gibi sorunları olduğu düşünüldüğünde
böylesi bir hizmet ülkemizin uzun
vadede cari açığının kapatılmasına çok
önemli bir katkı sunacaktır.

Boğaziçi Üniversitesi
Çevre Bilimleri Enstitüsü

150 yılı aşan geçmişi ile akademik
özerklik ve katılımcı yönetim anlayışını
temel alan, yaşamın her alanında
düşünce özgürlüğünü savunan
Boğaziçi Üniversitesi, eğitim ve
araştırma performansı ile dünyanın
en seçkin üniversiteleri arasında
yerini almış, kendisini fark yaratacak
eğitim ve araştırmaya adamış,
mükemmeliyetçiliği benimsemiş bir
kamu üniversitesidir. Türkiye’nin en iyi
öğrencileri ile seçkin öğretim üyelerini
özgür ve özgürlükçü bir ortamda bir
araya getiren Boğaziçi Üniversitesi,
öğrencilerine kendi alanlarında
güçlü bir donanım sağlarken, onlara
kendilerini, Türkiye’yi ve dünyayı daha
iyi tanımalarını sağlayacak bir sosyal
ortam sunar. Boğaziçi Üniversitesi
kültürünü temsil eden mezunlar
bilimde, iş dünyasında, siyasette,
sanatta diğer bir deyişle hayatın her
kesitinde önemli roller üstlenmişlerdir.
Dünya çapındaki öğretim üyeleri
yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile
birlikte Türkiye üniversiteleri içinde etki
değeri en yüksek, yenilikçi araştırmaları
yapmaya devam etmektedir.
Araştırmada etkinliğini artırarak
dünyanın sayılı araştırma
üniversiteleri arasında yer almak
ve araştırma ağırlıklı bir üniversite
olmak, Boğaziçi Üniversitesi’nin
stratejik önceliklerindendir. Boğaziçi
Üniversitesi, bu tercihinin gereği olarak;
bünyesindeki 32 akademik bölüm, 22
uygulama ve araştırma merkezi, özgün
araştırma yürüten 115 adet laboratuvarı
ile faaliyet göstermektedir.
Boğaziçi Üniversitesi, Ar-Ge projelerinin
başvurusu ve yönetimi esnasında
akademisyenlere ve araştırmacılara
destek veren bir yapıya sahiptir.
Üniversite’de sanayi işbirliğinin
gelişmesine destek sağlayan,
teknoloji transferi, inovasyon,
girişimcilik, iş geliştirme, yeni

fikirleri yatırımcı ile buluşturma,
ticarileştirme ve uluslararası rekabet
edebilir ürünler geliştirmeye yönelik
destek faaliyetlerinin sunulduğu
bir çok organizasyonel yapılanma
ve ofisler mevcuttur. Boğaziçi
Üniversitesi, araştırma merkezleri
ve laboratuvarlarında çalışan
araştırmacıları nitelikli yayın ve
yeni araştırma projeleri üretmeye
özendirmeyi, araştırma-geliştirmeinovasyon ve mükemmeliyet
merkezlerini ve büyük ölçekli,
stratejik öneme sahip, çok disiplinli
ve disiplinlerarası araştırmaları
desteklemeyi ve uluslararası etki
yaratabilecek araştırma alanlarında
kapasite geliştirmeyi hedeflemektedir.

Bu projenin ortaya çıkış
amacı, İstanbul bölgesinde
21. yüzyılda Türkiye’nin en
temel üç sorunu olan gıda, su
ve enerji güvenliğine çözüm
önerisi olarak sürdürülebilir
bir bakış açısı ile bir
mikroyosun biyoteknoloji
araştırma ve geliştirme birimi
oluşturmaktır.
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Çiftliğimizden Soframıza
Sağlıklı Yarınlar Projesi
PROJENİN ADI:
Çiftliğimizden
Soframıza Sağlıklı
Yarınlar Projesi

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul İli Damızlık
Manda Yetiştiricileri
Birliği

PROJE ORTAKLARI:
Çatalca Kaymakamlığı

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.038.500,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%88,04 - 914.287,25 TL

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

P

rojenin ortaya çıkış nedeni;
İstanbul’da büyükbaş ve
küçükbaş süt hayvancılığında
yüksek katma değerli, teknoloji
ve bilgi yoğun ürün ve hizmetler ile
Çatalca’nın küresel ekonomide söz
sahibi olup, Ar-Ge ve yenilik odaklı
ekonomik yapının benimsenmesi
için ortam oluşturulması ve katma
değer, teknoloji ve bilgi yoğunluğu
yüksek ürün ve hizmetler ile
İstanbul’un küresel ekonomide
söz sahibi olabilmesi için Ar-Ge ve
yenilik çalışmalarında ihtiyaç duyulan
altyapının ortak kullanımına yönelik
laboratuvar ve merkez alanlarının
oluşturulması ile kaliteli ürünün
ekonomik yapıya dönüştürülmesi
hedeflenmiştir.
İstanbul ilinde var olan büyükbaş
ve küçükbaş hayvancılıktan elde
edilen ürünün bilimsel yöntemler
kullanılarak üretilmesi ve bu alanda
kalitenin sağlanabilmesi için üreticiler
bilinçlendirilmiş ve farkındalık
yaratılmıştır. Düzenlenen seminerler
ve paneller ile çiftlikten-sofraya sağlıklı
ürünler üretip üretimde kalitenin
arttırılması ile eko verimlilik sağlanmış
ve İstanbul halkının kaliteli süt ve süt
ürünleri tüketmesi için sektöre artı
değer kazandırılmıştır.
İstanbul’da üretilen ve İstanbul halkına
sunulan manda, sığır, koyun ve keçi
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sütlerindeki somatik hücre miktarını
AB standartlarına getirebilmek bir
kontrol mekanizması sağlanması
amacıyla “Süt Analiz Laboratuvarı”
kurulmuştur. Bölgedeki pilot çalışmayı
hedef alan elektronik veri programı
düzenlenmiştir. AB standartlarında
süt üretiminde kalitenin önemini
anlatmak, eko-verimlilik konusunda
üreticileri bilgilendirmek, yapılması
gerekenlerle ilgili bilinçlendirme
çalışmalarında bulunmak amacıyla
dört ilçedeki üreticileri kapsayan panel
ve seminerler düzenlenmiştir.
Proje kapsamında birlik bünyesinde
“Hayvansal Üretim Danışma ve
Bilgilendirme Merkezi” kazandırılmıştır.
Yetiştiricilerin ve tüketicilerin daha
bilinçli ürün üretip tüketiciye sunmaları
sağlanmıştır. Proje kapsamında alınan
süt analiz cihazında yağ, protein,
laktoz, kazein, donma noktası, somatik
hücre miktarına bakılarak bölge
hayvancılığı nitelikleri hakkında bilgi
edinilmiştir.
Projede 70 kombine işletmesinden
650 süt numunesi alınarak testler
yapılmıştır. Buradan çıkan sonuçlar
İstanbul Üniversitesi Veteriner
Fakültesi tarafından değerlendirilmiş,
sütlerin kalitesi ölçülmüştür. Çıkan
sonuçlar elektronik veri tabanına
kayıt edilmiştir. Ülkemizde ilk
olan bu proje, ülke hayvancılığına

örnek model olmuştur. Üreticilerle
yapılan 4 seminer,1 panel ve
köylerde düzenlenen 9 köy
toplantısı ile yetiştiricilere farkındalık
kazandırılmıştır. Burada anlatılanlarla
yetiştiriciler AB standartlarında süt
üretimi, hijyen, soğuk zincir, hayvan
hastalıkları, üretimden tüketime
sağlıklı ürünler gibi konularda
bilinçlendirilmiştir. İstanbul’daki süt
işleme tesislerine geziler düzenlenerek
farkındalık yaratılmıştır. Birlik, proje
faaliyetlerini tanıtmak adına web
sayfasının oluşturulması; 81 ilin Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine
ve 920 ilçenin kaymakamlıklarına
dergiler ve broşürler yollayarak
İstanbul’daki hayvancılığa dikkat
çekmeyi başarmıştır.

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, iletişim sorunlarını
çözerek, verimsizliği ve gereksiz
kaynak kayıplarını engellemek
konusunda tecrübe edinmiştir. Birlik
bölgede proje yönetim tekniklerini
arttırmış ve böylece ıslah çalışmalarını
planlanan sürede, öngörülen maliyette,
üretici beklentilerinin üzerinde
tamamlamıştır. Ayrıca birlik kendi
imkânları ile üreticilere tüzükleri gereği
danışmanlık ve bilgilendirme çalışmaları
yapmaktadır. İstanbul ili Damızlık
Manda Yetiştiricileri Birliği Namık
Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Zootekni Bölümü, Tarım Ekonomisi
ve Veteriner Fakültesinde süt ve et
üretimi ile ilgili genetik üzerine ortak
çalışmalarda bulunmuştur. 2011
yılında (TAGEM) Tarımsal Araştırmalar
ve Geliştirmeler Politikalar Genel
Müdürlüğü ile yapmış olduğu “Halk
Elinde Ülkesel Manda Islahı” projesine
dâhil olmuştur ve başarılı çalışmaları
hala devam etmektedir. 2013 yılında
Tayland/Phuket’te yapılan 7. Asya
Manda Kongresi’ne katılarak Türkiye
Cumhuriyeti tarihinde ilk defa 8.
Asya Manda Kongresi’ni kazanmış
ve dönem başkanlığı elde ederek
kongreyi ülkemize getirmiştir. Bu proje
sayesinde İstanbul’da hayvancılık
gerçeği kabul görmüş ve bu işletmelere
sahip çıkılması fikri ön planda yer
almıştır. Proje sayesinde kurulan
laboratuvar sayesinde işletmelerde
yer alan sığır, manda, koyun ve keçi

hayvanlarının kontrol altındaki süt
üretiminin hijyen ve temizlik değerleri
AB standartlarına kavuşturulmuştur.
İstanbul gibi bir metropolde hayvancılığı
ve hayvansal ürünler sektörünü
yaşatmak için bu alanda çalışacak
genç girişimcileri destekleyerek ve
projeler yaparak üreticilere destek
olmaya çalışılmaktadır. Birlik, 2017
yılında Kolombiya’da düzenlenen 11.
Dünya Manda Kongresine katılarak,
2019 yılında yapılacak 12. Dünya Manda
Kongresine dönem başkanlığı ve ev
sahipliğini üstlenmiştir. Birlik, projeler
ile daha da gelişerek ülkemizde öncü
olmayı başarmıştır.

İstanbul ilinde var
olan büyükbaş ve küçükbaş
hayvancılıktan elde edilen
ürünün bilimsel yöntemler
kullanılarak üretilmesi
ve bu alanda kalitenin
sağlanabilmesi için üreticiler
bilinçlendirilmiş ve farkındalık
yaratılmıştır.
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Koç Üniversitesi Kuluçka
ve Girişimcilik Uygulama
ve Araştırma MerkeziKUGAM Projesi
PROJENİN ADI:
Koç Üniversitesi
Kuluçka ve Girişimcilik
Uygulama ve Araştırma
Merkezi- KUGAM
Projesi

P

YARARLANICININ
ADI:
Koç Üniversitesi
Girişimcilik
Araştırma Merkezi

roje Ar-Ge ve inovasyon odaklı
ürünlerin üretilmesi, yeni
girişim firmaları oluşturularak
pazardaki rakiplerle eşit
şartlarda rekabet edebilmelerini
sağlayıcı, iş fikirlerinin yatırımcılarla
buluşmasında köprü görevi üstlenecek
platformun oluşturulması amacıyla
gerçekleştirilmiştir.
Proje kapsamında gerçekleştirilen
faaliyetlerin ilkinde merkez personelinin
istihdamı ve KUGAM ekibinin
kurulması sağlanmıştır. Bu faaliyetin
alt aktiviteleri olarak merkez personeli
istihdamı yapılarak KUGAM ekibi,
iş fikirlerinin değerlendirilmesi için
akademik, sanayi ve danışmanlardan
oluşan değerlendirme komitesi
oluşturulmuştur. Bu yapıya destek
veren iş fikirlerin olgunlaştırılması,
projelerin yatırımcılarla
buluşturulmasında ve uluslararası
partnerlerin oluşmasında katkı
vermişlerdir. Bu faaliyetin sonucunda
projeyi yönetecek ve yürütecek olan
ekip oluşturulmuştur.
Faaliyetlerin ikinci adımında
KUGAM atölyesinin kurulumu
gerçekleştirilmiştir. Vehbi Koç Vakfı ve
Koç Üniversitesi tarafından sağlanan
yaklaşık 1,000m2’lik alanda hizmet
veren KUGAM, Yenilikçi İstanbul
Mali Destek Programı kapsamında,
bu merkezin 51,5 m2’lik bölümünde
yaratım atölyesini hayata geçirmiştir.
Proje kapsamında KUGAM Yaratım
Atölyesi, 20 girişimci ekibin ürünlerini
geliştirerek bir arada çalışmasını
sağlayarak, ilk prototip oluşumlarını
geliştirebilecek bir yapıya sahip
olmuştur. Atölye, mühendislik, endüstri
ürünleri tasarımı, iletişim ve etkileşim
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PROJE ORTAKLARI:
Galata İş Melekleri
Derneği

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
805.445,12 TL

tasarımı, grafik tasarımı ve görsel
iletişim tasarımı gibi disiplinler arası
işbirliğine aracı olmuş ve yaratıcılığı
teşvik ederek yaratım kültürüne
odaklanan “kendin yap” ve “maker”
hareketi için prototipleme süreçlerinde
kullanılmıştır.
Girişimciler kurulan merkezde aynı
zamanda eğitim ve mentorluk
desteklerinden yararlanmıştır. Eğitim
ve mentorluk faaliyetleri, girişimcilerin
ihtiyaçlarına uygun mentorlarla
eşleştirilerek iş geliştirmeden dijital
pazarlamaya, girişim hukukundan
yalın ölçümleme yaklaşımlarına farklı
alanlarda uzman kişilerden birebir
oturum yapılarak gerçekleştirilmiştir.
KUGAM’ın yoğun eğitim, mentorluk ve
koçluk desteği sunduğu programdan 12
girişim mezun verilmiştir. Bu girişimler
program boyunca 150’den fazla atölye
çalışmasına katılmış ve KUGAM ekibi,
mentor ve uzman profesyonellerle
birebir çalışma imkânı bulmuşlardır.
Yapılan faaliyetlerde ekosistem
paydaşları arası yenilik odaklı işbirliğinin
yaygınlaştırılmasına da yer verilmiştir.
Bu faaliyet kapsamında öncelikle
İstanbul Bölgesi’nde ve devamında
Türkiye’de sürdürülebilir ve güçlü bir
yenilikçi girişimcilik ekosisteminin tesis
edilmesi ve bu ekosistemin inovasyon
kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı
sağlaması için işbirliği odaklı faaliyetler
yürütülmesi amaç edinilmiştir.
Yenilik odaklı işbirliğinin artırılmasında
girişimcilerin uzak pazar olarak
gördükleri, dil ve kültür problemi
yaşadıkları için iletişim halinde
bulunamadıkları yabancı çözüm
ortaklarıyla da iletişimler kurulmuş,
bu kişiler eğitim ve seminer vermesi

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%89.95 – 724.461,93 TL

sağlanarak girişimcilerin iş fikirlerini
sunabilecekleri farklı yapılar
oluşturulmuştur. Yenilik odaklı
işbirlikleri çerçevesinde ulusal fonlara
başvuruların yapılması, devlet ile
girişimci desteklerinin örtüştürülmesi,
girişimcilerin kuluçka döneminde
bu kaynaklara erişerek ‘can suyu’
olarak tanımlanan ilk prototipleme,
ürün geliştirme ve test süreçlerini
yapabilmeleri için hibe destek fonunu
almaları sağlanmıştır.

Koç Üniversitesi
Girişimcilik Araştırma
Merkezi

KWORKS, Koç Üniversitesi Kuluçka
ve Girişimcilik Uygulama ve
Araştırma Merkezi, teknoloji tabanlı
iş modellerinin sürdürülebilir ve
ölçeklenebilir yenilikçi girişimlere
dönüşmesi adına, girişimcilere yenilikçi
bir ekosistem yaratmak amacıyla
Kasım 2014’te kurulmuştur. KWORKS,
Koç Üniversitesi’nin vizyonuyla uyumlu
şekilde üretilen yeni bilginin toplumda
faydaya dönüşmesini hızlandırmayı
amaçlamaktadır. Ticarileşme
süreçlerinde sağladığı altyapı ve
mentorluk destekleriyle hızlandırıcı rolü
üstlenen KWORKS; girişimcilerin güncel

ve etkin yöntemleri kullanarak iş modeli
oluşturmasına zemin hazırlamaktadır.
KWORKS ekibi; 50’yi aşkın mentorun yanı
sıra, girişimci ve iş insanlarından oluşan
üst kurulunun desteğiyle, girişimcilere
önemli bir deneyimin aktarılmasına
aracılık etmektedir. Ülkemizde girişimcilik
kültürünü yaygınlaştırmayı amaç edinen
KWORKS girişimciler, yatırımcılar ve
girişimcilik ekosisteminin diğer paydaşları
için önemli bir buluşma noktası olarak
görev yapmaktadır.
KWORKS, tasarladığı girişimcilik
programlarıyla girişimcilerin ihtiyaç
duydukları ve özel uzmanlık
gerektiren konular için merkez
bünyesindeki ekibinin yanı sıra,
ekosistem paydaşlarıyla da katma
değer yaratmaktadır. Girişimcilik
programları kapsamında sunulan geniş
kapsamlı hizmet paketleriyle KWORKS,
girişimlerin ürün ve hizmet geliştirme
maliyetlerini erken aşamada azaltan
destekler sunmaktadır. Yazılım odaklı
iş modellerinin yanı sıra, donanın
odaklı girişimcilere de destek veren
KWORKS, İstanbul Kalkınma Ajansı
desteğiyle hayata geçirdiği yaratım
atölyesi KWORKS LAB ile donanım
ürünü geliştiren girişimcilere de hizmet
vermektedir.
Girişimciler, KWORKS’ün ortak çalışma
alanı olarak kurgulanan Şişli’deki
merkezinde diğer girişimciler,
mentorlar, danışmanlar ve ekosistem
paydaşlarıyla etkileşime geçebilmektedir.
Rehberlik ve iş bağlantılarının yanı sıra,
akademisyenlere, başta Koç Holding
grup şirketleri olmak üzere büyük
kurumlara ve Türkiye’nin önde gelen
yatırımcı ağlarına erişim imkanları da

sağlanmaktadır.
KWORKS’un üye olduğu EBN (European
Business & Innovation Centre Network)
ve InBIA (International Business
Innovation Association) gibi uluslararası
ağlar sayesinde, girişimcilerin yurt dışına
açılması kolaylaştırmaktadır. KWORKS’un
girişimcilere yönelik hızlandırma
programlarının yanı sıra, kurumsal
inovasyon programları da bulunmaktadır.
Şirketlerin stratejik gereksinimleri ve
odak teknoloji alanları doğrultusunda
tasarladığı özel programlarla, şirketlerin
sürdürülebilir büyümeleri için kritik
öneme sahip olan inovasyon altyapıları
oluşturulmasına katkı sağlamaktadır.

Projedeki faaliyetler
sonucunda TR10
Bölgesi’ndeki girişim
havuzunda bulunan
firmaların teknik bilgi ve
becerilerinin, entelektüel
ve maddi sermayelerinin
arttırılmasını destekleyen,
yeni iş modelleriyle
disiplinlerarası çalışmaları
teşvik edici ve Türkiye
sanayisinin ihtiyaç
duyduğu donanımlı
girişimcilerin yaratılmasına
olanak veren hizmet
yapısının oluşturulması
amaçlanmıştır.
253 İSTKA

Kişisel Bakım ve
Kozmetik Sektöründe
Ulusal Eko Etiket
Yaklaşımının
Geliştirilmesi ve Bilgi
Transfer Platformunun
Kurulması
PROJENİN ADI:
Kişisel Bakım ve
Kozmetik Sektöründe
Ulusal Eko Etiket
Yaklaşımının
Geliştirilmesi ve Bilgi
Transfer Platformunun
Kurulması

YARARLANICININ
ADI:
Boğaziçi Üniversitesi
Sürdürülebilir
Kalkınma ve Temiz
Üretim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

PROJE ORTAKLARI:
İstanbul Kimyevi
Maddeler ve Mamulleri
İhracatçıları Birliği

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
330.075,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90– 297.067,50 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: Sürdürülebilirlik Akademisi Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti

P

rojenin genel amacı
eko etiket yaklaşımı
ile kişisel bakım ve
kozmetik ürünleri için
ulusal standart yaklaşımını
geliştirerek sektörde katma
değeri yüksek ürünlerin
sosyo-ekonomik, çevresel ve
teknik ekonomik yönlerinin
sürdürülebilirlik odaklı
değerlendirilmesini sağlayarak,
ülkenin küresel rekabet
düzeyini artırmaktır.
Projenin özel amaçları ise;
ulusal eko etiket programı
için altyapının oluşturulması
ve KOBİ’ler dâhil olmak üzere
üreticiler, tüketiciler, ticari
birlikler ve kamu kurumları
gibi tüm ilgili birimleri bir araya
getirecek olan bilgi transfer
platformunun kurulmasıdır.
Ayrıca, ulusal eko-etiket
standardının geliştirilmesi ile
ilgili sektörlerin ekolojik, temiz
ve sürdürülebilir olması ve
buna bağlı olarak ekonomik
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alanlardaki farkındalıkların
artırılmasıdır. Buna ek olarak,
kişisel bakım ürünlerinin
çevresel performansları,
ürün ve üretim süreçleri
analiz edilerek uluslararası
standartlara uygunluğunun
eko-etiket yaklaşımı ile
değerlendirilmesi; kişisel
bakım ürünleri pazarında
uygulanması hedeflenen ekoetiket yaklaşımı için bir kontrol
listesi oluşturulması ve ilgili
tüm ürünlere uygulanmasının
sağlanması bu proje
kapsamında hedeflenmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi
Sürdürülebilir Kalkınma ve
Temiz Üretim Uygulama
ve Araştırma Merkezi’nin
kapasitesinin tüm sektörlere
bilgi ve teknoloji desteği
sağlayacak şekilde artırılması
ve yurtdışındaki diğer
sürdürülebilirlik merkezleri ile
eko etiket alanında uluslararası
işbirliği için girişimlerde

bulunulması da ayrıca bu
projenin özel hedefidir.

Boğaziçi Üniversitesi
Sürdürülebilir
Kalkınma ve Temiz
Üretim Uygulama ve
Araştırma Merkezi
Boğaziçi Üniversitesi
Sürdürülebilir Kalkınma ve
Temiz Üretim Merkezi (BUSDCPC) disiplinler arası bilgi
ve deneyim aracılığıyla

küresel toplum için sürdürülebilir
kalkınma ve ilgili paydaşlar ile yakın
işbirliği içerisinde yenilikçi teknoloji
transferi sağlamaktadır. Boğaziçi
Üniversitesi’nin bir araştırma merkezi
olan ofis, en iyi uygulamaların
yapılmasını ve bölgedeki sürdürülebilir
üniversite kampüslerinin devamlı
desteğini sağlamaya yönelik
işbirliğini kapsayan yenilikçi
öğretme ve uygulamalı araştırmayı
geliştirmektedir.
BU-SDCPC, sürdürülebilir yaşam
şekillerini ilerletmek ve sürdürülebilir
üretim zinciri için temiz teknoloji
yeniliği üzerine kolay anlaşılır ve
bütünleşmiş bilgi gelişimini teşvik
etmek amacıyla uluslararası ve
yurtdışı kaynaklı ortaklıklara
olanak sağlayan araştırma ve
eğitsel topluluklar için bir platform
oluşturmaktadır.
Merkezin amacı; ulusal ve uluslararası
işbirliği ortamında eko-verimlilik
kapsamında temiz üretimin, ürünlerin
ve proseslerin hammadde, üretim
ve kullanım aşamalarında kullanılan
doğal kaynakların ve çevresel etkilerin
teknik, çevre ve ekonomik boyutları
ile değerlendirilerek yönetim, ürün/
servis ve süreç kategorilerinde
disiplinler arası uygulamalı araştırma
ve geliştirme yapmak ve bu konularda
politika ve aksiyon planları ile ilgili
önerilerde bulunmaktır.

Projenin özel amaçları
ise; ulusal eko etiket
programı için altyapının
oluşturulması ve KOBİ’ler
dâhil olmak üzere
üreticiler, tüketiciler, ticari
birlikler ve kamu kurumları
gibi tüm ilgili birimleri bir
araya getirecek olan bilgi
transfer platformunun
kurulmasıdır.
255 İSTKA

Optik Kablosuz
Haberleşme Teknolojileri
Mükemmeliyet Merkezi
PROJENİN ADI:
Optik Kablosuz
Haberleşme
Teknolojileri
Mükemmeliyet Merkezi

YARARLANICININ
ADI:
Özyeğin Üniversitesi
Fen Bilimleri
Enstitüsü,

PROJE ORTAKLARI:
İstanbul Medipol
Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü
Müdürlüğü

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.373.479,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90 - 1.236.131,10 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: Argela Yazılım Ve Bilişim Tekn.San. ve Tic.A. Ş, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi,
Vestek Elektronik Ar-Ge A.Ş., Omnitek Telekom Ltd. Şti., Tüm Telekomünikasyon İşadamları Derneği, AirTies Kablosuz
İletişim San. Dış Tic. A.Ş., Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, AveaLabs, RADARCOMM
Telekom. Enerji Sist. ve Yaz. Ar.Ge San. ve Tic.Ltd.Şti., Yıldız Teknik Üniversitesi

O

ptik kablosuz
haberleşme (OKH)
kızılötesi, görünür
veya ultraviyole
frekanslarını kullanarak
kablosuz iletim imkanı sağlayan
bir teknolojidir. Kullanım lisansı
gerektirmeyen optik bantlarda
çalışması, yüksek bant genişliği,
ve düşük maliyeti ile OKH
mevcut kablosuz haberleşme
teknolojilerine göre bazı
uygulamalarda tamamlayıcı
bazı uygulamalarda ise güçlü
bir alternatif olarak ortaya
çıkmıştır. OKH, sahip olduğu
üstün özellikler ve geniş
uygulama alanlarıyla kablosuz
haberleşme alanında devrim
yaratacak potansiyele sahiptir
ve bu alandaki gelişmelerin
günümüzde radyo frekans
teknolojilerinin hakim olduğu
kablosuz pazarda büyük
değişimlere yol açacağı
öngörülmektedir.
Bu projenin genel amacı
üniversite ve özel sektör
işbirliği ile telekomünikasyon
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sektöründe çığır açma
potansiyeline sahip OKH
alanında bilgi ve teknoloji
üretimini ve transferini
sağlayacak ortak kullanım
alanı oluşturmak ve ortaklaşa
yürütülecek Ar-Ge faaliyetleri ile
OKH tabanlı yenilikçi kablosuz
haberleşme çözümlerinin yerel
imkanlar ile üretilmesine imkan
sağlamaktır. Telekomünikasyon
sektöründe ülkemizin
lokomotifi durumunda olan
İstanbul Bölgesi’nin küresel
rekabet gücünü arttırabilmesi
ve ihracattan daha fazla
pay alabilmesi ancak bu tür
yüksek katma değerli ve ileri
teknoloji ürün ve hizmetler ile
mümkündür.
Bu genel amaç doğrultusunda
Özyeğin Üniversitesi’nde kurulan
Optik Kablosuz Haberleşme
Teknolojileri Mükemmeliyet
Merkezi (OKATEM) dünyadaki
benzerleri ile yarışacak
kapasitede bir Ar-Ge altyapısı
oluşturmuştur. Merkez, Ar-Ge
faaliyetleri ile büyük ekonomik

yetiştirilmesini sağlamaktadır.
Merkezde geliştirilmesi devam eden
yüksek katma değerli ileri kablosuz
haberleşme çözümlerinin, İstanbul
ve ülke ekonomisine büyük katkıda
bulunacağı öngörülmektedir. Proje,
bu yeni teknoloji alanında İstanbul
Bölgesi’nin global bir öncü rolü
üstlenmesini sağlayacaktır.

Özyeğin Üniversitesi
potansiyele sahip OKH
teknolojisinin yerel imkanlarla
ülkemizde geliştirilmesine
imkan sağlamakta, endüstri
iştirakçileri ile bu teknolojinin
uygulama, hizmet ve son
ürüne dönüştürülmesi
konusunda öncülük yapmakta
ve eğitim faaliyetleri
ile de bu alana gerekli
yüksek kalifiye işgücünün

Özyeğin Üniversitesi yaşamla iç içe
yenilikçi yapısı, sektörlerle iç içe
eğitim yaklaşımı ve buna uygun
oluşturduğu programlar ile özgün ve
toplumsal gelişime katkı sağlayan
bir üniversite olma hedefiyle,
18 Mayıs 2007’de kurulmuştur.
Bir araştırma üniversitesi olan
Özyeğin Üniversitesi, öğrencilerine
açtığı yeni ufuklar ve sunduğu
olanaklarla kendi yetkinliklerini
keşfetmelerini sağlamaktadır.

Mezunlarının farklılaşarak bir adım
önde olmaları hedefiyle katma değer
yaratan, yenilikçi bir eğitim modeli
uygulamaktadır. Öğrencilerinin iş
dünyası için donanımlı hale gelmeleri,
birkaç dil bilmeleri, sosyal aktivitelerle
yeni yetkinlikler edinmeleri,
kendilerini geliştirmeleri, mezun
olmadan önce değişim programları
ya da staj olanaklarıyla yurt dışına
çıkarak global bir vizyon edinmeleri
ve topluma fayda yaratan bireyler
olmaları, Özyeğin Üniversitesi’nin
başlıca amacını oluşturmaktadır.

Bu projenin genel amacı
üniversite ve özel sektör
işbirliği ile telekomünikasyon
sektöründe çığır açma
potansiyeline sahip OKH
alanında bilgi ve teknoloji
üretimini ve transferini
sağlayacak ortak kullanım
alanı oluşturmak ve
ortaklaşa yürütülecek Ar-Ge
faaliyetleri ile OKH tabanlı
yenilikçi kablosuz haberleşme
çözümlerinin yerel imkanlar
ile üretilmesine imkan
sağlamaktır.

257 İSTKA

Teknoloji Transfer
Ofisi
PROJENİN ADI:
Teknoloji Transfer Ofisi

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul Sabahattin
Zaim Üniversitesi

PROJE ORTAKLARI:
Yıldız Teknik
Üniversitesi,
Küçükçekmece
Belediyesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
672.150,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%85- 571.327,50 TL

T

eknoloji Transfer
Ofisi kurarak,
İstanbul Bölgesi’nde
yüksek katma değer
yaratmak için yenilik ve ArGe faaliyetlerinin artması ile
bu faaliyetlerin ticarileşerek
ülke ve İstanbul için
ekonomik değer yaratması
amaçlanmıştır. Projenin
faaliyetlerinin İSTKA desteği ile
hayata geçirilmesinden sonra
aşağıdaki sonuçlara ve çıktılara
ulaşılmıştır;
• Üniversite-sanayi işbirliği
artırıldı,
• Üniversite-sanayi işbirliği
sayesinde sektörel sorunların
tespiti ve bu yönde bilimsel
çalışmalara teşvik imkânı
bulundu,
• Teknoloji transferi
kültürünün üniversite ve sanayi
gruplarında geliştirilmesinin
sağlandı,
• Geliştirilen teknolojiler
sanayiye kazandırılarak
ticarileştirildi,
• Patent başvuru sayılarında
artış sağlandı,
• İnovasyon kültürü geliştirildi,
• Yeni teknoloji şirketlerinin
doğmasına destek olundu,
• Girişimcilik ekosisteminde
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yeni ve mevcut girişimci
şirketlerin geliştirilmesine
destek olundu,
• Yeni finansal enstrümanlara
işlerlik kazandırıldı,
• Yeni üretilen projelerin
sanayide uygulanma sürecinin
hızlanmasına destek sağlandı.

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.
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.

Teknoloji Transfer Ofisi kurarak, İstanbul
Bölgesi’nde yüksek katma değer yaratmak için
yenilik ve Ar-Ge faaliyetlerinin artması ile bu
faaliyetlerin ticarileşerek ülke ve İstanbul için
ekonomik değer yaratması amaçlanmıştır.

259 İSTKA

Biyomedikal Elektronik
Cihaz Tasarım ve
Araştırma Laboratuvarı
PROJENİN ADI:
Biyomedikal Elektronik
Cihaz Tasarım ve
Araştırma Laboratuvarı

YARARLANICININ
ADI:
Fatih Sultan Mehmet
Vakıf Üniversitesi
Mühendislik
Fakültesi

Ü

lkemizin özellikle
biyomedikal elektronik
cihaz ve sistemler
konusunda araştırma
ve geliştirme faaliyetlerinin
yanı sıra yenilikçi ve teknolojik
yaklaşımlar katma değer
yaratabilecek ürünlerin
ortaya çıkması için gerekli
alt donanım sistemlerinin
hazırlanması ve laboratuvarda
sunulacak sistemleri ile
birlikte en önemli kullanıcı
niteliğinde olan İstanbul
halkına hizmet sunulması
hedeflenmektedir. Bu kapsam
doğrultusunda halihazırda
bulunan biyomedikal test
ve kalibrasyon sistemleri
konusunda test ve eğitimler
sunulmakla birlikte elektronik
devre ve sistemlerin tasarımı ve
görsel programlama eğitimleri
verilmiştir. Diğer taraftan ortak
akıl toplantıları ile birlikte yeni
proje çalışmaları yürütülmüştür.

Fatih Sultan
Mehmet Vakıf
Üniversitesi
Mühendislik
Fakültesi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf
Üniversitesi, Cumhurbaşkanımız
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PROJE ORTAKLARI:
İstanbul Biyoteknoloji
ve Mekatronik
Kümelenmesi, Bezm-i
Alem Vakıf Üniversitesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.004.775,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90 904.297,50 TL

Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın
Başbakanlığı dönemindeki
talimatlarıyla Başbakanlık
Vakıflar Genel Müdürlüğü
tarafından 2010 yılında kurulan
iki üniversiteden biridir.
Üniversite, İstanbul’un
merkezi noktalarında
konumlandırılan tarihi önemi
haiz yerleşkelerinde eğitim
faaliyetlerini sürdürmektedir.
16. asırda inşa edilmiş
Yenikapı Mevlevîhânesi/
Topkapı Yerleşkesi, İslâmi
İlimler Fakültesi ve 6 enstitüyü
bünyesinde barındırmaktadır.
18. asırda Humbaracı Kışlası
olarak inşa edilen Haliç
Yerleşkesi’nde ise Hukuk,
Mimarlık ve Tasarım,
Mühendislik Fakülteleri,
Meslek Yüksek Okulu ve
üniversite-sanayi işbirliklerinin
yürütüldüğü uygulama
ve araştırma merkezleri
bulunmaktadır. Edebiyat
Fakültesi’ne ev sahipliği
yapan Üsküdar Yerleşkesi,
16. Asırda III. Murad’ın annesi
Nurbanu Valide Sultan adına
Mimar Sinan’a inşa ettirdiği
Atik Valide Külliyesidir. Güzel
Sanatlar Fakültesi ile Güzel

Sanatlar Meslek Yüksek Okulu
Kandilli’de, Eğitim Fakültesi
ise Küçük Çamlıca’da eğitim
veren üniversitenin, rektörlük
binası da Fatih’tedir. Toplam
6 yerleşkede, 450’ye yakın
akademisyen, 200 idari
personel ile 7 fakültede 18
bölüm, 5 enstitüde 16 yüksek
lisans, 6 doktora programı ve
2 Meslek Yüksek Okulu’nda
7 programla 6500 öğrenciye
eğitim verilmektedir.
Üniversite, 65 ülkeden
500’ün üzerinde öğrencisi
ve uluslararası değişim
programlarında 51 ülkeden
110 üniversiteyle yaptığı
anlaşmalarla dünyadaki
bilinirliğini her geçen yıl
arttırmakta ve uluslararası
bir kurum olma yolunda hızla

ilerlemektedir. Diğer yandan, 11
araştırma ve uygulama merkezi
eliyle yurtiçi ve yurtdışı birçok
faaliyete ve protokole imza
atılmış; kazanılan, kazandırılan
hibe ve destek miktarı, 16 milyon
liraya ulaşmıştır.

Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi,
akademiye yeni bir soluk
getirme ve önümüzdeki yıllara
damgasını vurma hedefiyle hızla
büyümektedir.

Yenikapı Mevlevihanesi/Topkapı
Yerleşkesi’nde Türk Hava
Yolları sponsorluğunda kurulan
merkez kütüphanesi ve tüm
yerleşkelerindeki kütüphanelerde
300 bin yayınıyla hem akademik
ve idari personelin, hem de
öğrencilerin çalışmalarına kaynak
sağlamaktadır.

Biyomedikal test ve
kalibrasyon sistemleri
konusunda test ve
eğitimler sunulmakla
birlikte elektronik devre
ve sistemlerin tasarımı
ve görsel programlama
eğitimleri verilmiştir.
Diğer taraftan ortak akıl
toplantıları ile birlikte
yeni proje çalışmaları
yürütülmüştür.

Geleceğin Türkiyesi’ne üretken
ve vizyoner nesiller yetiştirmek
için kendisini sürekli yenileyen,
günceli kollayan, her alandaki
gelişmelerin nabzını tutan Fatih

261 İSTKA

“İstanbul Duygu Atlası”
Mobil Uygulaması
PROJENİN ADI:
“İstanbul Duygu Atlası”
Mobil Uygulaması

YARARLANICININ
ADI:
Fatih Sultan Mehmet
Vakıf Üniversitesi
Sosyal Bilimler
Enstitüsü

PROJE ORTAKLARI:
Ruh Sağlığı Derneği,
İBB Destek Hizmetleri
Daire Başkanlığı,

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
587.300,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%89,66 - 526.591,62 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: Kim Psikoloji Kariyer İstihdam Eğitim Org. Dan. Hiz. Ltd. Şti., İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret
Anonim Şirketi, İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

P

rojenin en temel amacı;
bireylerin lokasyon temelli
duygu paylaşımlarının
ortalamasından hareketle
oluşacak mekânların duygu
yoğunluğu haritasına göre, kişilerin
hissetmek istedikleri duyguyu en iyi
yansıtan adreslerde ‘‘duygu turizmi’’
gerçekleştirmesini sağlamaktır.
İstanbul’da yaşayanlar ve İstanbul’u
ziyarete gelmiş veya gelecek olan
yerli ve yabancı turistler için bir
rehber niteliği taşıyan uygulama
oluşturulması bu projenin
hedeflerindendir. İstanbul Duygu
Atlası Mobil Uygulaması (CheckFeel)
sadece yerli ve yabancı turistler için
değil mekânlarda oluşan duyguların
mekân sahipleri adına da önemli
olmaktadır. Şöyle ki, bir mekânda
insanlar yoğun olarak olumsuz bir
duyguya sahip olduğunda mekân
sahipleri de bunu öngörerek
iyileştirmeye gidebilmeleri,
İstanbul’un mekânlarına katkı
sağlayacaktır.
Proje ekibi ve koordinasyonu
sağlandıktan sonra proje
faaliyetlerine başlanılmıştır. İlk
çalışma uzman psikolog eşliğinde
duygu türleri belirlenmiştir.
Duyguların belirlenmesinden
sonra ise Kültür Bakanlığı İstanbul
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İl Müdürlüğü ve İBB Kültür A.Ş
tarafından kullandıkları veriler
paylaşılmıştır. Bu verilerden
yola çıkarak mobil uygulamanın
yapım aşaması başlanmış ve
tamamlanmıştır. Uygulamanın
tamamlanması ile birlikte web sitesi
hazırlanmış ve yayına girmiştir. Bu
gelişmelerin ardından uygulama,
uygulama platformları olan
Android, IOS ve Windows işletim
sistemlerinden telefon ve tabletlere
indirilecek boyuta gelmiştir.
Uygulamaya dair aşamalar bittikten
sonra bu projenin görünürlük
çalışmalarına ağırlık verilmiştir.
Öncelikle sosyal medyada facebook,
twitter vb. reklamları yapılmıştır.
Bunların yanında üniversite
öğrencilerinin mobil uygulamaları
daha aktif kullanmasından dolayı
üniversitelerde uygulamanın
tanıtımı için stant çalışmaları
başlamıştır. Tanıtım faaliyetleri
20 üniversitede gerçekleşip
bazı üniversitelerin farklı
kampüslerinde de yer alarak bir
günden fazla olacak şekilde stant
kurulumu yapılmıştır. Böylece 28
üniversite kampüsünde tanıtım
gerçekleşmiştir. Üniversiteler
dışında İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin kültür merkezlerinde,

spor komplekslerinde ve İSMEK
kurslarında da tanıtım yapılmıştır.
Görünürlük faaliyetlerinden sonra
ise, mobil uygulamayı diğer
ülkelere entegre edebilmek için
4 farklı dilde (Türkçe, İngilizce,
Arapça ve Almanca) uygulama
tercümesi yapılmıştır. Ayrıca proje
ortağı ve iştirakçilerinin onayı ile
birlikte İstanbul Duygu Atlası Kitabı
yayınlanmıştır.
Projenin İstanbul’da turistik
yerlerinde daha ön plana çıkması
önem kazanmış, Kültür Bakanlığı
İstanbul İl Müdürlüğü ve İstanbul
Kültür A.Ş’ye katkı sağlanmıştır.
Projenin uluslararası boyutta
da görünürlüğünün artması ve
İstanbul’un kültürel miraslarına
fayda sağlaması adına Türk Hava
Yolları (THY)’nın desteği ile birlikte
projeye ve İstanbul’a vurgu
yapılmıştır.

Fatih Sultan Mehmet
Vakıf Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi,
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın Başbakanlığı dönemindeki
talimatlarıyla Başbakanlık Vakıflar
Genel Müdürlüğü tarafından 2010
yılında kurulan iki üniversiteden biridir.
Üniversite, İstanbul’un merkezi
noktalarında konumlandırılan tarihi
önemi haiz yerleşkelerinde eğitim
faaliyetlerini sürdürmektedir. 16. asırda
inşa edilmiş Yenikapı Mevlevîhânesi/
Topkapı Yerleşkesi, İslâmi İlimler
Fakültesi ve 6 enstitüyü bünyesinde
barındırmaktadır. 18. asırda Humbaracı
Kışlası olarak inşa edilen Haliç
Yerleşkesi’nde ise, Hukuk, Mimarlık
ve Tasarım, Mühendislik Fakülteleri,
Meslek Yüksek Okulu ve üniversitesanayi işbirliklerinin yürütüldüğü
uygulama ve araştırma merkezleri
bulunmaktadır. Edebiyat Fakültesine
ev sahipliği yapan Üsküdar Yerleşkesi,
16. Asırda III. Murad’ın annesi Nurbanu
Valide Sultan adına Mimar Sinan’a inşa
ettirdiği Atik Valide Külliyesidir. Güzel
Sanatlar Fakültesi ile Güzel Sanatlar
Meslek Yüksek Okulu Kandilli’de,
Eğitim Fakültesi ise Küçük Çamlıca’da
eğitim veren üniversitenin, rektörlük
binası da Fatih’tedir. Toplam 6
yerleşkede, 450’ye yakın akademisyen,
200 idari personel ile 7 fakültede 18
bölüm, 5 enstitüde 16 yüksek lisans, 6

doktora programı ve 2 Meslek Yüksek
Okulu’nda 7 programla 6.500 öğrenciye
eğitim verilmektedir.
Üniversite, 65 ülkeden 500’ün üzerinde
öğrencisi ve uluslararası değişim
programlarında 51 ülkeden 110
üniversiteyle yaptığı anlaşmalarla
dünyadaki bilinirliğini her geçen yıl
arttırmakta ve uluslararası bir kurum
olma yolunda hızla ilerlemektedir.
Diğer yandan, 11 araştırma ve
uygulama merkezi eliyle yurtiçi ve
yurtdışı birçok faaliyete ve protokole
imza atılmış; kazanılan, kazandırılan
hibe ve destek miktarı, 16 milyon
liraya ulaşmıştır.
Yenikapı Mevlevihanesi/Topkapı
Yerleşkesi’nde Türk Hava Yolları
sponsorluğunda kurulan merkez
kütüphanesi ve tüm yerleşkelerindeki
kütüphanelerde 300 bin yayınıyla hem
akademik ve idari personelin, hem
de öğrencilerin çalışmalarına kaynak
sağlamaktadır.
Geleceğin Türkiyesi’ne üretken ve
vizyoner nesiller yetiştirmek için
kendisini sürekli yenileyen, günceli
kollayan, her alandaki gelişmelerin
nabzını tutan Fatih Sultan Mehmet
Vakıf Üniversitesi, akademiye yeni bir
soluk getirme ve önümüzdeki yıllara
damgasını vurma hedefiyle hızla
büyümektedir.

Projenin en temel
amacı; bireylerin
lokasyon temelli duygu
paylaşımlarının
ortalamasından hareketle
oluşacak mekânların duygu
yoğunluğu haritasına
göre, kişilerin hissetmek
istedikleri duyguyu en iyi
yansıtan adreslerde ''duygu
turizmi'' gerçekleştirmesini
sağlamaktır.
263 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, İkitelli
Organize Sanayi
Bölgesi, İstanbul Teknik
Üniversitesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
496.120,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90- 446.508,00 TL

H

avacılık, Uzay ve
Farkındalık projesi
kapsamında savunma
sanayine tedarikçi
olabilecek firmaları bir araya
getirmeye ve savunma
sanayinin ihtiyaç duyduğu
üretimlerin, yerli ve milli
yollardan sağlanabilmesi için
firmaların izleyeceği rotayı
belirlenmeye çalışılmıştır.
2015 yılında başlayan HUFBM
projesi ile 616 firma ziyaret
edilerek proje hakkında
bilgilendirme yapılmıştır.
İkitelli OSB bünyesinde
savunma, havacılık ve uzay
sektörlerinde yer alabilecek
firmaların tespiti ile ilgili
olarak bir veri tabanı çalışması
yürütülmüş, ilgili firmaların
halihazırdaki yetkinlikleri
belirlenmiş ve üreticilerin
havacılık ve uzay sanayi ile
ilgili kapasite analizi çalışması
ziyaret edilen 616 firma
üzerinden yapılmıştır.
Savunma, havacılık ve uzay
sanayilerinde farkındalığı
arttıracak farklı konularda
toplam 18 adet eğitim, seminer,
teknik inceleme ve müze
gezisi olmak üzere 2 adet
gezi gerçekleştirilmiştir. Aynı
zamanda havacılık, uzay ve
savunma sanayinin yerli (TAI,
THY Teknik) ve uluslararası
(Boeing) müşterileri ile tanışma
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ürün grupları arasında bölge içinde
bir sınırlama yapılabilmesi oldukça
zordur ancak tekstil, elektrikelektronik, plastik, deri, ayakkabı
ve mobilya üretimi yapan
firmaların genelinde İkitelli OSB
en çok Orta Doğu ülkeleri, Rusya,
Balkan ülkeleri ve Avrupa’ya
ihracat yapmaktadır.

toplantıları düzenlenmiştir. Proje
süresi boyunca etkinliklere 826
kişinin katılımı sağlanmıştır.
HUFBM projesi ile İOSB içerisinde
yer alan işletmelerin yüksek
katma değerli, ileri teknoloji ve
bilgi yoğun ürün ve hizmetler
üretebilir hale gelmesinin ve
küresel ekonomide söz sahibi
olabilmesinin ilk adımları
atılmıştır.

İstanbul 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
oluşturmak 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.

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 işyerlerinden
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 (gerçek ve suni deriden,
ayakkabı ve giysi dışında çeşitli
kullanım ve süs eşyası üreten bir
sanayi dalı) bölümlerinde yapıldığı
İkitelli OSB’de, otomotiv endüstrisi
de büyük bir paya sahiptir. İhracat

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 gücünü
arttırması için yeni proje hazırlıkları
yürütülmektedir.

Projesi kapsamında
savunma sanayine tedarikçi
olabilecek firmaları
bir araya getirmeye ve
savunma sanayinin ihtiyaç
duyduğu üretimlerin,
yerli ve milli yollardan
sağlanabilmesi için
firmaların izleyeceği
rotayı belirlenmeye
çalışılmıştır.
265 İSTKA

Bireye Özgü Ailesel
Kanser Sendromlarını
Taramaya Yönelik İleri
Düzey Genetik Analiz
Laboratuvarı Kurma
Projesi: GLAB
PROJENİN ADI:
Bireye Özgü Ailesel
Kanser Sendromlarını
Taramaya Yönelik İleri
Düzey Genetik Analiz
Laboratuvarı Kurma
Projesi: GLAB

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul İl Sağlık
Müdürlüğü

PROJE ORTAKLARI:
İstanbul Teknik
Üniversitesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.680,415,36 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%86,07- 1.446.293,15
TL

İstanbul İl Sağlık
Müdürlüğü

K

uruluş amacı,
teknolojideki yeni
gelişmeler ışığında
İstanbul halkının bilgi
odaklı daha nitelikli sağlık
hizmeti alabilmesi için gerekli
genetik temelli biyoteknolojik
alt yapıyı kamuya kazandırmak
ve klinik bilimler ile temek
bilimleri Ar-Ge odaklı bir
platformda buluşturmaktır.
GLAB’ın öncelikli hedef grubu
toplumda sık görülen ve
genetik faktörlerin en belirgin
rol aldığı kanserlerden olan
kolon kanserine ve meme
kanserine yakalanan hastalar
ve bu hastaların yakınlarıdır.
Bu kanserler için yüksek risk
taşıyan bireylerin önceden
belirlenebilmesi koruyucu
ya da erken tanı koydurucu
önlemlerin alınabilmesinin
yolunu açmıştır.
Proje ile yüksek sayıda
hastaya hizmet veren
kamu hastanelerinin yeni
teknolojilerle donanmış,
biyomedikal Ar-Ge yapma
kapasitesi olan bir laboratuvara
kavuşması ve yenilikçi
biyoteknolojik uygulamaları
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içselleştiren, büyük tıbbı veriyi
çözümlemede yaratıcı sonuçlar
çıkaran, elde edilen bilimsel
bilgiyi toplum çıkarını gözeterek
yaygınlaştıran disiplinler arası
bir platform meydana getirmek
amaçlanmıştır. Bu hedeflerle
yola çıkan GLAB’ın getireceği
katma değerler, İstanbul’un
ve Türkiye’nin bölgesel cazibe
merkezi olma hedefine katkı
sağlamıştır.
Proje kapsamında yapılan

faaliyetler: kamuda ilk kez
“Yeni Nesil Dizileme” sistemi
kurulmuştur. Ümraniye Eğitim
Araştırma Hastanesi ve İstanbul
Teknik Üniversitesi bünyesinde
kurulan laboratuvarda
kapsamlı cihazlar ile yeni
nesil dizileme çalışmaları
gerçekleştirilmektedir. Proje
dönemi boyunca 3 moleküler
biyolog, 2 hemşire ve 1 proje
asistanı istihdam edilmiştir.
Öncelikli olarak İstanbul halkına

tıbbi genetik hizmeti verebilmek
amacı ile kurulan GLAB, proje
dönemi boyunca 400 kişiye
genetik test yapmıştır. Kanser
gelişiminde etkin olan moleküler
yolakların araştırıldığı protein
düzeyinde yapılan çalışmalar 5
uluslararası, 1 ulusal kongrede
sunulmuştur. Ulusal kongrede
2.’lik ödülü alınmıştır. Proje
kapsamında gerçekleştirilen
eğitimler sonucunda proje ekibi
yeni nesil dizileme çalışmaları ve
bu çalışmaların biyoinformatik
analizlerini gerçekleştirebilecek
seviyeye gelmiştir. Ayrıca,
hastane bünyesinde yapılan
eğitim toplantıları Ümraniye
Eğitim Araştırma Hastanesi ve
iştirakçi kuruluşlar bünyesinde
görev alan toplam 120 klinisyene
proje kapsamında gerçekleştirilen
çalışmalar hakkında detaylı bilgi
verilmiştir.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü,
İstanbul ili içerisinde Sağlık
Bakanlığı’nın en yetkili organıdır.
İstanbul ilindeki tüm sağlık
hizmetlerinde planlanmasında ve
sunumunda İl Sağlık Müdürlüğü
yetkili ve sorumludur. İl Sağlık
Müdürlüğü’ne bağlı bulunan
kamu hastaneleri bünyesinde
son 4 yılda 7 İSTKA projesi
gerçekleştirilmiş ve projeler
başarı ile tamamlanmıştır.
Halk sağlığının korunması ve
geliştirilmesi, hastalık risklerinin
azaltılması ve önlenmesi
olduğu gibi aynı zamanda sağlık
eğitiminin gerçekleştirilmesi
ve araştırma olanaklarının
artırılmasıdır.

GLAB’ın öncelikli
hedef grubu toplumda
sık görülen ve genetik
faktörlerin en belirgin
rol aldığı kanserlerden
olan kolon kanserine
ve meme kanserine
yakalanan hastalar
ve bu hastaların
yakınlarıdır.

267 İSTKA

Özel Eğitimde
E-Denetim Modeli
ve Yazılımı
PROJENİN ADI:
Özel Eğitimde
E-Denetim Modeli ve
Yazılımı

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul Sabahattin
Zaim Üniversitesi

PROJE ORTAKLARI:
Türkiye Spastik
Çocuklar Vakfı,
İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürlüğü

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
562.560,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%88,17 - 495.983,91 TL
• Özel eğitim konusunda
örnek uygulamalar, sorun ve
çözümlerin e-denetim yazılımına
işlenerek, okul ve kurumlar
arasında karşılıklı bilgi paylaşımı
sağlandı,
• Oluşturulan e-denetim
modeli ve yazılımının kullanımı
hakkında İstanbul ilinde
görev yapan pilot bölgenin
denetiminden sorumlu 30
kişilik maarif müfettişi grubuna
seminerler verildi,
• Beşiktaş, Ataşehir ve
Bahçelievler ilçelerinde proje
kapsamında sorumlu 3 şube
müdürü, 5 eğitim kurumunda
görev yapan 13 yönetici ve103
öğretmene oluşturulan denetim
modeli ve yazılımının kullanımı
hakkında seminer verildi.

Ö

zel Eğitimde
E-Denetim Modeli ve
Yazılımı ile İstanbul
ilinde özel eğitim
hizmetleri ve denetiminin,
bilimsel veriler ışığında
geliştirilecek, ekonomik ve
yenilik odaklı, teknolojiye
dayalı e-denetim modeli ve
yazılımı ile desteklenmesi ve
dönüşümünün sağlanması
amaçlanmıştır. Projenin
faaliyetlerinin İSTKA desteği
ile hayata geçirilmesinden
sonra aşağıdaki sonuçlara ve
çıktılara ulaşılmıştır;
• E-denetim modeli ve
yazılımı oluşturuldu,
• E-denetim modeli ve
yazılımı ile özel eğitim
denetiminde bütünlük ve
standardizasyon sağlandı,
• Elektronik sisteme kayıt
edilen standardize veriler
sayesinde veri kaybı ve
tekrarı önlendi; insan, madde
ve diğer kaynakların verimli
kullanılması sağlandı,
• Oluşturulan yazılım ile
İstanbul ilindeki tüm resmi
ve özel okullar, Rehberlik
Araştırma Merkezleri, Bilim
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İstanbul Sabahattin
Zaim Üniversitesi

Sanat Merkezleri, Özel
Eğitim ve Rehabilitasyon
Merkezlerinin denetim kalitesi
arttırıldı,
• E-denetim modeli ve
yazılımıyla müfettişlerin,
okul ile kurumların denetim
öncesi hazır bulunurluluk

düzeyi artırıldı, ekonomik
olmak ilkesine uygun olarak
zamandan ve kağıttan tasarruf
sağlandı,
• Özel eğitim hizmetlerinde
ve denetiminde teknolojiyi
kullanarak kalite ve verimlilik
arttırıldı,

İstanbul Sabahattin Zaim
Üniversitesi; 8 fakülte, Sosyal ve
Fen Bilimleri Enstitüsü, lisans,
yüksek lisans ve doktora eğitimöğretim 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.

Özel Eğitimde
E-Denetim Modeli
ve Yazılımı ile
İstanbul ilinde özel
eğitim hizmetleri
ve denetiminin,
bilimsel veriler
ışığında geliştirilecek,
ekonomik ve yenilik
odaklı, teknolojiye
dayalı e-denetim
modeli ve yazılımı
ile desteklenmesi
ve dönüşümünün
sağlanması
amaçlanmıştır.
269 İSTKA

İstanbul Üniversitesi
Ön Kuluçka Merkezi
PROJENİN ADI:
İstanbul Üniversitesi Ön
Kuluçka Merkezi

YARARLANICININ ADI:
İstanbul Üniversitesi
Teknoloji Transfer
Uygulama ve Araştırma
Merkezi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
820.100,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%88,76 - 727.916,95 TL

İ

stanbul Üniversitesi’nde TÜSSIDE
ile yapılan ortak çalışma
sonucunda 19 fakültede
uygulamalı girişimcilik dersi
açılmış ve 2014 yılında 878 öğrenci
bu dersi başarıyla tamamlamıştır.
Ön kuluçka merkezi ile bu ders
bünyesinde oluşan iş fikirleri
arasından veya ders kapsamı
dışındaki yenilikçi iş fikrine sahip
girişimciler arasından seçilen
iş fikirlerinin olgunlaşması,
uygulamalı ticarileşme süreci,
eğitimler ve danışmanlık destekleri
ile yürütülmesi planlanmıştır.
Eğitimler; ticarileşme süreci, proje
süreçleri yönetimi, pazar analizleri,
hukuki süreçlerin yönetimi, patent
süreçleri, sektörel uzmanlaşma, vb.
basamakları içerecek ve konusunda
uzman kişilerce verilmiştir. Söz
konusu eğitimler ve danışmanlıklar,
fikrin ticarileştirilme sürecine kadar
düzenli olarak sağlanacaktır.
Projenin amacı ülkemizde yapılan
Ar-Ge ve yenilik çalışmalarının
sanayide ileri teknolojili ürünlere
ve yüksek katma değerli üretim
yapısına dönüştürülmesi için farklı
alanlardaki kurum ve kuruluşlarla
işbirliği ağlarının oluşturulması ile
girişimcilik ekosistemini besleyen
yapılara dönüştürülmesidir.
Bilgi ve teknolojinin, girişimcilerden
sanayiye transferinin
gerçekleştirilmesi amacıyla yeni
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yetkili kuruluşlarına kanalize
edilmiştir. Bu projenin kaynakları
ve tecrübesi ile TÜBİTAK’ın Bireysel
Genç Girişim Programında Uygulayıcı
Kuruluş olma yetkisi elde edilmiştir.
Proje ile girişimci adaylarının
iş fikirlerini projelendirme
ve dokümante edebilme
kabiliyetlerinin süreç içerisinde
arttığı görülmüştür.

İstanbul Üniversitesi
Teknoloji Transfer
Uygulama ve
Araştırma Merkezi

fikirlerin gelişim sağlayacağı
ortak bir platform kurulması ve
İstanbul TTM bünyesinde süreklilik
sağlayacak ön kuluçka hizmeti
verecek merkezin faaliyete
geçmesi hedeflenmiştir.
İş fikirlerinin eğitim ve danışmanlık
süreçleri ile olgunlaşmasının
ardından, girişimcilerin melek
yatırımcılarla buluşup iş fikirlerini
anlatacakları platformların
oluşturulması ve geliştirilen
iş fikirlerinin sürdürülebilir
olması hedeflenmektedir.
Bu proje 200.000’den fazla
öğrenci ile büyük bir yapı teşkil
eden İstanbul Üniversitesi’nin
girişimcilik potansiyelini aktive
ederek, İstanbul bölgesinin ileri
teknolojiye dayalı, yüksek katma
değerli üretim, Ar-Ge ve yenilik
çalışmalarının önünü açmaya katkı
sağlayacaktır.
Proje kapsamında yeni teknolojik
fikirlerin toplanmasını ve
değerlendirilmesini sağlayan

web portalı hayata geçirilmiştir.
110 m2 çalışma alanı, ön kuluçka
merkezi olarak tasarlanmıştır. İş
fikrilerinin olgunlaştırılması için 4
aylık eğitim-mentorluk programı
oluşturulmuştur. Başarılı fikirlere
yatırım alabilmek için iki melek
yatırımcı ağı ile işbirliği yapılmıştır.
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim
(BİGG) Programı’ndan teknolojik
fikir sahiplerinin fon alabilmesi
TÜBİTAK’ın bir uygulayıcı kuruluşu
ile protokol imzalanmıştır.
Proje ile web portalında 80 adet
teknolojik fikir başvurmuş ve
değerlendirme sürecinin sonunda
bir sonraki tur için 20 başarılı
fikir kabul edilmiştir. Tasarlanan
ön kuluçka merkezinde 112 saat
eğitim ve mentorluk seansları
gerçekleştirilmiştir. 15 girişimci,
iş fikirlerine yatırım alabilmek
için melek yatırımcılara sunum
yapmıştır. 10 girişimci, TÜBİTAK
Bireysel Genç Girişim Programına
başvuru yapmak için TÜBİTAK’ın

İstanbul Üniversitesi 13 yerleşkeye
yayılmış, 22 örgün 1 uzaktan
öğretim veren fakültesi, üniversite
içinde 5.100’den fazla öğretim üye
ve yardımcısı ile 200.000’den fazla
öğrencisi ile birlikte Türkiye’nin
en büyük ve köklü üniversitesi
konumundadır.
İstanbul Üniversitesi Teknoloji
Transfer Uygulama ve Araştırma
Merkezi (İstanbul TTM) İstanbul
Üniversitesi Rektörlüğü’ne
bağlı bir birim olarak 9 Eylül
2013 tarihinde kurulmuş ve
faaliyetlerine başlamıştır. Üniversite
bünyesinde yürüttüğü faaliyetler
kısa zamanda sonuç vererek
İstanbul Üniversitesi’nin 2014
yılında en çok patent başvurusu
yapan üniversiteler sıralamasında
74 patent başvurusu ile 1. sırada
yer almasını sağlamıştır. İstanbul
TTM’nin faaliyetleri ile İstanbul
Üniversitesi; 2014 yılından bu yana
her yıl Türk Patent Enstitüsü’ne (TPE)
en çok patent başvurusu yapan
üniversite olmaktadır. İstanbul
Üniversitesi’nin fikri sınai mülki
haklar havuzunda halihazırda
600’den fazla patent başvurusu

bulunmaktadır. Bu başvuruların
ticarileşme çalışmaları her geçen
gün artarak devam etmektedir.
İstanbul Üniversitesi
akademisyenlerinin
koordinatörlüğünde 30 milyon
üzerinde bütçeye sahip 140’ın
üzerinde proje yürütülmektedir.
Hem İstanbul Üniversitesi’nin
yeni buluşlar çıkarma potansiyeli
(600’den fazla patent başvurusu)
hem de yeni projeler oluşturma
kabiliyeti girişimcilik ekosisteminin
canlı kalmasına olanak
sağlamaktadır. Üniversitesinin
özellikle son yıllarda başlatmış
olduğu araştırma, inovasyon
ve uluslararasılaşma hamleleri
sonucunda girişimcilik alanında
yakalanan pozitif ivmenin
sürdürülebilir kılınması için
İstanbul Üniversitesi Ön Kuluçka
Merkezi faaliyetleri azami ölçüde
desteklenmektedir.

Proje kapsamında;
yeni teknolojik fikirlerin
toplanmasını ve
değerlendirilmesini
sağlayan web portalı
hayata geçirilmiştir.
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Geleceğe Yatırım:
BİYOBANKA
PROJENİN ADI:
Geleceğe Yatırım:
BİYOBANKA

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul
Üniversitesi, Aziz
Sancar Deneysel Tıp
Araştırma Enstitüsü

PROJE ORTAKLARI:
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp
Fakültesi, İstanbul
Aydın Üniversitesi
Diş Hekimliği
Fakültesi Dekanlığı,
Boğaziçi Üniversitesi
Yaşam Bilimleri ve
Teknolojileri Uygulama
ve Araştırma Merkezi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
889.728,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90- 800.755,19 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

S

on yıllarda genom teknolojileri
alanının hızla gelişmesi ile
biyobankalar biyoteknolojinin
temel unsurları haline
gelmiştir. Biyobankalar, standart
kalitede biyomateryal ve ilişkili
klinik ve genomik veriyi işleme
potansiyeline sahip altyapılar
olmalarının yanı sıra, yüksek
çıktılı Ar-Ge çalışmalarına kaynak
oluşturan, akademi ve özel
sektörü bir araya getiren, ulusal
ve uluslararası bağlantıları olan
ekosistemlerdir.
Bir altyapının ötesinde konumlanan
biyobankaların sürdürülebilirliği
kompleks süreçlerle düzenlenir. Bu
doğrultuda, İstanbul Üniversitesi
Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma
Enstitüsü’nün (İÜ Aziz Sancar DETAE)
yürüttüğü ve İstanbul Kalkınma
Ajansı tarafından desteklenen
‘Geleceğe Yatırım: BİYOBANKA’ adlı
proje 2015 Eylül ayında hayata
geçirilmiş, 2017’nin Nisan ayında
ise sonuçlandırılmıştır. Projenin
amacı, ülkemizde biyobankaların
kurulmasına yönelik bir platform
oluşturarak farkındalık ve bilgi
birikimi oluşturmak, bankalanan
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biyobanka.org adresinden ve
ilişkili sosyal medya hesaplarından
ulaşılabilir. Projenin kapanışı
enstitüde yapılan bir etkinlik ile
gerçekleştirilmiştir. Proje süreci
tamamlanmış olsa bile enstitü
bünyesinde kurulmuş olan Biyobanka
birimi ile biyobanka konusundaki
çalışmalar devam etmekte,
bilgilendirme ve iletişim yine web
sayfası üzerinden sürdürülmektedir.

İstanbul Üniversitesi,
Aziz Sancar Deneysel Tıp
Araştırma Enstitüsü

örneklere ait standart protokolleri
konsolide etmek, biyobankacılık etik
kılavuzu oluşturmak ve biyobanka
konusunda eğitim vermek olmuştur.
Bu kapsamda çeşitli alt komisyonlar
kurulmuş, bu komisyonların aracılığı
ile 06-07 Nisan 2016 tarihlerinde
uluslararası katılımlı iki çalıştay ile
(Biyobankada Protokol ve Kalite ve
Biyobanka Etiği ve Hukuki Çerçevesi
çalıştayları) ile 27-31 Mayıs 2016

tarihlerinde iki uygulamalı eğitim
(Biyobankalamada Laboratuvar
Süreçleri ve Biyobankalamada
Veri Analizi Yöntemleri kursları)
düzenlenmiştir. Ayrıca proje
kapsamında fiziksel altyapının
desteklenmesi ve bilgi birikiminin
oluşması ile saklanan örneklerin
biyobankaya dönüşme süreci
başlamıştır. Tüm bu gelişmelere
ve proje çıktılarına http://www.

İÜ Aziz Sancar DETAE 1945 yılında
İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde
Tecrübi Araştırma Enstitüsü olarak
kurulmuştur. Günümüzde Genetik,
Sinirbilim, İmmünoloji, Moleküler Tıp
ve Deney Hayvanları Bilimi Anabilim
Dallarında araştırma projeleri,
lisansüstü öğretim faaliyetleri ve tıbbi
tanı hizmetleri yürütülmektedir.
Kuruluşundan bu yana sahip olduğu
deneyimli elemanlar ve geniş
laboratuvar alt yapısı ile çok sayıda
ulusal ve uluslararası projelere,
yayınlara ve etkinliklere değerli
katkılarda bulunmaktadır. Ayrıca İÜ
Aziz Sancar DETAE farklı disiplinlerden
çok sayıda araştırmacıya da ideal
çalışma ortamı sağlamaktadır.
İÜ Aziz Sancar DETAE multidisipliner
yapısı ile bilim üreten ve yayan pivotal
bir misyona sahiptir. Bu bağlamda
araştırma alyapıları da son derece

önem arz etmektedir. İstanbul
Kalkınma Ajansının desteklediği
“Geleceğe Yatırım: BIYOBANKA” projesi
ile araştırma altyapılarının önemli
bir ayağı olan biyobanka konusunda
hem bir bilgi ağı oluşturulmuş hem
de kurum bünyesinde biyobankacılık
faaliyetleri için büyük bir adım
atılmıştır.

Projenin amacı,
ülkemizde biyobankaların
kurulmasına yönelik bir
platform oluşturarak
farkındalık ve bilgi birikimi
oluşturmak, bankalanan
örneklere ait standart
protokolleri konsolide etmek,
biyobankacılık etik kılavuzu
oluşturmak ve biyobanka
konusunda eğitim vermek
olmuştur.
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İstanbul Yerel Yönetimler
Akademisi
PROJENİN ADI:
İstanbul Yerel
Yönetimler Akademisi

İ

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi İnsan
Kaynakları ve Eğitim
Daire Başkanlığı

stanbul Büyükşehir Belediyesi;
faaliyet alanlarının çeşitliliği, idari,
teknik ve mali kapasitesinin
yüksekliği, yenilikçi uygulamaların
vatandaşlara sunulması, sahip
olduğu bilgi birikimlerini diğer
kurumlara aktarabilen açığa
çıkmamış ihtiyaçları tespit ederek
tamamlayan, Türkiye’de ve dünyada
öncü lider bir yerel yönetimdir.
Proje ile İBB’nin sahip olduğu
bilgi ve tecrübelerin hem Türkiye
içindeki yerel yönetimlere hem
de hedef kitlede yer alan Orta
Doğu ve Afrika ülkelerindeki yerel
yönetimlere aktarılabileceği, aynı
zamanda yerel yönetimler alanında
dünyadaki iyi uygulamaların transfer
ve paylaşımının yürütülebileceği
ortak kullanım alanı olan İstanbul
Yerel Yönetimler Akademisi’nin
kurulması amaçlanmıştır. Kurulan
akademi sayesinde oluşturulan
eğitim yönetim sistemi ile personelin
yetkinlikleri geliştirilerek, sunulan
kentsel hizmetlerin kalitesi ile bu
hizmetlerin sürdürülebilirliğinin
sağlanması planlanmıştır. Bu
çerçevede İstanbul’un Ar-Ge ve
yenilikçilik çalışmalarıyla yerel
yönetimler alanında bir cazibe
merkezi haline getirilmesi ile
İstanbul’un ulusal ve uluslararası
düzeyde bölgesel işbirliklerini
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PROJE ORTAKLARI:
Yıldız Teknik
Üniversitesi, Birleşik
Kentler ve Yerel
Yönetimler Birliği Orta
Doğu ve Batı Asya
Bölge Teşkilatı

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
965.900,00 TL

güçlendirerek ‘kent diplomasisi’
kavramının kullanılabilirliğine katkıda
bulunmak hedeflenmiştir.
Proje kapsamında İstanbul Yerel
Yönetimler Akademisi ile ilgili
strateji belgesi hazırlanmıştır.
İBB’nin yerel yönetim alanında var
olan bilgi birikim ve tecrübelerini
transfer edeceği ortak kullanım
alanı olan İstanbul Yerel
Yönetimler Akademisi’nin altyapısı
oluşturulmuştur. İstanbul Yerel
Yönetimler Akademisi projesinin iş
analizleri çıkartılarak proje ekibine
proje yönetimi ile ilgili eğitim
verilmiştir. Dünyadaki yaşam
standartlarını arttıran yerel yönetim
hizmetleri konusunda iyi uygulama
örnekleri yerel yönetim ekollerinde
araştırılarak İBB’ye aktarılmak
üzere raporlanmıştır. Yerel yönetim
hizmetleri konusunda kıyaslama
çalışmalarıyla dünyadaki ülke iyi
uygulama örnekleri İBB bünyesine
aktarılmıştır. İBB’yi ziyaret eden
yerli ve yabancı yerel yönetim
heyetlerinin İBB’den talep ettiği iyi
uygulama örnekleri incelenerek,
çalışma yapılacak sektörler
raporlaştırılmıştır. İBB’nin uyguladığı,
İstanbul’un yaşam kalitesini
arttıran yerel yönetim iyi uygulama
örnekleri tespit edilmiştir. Yaşam
kalitesini arttıran yerel yönetim

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%89,19 - 861.500,95 TL

hizmetleri konusundaki iyi uygulama
örnekleri ile ilgili eğitim modülleri
(pratik ve teorik içerikli) yerli ve
yabancı heyetlere yönelik olarak
hazırlanmıştır.
Hazırlanan eğitim modüllerine
yönelik yurtiçi ve yurtdışı
faaliyetlerde bulunulacak yerler/
bölgeler belirlenerek, söz konusu
eğitim modüllerinin tanıtım
faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Eğitim
modüllerinden Çevre Yönetimi
Eğitim Programı yurtiçi ve yurtdışı
heyetlere yönelik pilot olarak
uygulanmış ve başarılı katılımcılara
sertifikaları takdim edilmiştir.
İBB’nin kentsel yaşam kalitesini
arttıran iyi uygulama örneklerini
gerçekleştiren şirketlerinin tanıtım
çalışması gerçekleştirilerek geleceğe
yönelik muhtemel işbirlikleri ile
ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine
altlık oluşturulmuştur. İstanbul Yerel

Yönetimler Akademisi bünyesinde
kurum içi, yurtiçi ve yurtdışı ihtiyaçlar
düşünülerek, e-öğrenme sistemini
de içerecek çok dilli proje web
portalı kurulmuştur. E-öğrenme ile
ilgili gerekli teknik altyapı ile eğitim
yönetim sistem içerik ve tasarımları
geliştirilmiştir. Fiziksel mekândan
bağımsız eğitim modülleri internet
üzerinden kullanıma açılmıştır.
İstanbul Uluslararası Yerel Yönetimler
Çalıştayı ve kapanış toplantısı
düzenlenerek, yerel yönetimlerde
iyi uygulama örnekleri konusunda
farkındalık oluşturulmuştur.
İstanbul’un yerel yönetimler alanında
cazibe merkezi haline getirilmesine
katkıda bulunulmuştur. İBB’nin
imzaladığı kardeş şehir protokolleri,
kurumlar arası protokoller ile işbirliği
ve iyi niyet protokollerine işlerlik
kazandırılarak ‘kent diplomasisi’
kavramının güçlendirilmesine katkıda
bulunulmuştur.

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi İnsan
Kaynakları ve Eğitim
Daire Başkanlığı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,

personel yapısı, mali kaynakları,
teknolojik altyapısı, vatandaşlara
yönelik kamusal hizmetlerin üretimi
ve sunumunda Türkiye’nin öncü ve
lider bir yerel yönetimidir. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, çevreden
ulaşıma, kültürden imara, sosyal
hizmetlerden kent ve toplum
düzenine kadar birçok alanda
rekabetçi, yenilikçi ve öncü hizmetler
geliştirmekte ve İstanbullulara hizmete
sunmaktadır. İBB’nin 2015-2019
Stratejik Planında ana hizmet alanları
olarak afet yönetimi, çevre yönetimi,
imar yönetimi, kent ve toplum düzeni
yönetimi, kültür hizmetleri yönetimi,
sağlık hizmetleri yönetimi, sosyal
destek hizmetleri yönetimi, ulaşım
hizmetleri yönetimi ve genel yönetim
belirlenmiştir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
yerel yönetim hizmetlerinin yanında
görev ve faaliyet alanları ile ilgili
olarak birçok ulusal ve uluslararası
projeye de mali destek alarak hayata
geçirmiştir. Projeler kapsamında
oluşturulan işbirlikleri ile sunulan
hizmetler sayesinde vatandaşın
hayat kalitesi sürekli geliştirilip
iyileştirilmektedir. İBB aynı zamanda
AB mali yardımları ve AB programları
kapsamında da birçok teknik ve Ar-Ge
projesinde kurulan konsorsiyumlar
içinde yer alarak, projelerin uygulama
alanı ve demonstrasyon faaliyetlerine
ev sahipliği yapmıştır.

Proje kapsamında
İstanbul Yerel
Yönetimler Akademisi
ile ilgili strateji belgesi
hazırlanmıştır.
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Sözlü Tarih Araştırmaları
Veritabanı ve İstanbul’un
Mekânsal ve Kültürel
Çeşitliliğine Yönelik
Uygulama Örnekleri
PROJENİN ADI:
Sözlü Tarih
Araştırmaları
Veritabanı ve
İstanbul’un Mekânsal
ve Kültürel Çeşitliliğine
Yönelik Uygulama
Örnekleri

T

YARARLANICININ
ADI:
Bilim ve Sanat Vakfı

ürkiye’de özellikle 2000’li
yıllardan sonra birçok
kurum ve kişi tarafından
çeşitli amaçlarla, çeşitli
konular ekseninde sözlü
tarih çalışmaları yapılmıştır. Bu
çalışmalar dağınık halde bulunduğu
gibi çalışmalara erişim de sınırlı
olmaktadır. Diğer yandan yapılan
çalışmalar, disiplinin gerektirdiği
birikim, nitelik, yöntem ve teknik
donanım açılarından eksiklikler
göstermektedir. Bilim ve Sanat Vakfı
“Sözlü Tarih Araştırmaları” projesi
bu alandaki eksikleri doldurmak
gayesiyle ortaya çıkmıştır. Projeyle,
sözlü tarih birikiminin gelecek
kuşaklara doğru ve sistematik
bir şekilde aktarılmasına zemin
oluşturmak için kullanıcılar arasında
bilgi transferine katkı sağlayacak
veritabanı gibi kullanım alanları
oluşturmak ve bu çerçevede
programın genel hedefine paralel
olarak İstanbul’la ilgili yenilikçi
çalışmalara imkân verecek sözlü
tarih görüşmeleri gerçekleştirmek
hedeflenmiştir.
Proje ile Türkiye’de 1980’li yıllarda
başlayan ve son 15 yılda gittikçe
yaygınlaşan sözlü tarih çalışmalarına
kolay erişebilmek adına veritabanı
oluşturarak, bunu yurt içi ve yurt
dışında faaliyet gösteren yerli
ve yabancı akademisyenlerin ve
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PROJE ORTAKLARI:
İstanbul Şehir
Üniversitesi

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.048.588,12 TL

bireysel araştırmacıların kullanımına
sunmak; sonraki yıllarda yapılacak
çalışmalara model oluşturabilecek
uygulamalar gerçekleştirmek;
bilimsel çalışmalarla yerel, bölgesel
ve ulusal tanınırlığı artırma hedefi
olan kişilere yenilikçi eğitim faaliyeti
sunarak nitelikli sonuçlar elde etmek
amaçlanmaktadır.
Projenin özel amaçları ise;İstanbul
ölçeğinde bugüne kadar yapılmış
sözlü tarih çalışmalarını tespit etmek,
bilimsel çalışmalarda kullanılabilir
güvenilir, kapsamlı, tasnifli bir
başvuru kaynağı oluşturmak; sözlü
tarih araştırmaları veritabanını
hayata geçirmek ve bu veritabanının
paylaşıldığı, aktif, yenilebilir bir web
sitesi hizmete sunmak; İstanbul
ölçeğinde en az otuz isim tespit
edip, bu isimlerle İstanbul’un farklı
mekan ve kültürel çeşitliliği üst
başlığıyla sözlü tarih görüşmeleri
gerçekleştirmek; bu sayede
İstanbul’da veya Türkiye sınırları
içinde gerçekleştirilmek istenen
çalışmalara görüşme, görüntü, ses,
kayıt ve depolama konularında
model sağlamak; hem projede
görev alacak personele hem de bu
alanda faaliyet göstermek isteyen
kişilere yapılan işin bilimsel, güvenilir,
anlaşılabilir ve diğer alanlarda
kullanılabilir olması için alanın
uzmanları tarafından teorik ve pratik

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%89- 933.243,43 TL

pratik çalışma yapacak araştırmacıların
kullanımına sunulan, kullanıcılara
zengin bir içerik sağlayan bir kütüphane
oluşturulmuştur. Proje kapsamında 33
kişiyle model sözlü tarih görüşmesi
gerçekleştirilmiş, mülakatların kayıtları
web sitesi aracılığıyla yayınlanmış, bu
kayıtlar sonraki çalışmalar için birer
model teşkil etmiştir. Proje kapsamında
verilen eğitimle sözlü tarih alanında
uzmanlaşmış kişiler yetiştirilmiş, bunların
bir kısmı proje sonrasında sözlü tarih
biriminde aktif olarak görev almıştır.
eğitim vermek ve yazılı, görsel
ve işitsel materyallerin bulunduğu
kapsamlı bir kütüphane oluşturarak,
burayı sonraki çalışmalar için bir
merkez haline getirmektir.
Proje ile İstanbul genelinde sözlü
tarih çalışması gerçekleştiren kurum
ve kişilerle irtibata geçilmiş, elde
edilen kayıtlar tespit, temin ve
tasnif edilmiştir. Güncellenebilir,
arttırılabilir, kolay kullanılıp
ulaşılabilir STA veritabanı hayata
geçirilmiştir. Proje sonunda
veritabanına 2.700 sözlü tarih
görüşmesi, 305 kitap, 110 Makale,
170 tez kaydedilmiştir. Veritabanına
kolay ulaşabilmeyi sağlama adına
ilgili grupların istifadesine sunmak
amacıyla Sözlü Tarih Araştırmaları
veritabanı web sitesi www.
sozlutarih.org.tr kurulmuştur. Proje
süresince temin edilen materyallerin
ve satın alınan yerli ve yabancı
kitapların da bulunduğu teorik ve

Bilim ve Sanat Vakfı

1986 yılında kurulan Bilim ve Sanat
Vakfı, üç yıllık kuruluş çalışmalarının
ardından burs ve seminer faaliyetlerini
başlatmıştır. Seminerlerde, sahasında
uzman birçok üniversite öğretim üyesi,
sanatçı ve yazar görev almaktadır.
Böylelikle bir araştırma kurumu
bünyesinde Türk gençliğinin mevcut
bilgi paradigmalarını sorgulayabilecekleri
bir tartışma ortamı yaratılmaktadır.
Vakıf, 2001 yılında Vefa’daki merkez
binasına taşınmasıyla seminer ve
araştırma çalışmalarını daha sistemli
bir yapıya büründürmüş ve kesintisiz
bir şekilde devam ettirmiştir. Bilim ve
Sanat Vakfı’nın seminer, araştırma,
sempozyum, panel ve yayın faaliyetleri,
ihtisas ve atölye çalışmaları dört merkez:
Medeniyet Araştırmaları Merkezi,
Türkiye Araştırmaları Merkezi, Küresel
Araştırmalar Merkezi, Sanat Araştırmaları
Merkezi vasıtasıyla yürütülmektedir.

1988’ den bugüne güz ve bahar
dönemlerinde kesintisiz düzenlediği
seminerlerle Bilim ve Sanat Vakfı, bininci
seminerini çoktan geride bırakmış ve
bu süre zarfında yüzlerce ilim adamı ve
akademisyeni ağırlamıştır. Her dönemde
yaklaşık bine yakın yeni katılımcının
takip ettiği bu seminerler, iktisat ve
işletme, karşılaştırmalı medeniyet
çalışmaları, sanat ve edebiyat, sosyal
bilimler ve felsefe, uluslararası ilişkiler
ve Türkiye araştırmaları ana başlıkları
altında toplanabilir.
Vakfın önemli faaliyet alanlarından
biri olan sempozyumlar, dört başlık
altında toplanmaktadır. Şu ana kadar; 2
uluslararası, 4 ulusal, 7 ihtisas, 27 öğrenci
sempozyumu düzenlenmiştir. Bilim ve
Sanat Vakfı, sosyal bilimlerin çok çeşitli
konularında düzenlediği konferanslarda
ulusal ve uluslararası alanda öne çıkmış
ilim ve fikir adamlarını ağırlamıştır. Bilim
ve Sanat Vakfı, dört süreli yayına sahiptir:
1996’dan beri yılda iki defa yayınlanan
ve hakemli bir dergi olan Divan Disiplinler
arası Çalışmalar; altı ayda bir yayınlanan
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi;
Sanat Araştırmaları Merkezi tarafından
iki ayda bir yayınlanan Hayal Perdesi
Sinema Dergisi ve vakıf bünyesinde
yürütülen faaliyetlerin haber, fotoğraf
ve değerlendirmelerini içeren süreli
bir yayın olan Bülten. Bunlarla birlikte
vakıfta yapılan tartışmalı toplantıların,
konferans, söyleşi ve seminer
sunumlarının bant çözümleri de Notlar
serisinde yayınlanmaktadır. Ayrıca
araştırma merkezlerinin kimi çalışmaları
da kitap haline getirilmektedir.

Güncellenebilir,
arttırılabilir, kolay
kullanılıp ulaşılabilir
STA veritabanı hayata
geçirilmiştir.
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RAYGİS PROJESİ –
İstanbul’da Coğrafi Bilgi
Sistem Tabanlı Raylı
Sistem Hatları Yönetim
Sisteminin Kurulması
PROJENİN ADI:
RAYGİS PROJESİ –
İstanbul’da Coğrafi Bilgi
Sistem Tabanlı Raylı
Sistem Hatları Yönetim
Sisteminin Kurulması

YARARLANICININ ADI:
İ.B.B. Raylı Sistem
Daire Başkanlığı
Raylı Sistem Projeler
Müdürlüğü

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.081.900,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%83,84 - 907.021,42 TL

İ

stanbul’da mevcut olan
yaklaşık 150 km ve yakın
bir gelecekte 700 km’ye
çıkması hedeflenen raylı
sistemlerin bütünleşik bir
bilgi sistemi ile desteklenmesi
ihtiyacı açıktır. İstanbul’un
yüksek katma değerli
teknoloji ve bilgi yoğun
ürün ve hizmetler ile küresel
ekonomide söz sahibi
olabilmesi için Ar-Ge ve yenilik
odaklı ekonomik yapıya
dönüşümün desteklenmesi
gerekmektedir.
Raylı Sistem Projeleri alanında
sunulan hizmetlerin daha
kaliteli, daha konforlu ve mali
risklerin değerlendirildiği,
yeni teknolojik yazılımların
kullanılacağı, sahada var
olan üst ve alt yapıların
tüm projelerinin yer
aldığı üç boyutlu verilerin
değerlendirilerek, gerçeğe
yakın animasyonların
yapılacağı, çok yönlü veriler
ile entegre bilgi sistemi haline
gelmesi hedeflenmektedir.
Müdürlük bünyesinde
gerçekleştirilen raylı sistem
projelerinin sahada uygulama
aşamasında değişen her bir
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faktörün kayda geçmesi
özellikle coğrafik verilerin
katmanlar şeklinde entegre
bir sistem ile yapılandırılması
gerekmektedir. Ayrıca
planlama imar faaliyetlerinin
yapılması aşamalarında ise
kurulan RAYGİS sistemi ile
doğru ve güncel verileri olan
bir sistem ile bütünleşmesi
sağlanmış olacaktır.
Böylece olası mali ve fiziki
riskler daha öngörülebilir
ve önlenebilir duruma
gelecektir. Sistemin devreye
alınması ile birlikte güzergâh
boyunca oluşabilecek hasar
ve zararların azaltılması
ve ortadan kaldırılması,
raylı sistem proje yapım

ve uygulama aşamalarında
oluşabilecek riskleri
minimize etmek, İstanbul’un
planlaması aşamasında raylı
sitem projelerinin önceliğini
sağlamak, tüm risklerin
tespit edilmesi ve buna bağlı
risk verilerinin kullanılması
öngörülmüştür.

İ.B.B. Raylı Sistem
Daire Başkanlığı
Raylı Sistem Projeler
Müdürlüğü
Fikirlerin şekil vererek
değiştirdiği dünyamızda,
insanlığa hizmet mantığı
çerçevesinde raylı sistemlerin
önemini ortaya koymak ve
bu minvalde raylı sistem

teknolojileri alanında müdürlükte
gerekli çalışma ve uygulama
ortamını oluşturarak, raylı sistem
teknolojilerini mevcut teknolojilerin
ötesine taşıyıp ülkemiz üzerinde
dünyaya örnek olabilecek modern
bir raylı sistem ağı kurmaktır. Raylı
sistemleri teknolojik, ekonomik
ve sosyal-kültürel açıdan hizmet
verecek daha modern bir yapıya
kavuşturmak, raylı sistemler
sektöründe yerli üretim altyapısını
oluşturarak ülkemizin rekabet
gücünü artırmak müdürlüğün
hedeflerindendir. Ayrıca, bilişim
ve haberleşme teknolojilerini akıllı
şehirleşme çerçevesinde raylı
sistemlere uygulayarak, canlılara
ve doğaya duyarlı, sürdürülebilir bir
raylı sistem ağı kurmak, jeo-stratejik
konumu etkin kullanarak raylı
sistemler alanında bölgesel işbirliği
süreçleri çerçevesinde İstanbul’u
bir ticaret ve ulaşım merkezi haline
getirmek amaçlanmıştır.

Raylı Sistem
Projeleri alanında
sunulan hizmetlerin
daha kaliteli, daha
konforlu ve mali risklerin
değerlendirildiği, yeni
teknolojik yazılımların
kullanılacağı,
sahada var olan üst
ve alt yapıların tüm
projelerinin yer aldığı
üç boyutlu verilerin
değerlendirilerek, gerçeğe
yakın animasyonların
yapılacağı, çok yönlü
veriler ile entegre bilgi
sistemi haline gelmesi
hedeflenmektedir.
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Hologram Araştırmaları
ve Eğitimi Laboratuvarı
PROJENİN ADI:
Hologram Araştırmaları
ve Eğitimi Laboratuvarı

P

YARARLANICININ ADI:
Yıldız Teknik
Üniversitesi Bilim ve
Teknoloji Uygulama ve
Araştırma Merkezi

rojenin genel amacı
İstanbul’un yüksek
katma değerli,
teknoloji ve bilgi
yoğun ürün ve hizmetler
ile küresel ekonomide
söz sahibi olabilmesi için
hologram teknolojisiyle
ilgili bilginin kamu ve özel
sektöre aktarılmasında köprü
görevi görecek bir ara yüz
oluşturmaktır.
Bu kapsamda; holografinin
öğrenilmesi ve uygulanması
için gerekli bilgi kaynaklarının
ve tecrübenin oluşturulması,
holografinin kullanım alanları
ve çeşitli uygulamalarının
akademik ve endüstriyel
uygulamalarının
yaygınlaştırılması, holografi
alanında Ar-Ge ve yenilik
faaliyetlerinin artması,
sonrasında ticarileşerek bölge
ve ülke için ekonomik değer
yaratması amacıyla ulusal
ve uluslararası akademik
çalışmalar yaparak özel
sektörün ihtiyaç duyduğu
insan kaynağı ve bilgiyi
oluşturmak hedeflenmiştir.
Bu amaca ulaşmak için
üniversiteler ve özel sektör
arasında işbirliği ağlarının,
kümelenmelerin, bilgi
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.016.000,00 TL

ve teknoloji transferinin
gerçekleşmesini sağlayacak
Holografi Araştırma Ve
Uygulama Geliştirme
Merkezi’nin kurulması
sağlanmıştır. Temel holografi
eğitimi kitabı hazırlanmış,
sektörel aktörlerle ortak
Ar-Ge ağı kurulmuş ve özel
sektör temsilcilerinin bu
ağa katılımı sağlanmıştır.
Öğrencilerin, akademisyenlerin
ve özel sektör temsilcilerinin
holografi uygulamalarını
öğrenebilecekleri farklı
seviyelerde eğitim programları
tasarlanmış ve uygulamaya
koyulmuştur. Farklı
disiplinlerdeki öğrencilerin
ders programları dâhilinde
alabilecekleri bir dersin,
müfredatı hazırlanmıştır.

Yıldız Teknik
Üniversitesi Bilim ve
Teknoloji Uygulama
ve Araştırma
Merkezi
Yıldız Teknik Üniversitesi,
22 Ağustos 1911 tarihinde
Kondüktör Mekteb-i Âlisi
adıyla kurulmuştur. 11
fakülte, 2 enstitü, 2 meslek
yüksekokulu, yabancı diller
yüksekokulu ve 36.000’i

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%88,31 - 897.252,86 TL

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
izlemektedir.

Projenin genel amacı İstanbul’un yüksek
katma değerli, teknoloji ve bilgi yoğun ürün
ve hizmetler ile küresel ekonomide söz sahibi
olabilmesi için hologram teknolojisiyle ilgili
bilginin kamu ve özel sektöre aktarılmasında
köprü görevi görecek bir ara yüz
oluşturmaktır.
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Beynini Çalıştır
Kendini Yenile
PROJENİN ADI:
Beynini Çalıştır Kendini
Yenile

YARARLANICININ
ADI:
Üsküdar Üniversitesi

PROJE ORTAKLARI:
Üsküdar Kaymakamlığı

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
459.300,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90 - 413.370,00 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: Bağcılar Kaymakamlığı

P

rojenin amacı ülkemiz
genelinde farklı yaş
gruplarının yaşamış olduğu
psikiyatrik ve nörolojik
sorunlarda ve sağlıklı gençlerin
akademik alanda yaşadıkları
dikkat dağınıklığı, unutkanlık ve
muhakeme bozukluğu gibi yaşam
kalitesini düşüren sorunlarda
farkındalık oluşturmak ve Ar-Ge
çalışmaları barındıran yenilikçi
bir rehabilitasyon programıyla
dezavantajlı bireylerin projenin
getireceği kolay ulaşılabilir
rehabilitasyon yöntemlerinden
yararlanmalarını sağlamaktır.
“Beynini Çalıştır Kendini Yenile”
projesinin genel hedefi ise;
İstanbul’un yüksek katma
değerli, teknoloji ve bilgi yoğun
ürün ve hizmetler ile küresel
ekonomide söz sahibi olabilmesi
için Ar-Ge ve yenilik odaklı
ekonomik yapıya dönüşümün
desteklenmesine katkı
sağlamaktır. Proje çerçevesinde
Üsküdar Üniversitesi’nde “Yenilikçi
Rehabilitasyon Uygulamaları
Geliştirme Merkezi (REHA-BİL
Merkezi) “ kurulmuş, bunun
yanında bir adet çevrimiçi
ve çevrimdışı çalışan bilişsel
rehabilitasyon bilgisayar programı
hazırlanmıştır (www.brainer.
me, Reha-Bil). Ayrıca projenin
hedef bölgeleri olan Bağcılar ve
Üsküdar bölgesinde yaşayan
560 bireyin bilişsel becerilerini
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bilimsel olarak ölçmek amacıyla
nöropsikolojik test uygulanmıştır.
Bunun yanında testler sonucu
bilişsel sorun yaşadığı tespit edilen
160 bireye yaklaşık 16 seanslık
bilişsel rehabilitasyon tedavisi
uygulanmıştır. Proje sonunda
rehabilitasyon hizmeti alan
bireylerin dikkat, muhakeme ve
bellek becerilerinde %30’a varan
bir iyileşme tespit edilmiştir. Son
olarak, konu ile ilgili uzmanların
ülkemizde yetişmesi adına
40 ruh sağlığı profesyoneli ile
psikolojik danışmanlık ve rehberlik
uzmanlarına sertifikalı bilişsel
rehabilitasyon terapi eğitimi
verilmiştir. Proje süresince,
projenin tüm etkinlikleri basın
ve yayın programları aracılığı ile
tüm Türkiye’ye duyurulmuş ve bu
alanda bir farkındalık oluşmasına

ve hem yeni ürünlerin hem de
yeni ihtiyaç sahiplerinin birbirleri
ile buluşmasına olanak sağlamıştır.

Üsküdar Üniversitesi

Üsküdar Üniversitesi, davranış
bilimleri ve sağlık alanında
Türkiye’nin ilk tematik
üniversitesidir. Aynı zamanda
alanında uzman, zengin bir
akademik kadroya sahiptir.
Üsküdar Üniversitesi Türkiye’nin
ilk kişiye özel tedavi ve ileri
toksikoloji laboratuvarı başta
olmak üzere 30’dan fazla
laboratuvarda eğitim ayrıcalığı
sunmaktadır. Nöromodülasyon
tedavileri, nörogenetik çalışmaları,
otizm, şizofreni, Alzheimer
araştırmaları ve sağlıkta sanal
gerçeklik programları gibi Ar-Ge
odakları çalışmalar öğrenciler

ile birlikte yürütülmektedir. Üsküdar
Üniversitesi, öğrencilerine, geleceğin
önemli mesleklerinden olan sağlık
bilişiminde, “Beyin Bilgisayar Arayüzü
(BCI)” ve yapay zekâ çalışmalarının yanı
sıra beyin uyarım, nöro-görüntüleme
laboratuvarları ve sağlık fiziği gibi
konularda uygulama ve klinik
imkânları da sunmaktadır.
Üsküdar Üniversitesi’nde davranış
bilimlerinde yeni yaklaşımların ele
alındığı İnsan ve Toplum Bilimleri
Fakültesi’nde psikoloji, sosyoloji,
felsefe, siyaset bilimi ve uluslararası
ilişkiler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi’nde moleküler biyoloji
ve genetik, endüstri mühendisliği,
bilgisayar mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümleri ilgi gören
bölümler arasındadır. İletişim
Fakültesi’nde yeni medya ve
gazetecilik, görsel iletişim tasarımı,
medya ve iletişim sistemleri, reklam
tasarımı ve iletişimi, radyo, televizyon
ve sinema, halkla ilişkiler bölümleri
sıklıkla tercih edilirken; Sağlık
Bilimleri Fakültesi’nde fizik tedavi ve
rehabilitasyon, ergoterapi, beslenme
ve diyetetik, iş sağlığı ve güvenliği,
çocuk gelişimi, dil ve konuşma terapisi,
sağlık yönetimi, ebelik, sosyal hizmet

bölümleri de tercih edilen bölümler
arasındadır. Ayrıca Bağımlılık ve
Adli Bilimler Enstitüsü ile Tasavvuf
Araştırmaları Enstitüsü’nde de tercih
edilen bölümler bulunmaktadır.
Bunlar dışında, Üsküdar Üniversitesi’nin
Bologna süreci esas alınarak birçok
ülkeden farklı üniversiteler ile değişim
programları bulunmaktadır. Psikoloji
lisans alanında Türkiye’de en fazla
Erasmus anlaşmasına sahip üniversite
olarak Avrupa’da birçok üniversite
ve bölümlerle Erasmus anlaşması
bulunmaktadır. Davranış bilimleri
ve sağlık alanında birçok ilke ve
önemli projelere imza atan Üsküdar
Üniversitesi, NPİSTANBUL Beyin
Hastanesi ile yaptığı bilimsel işbirliği
kapsamında eğitim-sağlık alanında
sunduğu hizmetlerini uluslararası
arenada da sürdürmektedir. Üsküdar
Üniversitesi’nin Köln’de açtığı Üsküdar
University Europe, burada yaşayan
vatandaşlara eğitim ve sağlık alanında
destek vermektedir.

“Beynini Çalıştır
Kendini Yenile” projesinin
genel hedefi ise; İstanbul’un
yüksek katma değerli,
teknoloji ve bilgi yoğun
ürün ve hizmetler ile
küresel ekonomide söz
sahibi olabilmesi için Ar-Ge
ve yenilik odaklı ekonomik
yapıya dönüşümün
desteklenmesine katkı
sağlamaktır.
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İSTİB Elektronik
Pazar Projesi
PROJENİN ADI:
İSTİB Elektronik Pazar
Projesi

YARARLANICININ ADI:
İstanbul Ticaret Borsası

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
400.150,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90 - 360.135,00 TL

E

-ticaret kullanıcılara
dünyanın her yerinden
ürün ve hizmete erişim
imkânı sağlarken,
internet üzerinde dönen
ekonomi her geçen gün
artmaktadır. Öte yandan
geleneksel perakende
sektörünün daralmasını,
e-ticaretin KOBİ’lere düşük
maliyet ve hızlı erişim
olanakları sunmasını,
gelişmekte olan pazarların
hızla büyümesinde e-ticaretin
etkisini ve kullanımının hızla
artacağını öngören İstanbul
Ticaret Borsası, E-Pazar Projesini
hazırlamıştır.
Projeye göre alıcı ve satıcılar
verecekleri ürün ilanları
aracılığı ile elektronik
ortamda buluşacak ve pazar
erişilebilirliklerini arttıracaklar.
Alım–satım türüne ve satışın
nasıl yapılacağına karar
verebilecekleri esnek bir yapı
inşa edilmiştir. Bununla beraber
teslimat seçeneklerini de alıcı
ve satıcının belirleyebilmesi
sağlanmıştır.
Kurulduğu günden bu yana
kayıt dışılığın önlenmesinde
önemli bir rol oynayan
İstanbul Ticaret Borsası,
e-pazar portalında da bu
konuya önem vermiş ve
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satışların onaylanmasından
evvel tescilini zorunlu kılarak
alım-satımların kayıt altına
alınmasını sağlamıştır.
E-ticaret hususunda özellikle
ülkemizde sıkça rastlanan
meselelerden biri olan alıcı
ve satıcının birbirlerine güven
sorununu ortadan kaldırmak ve
mağduriyetlerini başlamadan
engellemek için ödemelerin
BDDK’nın yetki verdiği bir
ödeme kuruluşu aracılığı ile
yapılması hususu projeye
dâhil edilmiştir. Bu sayede alıcı
ürünün parasını ödedikten
sonra satın alınan malın eksik
veya yanlış gönderilmiş olması
durumunda nihai ödemeye
onay vermeme şansına
kavuşturulmuştur.

Olası bir anlaşmazlıkta ise
borsa tahkimine gitme yolu
açık olup sorunların en kısa
sürede çözüme kavuşma
imkânı sağlanmıştır.
Hayata geçirilen projede 10
bini aşkın üyenin hizmetine
sunulmuş ve bu çerçevede
üyelere birebir tanıtım ve
bilgilendirme faaliyetlerinde
bulunulmuştur.

İstanbul Ticaret
Borsası

İstanbul Ticaret Borsası,
19.10.1924 tarihli Vekiller
Heyeti Kararnamesi ile
kurulmuş ve “İstanbul Ticaret
ve Zahire Borsası” adıyla hizmet

vermeye başlamıştır. İstanbul
Ticaret Borsası, borsaya dâhil
maddelerin alım satımı ve borsada
oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve
ilânı işleriyle meşgul olmak üzere
kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip
bir kurum olup, 5174 sayılı Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar
ve Borsalar Kanunu ile öngörülen
görevleri yerine getirmektedir.
İstanbul Ticaret Borsası, 2017 yılında
29 milyar TL’nin üzerinde bir işlem
hacmine ulaşarak ticaret borsaları
arasında ilk sırada yer almaya
devam etmiştir.
113 yılı aşkın tecrübesi ile İSTİB,
yerel birimlerden merkezi
hükümetin organlarına kadar
görüşleri dikkatle takip edilen
bir kurum olarak, ekonominin
sorunlarının en yüksek düzeyde
ifade edildiği ve çözümüne katkı
sağlandığı önemli bir kurumdur.

Projeye göre alıcı
ve satıcılar verecekleri
ürün ilanları aracılığı
ile elektronik ortamda
buluşacak ve pazar
erişilebilirliklerini
arttıracaklar. Alım–
satım türüne ve satışın
nasıl yapılacağına
karar verebilecekleri
esnek bir yapı inşa
edilmiştir. Bununla
beraber teslimat
seçeneklerini de
alıcı ve satıcının
belirleyebilmesi
sağlanmıştır.
285 İSTKA

One Istanbul Guide
PROJENİN ADI:
One Istanbul Guide

YARARLANICININ
ADI:
Turizm Geliştirme ve
Eğitim Vakfı

PROJE ORTAKLARI:
İstanbul Valiliği Avrupa
Birliği ve Dış İlişkiler
Bürosu

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
645.060,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90 - 580.554,00 TL

turizmini geliştirici faaliyetlerde
bulunmak ve eğitim desteği ile sektöre
nitelikli iş gücü kazandırmaktır.
TUGEV’in profilini turizm kuruluşlarının
temsilcileri, başkanları ve sektör
oyuncularından önemli iş adamları
oluşturmaktadır.

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: Türkiye Seyahat Acentaları Birliği

O

ne Istanbul Guide projesi
ile son dönem trendi
olan mobil internet
dünyasında İstanbul’un
görünürlüğünün arttırılması,
sürdürülebilir ve uluslararası
standartları karşılayacak şekilde,
turizm hizmetlerinin kaliteli ve
yenilikçi bir yaklaşım ile kolay
ulaşılabilir olması, İstanbul’un
rekabet düzeyi yüksek bir cazibe
merkezi haline gelmesine katkıda
bulunarak İstanbul’un küresel
rekabet gücünün arttırılması, şehrin
küresel ölçekte yenilikçi ve yaratıcı
bir araçla tanıtılması, şehirde yaşam
kalitesinin yükseltilmesi, yerli ve
yabancı ziyaretçilerin İstanbul şehri
ile interaktif bir iletişim kurmasının
sağlanması hedeflenmiştir.
Bu hedefler doğrultusunda; son
dönem trendi olan mobil internet
sistemini ve QR kod uygulamalarını
takip eden “One İstanbul Guide”
isminde bir mobil uygulama ve QR
kod sistemi kullanılarak rehberler
tarafından özel olarak hazırlanmış 8
farklı gezi rotasını içeren “QR Route
Map” isminde bir şehir haritası
hazırlanmıştır. IOS ve Android
platformlarda kullanıma uygun
olarak hazırlanan uygulama ve
QR kodlar kullanılarak özel olarak
hazırlanan şehir haritası Türkçe,
İngilizce, Almanca ve Arapça
olmak üzere 4 farklı dilde hizmete
sunulmuştur.
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“One Istanbul Guide” marka tanıtım
toplantısı gerçekleştirilmiştir. Pek
çok üst düzey yönetici ve özel
sektör temsilcilerinin katılımlarıyla
gerçekleşen toplantıda “One
İstanbul Guide” uygulaması
kullanıma sunulmuştur.
Geliştirilen mobil uygulamanın
kolay ve hızlı kullanılmasına
yardımcı olacak One Istanbul Guide
Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu ile
birlikte, basılı QR Route Maplerin
hayata geçirilmesine paralel
olarak yurtiçi ve yurt dışında farklı
mecralarda tanıtım çalışmaları
yapılmıştır. Bu faaliyetin esas
amacı İstanbul’u ziyaret eden/
etmeyi planlayan yerli ve yabancı
ziyaretçiler için One Istanbul Guide
mobil uygulamasının İstanbul’a
girdikleri ilk kapı haline gelmesidir.
Bu kapsamda dünyanın en büyük
turizm fuarları olarak kabul edilen
09-13 Mart 2016 tarihleri arasında
Berlin’de düzenlenen ITB Berlin
– Dünya Turizm Borsası ve 25 –
28 Nisan 2016 tarihleri arasında
Dubai’de düzenlenen ATM Dubai
Turizm Fuarı’na katılım sağlanarak
uygulamanın tanıtımı yapılmıştır.
2016 senesi içerisinde İstanbul’da
düzenlenen kongreler arasından
proje iştirakçisi olan ICVB’nin
yardımları ile seçilen 1000 kişi ve
üzeri katılımcı sayılı kongrelerde
özel olarak hazırlanan One Istanbul

Guide standı açılarak gelen yerli ve
yabancı delegelere uygulamanın
kullanım kılavuzu ve QR Route
Map dağıtılarak ayrıntılı olarak
bilgilendirilmiştir.
Bunlara ek olarak, projenin
sürdürülebilirliğine ve tanıtıma
katkı sağlamak adına proje
iştirakçisi olan ICVB ekibi tarafından
katılım sağlanan 18 - 20 Ekim 2016
tarihleri arasında Las Vegas’ta
düzenlenen IMEX America Fuarı, 7 –
9 Kasım tarihleri arasında Londra’da
düzenlenen World Travel Market
Turizm Fuarı, 29 Kasım- 01 Aralık
2016 tarihleri arasında Barcelona’da
düzenlenen IBTM World Fuarı, 2016
da Moskova’da düzenlenen World
Conference of the International
Association of Science Parks IASP kongresinde QR Route Map
ve uygulama kullanım kılavuzu
dağıtılarak ziyaretçilere One

Istanbul Guide mobil uygulamasının
tanıtımı yapılmıştır.
Hazırlanan mobil uygulamanın
tanıtımının yapılması için infografik
tanıtım filmi hazırlanmış, sosyal
medya kanallarında ve marka tanıtım
toplantısında davetliler ve basın
huzurunda sunularak uygulamanın
tanıtımı yapılmıştır.

Turizm Geliştirme ve
Eğitim Vakfı

TUGEV, 1984 yılında 1984/685 sayılı
Bakanlar Kurulu kararı ile resmileşerek
vergi bağışıklığı kapsamına alınarak
çalışmalarına başlayan bir vakıf ve sivil
toplum kuruluşudur.
Başkanlığını, T.C. Kültür ve Turizm
Bakanı’nın yaptığı mütevelli heyet
tarafından seçilen TUGEV Yönetim
Kurulu bünyesinde İstanbul Ticaret
Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Kültür A.Ş., TÜRSAB, TUROB, TYD, SKAL
ve THY gibi kuruluşların başkanları
ve sektörün önde gelen turizmcileri
bulunmaktadır. Bu hali ile TUGEV
bugün hem Türkiye’nin hem de
İstanbul’un turizm sektörünü temsil
eden tek kurum özelliğini taşımaktadır.
Kuruluşun asli görev tanımı ülke

TUGEV’in başlıca faaliyetleri; ülkemizde
mevcut turizm potansiyeline turizm
gereklerine uygun işlerlik kazandırmak,
yeni turizm potansiyeli kazandırmak,
yeni turizm potansiyeli yaratmak,
turizmin ülke ekonomisine katkısını
arttırmak için turizmi her yönüyle
uyumlu ve gerçekçi bir görüşle
inceleyerek ele almak, kısa ve uzun
vadeli turizm politikasının oluşması ve
uygulamasına katkıda bulunmak, bu
doğrultudaki çabaların organizasyon ve
koordinasyonuna yardımcı olmaktır.

İstanbul’un rekabet
düzeyi yüksek bir cazibe
merkezi haline gelmesine
katkıda bulunarak
İstanbul’un küresel rekabet
gücünün arttırılması, şehrin
küresel ölçekte yenilikçi
ve yaratıcı bir araçla
tanıtılması, şehirde yaşam
kalitesinin yükseltilmesi,
yerli ve yabancı ziyaretçilerin
İstanbul şehri ile
interaktif bir iletişim
kurmasının sağlanması
hedeflenmiştir.
287 İSTKA

İnternet Hızında Zirai
Karantina Hizmetleri
PROJENİN ADI:
İnternet Hızında Zirai
Karantina Hizmetleri

1

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul Zirai
Karantina Müdürlüğü

957 yılından beri ülkemizin
bütün gümrüklü alanları
ile üretim, paketleme
ve depolama tesisleri
ile gümrüklü alanlarda
yapılan bitki karantinası (zirai
karantina) kontrolleri kontrol
ve denetim esasları net
olarak belirlenemeyen, özveri
üzerine kurulu bir denetim ve
raporlama metodu ile yapılan
görevlendirmeler ile yürütülmeye
çalışılmıştır. İthalatta ürünü
getirenin bilimsel olarak tanımlı
hangi tohumu ya da dış mekan
süs bitkilerini getirdiğinin tam
olarak bilinemediği, kontrol
eden resmi kontrol görevlisi
inspektörlerin bazı bitkileri
tanımadığı, bu ürünlerde hangi
zararlıyı arayacağını bilemediği,
ihracatta karşı ülke şartlarının
tam olarak bilinmediği ve en
önemlisi müdürlüğün gelişen dış
ticarete konu bitki ve bitkisel
özelliği olan ürünlerin hızlı
hareketine ayak uydurabilecek
bir kontrol ve denetim sistemi
modeline geçemediği ve bu
eksiklikten kaynaklı sıkıntılar
yaşadığı öteden beri söylenmekte
ve yazılıp çizilmektedir.
Teknolojik gelişmelere uygun,
bütün işlemlerin ilgililere açık
24 saat hizmet verebilecek web
tabanlı bir internet programı
üzerinden çalışabilen, cep
telefonları veya tablet cihazlarda
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PROJE ORTAKLARI:
İstanbul Orman Bölge
Müdürlüğü, Sis Bitkileri
Üreticileri Alt Birliği

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
881.795,60 TL

çalışabilen, elektronik imza
ile kullanılan, bütün ülkeye
hitabeden bir program için
çok geç kalındığı kanaati ile
projelendirmeye gidilmiştir.
Programla; kontrol ve denetimleri
yaparken eğiten, doğru ve
zamanında yönlendirmeler ile
zaman kazandıran, uzman teknik
elemanlara teknik destekle öz
güven kazandıran, müdürün
görevlendirdiği uzmanın
ürüne giderek kontrolleri
yaptığından emin olduğu,
ücretlerin zamanında ve doğru
yatırıldığından ve şeffaflığından
bütün tarafların emin olduğu, dış
karantina kontrol yeniliklerine
açık, uluslararası karantina
sistemi ile entegre ve uluslararası
arenada gururla gösterebilecek ve
yapılan kontrollerin güvenilirliğini
artıracak bir bitki karantinası
programı yapılmıştır.
Kullanıcıların Avrupa’da kullanılan
emsal programlardan üstün
olduğuna kanaat ettikleri,
ihracatçı, ithalatçı ve gümrük
işlemleri ile ilgilenenlerin
zamandan tasarruf ettikleri ve iyi
bir eğitim aldıkları, yapacakları
ihracattan önce yeterli bir şekilde
bilgilendirildikleri ve bu bilgilerle
yeni pazar araştırmalarına
teşvik edici, ihracatçının
ürününün her aşamasını kimseyi
aramadan internet üzerinden

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%89,60 - 790.090,18 TL

takip edebildiği bir program
kurgulanmıştır. Ayrıca, inspektör
ve uzmanların, ürün sahipleri
karşısında kendilerinden emin
ve donanımlı olarak güvenle
kontrole gitmelerini sağlayan,
özellikle yabancı uzmanlar
karşısında program eksikliğinden
kaynaklanan ezikliğin giderildiği
ve öne geçildiği bir güven
ortamının oluşması bu programla
sağlanmıştır.
Proje ile genel müdürlük,
müdürlüklerde yapılan veya
yapılamayan bir zirai karantina
işlemini kimseye sormadan
bir tuşla görebilecek ve
ilgilisini sistem üzerinden
sorgulayabilecek, aksaklıklara
anında müdahale edebilecek ve
elde edilen veri değerlerine göre
kontrol ve denetim politikaları ve
modelleri geliştirecektir.

İstanbul Zirai
Karantina Müdürlüğü

Müdürlük Gıda,Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığına doğrudan

bağlı bakanlık taşra kuruluşu
olarak 1957 yılında kurulmuştur.
Müdürlükte 75 personel çalışmaktadır
ve bu personelin 40’ı bitki hastalık
ve zararlıları konusunda uzman
personeldir. Müdürlük, Küçükçekmece
ilçesinde merkez hizmet binası ile Zirai
Karantina ve GDO Laboratuvarı olmak
üzere İstanbul ilinin her iki yakasında
bulunan 14 Gümrük Müdürlüğü ve
bağlı 1000’in üzerinde antrepolar ile
işletmelerde mobil kontrol, denetim ve
eğitim hizmetleri ile bitki karantinası
zararlı organizmaların ülkeye girişini
veya ülke içinde yayılmasını önlemek
amacıyla; bitki, bitkisel ürün ve diğer
bitkisel özellik taşıyan maddelerde
kontrol ve denetim hizmetleri
yapmaktadır. Pendik, Haydarpaşa ve
Çatalca gümrük alanlarında küçük bir
sınır kontrol noktası birimi ünitesinde,
diğer tüm yerlerde ise tahsis edilmiş
bir büro olmadan hizmet verilmeye
çalışılmaktadır. Bu alanlarda hizmet
verebilmede en büyük yardımcı
“İnternet Hızında Zirai Karantina
Hizmetleri” projesi ile İstanbul
Kalkınma Ajansının mali destekleri
sayesinde yaptırılan “İNSPEKTÖR”
adı verilen elektronik karantina

programıdır. Ayrıca müdürlük
İstanbul’da ithalat, ihracat ve transit
geçiş işlemi yapılan her alanda kontrol,
denetim ve belgelendirme hizmetleri
yanı sıra 40 adet ruhsatlı ısıl işlem
fırınları ile 34 adet ruhsatlı fumigasyon
firmalarının denetimini yapmakta,
eğitim ve raporlama faaliyetlerini
yürütmektedir.

Teknolojik gelişmelere
uygun, bütün işlemlerin
ilgililere açık 24 saat
hizmet verebilecek web
tabanlı bir internet
programı üzerinden
çalışabilen, cep telefonları
veya tablet cihazlarda
çalışabilen, elektronik
imza ile kullanılan,
bütün ülkeye hitabeden
bir program için çok
geç kalındığı kanaati ile
projelendirmeye
gidilmiştir.
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Fikri Mülkiyet Esaslı
Teknoloji Transfer İşbirliği
Platformu
PROJENİN ADI:
Fikri Mülkiyet Esaslı
Teknoloji Transfer
İşbirliği Platformu

YARARLANICININ
ADI:
Sabancı Üniversitesi

PROJE ORTAKLARI:
Yıldız Teknik
Üniversitesi, Koç
Üniversitesi, İstanbul
Teknik Üniversitesi,
İstanbul Şehir
Üniversitesi, LES
Türkiye, İstanbul
Üniversitesi TTO

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
537.290,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90- 483.560,63 TL

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. ,YTÜ Teknopark A.Ş. ,Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı,
İstanbul Üniversitesi Teknokent A.Ş.

P

roje ile teknoloji transfer
faaliyetleri ve araştırma
çıktılarının ekonomik değere
dönüşme süreçlerini etkin bir
şekilde yönetebilmelerine olanak
sağlayan yaygın bir bilgi, deneyim
paylaşımı, kurum içi yeteneklerin
geliştirilmesi ve nitelikli iş gücü
yetiştirilmesini destekleyici bir altyapı
ve işbirliği platformu oluşturmak
kapsamında faaliyet gösterilmiştir.
Projenin misyonu, bölgede yenilikçi
ve katma değeri yüksek teknolojik
üretim yapan bir ekonomiye geçiş
sürecinde elde dilen araştırmaya dayalı
çıktıların değerlerinin tespit edilmesi
yeteneğinin kazanılması, çıktıların
değerlemesinin yapılması, akabinde
ticarileştirme faaliyetlerini yürütebilmek
adına bu kapsamda üniversite ve
sanayi kuruluşlarında bilgi, deneyim
ve söz konusu süreçleri yönetebilecek
yetkin insan kaynağı ihtiyacının
karşılanabilmesi için bir işbirliği
oluşturulmasıdır.
Entelektüel Varlık (EV) yönetimi ve
teknoloji transfer alanında çalışan
ortak ve iştirakçi kurumların var olan
yetkinliklerini ve bilgi birikimlerini
arttırması kapsamında eğitimler
alınması ve uzman sertifikasyonu
ile kazanılan yetkinliklerin sanayiye
aktarılması “eğitimcilerin eğitimi”
yöntemi izlenerek hayata geçirilmiş,
ortak ve iştirakçi kurumlar eğitimlerle
yetkinliklerini arttırdıktan sonra bu
yetkinliklerini çalıştaylar yolu ile
sanayiye aktarılması hedeflenmiştir.
Özel sektör firmalarının entelektüel
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varlık yönetimi ve ticarileştirme
konusunda farkındalığın artırılması ve
gerek üniversite sanayi işbirliği, gerek
şirketlerin içsel inovasyon süreçleri
neticesinde elde edecekleri entelektüel
varlıkları gelişmiş ekonomiler
standartlarında yönetebilecek
profesyonellerinin eğitilmesi
amaçlanmıştır.
Sanayiye bilgi transferinin bir parçası
olarak pilot uygulama alanları seçilerek,
Ar-Ge merkezi olan şirketler, teknopark
şirketleri ve OSB’lerde bulunan
KOBİ’lerden iştirakçiler tarafından
belirlenecek toplam 5 patentin
değerlemesinin, iştirakçi yönetimlerinin
temsilcileri ile beraber yapılması,
elde edilen çıktının son kullanıcı olan
firmalara aktarılması, beraber öğrenme
ve etkileşimli bilgi transferi sağlamıştır.
Proje kapsamındaki doğrudan
yararlanan kişi sayısı 565’dir. Bu sayının
içerisine eğitim, kapanış konferansı,
sanayi patentleri yarışmasına katılanlar,
TGB’lerde ziyaret edilen firmalar, sosyal
medya üzerinden ulaşılan kişi sayısı ve
projeden haberdar olarak platforma
doğrudan ulaşan kişiler dâhildir.
Proje kapsamında hedeflenen 3 eğitim,
proje sürecinde 2 yabancı ve 1 yerli
eğitmen ile gerçekleştirilmiş, toplamda
121 kişi söz konusu eğitimlere
katılmıştır. Patent değerleme raporu,
proje sürecince elde edilen bilgiler ve
varılan sonuçların tek elde toplanarak
rapor haline getirilmesi ile proje
çıktılarının yaygınlaşması sağlanmıştır.
Proje süresince TGB şirketlerine ait
teknolojilerin yatırımcılarla ve daha

geniş kitlerle buluşması amacı ile bir
adet yarışma düzenlemiştir. Bu yarışma
ile her bir firma teknolojisini sunmuş ve
yatırımcılardan geri bildirim elde etme
şansı yakalamıştır.
Projenin ana hedefi olan pazar bilgisine
erişme ve pazar araştırması yetkinliği
kazanma amacı ile bir adet veri tabanı
satın alınmış ve ortak üniversitelerin
kullanımına açılmıştır. Her bir üniversite
kendi patent portföyleri için pazar
araştırması yapabilmiştir. Ayrıca
bölgede yer alan 4 TGB’den toplamda
19 şirket için pazar araştırması yapılarak
daha fazla kurumun söz konusu veri
tabanından faydalanması sağlanmıştır.
Proje kapsamında TGB firmalarının sahip
olduğu 19 teknoloji bir değerlendirmeye
tabi tutulmuş ve hazırlanan rapor
kendileri ile paylaşılmıştır. Ayrıca her
bir ortak kurum kendi portföylerini
değerlendirmiştir.
Proje çerçevesinde birebir görüşme
yapılan TGB yönetimleri (4) TGB şirketleri
(23) ayrıca görüşme yapmadan destek
isteyen startup (7) ve faaliyetlerden
faydalanmak isteyen diğer üniversiteler
(3) ile toplamda 37 kurum doğrudan
işbirliğine katılmıştır.

Fikri Mülkiyet Esaslı Teknoloji Transfer
İşbirliği Platformu ile ARTEV projesi ile
başlatılan işbirliği halinde çalışma ve
ortak sorunlara ortak çözümler üretme
kültürü bir üst seviyeye taşınmıştır.
Üniversiteler ile yakın ilişki halinde
olan teknoparkların bu işbirliğine
dahil edilmesi bu kurumlarda yer alan
firmaların farkındalık düzeyini arttırırken,
bölgede sahip olunan patent portföyünün
ticarileştirilmesi için ortak bir motivasyon
ile birlikte çalışılması sağlanmıştır. Söz
konusu platform kurumların uzmanlık
alanlarını paylaşmalarına, insan
kaynaklarının yetkinliklerinin artmasına
ve patentlerin ticarileşmesinde işbirliği
yapılmasını sağlamıştır. Yüksek katma
değerli ürünlerin pazara açılması ve
yatırımcılarla buluşması işbirliği sonucu
elde edilecek bulgularla desteklenmiştir.

Sabancı Üniversitesi

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 Üniversitesi’ni farklılaştıran ve
öne çıkaran en önemli özelliklerden bir
tanesi üniversite-sanayi işbirliği alanında
yakaladığı başarılardır. Sanayi, teknoloji
bölgeleri ve teknoparklara yakın bir
konumda bulunması bu işbirliğini artıran
bir etmen olmuştur. Gebze Organize
Sanayi Bölgesi ve Teknopark İstanbul
ile birçok ortak çalışma yapılmaktadır.
Ayrıca Sabancı Üniversitesi Avrupa
İşletmeler Ağı konsorsiyumunun bir
parçasıdır. Bu misyon ile uluslararası
işbirlikleri, teknoloji transferi, işbirlikçi
Ar-Ge projelerine katılımın artması gibi
alanlardaki çalışmalarıyla üniversitesanayi 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.

Projenin genel amacı
insan kaynaklarının
yetkinliklerinin geliştirilmesi,
bu yetkinliğe sahip olacak
uzmanlar vasıtası ile
sanayinin farkındalık
düzeyinin arttırılması ve buna
yönelik gerekli eğitimlerin
sunulmasıdır.
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Yerel Kaynaklar ve
Atıklardan Gıda Katkı/
Yardımcı Maddeleri
Araştırma Uygulama
Merkezi
PROJENİN ADI:
Yerel Kaynaklar ve
Atıklardan Gıda Katkı/
Yardımcı Maddeleri
Araştırma Uygulama
Merkezi

YARARLANICININ
ADI:
İstanbul Teknik
Üniversitesi

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ:
İTÜNOVA Teknoloji A.Ş.
Türkiye Gıda Sanayi
İşverenleri Sendikası,
Gıda Katkı ve Yardımcı
Madde Sanayicileri
Derneği, Polen Un ve
Gıda Katkı Maddeleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
İstanbul Yaş Meyve
Sebze İhracatçıları
Birliği, Aroma Bursa
Meyve Suları ve Gıda
Sanayi A.Ş.

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.453.835,64 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%90- 1.308.452,07 TL

P

roje yerel kaynakların ve gıda
endüstrisinde oluşan bitkisel
atıkların değerlendirilerek
değerli bileşenlerin üretilmesi
fikriyle ortaya çıkmıştır. Önerilen
projede İstanbul’da Ar-Ge faaliyetleri
gösteren gıda sanayiindeki tüm
firmalara İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi
Gıda Mühendisliği laboratuvar
imkanlarının sunulması, bitkisel
atıklardan ve yerel kaynaklardan
değerli bileşiklerin elde edilme
sürecinin belirlenmesi, potansiyel
ortak araştırma faaliyetleri ve
araştırma projeleri ile ileriye yönelik
Ar-Ge çalışmaları için işbirliklerinin
geliştirilmesi ve böylelikle üniversitesanayi arasında köprü görevinin
gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.
Proje çerçevesinde, DOKAM (Doğal
Katkılar, Fonksiyonel Bileşenler
ve Sağlık Mükemmeliyet Merkezi)
kurularak gıda sanayiindeki tüm
firmalara açık hale getirilmiştir.
Merkezde bulunan yeşil
teknoloji cihazlarıyla doğal katkı
üretimi konusunda çalışmalar
gerçekleştirilmektedir.
Karadut posası ekstraktlarının
lipozomla enkapsüle edilmiş tozları
ile çikolatanın zenginleştirilmesi ve
biyo yararlılık çalışmaları, hurma
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çekirdeğinin değerlendirilerek
çekirdek unu ve hurma çekirdeği
kahvesi elde edilerek antioksidan
kapasitesinin incelenmesi, kırmızı
pancardan renk maddeleri eldesi,
mısır unu, kuru üzüm ve hibisküs
(bamya çiçeği) ekstraktı kullanılarak
antioksidan içeriği bakımından zengin
kek yapılması, kakao atıklarının
ekstraklarının ayrana katılarak fenolik
bileşenlerinin incelenmesi, kakule
bitkisinden, biberiye bitkisinden
yağ elde edilmesi, kara havuç
posasından subkritik ekstraksiyon
ile antioksidan eldesi, meyve suyu
endüstrisinde atık olarak açığa çıkan

elma kabuklarından çeşitli yöntemlerle
elde edilen ekstraktların lipozom
yöntemiyle enkapsüle edilip yoğurda
ilave edilerek zenginleştirilmesi
yapılan çalışmalardan bazılarıdır.
Bu çalışmalarla mükemmeliyet
merkezinde, Ar-Ge çalışmaları yapılan
ürünlerin laboratuvar ölçekli üretim
denemeleri gerçekleştirilerek piyasada
satışa sunulan ürünlerde kullanımı
sağlanmıştır. Yapılan çalışmaların bir
kısmı uluslararası akademik dergilerde
yayınlanmıştır.
Sektördeki firmaların ticari birlikleri
ve dernekleriyle ikili görüşmeler
gerçekleştirilerek merkezin tanınması

ve olanakları hakkında bilgilendirme
yapılmış, ayrıca 1. Ar-Ge ve İnovasyon
Fuarı’na katılım sağlanarak fuar
katılımcıları bilgilendirilmiştir. Gıda,
Metabolizma ve Sağlık: Biyoaktif
Bileşenler ve Doğal Gıda Katkıları
Kongresi adıyla bir akademik çalışma
gerçekleştirilmiş ve Türkiye’nin tüm
üniversitelerindeki akademisyenlerin
katılımıyla doğal gıda katkıları ve
değerli bileşenler konusunda bilgi
alışverişi sağlanmıştır. Bu kongre
aracılığıyla merkezin tanınırlığı
artırılmıştır.
Doğal Katkılar, Fonksiyonel Bileşenler
ve Sağlık Mükemmeliyet Merkezi’nin
kurulması ile gıda sanayiinin ihtiyacı
olan araştırma olanakları artırılmış
ve üniversite bilgi birikiminin
sanayiye aktarımı için bir arayüz
oluşturulmuştur. Merkezde yapılan
çalışmalarla yerel kaynakların ve
atıkların değerlendirilerek fonksiyonel
bileşen elde edilmesine yönelik
hedeflere ulaşılmıştır.
Bu proje kapsamında oluşturulan
merkez ile uzun vadede gıda
sanayiindeki kuruluşların doğal
gıda katkı maddeleri üretimlerinin
arttırılması ve katkı maddesi ithalatının
azaltılması hedeflenmektedir.

İstanbul Teknik
Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul’un
merkezi noktalarına konumlanmış 5
ayrı kampüste, 13 fakültede 39 lisans
programı ve 6 enstitüde yüksek lisans
ve doktora programlarında eğitim
vermektedir.
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 bilim,sanayi ve teknoloji yuvasıdır.
Bir girişimcilik ekosistemi olan İTÜ
Çekirdek ile girişimci öğrenciler
desteklenmektedir.
İTÜ’de ilk küp uydu, ilk elektrikli
minibüs, ilk hidrojen ile çalışan tekne,
ilk insansız otomobil, ilk yerli bilgisayar
üretilmiştir. Türkiye’nin ilk televizyon
yayını İTÜ’den yapılmış, ilk üniversite
radyosu İTÜ’de kurulmuştur.
İTÜ’nün kurumsal tarihi, entelektüel
hafızası ve sahip olduğu seçkin ortam,
geçmişten geleceğe uzanan güçlü bir
köprüdür. Çağın gereklerine göre sürekli
gelişimi ilke edinen anlayışı, yenilikçi
bakış açısı ve uluslararası ilişkilerini her
zaman güçlü tutan yapısıyla İTÜ, dünün,
bugünün, yarının üniversitesidir.

Bu proje kapsamında
oluşturulan merkez ile uzun
vadede gıda sanayiindeki
kuruluşların doğal gıda katkı
maddeleri üretimlerinin
arttırılması ve katkı maddesi
ithalatının azaltılması
hedeflenmektedir.
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Sürdürülebilir Toplu
Taşıma İçin Kara Kutu
Geliştirilerek Sürüş
Güvenliği ve Yakıt
Tasarrufu Sağlanması
PROJENİN ADI:
Sürdürülebilir Toplu
Taşıma İçin Kara Kutu
Geliştirilerek Sürüş
Güvenliği ve Yakıt
Tasarrufu Sağlanması

P

YARARLANICININ ADI:
İETT İşletmeleri Genel
Müdürlüğü

rojenin öncelikli hedefi
yol ve sürüş güvenliğinin
arttırılması, kaza
sayılarının ve bakım
giderlerinin düşürülmesi, yolcu
konforunun artırılması ve yakıt
tasarrufunun sağlanmasıdır.
Karakutu projesinin
uygulanması ile birlikte, toplu
ulaşımda araçlarda bulunan
elektronik haberleşme ağ
yapısı kullanılarak kaza anında
sürücü ve aracın bulunduğu
koşullar kayıt altına alınıp,
araç bilgilerine uzaktan erişim
sağlanabilmektedir.
Karakutu projesinde
öncelikle pilot uygulama
gerçekleştirilmiş, garajda
bulunan araç modellerinden
alınabilecek veriler
belirlenmiştir. Verilerin iletim
ve depolama yöntemi üzerinde
çalışılarak karakutunun
çalışma prensibi geliştirilmiştir.
Karakutu cihazının araçlarımıza
montaj edilebilmesi için
gerekli çalışmalar yapılmıştır.
Araçlarda verilerin alınmasıyla
birlikte analiz faaliyetlerinin
gerçekleştirilebilmesi ve uyarı
ve raporların oluşturulması
için algoritmalar geliştirilmiştir.
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
2.143.521,50 TL

İlk olarak garajlardaki
rölanti süreleri ve şoför
değerlendirme raporları
oluşturulmuştur. Şoförlerin
kategorilendirilmeleri ile
birlikte eğitimler düzenlenmiş
olup periyodik olarak devam
etmektedir. Ayrıca gaz pedalı,
fren pedalı, yakıt seviyesi,
vites, el freni, araç hızı, fren
balata kalınlığı, aracın tüm
arıza bilgileri, yağ basıncı, yakıt
basıncı, hararet gibi araca ve
kullanıma dair verileri, konum,
hava sıcaklığı, rota, hat, mesafe
gibi çevresel etkiler raporlanıp
analiz edilebilmektedir.
Anlık bilgiler tek merkezden
yönetilebilmekte ve
gerektiğinde müdahale
edilebilmektedir.
Proje, araçların telemetri ağ
yapısı üzerindeki verileri işleyip
serverlara belirli periyotlarda
kayıt etmektedir. Araçtan 48
adet veriyi okuyup işlemesi ve
bu verilerin toplu ulaşım filo
yönetiminde kullanılması ilk
defa uygulanmaktadır.
Projede öncelikle şoförler etkin
olarak izlenip, değerlendirilerek
eğitimleri gerçekleştirilmiştir.
Şoförlerin güvenli, ekonomik

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%68,85 - 1.475.901,09 TL

iyileşmeden dolayı bakım giderleri
düşürülmüştür.

İETT İşletmeleri Genel
Müdürlüğü

ve konforlu sürüş karakterleri
ve çevresel farkındalıkları
eğitimlere paralel olarak
iyileştirilmiştir. Projenin
sonucunda kaza sayıları %21,27
oranında azalmıştır. %7,2
oranında yakıt tasarrufu ve
%6,4 oranında emisyonlarda
azalma sağlanmıştır.
Şoförlerin kullanımındaki

Kent içi toplu ulaşım hizmeti veren
İETT; otobüs, metrobüs, nostaljik
tramvay ve tünel işletmeciliğinin
yanında özel halk otobüslerinin
yürütüm ve denetiminden
sorumludur. 2007 yılının Eylül
ayında Türkiye için tamamen yeni
bir sistem olan ve İstanbul’a özgün
şekilde tasarlanan 52 kilometre ve
45 istasyondan oluşan metrobüs
devreye alınmıştır.

Proje, araçların
telemetri ağ yapısı
üzerindeki verileri
işleyip serverlara belirli
periyotlarda kayıt
etmektedir. Araçtan 48
adet veriyi okuyup işlemesi
ve bu verilerin toplu
ulaşım filo yönetiminde
kullanılması ilk defa
uygulanmaktadır.
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İŞLETMELERE YÖNELİK

YENİLİKÇİ
İSTANBUL

MALİ DESTEK PROGRAMI
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Emniyet Tertibatına
Sahip Çift Çıkışlı
Gaz Muslukları
Üretimi
PROJENİN ADI:
Emniyet Tertibatına
Sahip Çift Çıkışlı Gaz
Muslukları Üretimi

P

YARARLANICININ ADI:
Turaş Gaz Armatürleri
Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi

rojenin genel amacı
günümüzde kullanılan
standart tipteki evsel pişirici
yakıcılarına oranla daha
gelişmiş tasarıma ve yüksek güç
değerlerine (0,2- 5 kw) sahip, çift
çıkışlı turbo bek olarak adlandırılan
çoklu gaz yakıcılarında kullanılan
ve işlevi bu yakıcılardaki alev
halkalarına gönderilen gazın
kullanıcı tercihine göre manuel
olarak kontrol edilmesini sağlamak
olan çift çıkışlı emniyetli gaz
musluklarının ticarileştirilmesidir.
Bahsedilen çift çıkışlı gaz musluğu
yurt dışındaki muadillerine göre
daha düşük boyutlarda olup, daha
hafif ve musluk gövdesi yekparedir.
Ayrıca gaz çıkışları aynı düzlemde
konumlandırılarak musluk
üzerindeki girinti ve çıkıntılar
azaltılmış ve bu sayede seri
üretim için gerekli kalıp imalatının
muadillerine kıyasla daha kolay
olması sağlanmıştır. Proje konusu
çift çıkışlı gaz musluğu için TPE ye
2012/00495 numarası ile patent
başvurunda bulunulmuş olup,
21.10.2014 tarihinde incelemesiz
Patent Belgesi alınmıştır. Ayrıca
aynı ürün için 2012 yılında Avrupa
Patent Ofisi’ne de EP12175849.4
numarasıyla patent başvurusunda
bulunulmuş olup, başvuru
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.096.500,00 TL

09.01.2015 tarihinde incelemeli
Patent Belgesi almıştır.
Projenin özel amacı mevcut
durumda sadece yurt dışında
üretimleri bulunan ve kullanıcıya
farklı güç alternatifleri sunan
emniyet tertibatına sahip çift gaz
çıkışlı muslukların yurt içinde seri
üretimlerinin sağlanarak yurt içi
ve yurt dışı pazara sunumlarının
gerçekleştirilmesidir. Fonksiyon,
boyut, ağırlık, üretim kolaylığı,
maliyet gibi faktörler açısından
muadillerine oranla daha fazla
avantajı bulunan bir ürün sunmak;
yurt dışı pazarına girerek bu
alandaki rakiplerle rekabet
edebilme gücünü artırmak;
mevcut durumda yurt dışından
temin edilen bu ürün için yurt
içinde pazar alanı oluşturmak
ve ülkemizde çok az olan fikri
mülkiyet pazarındaki işlem
sayısının artmasına katkı sağlamak
bu projenin özel amaçlarını
oluşturmaktadır.
Projenin hedef grubu yurt dışı
ve yurt içindeki beyaz eşya
sektöründe evsel pişirme cihazı
üretiminde faaliyet gösteren orta
ve büyük ölçekli üreticilerdir.
Proje çıktısı ürün hem iç hem
de dış pazarda ilgi görmüş,
firmanın 2016-2017 yıllarındaki

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%50 - 548.249,54 TL

cirosuna belli miktarda katkı
sağlamıştır. Ülkemizde ocak ve
fırın üreticilerinin belli bir oranda
ihtiyacını karşılamış, muadil
ürünlerin ithalatında azalmalara
neden olmuştur. Bu projeden
yola çıkarak projenin pirinç yerine
alüminyumdan üretilmesi amacıyla
Ar-Ge merkezinde yeni bir proje
başlatılmıştır.

Turaş Gaz
Armatürleri Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi
Turaş Gaz Armatürleri San. ve Tic.
A.Ş. Silivri’de gaz muslukları ve
evsel pişiriciler üretimi alanında
faaliyet göstermektedir. Üretilen

gaz muslukları ve evsel pişiricilerin
temeli, 1970’li yıllarda atılmakla
birlikte, Turaş Gaz Armatürleri San.
ve Tic. A.Ş. resmi olarak 1984 yılında
faaliyetlerine başlamıştır. Otuz yılı
aşkın süredir faaliyetlerini başarıyla
sürdürmekte olan firma, yurt içi
müşterilerinin yanı sıra üretiminin
%48’ini Avrupa, Asya ve Afrika’daki
pek çok ülkeye de ihraç etmektedir.
1990’lı yıllarda, Turaş markası
uluslararası pazarlara sunulmaya
başlanmış, rekabet üstünlüğü
sağlama amacıyla da Ar-Ge ve
inovasyona bağlı çalışmaların ilk
temelleri bu yıllarda atılmıştır. 2000’li
yıllarda, Turaş ulusal pazarda lider
durumundayken, gerçekleştirilen ArGe faaliyetleri ile birlikte uluslararası
pazarda da önemli bir yere sahip
olmaya başlamıştır. 2010’lu yıllarda,
ileri teknolojilerin firma bünyesinde
kullanılmaya başlanmasıyla
birlikte, Ar-Ge ve inovasyona dayalı
çalışmalarda hızlı bir artış meydana
gelmiştir. Geçmişten günümüze
ulusal pazarda liderliğini sürdürmekte
olan Turaş’ın vizyonu bir dünya
markası haline gelmek ve strateji
geliştirme çalışmalarıyla pazarda
kalıcılık sağlamaktır.
Turaş Gaz Armatürleri San. ve
Tic. A.Ş. evsel pişiriciler için gaz
armatürleri üretmektedir. Günümüz
ileri mühendislik tekniklerini kullanan
Ar-Ge biriminin çalışmalarıyla
birlikte, Turaş’ın 200’yi aşkın patent
başvurusu ve pek çok özgün modeli
bulunmaktadır. Gelişen teknolojileri
kullanarak son kullanıcının pişirme

ihtiyaçlarına ve beklentilerine
çözümler üreten firma, alanında
Avrupa’nın en büyük üreticilerinden
biri olmayı başarmıştır. Ana ürün
grupları musluklar, bekler ve
aksesuarlardan oluşmaktadır. Yakın
dönemdeki hedefleri arasında gaz
musluklarının yanında, yanıcı gruplar
ve elektronik kontrollü valfler gibi
inovatif ürünler yer almaktadır.
Turaş Gaz Armatürleri, Kasım
2016 tarihi itibariyle araştırma
faaliyetlerine Ar-Ge merkezi olarak
devam etmektedir. Hâlihazırda 12
TÜBİTAK TEYDEP projesi tamamlamış
ve bu alanda birçok başarılı proje
yürütülmüştür.
Turaş Gaz Armatürleri San. ve Tic.
A.Ş. sosyal sorumluluk anlamında da
önemli faaliyetler yürütmekte, ISO,
BEYSAD (Beyaz Eşya Yan Sanayiciler
Derneği) gibi STK faaliyetlerinde
aktif görevler üstlenmektedir. Firma
bünyesinde, şirket müzelerinden
birinin temelleri atılarak güzel bir
koleksiyon ülkemize kazandırılmıştır.

Proje konusu çift
çıkışlı gaz musluğu için
TPE ye 2012/00495
numarası ile patent
başvurunda bulunulmuş
olup, 21.10.2014 tarihinde
incelemesiz Patent Belgesi
alınmıştır.
299 İSTKA

Dünya Standartlarında
Kaliteli Üretim Sunacak
Yerli, İleri Teknolojili
Endüstriyel Baca Borusu
Üretim Hattı İmalatı
PROJENİN ADI:
Dünya Standartlarında
Kaliteli Üretim Sunacak
Yerli, İleri Teknolojili
Endüstriyel Baca Borusu
Üretim Hattı İmalatı

P

YARARLANICININ ADI:
Sente Makina İnşaat
Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi

rojenin amacı
muadillerine göre
dünyada bir ilk olma
özelliği taşıyacak
endüstriyel baca borusu üretim
hattı imalatını gerçekleştirmektir.
Firma projeyle hem kendi
ekonomisine, hem de ülke
ekonomisine katkı sağlamayı
ve yurt dışı piyasasında da lider
firmalar arasında yerini almayı
amaç edinmiştir. Bu amaç
doğrultusunda firmanın üretim
alt yapısı iyileştirilmiş ve makine
parkuru geliştirilmiştir. Proje
ile gerçekleştiren ve kaynak
kısmı patentinin firmaya ait
olduğu üretim hattı, ülkemiz ve
dünyada endüstriyel baca boru
imalatı gerçekleştiren firmalar
tarafından yüksek talep gören ve
katma değeri yüksek bir makina
hattıdır.
Proje kapsamında CNC torna
tezgâhı ve roll form makaraları
kontur ölçüm cihazı (HandySCAN)
alınmıştır. Makine parkuruna
yapılan yatırım dâhilinde
açığa çıkan personel ihtiyacı
doğrultusunda iki makina
mühendisi, bir teknisyen ve
bir makine operatörü istihdam
edilmiştir. Projede endüstriyel

İSTKA 300

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
595.500,00 TL

baca borusu üretim hattı
imalatı gerçekleştirilmiştir.
Böylece, rakip firmalara göre
%30 daha az maliyetli ve kalite
standartlarına uygun üretim
yapılabilir konuma gelinmiştir.
Firmanın müşteri portföyü %20
artmıştır. Üretilen ürüne yönelik
faydalı model ve tasarım tescili
başvuruları yapılmıştır. Ayrıca,
üretim hattına ait teknik dosya
hazırlanarak CE belgelendirmesi
yapılmış, böylelikle makinenin
Avrupa standartları çerçevesinde
insan sağlığına zarar verecek
bir durumunun olmadığı
belgelendirilmiştir.

Sente Makina İnşaat
Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi

1994’te İstanbul’da kurulan
Sente Makina İnş. San. ve Tic.
Ltd. Şti. 2683 m2 yüzölçümlü
alan üzerinde kurulu, 4.700
m2 yüzölçümlü kapalı alanda
faaliyet göstermektedir.
Firma, 2003 yılına kadar çeşitli
makina ve ekipmanların
yanı sıra suni deri ve plastik
boru makinaları üretimini
gerçekleştirmiştir. 2001
yılından itibaren yürütülen

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%50 - 297.750,00 TL

Ar-Ge çalışmaları neticesinde
havalandırma kanal makinaları
üretimine 2005’te “kare
kanal makinası” ve “kapatma
makinası” ile başlanmıştır. Bu
sürecin devamına plazma kesim
makinesi ile devam edilmiştir.
Kare ve dikdörtgen
makinelerinin üretimi devam
ederken yuvarlak kanal
makinalarının da üretimine
başlanmıştır. Firmanın,
hâlihazırda üretim portföyünde
toplamda 46 çeşit makina
imalatı bulunmaktadır. Sente
Makina ihracatının %60’ını
Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine
gerçekleştirmekte ve sektör
ihracatının büyük bir kısmını
karşılamaktadır.
Firmanın vizyonu; küresel
pazarda yenilikçi, kaliteli
ve sorumlu bir yaklaşımla
rekabet gücü yüksek bir
firma olmaktır. Misyonu ise;
güvenilir ve dinamik bir hizmet
anlayışını benimseyerek
kaliteli ve yenilikçi projelerle
sektöre değer katmaktır.
Sente Makine, havalandırma
kanalları imalat makineleri
üretimi gerçekleştirmektedir.
Standart makinaların yanı

sıra müşterilerden gelen
talepler doğrultusunda yeni
tasarımlar gerçekleştirip imalatı
yapılmaktadır.
Firma, 24 yıllık deneyiminin yanı
sıra yenilikçi yaklaşımıyla da
sürekli sektöre artı değer katacak
projeler geliştirip, rakiplerini
geride bırakarak yurtiçi ve
yurtdışı piyasalarda aranan firma
konumunda yer almaktadır.
Müşteri memnuniyetini hedef
alan firma, yüksek kaliteden
ödün vermeden çalışmalarını
sürdürmekte, satış sonrası teknik
hizmet ve yedek parça temini
konusunda göstermiş olduğu
yeterlilik ile müşterilerinin
güvenini kazanarak uzun dönemli
ve sağlıklı iş ilişkileri neticesinde
Türkiye’yi yurtdışında en iyi
şekilde temsil etmektedir.

Projede endüstriyel baca borusu üretim
hattı imalatı gerçekleştirilmiştir. Böylece, rakip
firmalara göre %30 daha az maliyetli ve kalite
standartlarına uygun üretim yapılabilir konuma
gelinmiştir. Firmanın müşteri portföyü %20
artmıştır.
301 İSTKA

Yerli Üretimde Dünya
Kalitesi Medel Elektrik
Elektronik Makine
Demiryolu Araçları
Üretimi
PROJENİN ADI:
Yerli Üretimde Dünya
Kalitesi Medel Elektrik
Elektronik Makine
Demiryolu Araçları
Üretimi

1

YARARLANICININ ADI:
Medel Elektronik
Elektrik Makine
Demiryolu Araçları
Üretimi ve Pazarlama
Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

994’te kurulan, mevcut
durumda 90 kişiye istihdam
olanağı sunan, ekonomiye
katkı sağlayan Medel
Elektronik’in temel sorunu
büyümesine paralel bir biçimde
fason üretimden kaynaklanan
maliyetlerinin yükselmesi ve
firmanın rekabet gücünün
azalmasıdır. Firma yurt içi ve
yurt dışı pazarlarda rekabet
gücünü artırmak ve faydalı model
belgeli ürünlerinin ticarileşmesini
kolaylaştırmak amacı ile bu projeyi
planlamıştır.
Proje kapsamında proje uygulama
ekibi ve destek sağlayıcı ekiplerin
belirlenmesi, ileri teknoloji
makine-ekipman entegrasyonu,
nitelikli personel istihdamı,
ihracat ve pazarlama kapasitesini
güçlendirme ve hedef pazarların
araştırılması uluslararası fuara
katılım sağlanması çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.
Türkiye’de birçok ürün grubu için
tek tedarikçi konumunda olan
firma, proje ile birlikte faydalı
model belgesi ile tescil edilmiş
çeşitli elektronik ürünlerin seri
imalatına geçerek Ar-Ge ürünlerinin
ticarileştirilmesinde yaşadığı
sorunları çözüme kavuşturmuştur.
Proje kapsamında temin edilen
3 eksen CNC işleme makinesi

İSTKA 302

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
1.270.712,60 TL

ile firma invertör ve endüstriyel
kontrol sistemlerinin çeşitli
mekanik aksamlarını üretim
tesisinde imal etmeye başlamış,
fason üretimden kaynaklı fire
oranı düşmüş, CNC teknolojinin
sağladığı avantaj ile üretim
kapasitesinde artış sağlanmıştır.
3 Serigrafi baskı makinesi, dizgi
makinesi, kürleme fırını ve
konveyör sisteminden oluşan SMD
dizgi hattının temin edilmesiyle
firma elektronik sistemlerin en
önemli bileşenlerinden olan
elektronik kartların seri üretimini
gerçekleştirmiş, elektronik kartı
minimum hata ile imal ederek
fason üretimden kaynaklı sorunlara
çözüm geliştirmiş ve birim
maliyetlerinde düşüş sağlamıştır.
Firma personel sayısında artış
sağlanmıştır. Avrupa pazarlarında
etkinliği artırmak amaçlı olarak
Bulgaristan, Romanya, Avusturya
hedef pazar olarak seçilerek bilgi
envanterleri oluşturulmuştur.
Firma yeni ürünlerinin tanıtımını
gerçekleştirmek, ticari ilişkilerini
güçlendirmek, ihracat için gerekli
altyapıyı oluşturmak amacı ile
Dubai fuarına katılım sağlamıştır.

Medel Elektronik
Elektrik Makine
Demiryolu Araçları

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%47,09 - 598.351,92 TL

Üretimi ve Pazarlama
Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

1994 yılında kurulan Medel
Elektronik Şirketi İstanbul’da
bulunan üretim tesisinde üretilen
400.000’dan fazla ürününü,
yurtiçinin yanı sıra Asya, Ortadoğu
ve Balkanlar’da faaliyet gösteren
satış ve pazarlama ağı ile tüm
dünyanın hizmetine sunmuştur.
Medel Elektronik 35 mühendis
ve 70 tekniker, toplam 120
çalışanı ile İstanbul’da 6500 m2,
Adapazarı şubesinde 1200 m2
‘lik toplamda 7700 m2 kapalı
alanda, AC motor vektör hız
kontrolü, DC motor hız kontrolü,
demiryolu uygulamaları, tersane

uygulamaları, kenar kontrol, gergi
kontrol, kamera kontrol, register
kontrol, otomasyon ve otomasyon
uygulamalarında ihtiyaç duyulan
elektronik ölçüm/kontrol kartları
üretimi ve 25 yıllık tecrübesi ile de
endüstriyel otomasyon uygulamaları
yapmaktadır.
Firmada 1999 yılından itibaren
demiryolu uygulamaları için projeler
yapılmaktadır. TÜVASAŞ, TCDD ve
TÜLOMSAŞ için yapılan çalışmalarda
akü şarj ünitesi, yüksek frekans
akü şarj, enerji besleme ünitesi,
UIC EBU çok gerilimli konvertör,
elektrikli dizi yardımcı inverter
sistemi, iklimlendirme ünitesi,
e72-220 inverter, d72-24 konvertör,
vakum tuvalet, temiz ve atık su
tanklarının otomasyonu, otomatik
kapı revizyonu, yolcu anons sistemi,
yolcu bilgilendirme otomasyonu
ürünleri Medel Elektronik tarafından
projelendirilip, yüksek adetlerde
imalatı ve devreye alınması

sağlanmıştır. Bu ürünler ülkemizde
kullanılan bütün demiryolu
araçlarında kullanılmaktadır.
Üretilen elektronik sistemlerin
tüm Ar-Ge çalışmaları, montaj ve
test aşamaları İstanbul İkitelli’deki
modern tesiste yapılmakta ve
bu ürünler için 7/24 teknik servis
hizmeti sunulmaktadır.

Proje kapsamında proje
uygulama ekibi ve destek
sağlayıcı ekiplerin belirlenmesi,
ileri teknoloji makine-ekipman
entegrasyonu, nitelikli personel
istihdamı, ihracat ve pazarlama
kapasitesini güçlendirme ve
hedef pazarların araştırılması
uluslararası fuara katılım
sağlanması çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.
303 İSTKA

Ar-Ge ve Ür-Ge Faaliyet
Çıktılarının Proses
Modernizasyonu ve Ürün
Kalitesi Standardizasyonu
Temelinde
Ticarileştirilmesi
PROJENİN ADI:
Ar-Ge ve Ür-Ge Faaliyet
Çıktılarının Proses
Modernizasyonu
ve Ürün Kalitesi
Standardizasyonu
Temelinde
Ticarileştirilmesi

P

YARARLANICININ ADI:
Delta İnşaat Turizm
Elektronik Şemsiye
San. Tic. Ltd. Şti.

roje ile bölgede kar
amacı güden işletmelerin
Ar-Ge ve Ür-Ge
faaliyetlerinin üretim
süreçlerinde modernizasyona
dönüştürülerek, ürün kalite
seviyelerinin artırılmasına ve
küresel rekabet koşullarında
üretim yapılmasına katkıda
bulunmak; bölgede faaliyet
gösteren diğer üretici firmalara
yatırım yapma konusunda örnek
teşkil ederek sürdürülebilir
ekonomik ve sosyal kalkınmaya
destek olmak; bölge halkına
yeni bir istihdam olanağı
sağlamak; bölgedeki üretici
firmaların fikri sınai mülkiyet
hakları çerçevesinde ürünlerini
korunmasına örnek teşkil
ederek, ticarileştirilme
aşamasında rekabet piyasasında
avantaj sağlamalarına
katkıda bulunmak ve ulusal
ve uluslararası sektörel
organizasyonlarda yer alarak
firma kapasite ve yetenekleri
ile Türk mühendisliğinin ve
Türk ürünlerinin kalitesini
yabancı müşterilere tanıtmak
amaçlanmıştır.

İSTKA 304

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
376.360,00 TL

Firma, bütün dev şemsiye
üretimlerini proje bazlı olarak
talebe ve ihtiyaca göre tek
seferlik ve farklı ölçülerde
üretmektedir. Firma ArGe ve Ür-Ge faaliyetleri
sonucunda üretim süreçlerinde
iyileştirilebilecek alanları tespit
etmiş ve ürünlerde kalite
standardizasyonunu sağlayarak
yurtiçi ve yurtdışı satış ve
servis hizmetini artırmayı amaç
edinmiştir.
Proje ile birer adet CNC kontrollü
pvc çizim ve kesim makinası
ve özel imalat vakumlu PVC
membran kesim tezgahı alımı,
1 adet yüksek frekans PVC
membran kaynak makinası
alımı, 1 adet özel imalat PLC
kontrollü otomatik profil
hizalama işaretleme ve delme
makinası alımı, 1 adet PLC
kontrollü şerit testere alımı,
1 adet freze tezgahı alımı, 1
adet tek kademeli pistonlu
hava kompresörü alımı
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca
dört kaynakçıya profesyonel
kaynak eğitimi aldırılmış ve
genel imalatın kontrolü ve PVC

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%50 – 188.180,00 TL

artışı ile birlikte Orta ve Batı
Avrupa’ya ihracata başlanması
hedeflenmiştir. Proje sonucunda
firmanın 2017 cirosu 2015 yılının
cirosunun 3 katına çıkmıştır.

Delta İnşaat Turizm
Elektronik Şemsiye
San. Tic. Ltd. Şti.

çizim ve kesim makinasının
kullanımı için bir makine
teknikeri istihdam edilmiştir.
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
ve CE belgeleri başvurusu
yaparak kurumsal yapının
geliştirmesi amaçlanmıştır.
TÜYAP Yapı Fuarı ve uluslararası
CNR EXPO R+T Kapı Pencere
Gölgelendirme Fuarına katılım
sağlanmıştır. Hedef pazar olarak
belirlenen Türki Cumhuriyetleri
ve Ortadoğu öncelikli
olarak, üretimdeki kalite

1994 yılından beri üretilmekte
olan Delta Parasol Dev Şemsiye,
şehir şebeke su basıncı ile
hızlı, kolay ve otomatik açılıp
kapanan, dünyada eşi benzeri
olmayan ve firma adına tescilli
dev bir şemsiye çözümüdür.
Delta Parasol Dev Şemsiye
her türlü ticari, resmi ve özel
kullanıma ait açık alanlarda
kullanılabilmektedir.
					
				

Bölgedeki üretici firmaların fikri sınai mülkiyet
hakları çerçevesinde ürünlerini korunmasına örnek teşkil
ederek, ticarileştirilme aşamasında rekabet piyasasında
avantaj sağlamalarına katkıda bulunmak ve ulusal ve
uluslararası sektörel organizasyonlarda yer alarak firma
kapasite ve yetenekleri ile Türk mühendisliğinin ve Türk
ürünlerinin kalitesini yabancı müşterilere tanıtmak
amaçlanmıştır.

305 İSTKA

Pul Ayırıcı ve Pul
Yükleyici Robotlu Pres
Seri Üretim Projesi
PROJENİN ADI:
Pul Ayırıcı ve Pul
Yükleyici Robotlu Pres
Seri Üretim Projesi

YARARLANICININ ADI:
Özkoç Hidrolik Makine
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
822.248,00 TL

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%50 – 411.124,00 TL

P

rojenin genel amacı
2011-2016 Ulusal Bilim,
Teknoloji ve Yenilik
Stratejisi kapsamında
belirlenen ”ürettiği bilgi ve
geliştirdiği teknolojileri, ülke
ve insanlığın yararına yenilikçi
ürün, süreç ve hizmetlere
dönüştüren Türkiye” şeklinde
belirlenmiştir. Proje kapsamında
Türkiye Sanayi Strateji
Belgesi’nde belirtilen “orta ve
ileri teknolojiye sahip ürünlerde
Avrasya’nın üretim üssü olmak”
vizyonu ile “Türk sanayisinin
rekabet edebilirliğinin ve
verimliliğinin yükseltilerek,
dünya ihracatından daha
fazla pay alan, ağırlıklı olarak
yüksek katma değerli ve ileri
teknolojili ürünlerin üretildiği,
nitelikli iş gücüne sahip ve aynı
zamanda çevreye ve toplama
duyarlı bir sanayi yapısına
dönüşümü hızlandırmak”
hedefleri belirlenmiştir. Ülkemiz
için ortaya konulan bu vizyon
ve hedeflere paralel olarak
makine imalat sektöründe
faaliyet gösteren firma,
takım tezgahlarının üretimini

İSTKA 306

yapmaktadır. Firma, fabrikalar
için söylenen “fabrika yapan
fabrika” deyimi çerçevesinde
30 ton ile 7000 ton kapasiteleri
arasındaki hidrolik presleri
üretmektedir.

Özkoç Hidrolik
Makine Sanayi ve
Ticaret A.Ş.

50 yıllık bilgi birikimine sahip
olan Özkoç Hidrolik,1984 yılında
anonim şirkete dönüşerek

kurumsallaşma yolunda ilk
adımını atmıştır. Uğraş alanı
hidrolik presler olan firma,
son 10 yılda değişik tip ve
kapasitede 30 tondan 7 bin
tona kadar 122 çeşit hidrolik
pres üretmiştir. Firmanın
ortalama yıllık fiili kapasitesi
70 hidrolik pres/yıldır. 75
çalışanı ve 7 mühendisi ile
1999 yılından beri TÜBİTAK
kapsamında 9 proje
yürütmüştür.

Projenin genel amacı 2011-2016 Ulusal Bilim,
Teknoloji ve Yenilik Stratejisi kapsamında belirlenen
”ürettiği bilgi ve geliştirdiği teknolojileri, ülke ve insanlığın
yararına yenilikçi ürün, süreç ve hizmetlere dönüştüren
Türkiye” şeklinde belirlenmiştir.
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Çocuk Korumalı
Kapak
Ticarileştirilmesi
Projesi
PROJENİN ADI:
Çocuk Korumalı Kapak
Ticarileştirilmesi Projesi

A

YARARLANICININ ADI:
Plastaş Kalıp ve Plastik
San. Tic. A.Ş.

r-Ge ve yenilik
çalışmaları
sanayide
rekabetçi, ileri
teknolojiye dayalı, yüksek
katma değerli üretim
yapısına geçişte büyük
önem taşımaktadır. Bu
dönüşümün sağlanmasında
İstanbul’da yürütülen Ar-Ge
ve yenilik faaliyetlerinin
ticarileştirilerek bölge
ve ülke için ekonomik
değer yaratması önem
arz etmektedir. Bu proje
ile birlikte hem şirketin
ve sektörün inovasyon
kabiliyetini arttırması,
hem de inovasyonun
ticarileştirilerek ekonomik
değer oluşturulması
açısından katkı yapılması
amaçlanmaktadır.
Firmanın faydalı modeline
sahip olduğu çocuk
korumalı kapak üretimi
ve pazarlanması bu
projenin kapsamını
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SÖZLEŞMENİN
TOPLAM BÜTÇESİ:
701.090,00 TL

teşkil etmektedir. Bu
kapak, çocuk korumalı
olduğundan bütün tehlikeli
maddelerin ambalajlarında
kullanılabilmektedir. Bu
kapsamda proje, ambalaj
kapaklarına yönelik olarak
Ar-Ge ve yenilik çalışmaları
sonucu tasarlanmış ve
faydalı modeli alınmış bir
kapak mekanizmasının
ticarileştirilmesine
yöneliktir. Projenin
özel hedefi bu ürünü
ticarileştirmek, gerek
Türkiye gerekse dünya
pazarına sunabilecek bir
altyapıyı oluşturmaktır.
Proje süresince yapılan
faaliyetler ile şirketin
satışlarının, gelirlerinin
ve ihracatının artması;
ülkemize ekonomik
değer oluşturarak katkıda
bulunulması projenin
bir diğer hedefidir. Bu
kapsamda; proje ekibi
oluşturulmuş, satın alma

AJANS SÖZLEŞME
DESTEK ORANI
VE TUTARI:
%50- 350.545,00 TL

faaliyetleri gerçekleştirilmiş,
kalıp üretimi ve seri üretim
altyapısı oluşturulmuş ve
ticarileştirme faaliyetleri
gerçekleştirilmiştir.
Firma proje kapsamında
ekipman alımını ve
seri üretim için altyapı
çalışmalarını tamamlamış;
yurtiçi ve yurtdışı firmalar
ile görüşerek ürün
tanıtımını sağlamıştır.
Ayrıca Avrasya fuarında
ürün tanıtımı yapılmıştır.

Plastaş Kalıp ve
Plastik San. Tic.
A.Ş.

Türkiye’nin uluslararası
standartlara uygun, ilk
ve tek geri dönüşümlü
katlanabilir kasaları Düzce
OSB’de en son teknoloji
ile kurulu olan Plastaş
tesislerinde üretilmektedir.
Ambalaj sektörünün öncü
firmalarından Plastaş,
kimya, temizlik ürünleri,

kozmetik, meşrubat ve su
sektörlerine sağladığı yenilikçi
kapak ürünlerine katlanabilir
kasa ürünlerini katarak
ürün gamını genişletmiştir.
Katlanabilir kasalar geri
dönüşlü ambalaj malzemeleri
ailesinin çok önemli bir
üyesi olup, gelişmiş ülke
pazarlarındaki kasaların hemen
hemen tamamı katlanır
kasalardan oluşmaktadır.
Plastaş, Odesa’nın katlanabilir
kasa tesislerini ve sahip
olduğu patent ve faydalı
modellerinin kullanım hakkını
2015 yılı başında satın
almıştır. Odesa’nın katlanabilir
kasaların geliştirilmesi ve
pazarlamasında deneyimli
elemanlarını da bünyesine
katan Plastaş, kapak geliştirme,
tasarım ve üretimindeki
araştırmacı ve yenilikçi
politikasını katlanabilir kasalar
konusunda da sürdürecektir.
Plastaş ürünleri fikir
aşamasından alarak kendi

ekibiyle geliştirme, geliştirdiği
ürünlerinin kalıplarını kendi
modern tesislerinde üretme ve
modern enjeksiyon tesislerinde
son ürünleri üretip müşteri
hizmetine sunma yeteneğine
sahip entegre bir üreticidir.
Fabrika Düzce Organize Sanayi
Bölgesi’nde 20.000 m2 ‘lik
alanın üzerine kurulu, 3.000 m2
‘lik üretim tesisidir. Kapasitenin
artması paralelinde 10.000 m2
‘lik bir tesis haline gelecektir.

Firmanın faydalı
modeline sahip olduğu çocuk
korumalı kapak üretimi ve
pazarlanması bu projenin
kapsamını teşkil etmektedir.
Bu kapak, çocuk korumalı
olduğundan bütün tehlikeli
maddelerin ambalajlarında
kullanılabilmektedir.
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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.

