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SUNUŞ

SUNUŞ
İstanbul’un bir dünya şehri olarak rekabet gücünün artmasına öncülük
eden Kalkınma Ajansı’mız; bütün paydaşlarıyla işbirliği içerisinde şehrimizin
potansiyelini hayata geçirmek, kalkınma vizyonu ve stratejilerini tüm
İstanbullular ile birlikte belirleyebilmek ve uygulayabilmek adına önemli
çalışmalara imza atıyor.

İstanbul Kalkınma Ajansı; katılımcılığı benimseyerek ortak aklı temsil etme;
işbirliği ağlarının merkezinde yer alarak kaynakları İstanbul için ortak değere
dönüştürme misyonu ve küresel kent İstanbul için çalışan, insan odaklı
ve çevreye duyarlı, etkili ve yön veren bir çözüm merkezi olma vizyonu
çerçevesinde İstanbul’a hizmet etmektedir.

Ajansımız faaliyetlerini katılımcı, yenilikçi, tarafsız, şeffaf, çözüm odaklı,
verimli, güvenilir, hesap verebilir, bilimsel, çevresel ve kültürel değerlere
duyarlı bütüncül bir yaklaşımla sürdürüyor.

29 Aralık 2017 tarihinde üç farklı Mali Destek Programı çağrısına çıkan
Ajansımız, bu programlara 180 milyon TL’lik bir bütçe ayırmıştır.

İnsan odaklı, etkili ve yön verici bir çözüm merkezi olma vizyonuyla,
şehrimizin sorunlarını ve potansiyelini tespit etmeye yönelik analiz, araştırma
ve raporlama çalışmaları gerçekleştiriyor.
Ajansımız; bu anlayışla bölgesel ilerlemeye ivme kazandırmak,
sürdürülebilirliği sağlamak ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak
amacıyla 29 Aralık 2017 tarihinde üç farklı Mali Destek Programı çağrısına
çıkmış ve bu programlar için 180 milyon liralık kaynak tahsis etmiştir.
2008 yılında kurulan İstanbul Kalkınma Ajansımız, odaklandığı alanlarda
bugüne kadar elde ettiği köklü birikim ve tecrübelerle, bundan sonraki
süreçte de paydaşları ile işbirliği ve koordinasyon halinde yeni programları
hayata geçirmeye devam edecektir.
Şehrimize ve ülkemize örnek teşkil edebilecek uygulamaların ve sonuçlarının
derlendiği bu eserde yer alan projelerin İstanbul’umuza faydalı olacağına,
daha büyük ve güzel projelerin önünü açacağına yürekten inanıyorum.
Başta Yönetim Kurulumuz ve Ajans personelimiz olmak üzere projelerde
emeği geçen tüm kişi ve kurumlara en içten duygularla teşekkür ediyorum.
ALI YE RLIK AYA
İS TANBUL VALISI
İS TANBUL K ALKINM A A JANSI
YÖNE TIM KURULU BA ŞK ANI

6

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından, İstanbul’un katma değeri, teknoloji ve
bilgi yoğunluğu yüksek ürün ve hizmetler ile küresel ekonomide söz sahibi
olabilmesi ve küresel değer zincirinde üst sıralarda yer alabilmesi için yenilik
ve yaratıcılık odaklı ekonomik yapıya dönüşümün desteklenmesi amacıyla
ilan edilen Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında
34 adet proje, İstanbul girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesini sağlamak
ve teknoloji, yenilik ve yaratıcılık odaklı girişimciliğin desteklenmesi
amacıyla girişimlerin finansmana erişiminin, hızlı büyümesinin ve
uluslararasılaşmasının sağlanması için işbirliğine dayalı, sürdürülebilir destek
mekanizmalarının kurulması ve geliştirilmesi amacıyla Girişimcilik Mali
Destek Programı kapsamında 16 adet proje, İstanbul’da yaşayan çocuk ve
gençlerin orta ve uzun vadede ekonomik ve sosyal yapıdaki dönüşümü
yönlendirecek şekilde donanımlı bireyler olmalarını sağlamak ve iyi olma
hallerinin arttırmak amacıyla Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı
kapsamında 31 adet proje desteklenerek hayata geçirilmiştir.
2018 Yılı Mali Destek Programları kapsamında yürütülmüş olan projelerin
ülkemize ve İstanbul’umuza hayırlı olmasını temenni eder, projeleri
hazırlayıp uygulayan tüm kurumlara ve projeleri izleyip değerlendiren Ajans
personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunarım. Başarılı
çalışmalarını önümüzdeki dönemlerde de sürdürmelerini dilerim.
İSM AIL ERK A M TÜZG EN
IS TANBUL K ALKINM A A JANSI
G ENEL SEKRE TERI
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YÖNE TİCİ ÖZE Tİ

YÖNE TİCİ ÖZE Tİ

2018 yılı programlarına yapılan toplam 465 başvuru için Ajans’tan talep edilen destek tutarı ve projelerin toplam bütçe tutarlarının
program bazında dağılımı ise şu şekildedir:

Başvuru
Sayısı

Talep Edilen Destek
Milyon TL

Proje Toplam Bütçesi
Milyon TL

181

234,64

329,52

Destek Tutarı

Girişimcilik
Mali Destek Programı

52

50,42

71,78

Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul
Mali Destek Programı

80.000.000

Çocuklar ve Gençler
Mali Destek Programı

232

236,64

329,52

Girişimcilik
Mali Destek Programı

40.000.000

TOPLAM

465

522,01

680,52

Çocuklar ve Gençler
Mali Destek Programı

60.000.000

2018 Yılı Mali Destek Programları kapsamında, 29 Aralık 2017
tarihi itibarıyla kâr amacı gütmeyen kurumlara yönelik olmak
üzere toplam 180 milyon TL kaynak tahsis edilmiş olan 3 adet
program için ilâna çıkılmıştır. İlâna çıkılan programlar aşağıdaki
gibidir:
Program Adı

Bu programlar kapsamında; kamu kurumlarından sivil
toplum kuruluşlarına üniversitelerden yerel yönetimlere
kadar çok geniş bir kitleye projelerini hayata geçirme imkânı
sunulmaktadır. Programların hedefleri şu şekildedir:
Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı genel
hedefi; İstanbul’un katma değeri, teknoloji ve bilgi yoğunluğu
yüksek ürün ve hizmetler ile küresel ekonomide söz sahibi
olabilmesi ve küresel değer zincirinde üst sıralarda yer
alabilmesi için yenilik ve yaratıcılık odaklı ekonomik yapıya
dönüşümünün desteklenmesidir.
Girişimcilik Mali Destek Programının genel hedefi; İstanbul
girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesidir.
Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programının genel hedefi;
İstanbul’da yaşayan çocuklar ve gençlerin orta ve uzun
vadede dönüşen ekonomik ve sosyal yapıya entegrasyonunu
sağlayacak şekilde iyi olma halinin artırılmasıdır.

Projelerin Mali Destek Programı Türüne Göre Dağılımı

Program Adı
Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul
Mali Destek Programı

2018 yılı programları başvuru sahipleri arasında Kaymakamlıklar, kamu kurumlarının il müdürlükleri, 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, enstitüler, Sanayi Odası , kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları, birlikler, odalar, meslek örgütleri ve Sivil Toplum Kuruluşları yer almakta olup hukuki statülerine göre dağılımı yandaki
grafikte gösterilmiştir.

Yenilikçi ve
Yaratıcı İstanbul

Girişimcilik

Çocuklar ve
Gençler

37

17

35

SÖZLEŞMELER
Başarılı olan toplam 89 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
sebebiyle proje sahiplerinden 8 adedi ile sözleşme imzalanamamıştır.
Sözleşmeye bağlanan 81 adet projenin program bazında Ajans tarafından verilmiş olan destek miktarı ile projelerin toplam (sözleşme)
bütçeleri aşağıda verilen tabloda yer almaktadır.

Projelerin Hukuki Statülerine Göre Dağılımı

13

34

Yerel
Yönetim

Üniversiteler

Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul

Girişimcilik

Çocuklar ve Gençler

34

16

31

Sözleşme Bütçesi

57.628.083,37 TL

19.669.421,56 TL

32.901.454,13 TL

2018 yılı Mali Destek Miktarı

42.818.797,84 TL

13.819.116,23 TL

28.054.451,12 TL

Desteklenen Proje Sayısı

2018 yılı Mali Destek Programları kapsamında desteklenen projelerin uygulanması neticesinde;
Toplam 698.664 kişi projelerden doğrudan faydalanmış, 3165 adet eğitim verilmiş, 365 adet Yenilikçi Hizmet/Model/Uygulama
geliştirilmiş, 141 adet Ortak Kullanım Alanı kurulmuş, 205 Kurum /Kuruluş/İşletme ile Ortaklık Kurulmuş/ İşbirliği yapılmış, 66 adet ArGe / Ür-Ge Merkezi ve Laboratuvar kurulmuş, 446 kişiye Sürekli ve Geçici İstihdam sağlanmıştır.

2018 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARINA
YAPILAN BAŞVURULAR

Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında , 577.392 kişi projelerden doğrudan yararlanmış olup , 466 adet eğitim
verilmiştir. Kurulan ortak kullanım alanı sayısı 54 iken , kurulan Ar-Ge / Ür-Ge Merkezi ve Laboratuvar sayısı 66’dır. Program sonunda
71’ i geçici 108’i sürekli olmak üzere toplam 179 kişiye istihdam sağlanmıştır. Geliştirilen yenilikçi Hizmet/Model/Uygulama sayısı
206’dır.

2018 Yılı Mali Destek Programlarının başvuruları Kalkınma
Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden kabul edilmiştir.
Başvurusunu KAYS sistemi üzerinden tamamlayan ve başvuru
kabul sürelerinin son günü itibarıyla taahhütname teslimini
yapan 465 başvuru ön incelemeye alınmıştır.
Ajansımıza yapılan proje başvuruları değerlendirilmiş olup
89 adedi İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu tarafından
başarılı bulunmuş ve desteklenmesi kararlaştırılmıştır. Başarılı
bulunan projelerin mali destek programı türüne göre dağılımı
yandaki grafikte gösterilmiştir.
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Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında,16.335 kişi projelerden doğrudan yararlanmış olup,443 adet eğitim verilmiştir.32 adet
ortak kullanım alanı kurulmuş olup,205 Kurum /Kuruluş/İşletme ile Ortaklık Kurulmuş/ İşbirliği yapılmıştır. Program sonunda 212’si
geçici 55’i sürekli olmak üzere toplam 267 kişiye istihdam sağlanmıştır. Geliştirilen yenilikçi Hizmet/Model/Uygulama sayısı 206’dır.

Kamu
Kurumu

Birlik-Meslek
Kuruluşları

STK

17

3

22

Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında,104.937 kişi projelerden doğrudan yararlanmış olup,2256 adet eğitim
verilmiştir. 55 adet ortak kullanım alanı kurulmuş ve 53 adet Yenilikçi Hizmet/Model/Uygulama geliştirilmiştir.
Desteklenen projeler kapsamında doğrudan faydalanıcı genç/çocuk/kadın/engelli/yaşlı sayıları aşağıda gösterilmiştir.
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698.664
Doğrudan Faydalanıcı
Sayısı

89.303
Doğrudan Faydalanıcı
Çocuk Sayısı

1.258
Doğrudan Faydalanıcı
Engelli Sayısı

27.446
Doğrudan Faydalanıcı
Genç Sayısı

31.371
Doğrudan Faydalanıcı
Kadın Sayısı

623
Doğrudan Faydalanıcı
Yaşlı Sayısı
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YENILIKÇI VE
YAR ATICI
İSTANBUL
M ALİ DES TEK PROG R A MI
2018 yılı Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul
Mali Destek Programı kapsamında
34 adet projeye toplamda 42.818.797,84 TL
bütçe desteği sağlanmıştır.
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KOBİ’ LER G ELECEKLE
BULUŞUYOR: DIJITAL
DÖNÜŞÜM MERKEZI
PROJE HAKKINDA

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
Türk Girişim ve İş
Dünyası Konfederasyonu
(TÜRKONFED)
P RO J E O R TA K L A R I
İstanbul Valiliği, Tüm
Girişimci ve İş Mentorları
Derneği
P RO J E IŞ T I R A KÇI L E R I
Endeavor Etkin Girişimci
Destekleme Derneği,
Boğaziçi Üniversitesi
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
1.308.850 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%75
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
981.637,04 TL
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KOBİ’ler; Türkiye’de çalışan sayısı
bakımından toplam girişimlerin
%99,8’ini, istihdamın %76’sını, katma
değerin %54’ünü, yatırımların %50’sini ve
üretimin %56’sını oluşturmaktadır. 2012
yılı itibarıyla KOBİ’ler banka kredilerinin
%25’ini kullanmakta ve ihracatın %60’ını
gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla
yenilik ve yaratıcılık odaklı ekonomik
yapının tesisini sağlamak için KOBİ’lerin
de dijital dönüşümünü sağlamak bir
zorunluluk olarak görünmektedir.
Proje kapsamında; KOBİ’lerin çağın
gerekliliklerine uygun dijitalleşme
becerileri, mevcut dijitalleşme
durumlarının ölçülmesi ve ortaya
koyulması hedeflenmiş olup eşleştirme
ve finansmana erişim faaliyetleriyle
KOBİ’lerin dijitalleşmelerine katkı
sağlanmıştır. Ayrıca, proje sonunda
yapılan değerlendirme çalışması ile de
projenin dijitalleşmeye, dijitalleşmenin
verimlilik ve kârlılığa etkisi analiz
edilmiştir. Proje ile; İstanbul’un genel
yenilik iklimine, yenilik ve yaratıcılık
odaklı ekonomik yapıya kavuşmasını 2
yönlü destekleyerek İstanbul’un katma
değeri, teknoloji ve bilgi yoğunluğu
yüksek ürün ve hizmetler ile küresel
ekonomide söz sahibi olabilmesine ve
küresel değer zincirinde üst sıralarda
yer alabilmesine katkı sağlamak
icin KOBİ’lerin dijital dönüşümünün
gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

YENİLİKÇİ VE YAR ATICI İS TANBUL

149

PRO JENIN
A M ACI

Dijital dönüşüm yol
haritası oluşturulan
KOBİ sayısı

KOBİ’lerin dijital
dönüşümünü
gerçekleştirmek.

ve İş Mentorları Derneği, Boğaziçi
Üniversitesi ve Endeavor Türkiye yer aldı.
• TeknoKOBİ’ler, uzmanlar, DDM
danışma kurulundan oluşan mentorlar
toplamda 124 KOBİ’ye 218 saat
mentörlük yaptı.
• Yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında
yapılan 17 farklı Dijital Sohbetler
etkinliğine 225 kişi katıldı.
• 7 adet Organize Sanayi Bölgesi
bilgilendirme ziyaretine 142 kişi katıldı.
• Gerçekleştirilen 23 STK ziyaretinde
toplamda 247 kişiye ulaşıldı. 247
kişinin içerisinde 187 adet farklı KOBİ
ve kuruma bilgi verildi.
• Program süresince 416 farklı kurum
ile etkileşime geçildi. Merkezin toplam
faydalanıcı (kişi bazında) sayısı 896’dır.
• Proje süresince toplam 149 KOBİ’nin
dijital dönüşüm konusundaki durumu
analiz edilerek, ihtiyaçları belirlenmiş
ve her bir KOBİ’ye özel yol haritası
oluşturulmuştur.
• Dijital yol haritası oluşturulan kobiler
yerli teknoloji tedarikçileri olan
Tekno-KOBİ’ler ile eşleştirilerek, dijital
dönüşüm konusunda faaliyet gösteren
yerli KOBİ’ler de desteklenmiştir.

2018-2020 programı süresince;

Mayıs 2020 itibarıyla;

Ekonominin can damarı KOBİ’leri
gelecekle buluşturmak amacıyla Türk
Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu
(TÜRKONFED) tarafından geliştirilen
Dijital Dönüşüm Merkezi Projesi,
İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) 2018
Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek
Programı kapsamında hayata geçirildi.
TÜRKONFED tarafından yürütülen
projenin tanıtımı 26 Şubat 2019 tarihinde
gerçekleştirildi. Türkiye İş Bankası’nın da
katkılarıyla Beyoğlu’nda faaliyete geçen
DDM’nin proje ortakları ve iştirakçileri
arasında İstanbul Valiliği, Tüm Girişimci

Projenin tamamlanmasını müteakip;
TURKONFED yürütücülüğünde Turkiye
İş Bankası iş birliğinde ve BANDWITT
çözüm ortaklığında başlayan DDM
2020 projesi ile, KOBİ’lere pandemi
döneminde bir acil durum hattı olarak
hizmet vermeyi hedefledi. 2018
yılında İstanbul Kalkınma Ajansı’nın
destekleriyle hayata geçirilen Dijital
Dönüşüm Merkezi 1.5 yılı aşan
deneyimini, dijitalleşme skoru ve
dijitalleşme yol haritalarını Türkiye’nin
her yerinden firmanın erişimine açtı.
Dijitalleşme skorunu ve yol haritalarına

kapsamlı bir ankete verdikleri sorular
sonucunda gören ilk 100 firmaya bire
bir koçluk hizmetinin ücretsiz olarak
verilmesi hedeflendi. Süreç sonunda
Türkiye’nin 23 farklı şehrinden 125 firma
bire bir koçluk hizmetinden ücretsiz
olarak faydalandı. 2021 OBİ Projesi ile
sürdürülen Dijital Dönüşüm faaliyetleri
TURKONFED yürütücülüğünde Türkiye
İş Bankası iş birliğinde ve BANDWITT
çözüm ortaklığında devam etmektedir.
KURUM HAKKINDA
Bölgesel ve sektörel iş dünyası temsil
örgütlerinin çatı kuruluşu olan Türk
Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu
(TÜRKONFED), gönüllülük esasına göre
kurulmuş bağımsız bir sivil toplum
kuruluşudur. TÜRKONFED, Türkiye’nin
her bölgesine yayılmış etkin üye yapısı
ve sayısı ile Türkiye’nin en büyük iş

dünyası örgütleri içinde yer almaktadır.
Bağımsız ve gönüllü yapısı dikkate
alındığında Türkiye’nin en büyük sivil
toplum örgütü olan TÜRKONFED;
gücünü ve etkinliğini, iş insanlarının üye
olduğu federasyon ve derneklerinden
alarak çatısı altında 26 bölgesel, 4
sektörel olmak üzere 30 federasyon, 271
dernek üzerinden 40 bine yakın şirket
bulundurmaktadır.
TÜRKONFED; federasyonlarına bağlı her
bir derneğin, kendi bölgesinde yarattığı
katma değerin toplamı olarak, kurumlar
vergisinin yüzde 86’sını karşılayarak,
Türkiye dış ticaretinin yüzde 83’ünü
gerçekleştirerek, tarım ve kamu dışı
kayıtlı istihdamın yüzde 55’ini sağlayarak,
7 milyon kişiye istihdam alanı sağlayarak
Türkiye ekonomisine artı değer
yaratmaktadır.
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EKLEMELI İM AL AT
EĞITIM VE AR A Ş TIRM A
MERKEZI (EK A M)
PROJE HAKKINDA
Metal eklemeli imalat parça hafifliği,
malzeme sarfiyatı eniyilemesi,
Endüstri 4.0 entegrasyonu ve daha
önce üretimi mümkün olmayan
tasarımların hayata geçirilebilmesi için
kritik teknolojiler arasındadır. İstanbul
Teknik Üniversitesi bünyesinde proje
başvurusu aşamasında metal eklemeli
imalat kabiliyeti olmaması ve bu konuda
ARGE çalışmalarını yapmak isteyen
akademisyen, lisansüstü öğrenci ve
firmaların talepleri doğrultusunda proje
ortaya konmuştur.

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
İstanbul Teknik
Üniversitesi (İTÜ)
P RO J E O R TAĞ I
Bezmialem Vakıf
Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi
P RO J E IŞ T I R A KÇI L E R I
Aselsan Elektronik Sanayi
ve Ticaret A.Ş., Yeni
Diş Ağız ve Diş Sağlığı
Merkezi, TAI-TUSAŞ-Türk
Havacılık ve Uzay Sanayii
A.Ş.

Vizyon

S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
1.988.659,94 TL

Misyon

A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%75
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
1.491.479,53 TL
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Ülkemizde birçok yüksek bütçeli yatırım
eklemeli imalat merkezleri kurulması
için yapılmıştır. Bağlayıcı püskürtmeli
eklemeli imalat ise bu detayda ilk
defa İSTKA sayesinde İTÜ bünyesinde
kurulmuştur. Bağlayıcı püskürtme
yöntemi ile alternatif eklemeli imalat
metotlarına göre daha düşük maliyetli
imalat ve de kaynaklanamayan
malzemelerin imalatları mümkün hale
gelebilmektedir. Bu motivasyon da
parça maliyetlerinin önemli olduğu
farklı sektörlerin de eklemeli imalatı
süreçlerine dahil etmesi beklentisini
taşımaktadır.

Eklemeli İmalat Eğitim ve Araştırma
Merkezi Laboratuvarı eklemeli imalat
proseslerinden faydalanarak İstanbul
ve Türkiye’de katma değeri yüksek
teknolojik ürünler gelişimine katkı
sağlamayı hedeflemektedir.

İTÜ EKAM, eklemeli imalat alanında
araştırma projeleri yürüterek ve ortak
çalışmaların parçası olarak, sanayi ile
iş birliklerinde bulunmayı ve eğitim
faaliyetleri düzenleyerek kalifiye iş
gücüne katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Projenin Amaçları
Bağlayıcı püskürtme yöntemiyle metal
eklemeli imalat yapabilme kabiliyetinin
elde edilmesi.

YENİLİKÇİ VE YAR ATICI İS TANBUL
imza atmıştır. Bünyesinde 400’den fazla
laboratuvar ve 17 araştırma merkezi
bulunmaktadır. 25 akredite mühendislik
programı ile dünyanın en fazla ABET
Akreditasyonuna sahip üniversitesidir.

PRO JENIN
A M ACI

Uluslararası Ortak Lisans Programımıza
katılan öğrenciler eğitimlerinin yarısını
ABD’deki anlaşmalı üniversitelerde
tamamlayarak çift diploma almaya
hak kazanmaktadır. Birçok bölümde
çift ana dal ve yan dal imkânı
sunan üniversitemiz, 1.000’e yakın
anlaşmasıyla Türkiye’nin en fazla
sayıdaki Erasmus değişim programına
sahiptir.

İstanbul ve
Türkiye’de katma
değeri yüksek
teknolojik ürünler
gelişimine katkı
sağlamak amacıyla
metal eklemeli
imalat kabiliyetinin
geliştirilmesi

Eklemeli imalat üzerine eğitimlerin
düzenlenmesi ve yetişen mühendislerin
bu uygulamaları endüstride tatbik
etmesi.
Yapılan Faaliyetler
• Bağlayıcı püskürtme eklemeli imalat
prosesinin çalışılmasına uygun
altyapının kurulması.
• Dental protez ve üstyapı parçaların
tasarım ve bağlayıcı püskürtme
eklemeli imalat çalışmaları.
• Farklı metal alaşımların bağlayıcı
püskürtme eklemeli imalat çalışmaları.
• İstanbul Teknik Üniversitesi seçmeli
eklemeli imalat lisansüstü dersinin
senatoya sunulup müfredata
sokulması.
• Eklemeli imalat üzerine herkesin
katılabildiği İTÜ Makina Fakültesinde
düzenlenmiş eğitim seminerleri ve
online webinar.
• Uluslararası konferans katılımları
ile yapılan çalışmaların sunulması
faaliyetleri.

Proje kapsamında
doğrudan
faydalanıcı kişi sayısı

İTÜ, bünyesindeki ARI Teknokent’te
yürütülen 2.500’den fazla Ar-Ge projesi
ile bir bilim-sanayi-teknoloji yuvasıdır.
Bunun yanı sıra “girişimcilik ekosistemi”
olarak anılan İTÜ Çekirdek ile girişimci
öğrenciler desteklenmektedir.

Metal eklemeli imalat yöntemlerine
uygun tasarımların geliştirilebilmesi.
İmal edilen parçaların analiz ve
karakterizasyonlarının yapılabilmesi.
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• Yüksek Lisans öğrencileri
araştırmalarını yürütmektedirler.
• Endüstri ile teknik fizibilite çalışmaları
yürütülmekte ve ARGE projeleri
hazırlanıp sunulmaktadır.
Bu çalışmaların sonucunda endüstrinin
esnek üretime geçiş sürecini
hızlandırmak, üretim maliyetlerini
düşürmek, katma değeri yüksek
ürünlerin imal edilebilmesini sağlamak
ve endüstrinin ihtiyaç duyduğu
eğitimlerin karşılanması beklenen
faydadır. Verilen eğitim faaliyetleri
sonucunda endüstrinin ihtiyaç duyduğu
eğitimli personel sayısında artış
sağlanması beklenen faydalardandır.
Özgün çalışmalar ile ülkemizdeki
akademik çıktıların etkisini arttırmak
ve lisans ve lisansüstü araştırmacıların
yüksek teknoloji projelere dahil edilmesi
planlanmış beklenen faydalardır.

İTÜ’de İlk küp uydu, ilk elektrikli minibüs,
hidrojen ile çalışan ilk tekne, ilk insansız
otomobil, ilk yerli bilgisayar üretilmiştir.
Ayrıca Türkiye’nin ilk televizyon yayını
İTÜ’den yapılmış, ilk üniversite radyosu
yine üniversitemizde kurulmuştur.
İTÜ’nün kurumsal tarihi, entelektüel
hafızası ve sahip olduğu seçkin ortam,
geçmişten geleceğe uzanan güçlü bir
köprüdür. Çağın gereklerine uygun
biçimde gelişimi, yenilikçi bakış açısı
ve dünyayla ilişki kurmayı önemseyen
yapısıyla İTÜ; dünün, bugünün ve yarının
üniversitesidir.
2023 yılında kutlayacağımız
Cumhuriyetimizin 100. yılı, aynı
zamanda İTÜ’nün de 250. yıldönümü
olacaktır.

KURUM HAKKINDA

• Hacettepe Üniversitesi, Gebze
Teknik Üniversitesi, Bezmialem Vakıf
Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi
ve İTÜ akademisyenleri ile yapılan
çalışmalar.

Dünyanın en eski teknik
üniversitelerinden biri olan İTÜ’nün
adı, mühendislik ve mimarlık öğretimi
ile özdeşleşmiştir. İstanbul’un merkezi
noktalarına konumlanmış 5 ayrı
kampüste, 13 fakültede, 1 Konservatuvar,
67 lisans programı ve 7 enstitüde yüksek
lisans ve doktora eğitimi vermektedir.

• Dental Eklemeli İmalat Çalıştayı ve
Metal Eklemeli İmalat Çalıştayı İTÜ
Makina Fakültesinde düzenlenmiştir.

Üniversitemiz, bilimsel ve teknolojik
sayısız ilerlemenin mimarı olarak
bugüne dek ilkleri başarmış, teklere
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BEZMIÂLEM
VALIDE SULTAN
KÜLTÜREL MIR A SI
PROJE HAKKINDA

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
Bezmiâlem Vakıf
Üniversitesi
P RO J E O R TAĞ I
Vakıflar İstanbul 1. Bölge
Müdürlüğü
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
1.641.250 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%75
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
1.230.937,50 TL
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İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 20142023 İstanbul Bölge Planında yer alan
“Korunan İstanbul Belleği ve Kültürel
Miras başlığı altında “İstanbul belleğini
oluşturan öğelerin, somut ve somut
olmayan kültürel mirasın tarihi kentsel
peyzaj yaklaşımıyla korunması ve tarihi
alanların ve kentsel mirasın yaşayan
alanlar olarak korunması ve İstanbullular
tarafından sahiplenilmesinin sağlanması”
maddesi hedeflenmiştir. Bu hedefler
çerçevesinde İSTKA tarafından çeşitli
proje çağrıları yapılmıştır. Bezmiâlem
Vakıf Üniversitesi (BVU) olarak, açılan
bu çağrılar kapsamında değerlendirme
yapılarak, tarihi ve köklü bir geçmişe
sahip olan kurumumuzun vakıf
misyonuna uygun olan bu proje teklif
çağrısı değerlendirilerek, gerçek
mazbut vakıflar tarafından kurulan
bir üniversite olarak, önemli kültürel
miras varlıklarından olan “vakıflar”
hakkında toplumsal bilinç oluşturmak
ve kurucumuz Bezmiâlem Valide
Sultan (BVS)’ın gerçekleştirmiş
olduğu vakıf hizmetleri ile İstanbul’un
belleğini oluşturan değerlerin bilinerek
sürekliliğinin ve farkındalığın sağlanması
konusunda üniversitemiz genel
sekreterliği ve bağlı idari birimlerince
proje yazılmasına karar verilmiştir. BVU
tarihi ve kültürel somut mirasa önem
vererek, eski dönemde kurulmuş
olan hastanemizde kullanılmış olan
birçok kitabı, belgeyi, eseri ve eşyayı
da günümüze ulaştırmayı başarmıştır.
Bu materyallerin korunması ile birlikte,
bunlara ait bilgilerin kamuoyu ile
paylaşılması için çalışmalar başlatılmıştır.
Bu bilinçle harekete geçen BVU,
“Bezmiâlem Valide Sultan Kültürel Mirası
Projesi”ni tasarlayıp tamamlamıştır.
Amaçları
Projenin temel amacı, tarihe mal olan
hizmetleriyle en önemli vakıf kadın
örneği olan BVS hakkında toplumsal
bilinç oluşturmak ve gerçekleştirmiş
olduğu vakıf hizmetleri ile İstanbul’un
belleğini oluşturan değerlerin bilinerek

YENİLİKÇİ VE YAR ATICI İS TANBUL

PRO JENIN
A M ACI

İstanbul belleğini
oluşturan öğelerin,
somut ve somut
olmayan kültürel
mirasın tarihi kentsel
peyzaj yaklaşımıyla
korunması ve
tarihi alanların ve
kentsel mirasın
yaşayan alanlar
olarak korunması
ve İstanbullular
tarafından
sahiplenilmesini
sağlamak.

sürekliliğinin sağlanması ve farkındalık
yaratmaktır. Diğer önemli amaçları
ise özetle; BVS ve o döneme ait çeşitli
orijinal eserlerin ve dijital görüntülerin
tek bir çatı altında toplanarak BVU
kültürel belleğinin oluşturulması,
proje kapsamındaki kültürel mirası,
yenilikçi yöntem ve uygulamalar ile bilgi
iletişim araçlarıyla herkesin kullanıma
açarak fırsat eşitliği yaratmak, kültürel
mirası erişilebilir ve sürdürülebilir hale
getirmek ve kültürel miras ürünlerinin
uzun dönemli korunması (arşivlenmesi,
restorasyon ve konservasyonu), sayısal
ortama aktarılması ve kolay çevrim içi
erişimini sağlamaktır.
Yapılan faaliyetler
Proje kapsamında 23 ana faaliyet ve
8 adet alt faaliyet gerçekleştirilmiştir.
Proje faaliyet planı çerçevesinde; proje
ekibinin oluşturulması, proje ofisinin
hazırlanması, teknik şartname ve satın
alma süreçleri, belge ve materyal
araştırılması ve toplanması, dijital bellek
portalı hazırlanması, basılı kaynakların
ve eserlerin sayısallaştırılması ve
sistem entegrasyonları, kataloglama,
transkripsiyon ve çeviri süreçleri,
koleksiyona ait sergi alanı kurulması
ve koleksiyonun çağdaş sergileme
yöntemleriyle yeniden sergilenmesi,

Kültür ve Turizm Bakanlığı bağlı
koleksiyonerlik belgesi alınması,
eser konservasyon işlemleri, çeşitli
kültürel miras etkinlikleri ve eğitimler
gerçekleştirilmesi ve projedeki konulara
ait yayınlar çıkarılması, gerçekleştirilen
ana iş faaliyetleri arasında yer almıştır.

31
Proje kapsamında
gerçekleştirilen
faaliyet sayısı

Somut Çıktılar
• Proje Portalı
• Dijital Arşiv
• Koleksiyon Sergi Alanı
• 2 adet basılı kitap
• Kültürel miras etkinlikleri (12 adet)
• Eğitimler (7 adet)
• Sürekli dijital sergiler
• 3 boyutlu bina maketi
• Proje çalışma dokümanı
Ulaşılan ve beklenen faydalar
Katma değeri ve yenilikçi çalışmaları
artıracak, işbirliği, kümelenme ve
disiplinler arası faaliyetlere hizmet
edecek, bilginin yayılmasını, teknoloji
transferini destekleyen sürdürülebilir
platformların, iş modellerinin ve
organizasyonların geliştirilmesi projenin
öncelik alanlarındandır.
Proje, kültürel mirasın çağdaş imkânlarla
korunmasına ve dijital yönetimine
yönelik yenilikçi bir yaklaşımdır. Proje
ile birlikte birçok vakıf kurumuna ait
kültürel miras ürünlerinin bir arada yer
alabileceği bir ortamda toplanması,
disiplinlerarası birçok standartta
düzenlenmesi ve kullanıma sunulması,
toplumda oluşacak hayır kurumlarının
şekillenmesine de öncü olacaktır.
Proje sayesinde kültür öğelerinin
günümüzde teknolojik imkânlarla
birleştirilerek yenilikçi yöntem ve
uygulamalarla çevrim içi ortamda
hizmete açılmasıyla, sürdürülebilirlik
konusuna da katkılar sağlamaktadır.
Bu proje, Bezmiâlem Valide Sultan’ın
hayatı ve kurmuş olduğu vakıflarına ait
dönemdeki bilgi-belge ve koleksiyon
ile ilgili kültürel mirasın korunması,
düzenlenmesi, kullandırılması
ve geleceğe aktarılması işlevini
gerçekleştirerek, tarih ve sağlık bilimleri
alanları basta olmak üzere diğer
disiplinlerde araştırmalar yapan yerli
ve yabancı araştırmacı, akademisyen,
tarihçi ve öğrencilere hizmet
sunmaktadır.

KURUM HAKKINDA
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nin
temelleri, Sultan II. Mahmud’un eşi
Bezmiâlem Valide Sultan tarafından
1845 yılında atıldı. Döneminin en
donanımlı, batıyla eş düzeyde sağlık ve
eğitim hizmeti sunan ilk modern hastane
olma özelliğine sahiptir. Kurulduğu
günden bu yana, sağlık alanındaki
hizmetini kesintisiz bir şekilde sürdüren
Bezmiâlem, 2010 yılında üniversiteye
dönüşerek bilgi birikimini akademik
ve bilimsel bir çalışma alanına taşıdı.
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, T.C.
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından
2010 yılında, Türkiye’de sadece sağlık
bilimleri alanına odaklanan bir vakıf
üniversitesi olarak kurulmuştur.
2010-2011 eğitim öğretim döneminde
ilk akademik yılına başlayan Bezmiâlem
Vakıf Üniversitesi’nin amacı eğitim,
araştırma ve sağlık hizmetleri sunumu ile
sağlık bilimleri alanındaki bilim dallarına
odaklanarak, çağın gereksinimlerine
cevap verebilen, değerlere ve farklılıklara
saygılı, halk sağlığını yükseltecek,
uluslararası bilimsel araştırmaları ile
yarışan öğrenciler yetiştirmektir.
Eğitimine 1845 yılında inşa edilen tarihi
bina kampüsünde başlayan Bezmiâlem
Vakıf Üniversitesi, 2016 yılında, Eyüp
Sultan Yerleşkesi, Sultangazi İlhan
Varank Yerleşkesi ve BVU Dragos
Hastanesi’ni ve 2018 yılında da Beykoz
Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji
Enstitüsü’nü bünyesine katmıştır.
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İSO -SANAYIDE
DIJITAL DÖNÜŞÜM
OFISI
PROJE HAKKINDA
Akıllı üretim ve dijitalleşme gelişmeleri
ile dünyada üretim dinamiklerinin
yeniden şekillendiği bir dönemde,
Türk sanayisinin rekabet gücünü
artırmak ve ülke ekonomisi için değer
yaratmak amacı ve İSTKA desteği ile
İSO Sanayide Dijital Dönüşüm Ofisi
kurulmuş ve sanayi firmalarının dijital
dönüşüm yolculuklarında kendilerine
yol gösterecek olan danışmanlık,
dijital olgunluk analizi, yerli teknoloji
tedarikçileri envanteri, eşleştirme ve
eğitim hizmetleri geliştirilmiştir.
İSO Sanayide Dijital Dönüşüm Ofisi
tarafından, İSO üyelerinin dijital
dönüşüm yol haritalarını çıkarmaya
yönelik bir danışmanlık metodolojisi
geliştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır.

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
İstanbul Sanayi Odası
P RO J E O R TAĞ I
Boğaziçi Üniversitesi
P RO J E IŞ T I R A KÇI S I
General Elektrik Ticaret
ve Sanayi A.Ş.
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
1.610.400 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%72,77
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
1.171.820,65 TL
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Metodoloji kapsamında; çevik üretim,
üretim analitik kokpiti, iş zekası
uygulamaları, makinelerin öngörülebilir
bakımı, bağlantılı konteyner gibi
konulara ilaveten müşteriye temas
eden süreçlerin dijitalleşmesi, satış
sonrası süreçlerin dijitalleşmesi ve firma
ürünlerinin dijitalleşmesine yönelik
öneriler geliştirilmesi, yol haritaları
hazırlanması hedeflenmiştir.

YENİLİKÇİ VE YAR ATICI İS TANBUL
KURUM HAKKINDA

PRO JENIN
A M ACI

İstanbul Sanayi Odası dinamizmi ve
değişimi içinde barındıran, hizmetlerini
her gün yenilemeye ve geliştirmeye
çalışan bir sivil toplum kuruluşudur.
İstanbul Sanayi Odası 1952’den bu
yana Türkiye sanayisinin ürettiği
katma değer ve ihracat potansiyelinin
en büyük temsilcisidir. 2020 yılında
20.436 üyeyi aşan tabanıyla imalat
sanayi firmalarının güncel politikalar ve
küresel ticaret kuralları çerçevesinde
rekabetçiliklerini artırmaları ve teknoloji
seviyelerini yükseltmeleri adına kamu
kurumları ve özel sektör arasında
köprü görevi görerek faaliyet gösteren
İstanbul Sanayi Odası, dijital dönüşüm,
yeşil mutabakat, geleceğin meslekleri,
mesleki eğitim, girişimcilik ve yenilik,
sürdürülebilirlik, çevre ve toplum odaklı
büyüme, kadınların sanayideki yeri gibi
farklı alanlarda üye sanayi firmalarına
rehberlik etmektedir.

Türk sanayisinin
rekabet gücünü
artırmak ve ülke
ekonomisi için değer
yaratmak
amacıyla Sanayi
şirketlerin Dijital
Dönüşümlerini
desteklemek
Danışmanlık hizmeti ile sınırlı sayıda
firmaya ulaşılabildiğinden daha fazla
firma için değer yaratmak arzusu ile,
projeye ait www.isodijital.com web
sitesi üzerinden erişilebilen “Dijital
Olgunluk Analizi” aracı geliştirilmiş
ve kullanıma sunulmuştur. Bu araç
vasıtası ile sanayi firmaları hem dijital
olgunluklarını değerlendirme hem de
dijital olgunluğun artırılması yolunda
atmaları gereken adımları öğrenme
fırsatı bulmuşlardır. 103 firma ilgili
aracı kullanarak dijital olgunluklarını
ölçmüşlerdir.

Metodoloji kullanılarak gerçekleştirilen
danışmanlık çalışmasında firmaların
mevcut ve hedeflenen dijital yetkinlik
seviyeleri belirlenmiş, dönüşüm
hedeflerine ulaşılması için izlenmesi
gereken dijital dönüşüm yol haritası ve
çözüm mimarisi oluşturulmuştur. Proje
kapsamında 3’ü pilot çalışma olmak
üzere toplam 51 firmaya danışmanlık
hizmeti sunulmuştur.

Dijital dönüşümün en önemli unsuru
olan insan kaynağı boyutuna katkı
sağlamak için İSO-Dijital Dönüşüm
Ofisi çeşitli eğitim organizasyonları
gerçekleştirmiştir. Düzenlenmiş
olan Dijital Dönüşüm Mini MBA
programları ile sanayi firmalarımızda
dijital dönüşüme liderlik edecek proje
yöneticisi rollerinin yetiştirilmesi
amaçlanmış, “Yapay Zekâ”, “Büyük Veri”
ve “Nesnelerin İnterneti” eğitimleriyle
ise, firmalarımızda teknik alanlara
odaklanan uzmanların geliştirilmesi
hedeflenmiştir. Eğitimler ile 1573 kişiye
ulaşılmıştır.

İSO, proje ile edindiği tecrübe
sayesinde Dijital Dönüşüm Yol Haritası
Danışmanlığını kendi kapasitesi ve
personeli ile verebilecek duruma
gelmiştir. Kurulan Dijital Dönüşüm
Ofisi içindeki insan kaynakları, sanayide
dijital dönüşüme her yönü ile belirli
bir derinlikte hâkim olan, konusunda
Türkiye’nin en önemli referans
noktalarından biri olmuştur.

Projenin ilk kapsamlı görünürlük
etkinliği, programın tanıtımı ve dijital
dönüşümünün öneminin vurgulandığı
bir etkinlik olarak 21 Mart 2019 tarihinde
gerçekleştirilmiştir. Sektörden dijital
dönüşüm uzmanlarının, bu programdan
yararlanacak firmaların ve Organize
Sanayi Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri, Üniversiteler ve Derneklerin
temsilcileri etkinliğe katılmıştır.

Etkinlik ile 173 kişiye ulaşılmıştır.
Eğitim programlarının yanı sıra OSB’ler
ve İstanbul genelinde “Sanayide
Dijital Dönüşüm Seminerleri” adındaki
vizyoner toplantılar hayata geçirilmiş,
pandemi döneminde ilgili toplantılar
dijital platformlar aracılığı ile devam
ettirilmiştir. Danışmanlık verilen 48
firmadan 12 tanesi, düzenlenmiş olan
seminerlerde “İyi Uygulama Örnekleri”
olarak kamuoyu ile paylaşılmıştır.
Seminerler ile 615 kişiye ulaşılmıştır.
İSO Sanayide Dijital Dönüşüm Ofisi
çalışmalarından elde edilen veriler ayrıca
veri analitiği yöntemleri ile incelenmiş,
İstanbul Bölgesinin genel ve sektör
bazlı (Gıda, Plastik ve Kimya, Makine
ve Tekstil Sektörleri) dijital dönüşüm
analiz raporları oluşturulmuştur. Analiz
raporları sektördeki dijital dönüşüm
çalışmalarının kritik başarı ölçütlerini
açıklamakta, önceliklerin ve stratejilerin
belirlenmesine yol gösterici bir kılavuz
niteliği taşımaktadır.

83
Proje kapsamında
iş birliği yapılan
firma sayısı

İstanbul Sanayi Odası Ar-Ge ve
Teknoloji Danışmanlığı, Dış Ticaret
Danışmanlığı, İstihdama Yönelik
Danışmanlık Faaliyetleri, Girişim
Hızlandırma Faaliyetleri, Ekonomik
Analiz ve Öngörü Raporları, Çevre
ve Enerji Danışmanlıkları, Eğitimler
ve Seminerler, Kapasite Raporu
oluşturma, Faaliyet Belgesi düzenleme,
Yerli Malı Belgesi, İmalat Yeterlilik
Belgesi, İmalatçı Belgesi ve Yerli İmalat
Durum Belgesi düzenleme, Ekspertiz
Raporları oluşturma, Yatırım Teşvik
Belgesi düzenleme, Dolaşım Belgeleri
hazırlanması ve İstanbul’da yerleşik
imalat sanayi faaliyetlerinde bulunan
KOBİ ve büyük ölçekli işletmelerin
hizmetine sunulması alanlarında faaliyet
göstermektedir.

20 Ekim 2020 tarihinde kapsamlı
bir içerik ve oldukça geniş katılımla
gerçekleşen İSO Sanayide Dijital
Dönüşüm Zirvesi ile kapanış etkinliği
dijital ortamda hayata geçirilerek proje
tamamlanmıştır. Etkinlik ile 1127 kişiye
ulaşılmıştır.
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FSM TEKNOLO JI
TR ANSFER OFISI
KURULUMU
PROJE HAKKINDA
Projenin amacı, İstanbul’un ARGE ve
yenilikçilik potansiyelinin geliştirilmesi
adına Fatih Sultan Mehmet Vakıf
Üniversitesi bünyesinde, dünya
ölçeğinde yenilik ve teknoloji üretecek
nitelikte bir Teknoloji Transfer Ofisi
(TTO) kurmak ve bu sayede İstanbul’un
yenilikçilik düzeyinin global ölçekte
rekabet edebilir hale gelmesine katkı
sağlamaktır.
Proje kapsamında kurulum faaliyetleri,
mevcut durum analizi çalışmaları, eğitim
faaliyetleri, sanayici ve akademisyen
görüşmeleri ve proje baharı faaliyetleri
gerçekleştirilmiştir. Kurulum faaliyetleri
kapsamında TTO kurulumuna uygun
olarak fiziki mekân planlanmış olup,
birimler oluşturulmuştur. Bu birimler;

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
Fatih Sultan Mehmet
Vakıf Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
P RO J E O R TAĞ I
İstanbul Valiliği
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
1.722.600,00 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%74,78
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
1.288.141,93 TL
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Tanıtım ve Eğitim Birimi: Üniversitenin
akademik ve idari kadrosunun
uzmanlıkları, işbirliği potansiyeli, altyapı
imkânları ile TTO’nun kuruluş felsefesi,
arayüz fonksiyonu ve faaliyetlerini tüm
paydaşlara tanıtmakta ve bu paydaşlarla
güçlü iletişim mekanizmalarını
geliştirmektedir.

YENİLİKÇİ VE YAR ATICI İS TANBUL

PRO JENIN
A M ACI

Dünya ölçeğinde
yenilik ve
teknoloji üretecek
Teknoloji Transfer
Ofisi kururak,
İstanbul’un
yenilik düzeyinin
global ölçekte
rekabet edebilir
hale gelmesine
katkı sağlamak.

vermekte; fikri mülkiyet hakları alınan
lisanslanan buluşların ticarileştirilmesi
için potansiyel müşterilerle görüşmeler
yapmakta, sözleşmeler hazırlamakta ve
imzalanan sözleşmelerde gelir paylaşımı
konusunda arayüz platformu olarak
görev yapmaktır.

Üniversite-Sanayi İş Birliği Birimi:
Sanayi firmaları ve üst kuruluşları
ile ilişkiler geliştirilmesine katkıda
bulunmakta, özellikle akademisyen
ve sanayiciler arasında işbirliklerinin
kurulmasını sağlayarak ortak projeler
geliştirilmesine olanak sağlamaktadır.

Kuluçka ve Girişim Hızlandırma Birimi:
Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye
kazandırılmasına yönelik olarak proaktif
iş geliştirme yaklaşımıyla şirketleşme
ve girişimcilik kültürünün artırılması
çalışmaları yapmakta; Ticarileştirilme
potansiyeli olan projelerin seçilmesi, iş
planlarının hazırlanması, girişimciliğin
teşvik edilmesi, start-up, spin-off
şirketlerinin kurulması ve kurulmasına
danışmanlık hizmetleri verilmesi
görevlerini yürütmekte; Üniversitenin
bilgi birikiminden toplumun daha fazla
yararlanabilmesi için akademisyenleri,
öğrencileri ve mezunları teknokentlerde,
kuluçka merkezlerinde ve teknoloji
geliştirme merkezlerinde firma kurmaları
için desteklemektedir.

Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve
Lisanslama Birimi: Üniversite öğretim
elemanlarının, öğrencilerinin ve aynı
zamanda müşterek çalışma yapılan diğer
kişi ve kurumların; ulusal ve uluslararası
patent, faydalı model, endüstriyel
tasarım belgesi, ulusal ve uluslararası
patent başvurusu sayılarının artırılması
için teşvik, sevk ve idare hizmeti

Proje yönetim ekibinde; TTO yöneticisi,
TÜBİTAK-ARDEB Uzmanı, Üniversite
Sanayi İşbirliği Uzmanı, İş Geliştirme
Uzmanı, Kuluçkalar Sorumlusu, Fikri
Mülkiyet Uzmanı, Finans Uzmanı ile
birlikte Proje Koordinatörü ve Proje
Asistanı ve Proje Ortağı İstanbul Valiliği
tarafından atanan veri giriş elemanı yer
almıştır.

Proje Geliştirme ve Yönetim Birimi:
TÜBİTAK-ARDEB Projeleri, BAP Projeleri
ve AB Projeleri ile ilgili destek vererek
üniversitenin söz konusu alanlarda
akademik yetkinliğinin üst seviyeye
çıkarılmasına katkı sağlamaktadır.

Eğitim faaliyetleri kapsamında TTO
Personeline sorumlu oldukları birimlere
ve alanlara yönelik eğitimler verilmiştir.
Bunun yanında TTO Yönetim süreçleri,
Kurum içi İnovasyon eğitimleri
almışlardır.

455
Proje kapsamında
eğitim verilen
kişi sayısı

Ayrıca proje süresince yaklaşık 83 firma
ile özellikle İkitelli Organize Sanayi
Bölgesi, Dudullu Organize Sanayi
Bölgesi vs. sanayi bölgelerinde yer alan
sanayicilerle görüşme sağlanmış, bu
sanayicilerle işbirlikleri gerçekleştirilmiş,
ihtiyaçları analiz edilerek, Üniversite
bünyesinde yer alan akademisyenlerin
uzmanlık alanları göz önünde
bulundurularak işbirliği sağlanmaya
çalışılmıştır. Bu kapsamda;
9 tekno-girişim projesi hazırlanmış, 3
patent araştırması, 3 patent başvurusu,
1tasarım başvurusu, 1 marka başvurusu,
1 akademisyene şirket kurulması,
6 girişimciye şirket kurulması, 9
tane sanayii ve akademisyen projesi
gerçekleşmiştir.
KURUM HAKKINDA
2010 yılından itibaren‚ Yükseköğretim
Kurumu kavramı çerçevesinde
kurumsallaşmasını başarıyla
gerçekleştirmiş olan Fatih Sultan
Mehmet Vakıf Üniversitesi, güçlü
kurumsal kültürü etrafında pek çok
alanda örnek uygulamalar geliştirmiş
olan genç, dinamik ve sürekli gelişen
bir üniversitedir. Fatih Sultan Mehmet
Vakıf Üniversitesi bünyesinde 8 Fakülte,
2 Enstitü, 2 Meslek Yüksekokulu, 15
Araştırma ve Uygulama Merkezi ile
önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde
dünya standartlarında eğitim yapılmakta
ve nitelikli öğretim elemanları tarafından
uluslararası düzeyde bilgi, teknoloji
ve toplumsal hizmet üretilmektedir.
Öğrencilerinin çağın gerektirdiği bilgi,
beceri ve yetkinliklere sahip olmasını
önemseyen Fatih Sultan Mehmet Vakıf
Üniversitesi, başarısı ile hem sanayi,
toplum ve kamu kurumlarına hem de
öğrencilerine yeni bir değer sunarak bir
farklılık yaratmıştır. Öğrencilerimizin ve
çalışanlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak
imkânları sağlamayı amaç edinen
üniversitemiz, kütüphanesi, öğrenci
kulüpleri, eğitim ve sosyal tesisleri,
öğrenci yemekhanesi ve kafeteryası,
proje destek ve teşvikleri, merkezi
araştırma laboratuvarı gibi imkânlarıyla
da bir öğretim ve çalışma ortamı
sunmaktadır.
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İS TANBUL MODERN
ULUSL AR AR A SI
MISAFIR SANATÇI
PROG R A MI
PROJE HAKKINDA
Türkiye’de bir müze çatısı altında
ilk kez hayata geçirilen Uluslararası
Misafir Sanatçı Programı, İstanbul
Modern’in kurulduğu günden bugüne
kadar sürdürdüğü sergi ve programlar
çerçevesinde tasarlandı. Ekim 2018’de
başlayan proje, İstanbul Modern’in
İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)
desteğiyle 2015 yılında gerçekleştirdiği
başka bir projeden ilham alarak
oluşturuldu. Zanaatkârlarla Türkiye’den
tasarımcı ve sanatçıları buluşturan
“Zanaattan Tasarıma”, birlikte üretim fikri
temelinde kurgulanmıştı.

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
İstanbul Modern Sanat
Vakfı
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
2.248.807,00 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%75
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
1.686.605,25 TL
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Uluslararası Misafir Sanatçı Programı
ise dünyada önemli koleksiyonlarda yer
alan ve dikkatle takip edilen kültürsanat kurumlarında sergilere katılan
uluslararası sanatçıları İstanbul’daki
zanaatlar ve üretim kültürüyle
buluşturmak üzere biçimlendirildi.
Dünyanın farklı coğrafyalarından
İstanbul’da ağırlanan on sanatçı,
Türkiye’nin kültürel değerlerini
gözlemledi ve bu birikimi kendi bakış
açıları aracılığıyla yeniden düşünürken
sanat yapıtları ortaya çıkardı. Her bir
sanatçının ilgi alanlarına ve araştırmak
istediği başlıklara göre İstanbul’da
kalacakları süreçler kurgulandı. Farklı
zanaatlar üzerine araştırma yapan
sanatçılar, zanaatkârlarla ürettikleri
yapıtlarla “Misafirler: Sanatçılar
ve Zanaatkârlar” başlıklı sergide
sanatseverlerle buluştu.
Öykü Özsoy ve Ümit Mesci’nin
küratörlüğünde gerçekleştirilen
“Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar”
başlıklı sergide Melodi Gülbaba sanatçı
asistanı olarak görev aldı. Sergi,
kentin yüzyıllardır süregelen üretim
kültürünün en önemli yapı taşlarından
olan zanaatkârlarla sanatçıların
birlikte geçirdikleri sürede edindikleri
deneyimleri odağına yerleştirdi. Bir
ihtiyaca yönelik olarak, bilgi birikimi

YENİLİKÇİ VE YAR ATICI İS TANBUL
KURUM HAKKINDA

PRO JENIN
A M ACI

İstanbul’daki
zanaatkârlarla
Türkiye’den
tasarımcı ve
sanatçıları
buluşturmak.
ve el becerisiyle üretimi mümkün
kılan zanaatlar ile sanatçıların farklı
konuları özgün düşünce biçimleri ve
araştırma süreçleri sonucunda ifade
etmesine dayanan sanat arasındaki
ilişki sergideki yapıtlarla görünür kılındı.
Ayrıca, İstanbul’un zengin zanaat
mirasına vurgu yapmak üzere, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve
Müzeler Müdürlüğü koleksiyonundan
ve Harbiye Askeri Müze’den ödünç
alınan objeler ve tarihi eserler, yapıtların
üretilmesinde sanatçıların etkilendikleri
konu, kavram ve pek tabii zanaatların
görünür olması için sergide yer aldı.
Sanatçı ve zanaatkârların ortak
çalışmaları olan yapıtlar, İstanbul’la
kurdukları güçlü ilişkiyle projenin
geleceğe miras kalacak en önemli
sonuçları olarak nitelendirilebilir.
Faig Ahmed ortak geçmişe sahip
Azerbaycan ve Türkiye halı gelenekleri
arasında bir bağ kurmayı amaçladı.
Bunun için proje kapsamında halı
üreticisi Erhan Ör’ün desteğiyle ipek
halı dokuma üzerine çalıştı. Metal
sıvama ustası Lokman Çilingir’le çalışan
Rana Begum, Şişhane’deki zanaat
atölyesinin duvarlarındaki kalıplarla
İstanbul’un siluetini ilişkilendirdi. Begum,
geometrik formlarla boyut kazanan
bir duvar yerleştirmesi tasarladı. Benji
Boyadgian, yapıtını metal ustası Artin
Aharon’la birlikte paslanmaz çelikten
biçimlendirdi. Aynalarla kurguladığı
sistem aracılığıyla yapıtla etkileşime
girecek ziyaretçilerin görsel olarak
birbirileriyle de ilişki kurmasını amaçladı.
Rodrigo Hernández, araştırma sürecini
İstanbul’daki görsel sanatlar ve
edebiyat kültürü üzerine şekillendirdi.
Ebru ustası Nesime Kantar’la ürettiği
desenlerle kâğıt hamuru heykellerini

hem kapladı hem de onlara bir arka
plan oluşturdu. Servet Koçyiğit
yorgancılık ve nakış geleneklerini Piri
Reis’ten etkilenerek tasarladığı hayali
harita için kullandı. Koçyiğit, nakışçı
Özgü Karcı’nın liderliğindeki ekip ve
yorgancı Abdullah Karahan’la bir arada
çalışarak dört yorgan boyutunda bir
yapıt oluşturdu. Outi Pieski, İstanbul’da
yazmacılık üzerine çalışmaya karar
verdi. Yazma ustası Veliye Martı ve
asistanlarıyla birlikte klasik desenleri
uyguladığı kumaşlara, aralarında
görsel benzerlikler tespit ettiği Sami
tanrıçaları ile Anadolu kökenli eli belinde
figürlerini kalıplarla uyguladı. Randi
& Katrine, İstanbul’daki hamamların
mimarisinden ve bugüne taşınan
kullanım alışkanlıklarından beslendi.
Marangoz Gökmen Uzun’la çalışmaya
karar veren ikili içinde hamama ilişkin
imgelerin olduğu bir hamam mobilyası
tasarladı. Wael Shawky ise İstanbul’da
yürüttüğü araştırma süreci sonrasında
Doğu ve Batı miğferlerine ait biçimsel
nitelikleri bir araya getirdiği melez bir
miğfer tasarladı. Sanatçı, Kapalıçarşı
çevresindeki Büyük Yeni Han’daki metal
dövü ustası Zeki Topbaş aracılığıyla
farklı metal işleme tekniklerini birleştirdi.
Jorinde Voigt ise döşemecilik ve
marangozluk zanaatlarını birlikte
kullandı. Yumuşak heykeller serisinin ilk
çalışmasını İstanbul’da şekillendirmeye
karar veren sanatçı, döşeme ustası
Abdullah Doğan aracılığıyla bir zambak
demetini soyutladı.

Türkiye’nin sanatsal yaratıcılığını ve
kültürel kimliğini ulusal ve uluslararası
sanat ortamıyla paylaşmak amacıyla
İstanbul Modern Sanat Vakfı tarafından
Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat
müzesi olarak kurulan İstanbul Modern,
disiplinlerarası etkinliklere ev sahipliği
yapıyor. İstanbul Modern, uluslararası
bir yönelimle, modern ve çağdaş sanat
yapıtlarını, fotoğraf, tasarım, mimari,
yeni medya ve sinema alanlarındaki
üretimleri koleksiyonunda toplar, korur,
sergiler ve belgeler. Türkiye’nin kültürel
kimliğinin uluslararası sanat ortamıyla
paylaşılmasına aracılık eder. Sanatçıların
üretimlerine ve uluslararası işbirlikleri
kurabilmelerine destek olur. Müzenin
koleksiyonları, sergileri ve eğitim
programları, her kesimden ziyaretçiye
sanatı sevdirmeyi ve ziyaretçilerin etkin
biçimde sanata katılımlarını sağlamayı
hedefler. İstanbul Boğazı’nın kıyısındaki
Karaköy’de 8.000 metrekarelik bir
alana kurulan ve faaliyetlerini bu
binada sürdüren İstanbul Modern,
yeni binası tamamlanana kadar, Mayıs
2018 itibariyle Beyoğlu’ndaki geçici
mekânında ziyaretçilerini ağırlıyor.
Süreli ve sürekli sergi salonları, fotoğraf
galerisi, eğitim ve sosyal programları,
kütüphane, sinema ve mağazasıyla
kültürel faaliyetlerini sürdürüyor.
Meşrutiyet Caddesi’ndeki tarihi Union
Française binası, İstanbul Modern’in
Karaköy’deki yeni binası tamamlanana
sanatseverleri modern ve çağdaş sanatla
Beyoğlu’nda buluşturmayı sürdürüyor.

259
Proje kapsamında
eğitim verilen
kişi sayısı
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MEDIPOL DIL, KONUŞMA
VE YUTMA TERAPISI VE
YENILIKÇI TEKNOLOJILER
ARAŞTIRMA VE
UYGULAMA MERKEZI
(MEDKOM)
PROJE HAKKINDA
Dil ve konuşma terapisinin hedef grubu
engelli ve engelli olma riski yüksek
olan her yaştan bebek, çocuk, yetişkin
ya da yaşlı bireylerdir. Ülke genelinde
ve hem genel hem de engelli nüfus
açısından en kalabalık il olan İstanbul’da
dil ve konuşma terapisi alanındaki
uygulamalar, teknolojik donanımlı
altyapı, tanılama, terapi/rehabilitasyon,
Ar-Ge ve yetkin meslek elemanı eksikliği
nedeniyle nitelik ve nicelik olarak son
derece yetersizliği projemizin ortaya
çıkış nedenidir.

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
İstanbul Medipol
Üniversitesi, Sağlık
Bilimleri Fakültesi, Dil
ve Konuşma Terapisi
Bölümü
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
1.962.466,00 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%75
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
1.471.849,50 TL
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MEDKOM spesifik olarak dil, konuşma,
kognitif-iletişim, ses, rezonans ve yutma
bozukluklarının değerlendirmesi, terapisi
ve destekleyici iletişim teknolojileri
alanında Ar-Ge faaliyetleri yürüterek bu
alanda ülkemizde öncü merkezlerden
biri olmayı hedeflemektedir. Merkez,
hem kanıta dayalı modellerle hizmet
vererek hem de yeni teknolojilerin
geliştirilmesinde derinlemesine bilgi
sahibi insan kaynağının yetişmesine
imkân vermektedir. Bu da ulusal ve
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Dil, konuşma,
kognitif-iletişim, ses,
rezonans ve yutma
bozukluklarının
değerlendirmesi,
terapisi ve
destekleyici iletişim
teknolojileri
alanında Ar-Ge
faaliyetleriyle öncü
merkezlerden biri
olmak.

uluslararası desteklerden daha fazla
yararlanmak için girişimlere ve proje
üretme yeteneklerinin artırılmasına
olanak sağlamaktadır.
Proje, hazırlık ve organizasyon,
MEDKOM kurulumu, MEDKOM
projesinin tanıtım ve görünürlüğü,
MEDKOM’da değerlendirme ve
terapi/rehabilitasyon hizmetlerinin
sunulmaya başlanması, DKT ve DİT
(Destekleyici İletişim Teknolojileri)
alanında multidisipliner Ar-Ge iş birliği
ağı, DİT Tasarımlama ve Prototip
Geliştirme çalışmaları, Lisansüstü ve
Lisans Öğrencileri Mesleki Uygulama,
DİT Atölye Çalışmaları ve Uluslararası
Kongrelere Katılım olmak üzere 9
faaliyet başlığını içermektedir.

Bir yıl içeresinde planlanan proje çıktıları
ve faydaları, merkezin araştırma, eğitim
ve ticarileşme hedefleri yönünde
oluşturulacak altyapının gösterimi
ve merkezin görünürlüğüne yönelik
olmuştur. Bu kapsamda,
• DKT ve DİT ihtiyacı olan bireylere
tanılama/terapi-rehabilitasyon hizmeti
sunulmuştur. Bu kapsamda 328 hasta
merkezden yararlanmıştır.
• MEDKOM’dan dil, konuşma, ses ve
yutma bozukluklarında en nitelikli
tanılama/değerlendirme ve terapi/
rehabilitasyon ve DİT hizmeti almış
bireyler üzerindeki olumlu değişiklikler
gözlenmiştir.
• MEDKOM, tanılama/terapi
hizmetlerinde, araştırma ve
uygulamada bir başvuru ve referans
merkezi haline gelmiştir.
• Proje süresi içerisinde ve sonrasında
MEDKOM işbirliği ağı içerisindeki
kurumlarla birlikte birçok
araştırmacıya ev sahipliği yapmış,
Ar-Ge ve çalışmalarına olanak
sağlamıştır. Bu kapsamda çeşitli
TÜBİTAK projeleri hayata geçirilmiştir.
• İlk yıl MEDKOM kendi bünyesinden
lisansüstü ve lisans öğrencilerine
uygulama, araştırma, seminer ve
atölye imkânı sunmuş, ilerleyen
yıllarda diğer üniversitelerden
gelen öğrenciler de bu imkanlardan
yararlandırılmıştır. Proje süresince 138
öğrenci merkezden yararlanmıştır.
• Çarpan etkisi olarak, MEDKOM projesi
dil ve konuşma terapisi alanında diğer
üniversiteler ya da benzer kurumlara
model olmuş ve benzer projelere
öncülük etmiş ve etmektedir.
• İstanbul’un yanı sıra Türkiye’nin pek
çok ilinden gelen riskli veya engelli
birey tanılama, terapi/rehabilitasyon
haklarından yararlanmış, yaşam
kalitesi belli oranda artmış ve toplum
içinde kendilerine yeten mutlu bireyler
olarak yaşamlarını sürdürebilmeleri
sağlanmıştır.
• Hizmet alan hedef grupların aileleri
ve yakın çevreleri de olumlu olarak
etkilenmiş, dil ve konuşma terapisine
yönelik toplumsal bilinç ve farkındalık
artmıştır.

• MEDKOM’da eğitim alan
öğrenciler mezuniyet sonrası klinik
çalışmalarında daha kaliteli, bilinçli
ve bütüncül tedavi yaklaşımlarını
benimseyebilmektedir.
KURUM HAKKINDA
MEDKOM, İstanbul Medipol Üniversitesi
Kavacık Güney Yerleşkesinde 300m2
fiziksel alanda yer almaktadır.

328
Proje kapsamında
hizmet verilen
hasta Sayısı

Merkezimizin genel amacı öncelikle
yetersizliği veya engeli olup dil ve
konuşma terapisine ihtiyaç duyan ya da
bu alana yönelik risk grubunda olan her
yaştan bireye teknoloji ile entegre, kanıta
dayalı tanılama ve rehabilitasyon hizmeti
sunulmasını mümkün kılmaktır.
Merkezimizde; üniversiteler ve ilgili
kurumlar arasında ortaklaşa yürütülecek
Ar-Ge faaliyetlerine ek olarak yenilikçidestekleyici iletişim ve diğer yardımcı
teknoloji ürünlerinin kendi bilim
insanlarımızla, kendi imkanlarımızla
üretimine olanak sağlamak ve aynı
zamanda alanda gereken insan gücünü
eğitim faaliyetleri ile yetiştirmek
amaçlanmaktadır. MEDKOM bünyesinde
6 ünite (Rezonans ve Ses Bozuklukları
ve Terapi Ünitesi, Yutma Bozuklukları ve
Terapi Ünitesi, Nörojenik Dil ve Kognitifİletişim Bozuklukları ve Terapisi Ünitesi,
Konuşma ve Akıcılık Bozuklukları ve
Terapi Ünitesi, Destekleyici İletişim
Teknolojileri Geliştirme Ünitesi)
bulunmaktadır. Her ünitemizde ilgili
bozukluğa yönelik tanılama ve terapide
kullanılacak gelişmiş teknolojik cihazlar
bulunmaktadır. Merkezimizde kanıta
dayalı uygulamalar ve yüksek teknoloji
ile entegre tanılama ve terapi hizmeti
sunulmaktadır.
MEDKOM’daki üniteler, Türkiye’de
sınırlı sayıda merkezde bulunan,
dil ve konuşma bozukluklarının
değerlendirme ve terapisinde kullanılan
videolarengostroboskopi, nazometre,
elektropalatgraf, IOPI-Iowa oral
performans, Doppler ultrason, göz
izleme, EEG-ERP, rTMS, konuşma
ultrasonu sistemleri gibi son teknoloji
cihazlar ile donatılmıştır.
Merkezimizde sadece 2018 yılı içerisinde
40 yüksek lisans, 5 doktora, 92 lisans
öğrencisi ve 1 üniversite dışı lisans
öğrencisi (toplam 138 öğrenci) gözlem
ve uygulama yapmıştır. Merkezimizden
328 hasta ise değerlendirme, tanı ve
terapi hizmeti almıştır.
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ALÜMINYUM YAPI
SIS TEMLERI TES T VE
EĞITIM L ABOR ATUVARI
( A S TEL)
PROJE HAKKINDA

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
Fatih Sultan Mehmet
Vakıf Üniversitesi
P RO J E O R TA K L A R I
Girişimci Alüminyum
Sanayicileri ve İş Adamları
Derneği, İstanbul Demir
ve Demirdışı Metaller
İhracatçıları Birliği,
Türkiye Alüminyum
Sanayicileri Derneği
P RO J E IŞ T I R A KÇI S I
Çuhadaroğlu Metal
Sanayi ve Pazarlama A.Ş
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
2.308.625,84 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%71,61
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
1.653.282,51 TL
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Başta alüminyum olmak üzere ilgili diğer
tüm malzemelerden imal edilmiş yapı
sistemlerine (cephe sistemleri, kapılar,
pencereler, bölmeler, vb.) uygulanacak
dayanıklılık testleri için firmalarımızın
yurt dışından hizmet almak durumunda
kalması ve sektörde sürdürebilir iş
birliğinin oluşturulması ihtiyaçları
Alüminyum Yapı Sistemleri Test ve
Eğitim Laboratuvarı (ASTEL) Projesi’nin
çıkış noktası olmuştur. Bu kapsamda
bir araya gelen alüminyum sektörünün
önemli kurum ve kuruluşlarının iş birliği
sayesinde proje detaylandırılmıştır.
Projenin başlaması ile kaynakların
yurt içinde kalmasının sağlanması,
ayrıca sektörün tüm temsilcilerinde
(Alüminyum ana üreticileri,
uygulamacılar, yardımcı malzemeciler,
vb.) kümelenme bilincinin ilgili
diğer alanlarda yaygınlaşması
amaçlanmaktadır. Öte yandan
alüminyumun mimari uygulama
alanlarında yetkin ve deneyimli iş
gücünün yetiştirilmesi projenin bir
diğer önemli hedefidir. Kurulan “Cephe
Akademisi” bünyesinde yapılan eğitimler
ve proje kapsamında yürütülen test
faaliyetleri sayesinde yapı sistemlerinde
kullanılan diğer malzemeler (çelik,
cam, polimer, vb.) ile ortak yapıların
kurulması ve amaca yönelik katma
değeri yüksek ürünlerin sanayicilerimiz
ile beraber üretilebilir hale gelmesi
hedeflenmektedir.
Test ve eğitim olmak üzere iki temel
konu başlığında kurgulanan ASTEL
Projesi, yapı sistem testlerinin
gerçekleştirildiği akredite bir laboratuvarı
sektöre kazandıran ve geliştirilen Cephe
Akademi mesleki eğitim programı ile
bu alanda istihdam edilecek nitelikli
personelin yetiştirilmesi hedefleri
temelinde 2020 yılı itibariyle sonuçlarını
almaya başlamıştır. Proje kapsamında
kurulan Cephe Akademi bünyesinde
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Yapı sistemlerine
uygulanacak
dayanıklılık testleri
için firmalarımızın
yurt içinden
hizmet alabileceği
bir arayüz yapısı
kurulmasını ve
sektörde sürdürebilir
iş birliğinin
oluşturulmasını
sağlamak.

gerçekleştirilen 150 saatlik mesleki
gelişim eğitiminin tamamlanmasının
ardından akademi, 30 kişiden oluşan
ilk mezunlarını vermiş ve yine 2020
yılı itibariyle laboratuvar kurulum
süreci tamamlanarak firmaların cephe
sistemlerini test edilebileceği ASTEL
sistem test laboratuvarı Esenyurt
Alkop Sanayi Sitesi içerisinde hizmete
başlamıştır.
Alüminyum Yapı Sistemleri Test
ve Eğitim Laboratuvarı Projesi’nin
alüminyum yapı sistemleri üreten ve
uygulayan firmalar ile yapı sistemlerini
ve aksesuarlarını tasarlayan firmalar ve
mimarlar, yapı sistemlerinde faaliyet
göstermek isteyen mimarlık öğrencileri,
araştırmacılar ve akademisyenlere
yönelik sunduğu eğitim faaliyetleri
kapsamında proje süresince “Cephe
Akademi” dışında farklı zaman
dilimlerinde sertifikalı mesleki seminer
programları, sempozyum, konferans ve
fuar organizasyonları gerçekleştirilmiştir.
2020 yılında Avrasya Kapı Pencere ve
Cam Fuarı Alüminyum Özel Bölümü’nde
düzenlenen ALUTalks etkinliği içerisinde
yürütülen paneller ise bu kapsamda
sektör çalışanları ile öğrencileri bir araya
getiren platformlardan olmuştur. İki gün
boyunca süren programa 176 kişi katılım
sağlamıştır.
Esenyurt ALKOP Sanayi Sitesi’nde
bulunan Türk Telekom Santral Binası’nın

75 yıllığına devralınmasının ardından,
proje ekibinin titizlikle yürüttüğü
santral binasının, yapı sistemleri test
merkezine dönüşüm süreci gerekli
izinlerin de alınmasıyla belirlenen plan
doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.
Kurulan test laboratuvarı ile sistem
testleri için kullanılan makine ve teçhizat
ile yazılımın yerli olarak geliştirilmesine
imkan sağlamıştır. 4 metreye 3 metrelik
Kapı/Pencere Test Sistemi (Küçük
Sistem) merkezin içinde kurulan
laboratuvarlarda yer almaktadır. Öte
yandan 10 metreye -15 metrelik Cephe
Test Sistemi (Büyük Sistem) merkezin dış
cephesinde kurulmuştur.
Geliştirilen test sistemleri aynı zamanda
bu alanda çalışacak nitelikli personelin
de yetiştirilmesine ve istihdam
edilmesine hizmet edecek şekilde
geliştirilmeye devam edecektir. Sektörel
olarak ilk kez ortak bir araştırma altyapısı
da bu çalışmalar kapsamında ortaya
çıkmış olacaktır. Özellikle firmaların
ulusal ve uluslararası projelerini
hızlandıran bir altyapı tüm firmalarımızın
istifadesine açık olacaktır. Alüminyum
yapı sistemlerinin geliştirilmesi,
sürdürülebilir bir yapı oluşturulması ve
en önemlisi sektör kümelenmesinin
sağlanması hedefleri kurulan Cephe
Akademi ve ASTEL’in eş zamanlı ve
koordineli olarak hizmet vermesi ile
gerçekleştirilecektir.
KURUM HAKKINDA
Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma
Merkezi (ALUTEAM), 2011 yılında Fatih
Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
ve Girişimci Alüminyum Sanayici
ve İşadamları Derneği ortaklığında
Aluexpo’da temelleri atılan proje
kapsamında doğmuştur. ALUTEAM,
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
(FSMVÜ), Girişimci Alüminyum Sanayici
ve İş Adamları Derneği (GALSİAD) ve
İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller
İhracatçılar Birliği (İDDMİB) ortaklığında
İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)
desteği ile faaliyete geçmiştir. Kâr
amacı gütmeyen kuruluş olarak İSTKA
tarafından desteklenen Alüminyum Test
Eğitim ve Araştırma Merkezi Güdümlü
Projesi 2015-2017 yılları arasında
yürütülerek başarı ile tamamlanmıştır.
2018 yılında ise İSTKA Yenilikçi ve
Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı
kapsamında Alüminyum Yapı Sistemleri
Test ve Eğitim Laboratuvarları (ASTEL)
Projesi hayata geçirilmiştir.

30
Proje kapsamında
verilen mesleki
gelişim eğitimi mezunu
olan kişi sayısı

Test, eğitim ve araştırma merkezi
olarak faaliyetlerini yürüten ALUTEAM,
akademinin sağladığı araştırma
kapasitesi ile iş dünyasının üretim
tecrübesinin bir araya gelmesinden
doğan verimlilikten beslenmektedir.
Merkez bünyesinde tüm sektör ve
alaşım serileri için gerekli testler
gerçekleştirilmektedir. Eğitim
faaliyetleri sektörün ihtiyacına göre
içerik geliştirilerek sunulmaktadır. Öte
yandan sektörün talepleri veya yapılan
araştırmalarla tespit edilen ihtiyaçlar
doğrultusunda araştırma geliştirme
faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.
Böylece ALUTEAM, edindiği bilgi birikimi
sayesinde alüminyum sektöründeki
markalara yüksek kalitede, maliyetleri
minimize edecek üretim metotları
konusunda rehber olmakta, yeni ürün
gelişimine katkı sağlamaktadır.
ALUTEAM, “TS EN ISO 9001” Kalite
Yönetim Sistemi gereğince bünyesindeki
nitelikli personelin bağlı kaldığı gizlilik
ve tarafsızlık prensipleri çerçevesinde,
uluslararası yöntemler kullanarak
uygun üretim ve analizlerle hizmet
sunmaktadır. ALUTEAM Laboratuvarları
Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)
tarafından yapılan denetim sonucunda
TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına
göre akredite edilmiştir. Öte yandan
Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA)
Part 21G belgesi kapsamında ALUTEAM,
THY Teknik AŞ’nin alt yüklenicisi olarak
SLS (Seçici Lazer Sinterleme üretim
tekniği) konusunda sivil havacılık için
parça üretim hizmeti sunmaktadır.
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KUR A M LONC A:
İS TANBUL
G ELENEKSEL SANAT VE
Z ANA AT ATÖLYELERI
PROJE HAKKINDA
Kültür varlıkları gerek yapı elemanları
ve gerekse de bünyesinde barındırdığı
Geleneksel Sanat ve Zanaat (GSZ)
eserleri ile bir bütün oluşturmaktadır.

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
Fatih Sultan Mehmet
Vakıf Üniversitesi,
Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi
P RO J E O R TAĞ I
Vakıflar İstanbul 1. Bölge
Müdürlüğü
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
1.776.984,40 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%74,84
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
1.329.973,23 TL
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Günümüzde, kültür varlıklarının
restorasyon ve konservasyon süreçleri
ulusal ve uluslararası koruma ilkelerine
uygun şekilde yürütülmekle birlikte,
nitelikli insan kaynağının yetersiz kalması
ve nitelikli işler ile kalifiye elemanların
buluşturulmasında yaşanan zorluklar
sebebiyle bu uygulamaların nihai
kalitesinde sorunlar yaşanabilmektedir.
Ayrıca alanda kadim insan yetiştirme
sistemi olan geleneksel usta-çırak
ilişkileri ortadan kalkmış olduğundan
sürdürülebilir mesleki eğitim de devam
ettirilememektedir. Bununla birlikte,
geleneksel sanat ve zanaat erbabının
kayıt altına alındığı bir envanter de
mevcut değildi. Bu düşüncelerle
hazırlanan proje kapsamında, GSZ
dallarında geçmişte üretilen bilgi ve
deneyimin gelecek nesillere kayıpsız
aktarılması, geleneksel usta-çırak
ilişkilerinin yeniden tesis edilerek
canlandırılması suretiyle sürdürülebilir
mesleki eğitimin yapılması, ekonomik
bağlamda ustalığın sürdürülebilirliğinin
sağlanması amaçlanmıştır.
Projeyle, usta-çırak ilişkisini günümüz
olanakları doğrultusunda desteklemek
amacıyla GSZ erbabı ve akademik
kurumların bir arada çalışması için
imkân oluşturulması, geleneksel sanat
ve zanaat atölyeleri kurulması, ustaçırak ilişkilerinin geliştirilmesi için bir
ortam tesis edilmesi, geleneksel sanat
ve zanaat erbabının görünürlüğünün
artırılması suretiyle nitelikli insan kaynağı
ile nitelikli işlerin buluşturulmasına katkı
sağlanması ve gelenek ile modern sanat
ve zanaat arasında bağlantı kurulması
hedeflenmiştir.
Proje kapsamında bu amaç ve hedefler
doğrultusunda, İstanbul’un geleneksel
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Proje kapsamında
bir araya gelen
sanarkâr ve zanaatkâr
sayısı

Geleneksel ustaçırak ilişkilerinin
yeniden
tesis edilerek
canlandırılmak
ve ustalığın
sürdürülebilirliğini
sağlanmak.
sanat ve zanaat erbabının envanteri
hazırlanmış ve nitelikli insan kaynağının
mevcut durumu ve mensupları
hazırlanan veritabanında kayıt altına
alınmıştır. Geleneksel sanat ve zanaat
erbabını bir araya getirerek alandaki
sorun ve çözüm önerilerinin tartışıldığı
istişare toplantıları kapsamında yapılan
6 toplantıda toplam 60 sanatkâr ve
zanaatkar ile bir araya gelinmiştir.
Proje kapsamında, mimari korumayla
ilgili olduğu için seçilen geleneksel
sanat ve zanaatlardan ahşap, taş, çini,
geleneksel tezyini sanatlar ve boya
konularında atölyeler tesis edilmiş;
ayrıca geleneksel sanat ve zanaat
ürünlerinin analizlerinin yapılabilmesi
için de ileri analiz laboratuvarı
kurulmuştur. Ayrıca proje kapsamında
geleneksel sanat ve zanaat kütüphanesi
de oluşturulmuştur.

Kurulan atölyelerde proje kapsamında
eğitimler verilmiş, yaklaşık 650 kişilik
başvuru arasından seçilen 90 kursiyerin
katıldığı eğitimler sonucunda eğitimlere
devamlılık sağlayarak başarıyla
tamamlayan 46 kişiye sertifikaları
verilmiş, atölyelerde üretilen toplam 66
eser proje sonunda düzenlenen sergide
ilgililerin dikkatine sunulmuştur. Proje
kapsamında, geleneksel sanat ve zanaat
alanında farkındalık oluşturulması için
farkındalık seminerleri düzenlenmiş,
ayrıca İstanbul’da sanat ve zanaat
alanıyla ilgili 8 meslek lisesinde ve
üniversitede geleneksel sanat ve zanaat
alanı ile proje kapsamında bilgi verip
farkındalık oluşturmak üzere seminerler
düzenlenmiş, seminerlere toplamda 771
kişi katılım sağlamıştır.
Proje ile geleneksel sanat ve zanaat
alanında, usta-çırak ilişkilerinin
desteklenmiş ve nitelikli insan kaynağının
yetişmesine katkı sağlanmıştır.
İlerleyen süreçte proje kapsamında
kurulan altyapıyla yapılacak eğitim vb.
faaliyetlerle alandaki insan kaynağının
geliştirilmesi suretiyle kültür varlığı
koruma uygulamalarındaki kalitenin
yükseltilmesine ve sürdürülebilir koruma
ve turizme katkı sağlamaya devam
edilmesi hedeflenmektedir.

KURUM HAKKINDA
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi,
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından
kurulmuş bir üniversitedir. Üniversitenin
kuruluş amaçları arasında, kültür
varlıklarının korunması için nitelikli
insan kaynağının yetiştirilmesi de yer
almaktadır. Bu hedef doğrultusunda
faaliyet gösteren üniversite, bünyesinde
kurulmuş farklı kademedeki birimleriyle
enstitü, fakülte, yüksekokul, araştırma
merkezi vb. birimlerde kültür varlığı
koruma alanına katkı sağlamak için
çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda
üniversite bünyesinde kurulmuş olan
Kuram ile koruma alanında laboratuvar
hizmetlerinin sağlanmasına, Lisansüstü
Eğitim Enstitüsü bünyesindeki Mimari
Koruma ve Restorasyon ile Kültürel
Mirasın Korunması ve Yönetimi yüksek
lisans programları, Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi bünyesindeki Mimarlık
bölümü ile Kültür Varlıklarını Koruma
ve Onarım Bölümlerindeki lisans
programları, Güzel Sanatlar Fakültesi
bünyesindeki Geleneksel Türk Sanatları
lisans programları, Güzel Sanatlar
Meslek Yüksekokulu bünyesindeki
Mimari Restorasyon ön lisans programı
ile eğitim çalışmalarına devam
edilmektedir.
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YANG IN VE
PATL AYICI M ADDE
ANALIZ MERKEZI
PROJE HAKKINDA
Kalabalık ve kozmopolit bir Dünya
şehri olması sebebiyle İstanbul’da
çıkan yıllık ortalama yangın sayısı; hem
yapılaşmış (konut, fabrika, diğer bina
türler ve araç), hem de yapılaşmamış
(ot, çöp, ormanlık-funda) alanlarda,
diğer illerimize kıyasla oldukça fazladır.
Doğası gereği, olay yerinde delil niteliği
taşıyabilecek her türlü fiziksel bulguyu
yok etme veya analiz edilemez hale
getirme potansiyelindedir.

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa Adli Tıp ve
Adli Bilimler Enstitüsü
P RO J E O R TAĞ I
İstanbul Üniversitesi
Teknoloji Geliştirme
Bölgesi
P RO J E IŞ T I R A KÇI L E R I
Olay Yeri İnceleme Şube
Müdürlüğü, Türkiye
Yangından Korunma ve
Eğitim Vakfı
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
1.957.900,00 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%74,98
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
1.468.008,93 TL
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Her yangın olayı kendine özgüdür
ve mühim olan olay yerinden doğru
zamanda, doğru şekilde toplanmış
deliller elde etmek ve bunları yangın
çıkış sebebini ortaya koyacak en doğru
şekilde analiz ederek yorumlamaktır.
Ayrıca, patlamaların sonucunda
patlayıcının tipine ve büyüklüğüne bağlı
olarak, farklı ölçeklerde de yangınlar
oluşmaktadır. Büyük çoğunluğu terör
eylemlerinden kaynaklanan patlama
hadiselerine genellikle yangın da eşli
ettiğinden, patlayıcı ve yangın inceleme/
analiz laboratuvarlarının entegre bir
şekilde çalışması sonuç açısından
başarıyı artırmaktadır.
Ülkemizde mevcut adli yangın ve
patlama olgularının analizleri yalnızca
kimyasal madde varlığı/yokluğu tespitine
dayalı gerçekleştirilmektedir. Ancak,
bu olgular kimya branşı dışında fizik
ve mühendisliğin de pek çok alanını
ilgilendirmektedir ve ancak bütüncül
analiz teknikleri ve yaklaşım ile en doğru
sonuca ulaşılabilmektedir. Bu proje,
bahsi geçen çok disiplinli yangın ve
patlayıcı araştırmalarını gerçekleştirmek
üzere hayata geçirilmiştir.
Proje sayesinde İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler
Enstitüsü bünyesinde Yangın ve
Patlayıcı Madde Analiz Laboratuvarı
kurulmuştur. Bu laboratuvar aracılığıyla,
İstanbul başta olmak üzere, ülke
genelinde de yangına ve patlamaya
sebep olan maddelerin tayinini ve
analizini sağlayacak, yangın ve patlama
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PRO JENIN
A M ACI

Proje kapsamında
gerçekleştirilen
çalıştay sayısı

Çok disiplinli
yangın ve patlayıcı
araştırmalarını
gerçekleştirmek ve
yeni yöntemler
geliştirmek.

olaylarıyla ilişkili suçları önleme
çalışmalarına katkıda bulunulacak
bulunacak çeşitli analiz yöntemleri
geliştirilmiştir. Halen, ilgili kamu ve
özel sektör kuruluşlarına nitelikli veriler
sunulmaktadır.
Proje faaliyetleri kapsamında,
laboratuvarın kurulması ve satın alma
işlemlerinin yapılmasının ardından,
yangın ve patlayıcı madde analizleri için
yöntemler geliştirilmiş ve optimizasyon
işlemleri tamamlanmıştır. Laboratuvarda
yapılan araştırmaların ve proje ekibinin
tecrübesinin ışığında, “Yangın- Patlama
Olay Yeri İnceleme ve Numune Toplama
Eğitimleri” gerçekleştirilmiştir. Bu
doğrultuda, hem polis ve jandarma
kriminal laboratuvar personeli ile hem
de sigorta şirketleri ile 2 ayrı çalıştay
gerçekleştirilmiştir.
Kurulan laboratuvarın somut
çıktılarından ilki, yangın incelemeleri
ve patlayıcı madde analizlerini
gerçekleştirebilecek kapasiteye
sahip bir laboratuvarın İstanbul’a
kazandırılmasıdır. Bir diğeri ise, bu
alanda eğitilmiş; kimyasal, fiziksel
ve elektriksel inceleme yapabilecek
nitelikleri haiz akademik ve teknik
personel yetiştirilmesidir. Ayrıca, Adli
Bilimler alanı ile kimya, fizik ve çeşitli
mühendislik alanlarının buluşturulması
sonucu ekonomiye katma değer katacak
ürünler, yeni yöntemler ve ilgili AR-GE
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için
uygun altyapı da sağlanmıştır. Son
olarak, yangın ve patlama olayları ile
ilgili adli bilimler alanındaki yazılı kaynak
eksiğini doldurmak üzere “Yangın
ve Patlama Olaylarının Adli Bilimler
Yönünden Değerlendirilmesi” isimli kitap
yayımlanmıştır.

Proje sayesinde kurulan Yangın ve
Patlayıcı Madde Analiz Merkezi,
bilimsel faaliyetlerini sürdürerek analiz
kapasitesini geliştirmeye devam etmenin
yanı sıra, halen adalete hizmet vermek
üzere bilirkişilik faaliyetlerine devam
etmektedir.
KURUM HAKKINDA
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa;
geçmişten gelen birikimi ile sağlık,
mühendislik, doğa ve sosyal bilimler
alanlarında tercih edilen, etik değerlere
bağlı, kaliteli hizmetler sunan, sosyal ve
akademik donanımlı bireyler yetiştiren,
bilgi birikiminden istifade edilen, “en
iyi olmak için” sloganıyla hareket eden
köklü bir araştırma üniversitesidir.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
çatısı altındaki Adli Tıp ve Adli Bilimler
Enstitüsü ise Adli Bilimlerin hemen
her alanında istihdam edilmek üzere

ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli
insan gücünü yetiştirmeyi öncelikli
hedef edinen, ülkemizin bu alanda
faaliyet gösteren ilk Enstitüsüdür.
Mezunlarımız yüksek yargı ve yerel
mahkemeler, Adalet Bakanlığı, adliyeler,
Adli Tıp Kurumu, Emniyet Müdürlüğü,
kriminal laboratuvarlar ve daha birçok
kurum ve kuruluşta çeşitli kademelerde
çalışmaktadırlar. Enstitü, eğitim, bilimsel
araştırma faaliyetlerinin yanı sıra
mahkemelere ve bireylere laboratuvar
ve bilirkişilik hizmetleri de sunmaktadır.
Adli Toksikoloji, Adli Moleküler Biyoloji
ve Genetik, Adli Belge İnceleme,
Adli Mikrobiyoloji, Adli Tıp branşları
Enstitü faaliyet alanları içerisinde yer
almaktadır. Ayrıca bu proje sayesinde
Adli Yangın ve Patlayıcı Madde Analiz
hizmetleri de Enstitü bünyesine dahil
edilmiş bulunmakta ve İstanbul ili başta
olmak üzere ülke geneline hizmet
sunulmaktadır.
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(İR ATEM) İLERI
R ADYOFARM A SÖTIK
AR A Ş TIRM A VE
TER ANOS TIK
UYGUL A M A MERKEZI
PROJE HAKKINDA

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
İstanbul Üniversitesi
P RO J E O R TAĞ I
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
1.838.935,46 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%74,77
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
1.375.000,00 TL
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Teranostik; terapi ve diagnostik
sözcüklerinin birleştirilmesinden
türetilmiş olan ve özellikle Nükleer
onkoloji alanında ülkemizde ve
dünyada oldukça yeni bir kavram olup;
hastaya ve hastalığa hedefli tanı ve
tedaviyi bir arada kullanan yeni bir tıp
alanıdır. Projenin genel amacı; özellikle
kanser hastalarında teşhis ve tedavi
alanındaki eksikliklerin bir kısmını
da olsa giderebilmek için, Avrupa
standartlarına uygun olarak, Türkiye
ve İstanbul’da ilk İleri Radyofarmasötik
Araştırma ve Teranostik Uygulama
Merkezinin (İRATEM) kurulması ve bu
merkezin İstanbul Üniversitesi çatısı
altında Onkoloji Enstitüsü ile İstanbul
Tıp Fakültesi ortaklığıyla oluşturulan
multidisipliner işbirliği ağı ile hayata
geçirilmesidir.
Proje kapsamında yapılmış olan
faaliyetler aşağıda maddeler halinde
sunulmuştur.
• İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp
Fakültesi bünyesinde İRATEM alt
yapısı kurulmuştur. Proje öncesinde
teranostik radyofarmasötiklerden
sadece 5 farklı türü üretip
kullanılabiliyorken, proje sonrasında
çeşitlilik sayısı 3 kat artarak 15’e
çıkmıştır.
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A M ACI

Proje kapsamında
görüntüleme işlemi
gerçekleştirilen
hasta sayısı

Türkiye ve
İstanbul’da bir
ilk olarak İleri
Radyofarmasötik
Araştırma ve
Teranostik Uygulama
Merkezi (İRATEM)
ile özellikle kanser
hastalarında teşhis
ve tedavi alanındaki
eksiklikleri
gidermek.

• - Ga-68 ve F-18 ile işaretli tanı
radyofarmasötiklerin üretimi ve 3800
hastanın görüntüleme işlemleri
gerçekleştirilmiştir.
• - Yüksek lisans, doktora ve tıpta
uzmanlık öğrencilerinin tez çalışmaları
başlamıştır.

• Alfa ve Beta terapi
radyofarmasötiklerinin üretimi
yapılmıştır. Yaklaşık 80 hastaya 250
doz uygulama yapılmıştır.

Yapılan teşhis ve tedavi uygulamaları
sonucu morbiditenin azalması,
hastaların yaşam süresinin uzatılması
ve yaşam kalitesinin arttırılması gibi
sonuçlar elde edilmektedir.

• Beta radyoterapi alanında Avrupa’da
53 farklı merkezde yürütülmekte
olan “tedaviye dirençli nüks foliküler
lenfoma hastalarında Lu-177 ile işaretli
CD-38 antikorlarının beta tedavi ajanı
olarak kullanılması” konulu Faz-2
çalışmasına katılım sağlanmıştır.

Proje kapsamında kurulmuş olan
İRATEM’de tanı ve tedavide kullanılmak
üzere radyofarmasötiklerin üretimine
ve kullanımına devam edilecektir.
Öncelikle İstanbul ve sonrasında Türkiye
genelindeki Tıp Fakülteleri, Eğitim ve
Araştırma Hastaneleri ve Onkolojik

Nükleer Tıp alanında faaliyet gösteren
diğer sağlık kuruluşları ile işbirlikleri
kurulması sonucu, İRATEM bünyesinde
geliştirilen üretim ve yöntemlerin
ülke geneline yaygınlaştırılmasının
sağlanması hedeflenmektedir.
KURUM HAKKINDA
İstanbul Üniversitesi bünyesindeki
İstanbul Tıp Fakültesi ve Onkoloji
Enstitüsü alanlarında Türkiye’nin öncü
kurumlarındandır. İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi 150.000 metre
kare kapalı alanı ile yıllardır sağlık
alanında faaliyet göstermektedir.
Onkoloji Enstitüsü ile 8.100 metre
karelik kapalı alanıyla yıllardır kanser
hastalarına hizmet vermektedir. Gerek
İstanbul Tıp Fakültesi ve gerekse de
Onkoloji Enstitüsü sağlık alanında
güncel ekipmanlara sahiptir.
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NESNELERIN İNTERNETI
EKOSISTEMI GÜVENLIK
TEST VE DEĞERLENDIRME
MERKEZI (ISTEC)
PROJE HAKKINDA
ISTEC proje fikri İstanbul TTO tarafından
düzenlenen Arçelik ve İÜC Bilgisayar
Mühendisliği Siber Güvenlik A.B.D.
arasında yapılan toplantılarda ortaya
çıkmıştır. AB başta olmak üzere
Dünya’da siber güvenlik ve kişisel verileri
koruma bilinci artarken birçok yasal
düzenlemeyi beraberinde getirmiştir.

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa, Mühendislik
Fakültesi
P RO J E O R TAĞ I
İstanbul Üniversitesi
Teknoloji Geliştirme
Bölgesi
P RO J E IŞ T I R A KÇI L E R I
TTO İstanbul Proje
Geliştirme Ve Yatırım A.Ş.,
Arçelik A.Ş., Elektronik
Cihazlar İmalatçıları
Derneği (ECİD)
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
1.886.145,59 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%73,59
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
1.388.088,46 TL
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Ülkemizde akıllı cihazların siber güvenlik
risklerinin değerlendirilmesi konusunda
çalışma yapmak ve insan kaynağı
yetiştirmek amacıyla test merkezimiz
kurulmuştur. ISTEC IOT ürün ve
hizmetlerine donanım, haberleşme,
GDPR/KVKK ve yazılım güvenliği olarak
4 ana başlıkta siber güvenlik testleri
yapmakta ve sonuçları üreticilere
raporlamaktadır. Merkezimizden Arçelik,
Beko, Grundig, Vestel, Procenne, Kobil
gibi birçok firmaya hizmet vermektedir.
Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk
Standartları Enstitüsü, Türk Silahlı
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ile
TÜBİTAK BİLGEM Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu Türkiye Bilişim ve
Bilgi Güvenliği Araştırma Merkezi’nin
iş birliği ile kurulan TRTEST Test ve
Değerlendirme A.Ş. ‘nin IOT siber
güvenlik testleri kapsamında çözüm
ortağı olmuştur.
Merkez bünyesinde, IOT - Nesnelerin
İnterneti siber güvenlik testleri
kapsamında yazılım testleri, donanım
testleri, haberleşme testleri,
KVKK/GDPR uygunluk testleri ve
endüstriyel sistemlerin siber güvenlik
test ve değerlendirme faaliyetleri
gerçekleştirilmektedir. Yazılım Testleri
alanında Web Yazılımlan, Mobil
Yazılımlar, Bulut Servis Yazılımları
ve gömülü sistem yazılım testleri
gerçekleştirilmektedir. Donanım
Testleri alanında Fiziksel Port Testleri,
Yan Kanal Analizi ve Komponent
Analizi yapılmaktadır. Haberleşme
Testleri alanında Kablolu Ağ Testleri,
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A M ACI

Ülkemizde akıllı
cihazların siber
güvenlik risklerinin
değerlendirilmesi
ve kişisel verileri
koruması konusunda
çalışma yapmak
ve insan kaynağı
yetiştirmek amacıyla
test merkezi kurmak,
raporlamalar sunmak.

Kablosuz Ağ Testleri ve özel geliştirilmiş
protokol analizleri üzerine çalışmalar
yapılmaktadır. Aynca merkezimiz
ürün ve hizmetlerin Kişisel Veri
Analizi ve GDPR Uygunluk Testleri de
gerçekleştirmektedir.
Merkezimiz İstanbul il Milli Eğitim
Müdürlüğü ile bilirlikte eğiticilerin
eğitimi, siber güvenlik bilinçlendirme
çalışmaları yanında lise ve orta
okullar arası siber güvenlik yanşmaları
düzenlemektedir.

Proje kapsamında
düzenlenen
etkinlik sayısı

KURUM HAKKINDA
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Avcılar, Cerrahpaşa, Bahçeköy,
Bakırköy, Beyazıt, Büyükçekmece,
Sultangazi, şişli ve Haseki yerleşkeleri
olmak üzere dokuz farklı noktada
eğitim öğretim yapmaktadır. Merkezin
bulunduğu Mühendislik Fakültesi, Avcılar
Kampüsünde 40.000 metrekare kapalı
alana sahiptir. Fakülte bünyesinde yer
alan 14 bölümde çok sayıda laboratuvar
imkânı ve ofis bulunmaktadır.
Üniversitelerin kuruluş amacı, bilimsel
araştırma yapmak, ülkesini bilimsel
çalışmalarla temsil etmek ve geleceğe
taşımaktır. Özellikle kaynak taraması
için üniversitemizde zengin dijital ve
basılı kütüphaneleri bulunmaktadır.
Kütüphaneler öğrencilerin yanında

halka ve yurt dışından gelen yabancı
araştırmacılara da yararlanmaktadır.
Aynı zamanda öğrencilere çağdaş bir
eğitim verebilmek amacıyla mevcut
derslik, laboratuvar, çeşitli sosyal
tesisler, yemekhane, spor sahalarını ve
salonlarını hızla arttırmakta ve eskilerini
yenilemektedir.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, ulusal
ve uluslararası birçok projeyi başarıyla
yürütülmesi yanında kurum kaynaklanyla
da bilimsel araştırma projeleri öğretim
personeli ve öğrencileri tarafında
yürütülmektedir. İstanbul Üniversitesi ile
bölünme öncesi birçok projeyi hayata
geçirmekle birlikte; bölünme sonrası
üniversite sanayi iş birliğini artıracak
çalışmalara ve Teknokent bünyesindeki
firmalarla çalışmalar yürütmektedir.

Proje paydaşlarına ve merkez
müşterilerine sahada ve üniversite eğitim
alanlarında bilinçlendirme ve eğitim
faaliyetlerinde bulunmaktadır. Ayrıca
siber kümelenme tarafından düzenlenen
etkinliklerde araştırmacılarımız, eğitmen
ve konuşmacı olarak yer almaktadır.
Merkezimiz yapmış olduğu test
değerIendirme faaliyetleriyle akıllı
cihazların test ve değerlendirme
hizmetlerinin ülkemiz içerisinde
yapılmasının yanında, yapılan yatırımlar
ve uluslararası akreditasyon süreçleri ile
uluslararası test merkezi olma hedefini
de ilerlemektedir.
Üniversitemiz ve merkezimizde IOT
Güvenliği (Akıllı Araç, Akıllı Ev, Akıllı
şehir vb.), Kritik Altyapı Güvenliği,
Makine öğrenimi ve Yapay Zeka (IDS,
IPS, SİEM ile Siber Güvenlik vb.) ve
GDPR konularında çalışmalarımız
bulunmaktadır.
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ULAŞTIRMA VE LOJISTIK
SEKTÖRLERININ
KÜRESELLEŞMESI
AMACIYLA İTÜ
GTTM’NIN TEST VE
ARGE KABILIYETLERININ
GENIŞLETILMESI
PROJE HAKKINDA
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
Denizcilik Fakültesi (İTÜ DF) Gemi
Teçhizatı Test Merkezi (GTTM)
2013-2014 yılları arasında İstanbul
Kalkınma Ajansı İSTKA/2012/BIL/119
referans numaralı proje kapsamında
2014 yılında kurulmuştur. İlk proje
ile birlikte, GTTM’nin ilk kurulum
hedefi gerçekleştirilmiş, uluslararası
akreditasyon sağlanmış, bölgemizde
40’a yakın firmaya ürün belgelendirme
amacıyla toplam 500’ün üzerinde kayıtlı
test hizmeti verilmiştir.

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
İstanbul Teknik
Üniversitesi Denizcilik
Fakültesi
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
2.656.515,00 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%74,15
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
1.969.703,61 TL
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Bazı standartlara göre ürün
sertifikalandırma/belgelendirme
testlerinin sıralı ve bağlantılı yapılması
gerekmektedir. Bu gibi durumlarda,
örneğin 7-8 test içeren bir ürünün
belgelendirme testlerinin bir tanesinin
yapılamaması durumunda, üretici tüm
testlerin gerçekleştirilebileceği yurtdışı
test merkezleri ile çalışmak zorunda
kalmaktadır. Testlerin yurtdışında
yapılmak zorunda kalınması, üreticinin
ürün maliyetlerini ciddi oranda
arttırmakta ve küresel piyasadaki rekabet
gücünü zayıflatmaktadır.
Proje kapsamında; ulaştırma, lojistik ve
savunma sanayi odaklı olmak üzere,
ürün test kabiliyetlerimizi genişleterek
firmalarımızın ürün test taleplerine
daha iyi cevap verebilir hale gelmek
hedeflenmiştir. GTTM’ye yapılan test
talep başvuruları incelendiğinde,
özellikle Türkiye’de üretimi yapıldığı
halde henüz testleri yapılamayan
Intermediate Bulk Container (IBC)
ürün testlerinin yanı sıra ulaştırma
ve savuma sanayi sektörlerinde

YENİLİKÇİ VE YAR ATICI İS TANBUL

PRO JENIN
A M ACI

Ulaştırma ve lojistik
sektörlerinin
Küreselleşmesi için
İTÜ GTTM’nin test ve
ARGE kabiliyetlerini
genişletmek.

kullanılan ürünlerin titreşim testlerinin
gerçekleştirilmesi odaklı kabiliyet
genişletilmesinin sektörlerimizin
ihtiyaçların karşılanabilmesi için önemli
olduğu görülmüştür.
Proje çıktıları ile test kabiliyetlerinin
genişletilmesi, test sayısında ve
çeşidinde artışın sağlanması ve
dolayısıyla hedef sektörlerinin
küresel rekabet ortamında avantajlı
konuma gelmesi için destek vermek
amaçlanmıştır.
Proje kapsamında oluşturulan yeni
laboratuvar; 153 m² kapalı kullanım
alanı, 54 m² sundurma açık depo alanı,
14 m² ön ekipman alanı, 16 m² arka
ekipman alanı, 21 m² dış ünite alanı
olacak şekilde toplam 258 m²’lik bir alan
üzerine kurulmuştur.
Yeni laboratuvar alanı içerisinde
bulunan “Tehlikeli Madde Sıcak ve
Soğuk Oda Sistemleri” ile kimyasal ve
tehlikeli madde içeren çeşitli ambalaj,
konteyner ve IBC’lerin yüksek ve
düşük sıcaklıklardaki sızdırmazlık
ve istif dayanım testlerinin yanı sıra,
MIL-STD-810H Askeri Standartlar
ve RTCA-DO-160G Sivil Havacılık
Standartları kapsamında buzlandırma ve
iklimlendirme testleri yapılabilmektedir.
Proje kapsamında tedarik edilen
sızdırmazlık test havuzu ve pnömatik
yükleme sistemi ile IBC gibi büyük
boyutlardaki ekipmanların sızdırmazlık
testleri gerçekleştirilebilmektedir.
Proje kapsamında test merkezimize
“Geliştirilmiş Düşürme Test Sistemi”
kabiliyeti kazandırılmıştır. Yeni düşürme
test sistemimiz ile 1 ton su alabilen
IBC’lerin ve diğer ambalaj çeşitlerinin

4,5 metreye kadar çıkabilen düşürme
testleri yapılabilmektedir. Bu test
sistemi, Türkiye’de bilinen mevcut en
büyük düşürme test sistemi olarak
kabiliyetlerimiz arasına eklenmiştir.
MIL-STD-810H Askeri Standartlar
ve RTCA-DO-160G Sivil Havacılık
Standartları başta olmak üzere birçok
standarda göre sine – random –
kombine – şok varyasyonlarında ki
titreşim testlerini yapabilecek test cihazı
proje dahilinde temin edilmiştir. Cihazın
test merkezi bünyesine katılmasının
ardından titreşim test taleplerine karşılık
vermeye başlamış ve hali hazırda,
denizcilik sektöründe gemilerde
kullanılmak üzere bir cihazın test
çalışmalarına başlanmıştır.
Proje dahilinde kabiliyetlerimiz arasına
eklenen IBC Titreşim Test Cihazı ile
IBC gibi büyük ve ağır ekipmanların –
periyodik, düşük frekans, büyük genlik
– titreşim testleri yapılabilmektedir.
Proje personeli tarafından tasarlanarak
özel olarak üretilen IBC Titreşim Test
Cihazı, muadillerinden farklı ve ek
olarak gemi titreşim ve salınımını
simüle edebilmektedir. Böylelikle gemi
ile taşınan yüklerin, taşıma esnasında
maruz kaldıkları çevresel koşullar
oluşturularak test taleplerine karşılık
verilebilmektedir.

285m

2

Proje kapsamında
oluşturulan yeni
laboratuvar büyüklüğü

KURUM HAKKINDA
İTÜ Denizcilik Fakültesi, Türk deniz
taşımacılığının üst düzey insan gücü
gereksinimlerini karşılamaya yönelik ilk
eğitim-öğretim kurumu olarak, 5 Aralık
1884 tarihinde İstanbul/Heybeliada’da
bulunan Deniz Harp Okulu’nun özel
bir bölümü biçiminde yatılı olarak
“Leyli Tüccar Kaptan Mektebi” ismi ile
kurulmuştur.
3 Temmuz 1992’de “İTÜ Denizcilik
Fakültesi” ismiyle eğitim faaliyetlerine
devam eden kurumumuz, küresel
düzeyde kabul gören niteliklere sahip
çağdaş mezunlar veren, denizcilik
eğitimi ve araştırmaları alanında önder,
sanayi ve akademi işbirliğini önemseyen
güvenilir bir yüksek öğrenim kurumu ve
bilim merkezi olmak için çalışmaktadır.
Denizcilik Teçhizatı Test Uygulama
ve Araştırma Merkezi (DETAM), İTÜ
Denizcilik Fakültesi, Tuzla yerleşkesinde
bulunan, başta denizcilik, ambalaj,
lojistik ve savunma sanayi sektörleri
olmak üzere, Ar-Ge ve Ür-Ge üzerinde
çalışan pek çok sektörden firmalara
test, teknik destek, danışmanlık ve
eğitim konularında hizmet veren bir test
merkezidir.
2014 yılında gemi inşa ve gemi inşa yan
sanayisinin uluslararası standartlara
uygun gemi teçhizatı üretimi ve
yurtdışı bağımlılığının azaltılarak kalite
ve üretim odaklı olmasını sağlamak
amacıyla, İSTKA tarafından desteklenen
proje sonucunda hizmet vermeye
başlayan GTTM, test kabiliyetlerinin
arttırılması, titreşim testleri, kimyasal
ambalaj testleri, IBC testlerinin test
kabiliyetlerinin kazanılması amacıyla
2018 yılında İSTKA desteğiyle başlanan
proje sonrasında kabiliyetlerini arttırmış,
UYGAR unvanına erişerek yeni ismi
(DETAM) ve artan kabiliyetleri ile sektöre
hizmet vermeye başlamıştır.
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OCR TEKNOLO JILERI
KULL ANIL AR AK
ME TIN HALINE
G E TIRILEN OSM ANLIC A
ESERLERIN TÜRKÇE
L ATIN HARFLERINE
ÇE VRILMESI

YENİLİKÇİ VE YAR ATICI İS TANBUL

PRO JENIN
A M ACI

OCR Teknolojileri
kullanılarak metin
haline getirilen
Osmanlıca eserlerin
Türkçe latin
harflerine çevirmek.

bilen/bilmeyen , yerli yabancı tüm
hedef gruplar için internet ortamında
anlaşılır, okunabilir, ulaşılabilir, içerisinde
Latin harfli Türkçe sözcük araması
yapılabilir hale gelmiş oldu. Bunun
dışında günümüz Türkçesine çevrilmiş
olan Osmanlıca eserler OCR teknolojisi
kullanılarak anında diğer dillere çevrilme
imkanına ulaştı. Bu sistem ile, ülkemizin
sayısallaştırma konusunda yurt dışından
alınacak yazılım teknolojileri ve desteğini
azaltacağı gibi ülkemiz için ihracat fırsatı
da sunarak Türk ve Osmanlı tarihinin
karanlıkta kalmış, gözden kaçmış, yanlış
anlaşılmış konular tüm dünya için deşifre
edilebilecektir.

52.454
Proje kapsamında
doğrudan
faydalanıcı sayısı

KURUM HAKKINDA
PROJE HAKKINDA
1928 harf devrimine kadar Osmanlı
İmparatorluğu sınırları içerisinde, değişik
matbaalarda basılmış binlerce eserin;
araştırmacılar, akademisyenler, tarihçiler
gibi değerlendirip anlamlandırabilecek
grupların erişimine açılabilmesi
için sayısal ortama aktarılmaları
gerekmekteydi.

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
İslam Tarih, Sanat ve
Kültür Araştırma Merkezi
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
1.690.452,25 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%75
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
1.267.837,39 TL
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IRCICA, sayısallaştırma sürecinin önemli
bir parçasını oluşturan OCR (Optik
Karakter Tanıma) sistemini 2011’den bu
yana sürdürerek dünya çapında ilk kez
gerçekleştirilen Osmanlıca OCR Yazılım
çalışmasına başladı. 2015 yılından
itibaren de İstanbul Kalkınma Ajansı’nın
desteğini alarak geliştirdiği Osmanlıca
OCR yazılımı ile önce Osmanlıca
eserlerde metin içi aramayı kullanıcıların
hizmetine sunacak hâle getirdi.
İçerdikleri orijinal bilgileri ile
paha biçilmez Osmanlıca eserler,
araştırmacılar, akademisyenler gibi
Osmanlıca bilen hedef kitlenin
erişimine açıldı. Böylelikle tarih, kültür
ve medeniyetimize ait Osmanlıca
nadir eserler, Osmanlıca bilenler için
içerikleri erişilebilir duruma getirildi ve
bugüne kadar keşfedilmemiş birçok
tarihi detayın ortaya çıkmasına vesile
oldu. İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2018
yılında desteklediği “Osmanlıca OCR
Teknolojileri Kullanılarak Metin Haline
Getirilen Osmanlıca Eserlerin Türkçe
Latin Harflerine Çevrilmesi Projesi”nin
sonuçlanmasıyla birlikte Türkiye ve
Dünya genelinde muhtelif kurumlarda
bulunan Osmanlıca kültür hazinemiz,
günümüz Türkçesine çeviren Osmanlıca
OCR yazılımı ile birlikte Osmanlıca

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma
Merkezi (IRCICA), 56 üye ülkesiyle
Birleşmiş Milletler’den sonra dünyanın
ikinci büyük uluslararası kuruluşu olan
İslam İşbirliği Teşkilatı’na (İİT) bağlı bir
kurumdur.
IRCICA, Kur’an-ı Kerim, tarih, sanat,
kültür ve medeniyet araştırmaları, yazılı
kültür ve mimari mirasının korunması
gibi konularda İslam ülkelerinin
kültür, sanat ve bilim insanlarını bir
araya getirerek bu konularla ilgili
araştırma, yayın, enformasyon, arşiv
çalışmaları yapmakta; akademik
kongreler, sanat sergi ve yarışmaları,
eğitim programları düzenlemekte;
bu çalışmaların sonuçlarını bütün
dünyadaki üniversite ve araştırma
kurumları ile araştırmacıların kullanımına
sunmaktadır.
1979 yılında’da Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti tarafından kendisine Yıldız
Sarayı içerisinde tahsis edilen Seyir
Köşkü’nde çalışmalarına başlamıştır.
Yıllar içinde Yıldız Sarayı içerisindeki
Çit Kasrı, Yaveran Kasrı ve Silahhane
binaları da IRCICA’ya tahsis edilmiştir.
2017 yılından itibaren ise İstanbul’un
tarihî semtlerinden Cağaloğlu’nda,
T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından
tahsis edilen ve beş binadan oluşan bir
kompleks içinde çalışmalarına devam
etmektedir.
Merkezimiz, dünyanın ilk Osmanlıca
Optik Karakter Tanıma Sistemi’nin
oluşturulması için 2011 yılında
çalışmalara başlamış, 2015 ten
itibaren Ajansınızın desteğiyle projenin
sürdürülebilirliğini yenilikçi çalışmalarıyla
devam ettirmektedir.
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G IRIŞIMCILIK
ENDEKSI- G ENDEKS
PROJE HAKKINDA
Girişimcilik endeksi GENDEKS Projesi
girişimcilikle ilgili ölçme değerIendirme
alanındaki boşluk görülerek yazılmaya
başlanmış, verimlilik ve etkinlik açısından
hem makroekonomik gösterge
niteliğinde olan hem de firmaların
bulundukları konumu ifade edebilen bir
ölçek geliştirilerek uygulanmıştır.
Organizasyonel Girişimcilik ve
Türkiye’ye Özgü Ölçek Modeli;

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
Girişimci İşadamları Vakfı
P RO J E O R TAĞ I
İstanbul Üniversitesi
Rektörlüğü
P RO J E IŞ T I R A KÇI L E R I
Askon (Anadolu Aslanları
İş Adamları Dernegi),
Girişimci İşadamları Vakfı
Bahariye Melek Yatrım
Ağı İktisadi İşletmesi
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
1.714.920 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%75
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
1.286.190 TL
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Hem akademik hem de uygulayıcı
işletme uzmanlarının uzlaştığı gibi,
yenilikçilik büyümeyi yönlendiren
lokomotiftir. Gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerde büyümenin temel belirleyicisi
yenilik yapan girişimcilik faaliyetleridir.
Girişimcilik ve buna bağlı olarak ortaya
çıkarılan yenilikler, kurumsal, bölgesel ve
ulusal düzeyde değer yaratma, büyüme
ve istihdam açısından önemli etkilere
sahiptir. Organizasyonlarda yenilik ve
girişimciliği değerlendirmek üzere farklı
yaklaşımlar kullanılmaktadır. Bu amaca
uygun olarak, ulusal ve uluslararası
literatür taranmış ve ülkemize uygun
girişimcilik ölçeği geliştirilmiştir. İç
girişimcilik, bir şirkette çalışanların kendi
şirket sınırları içinde girişimci olmalarına
izin veren bir sistemdir. Bu kişiler
inovasyon arayışında motive olmuş,
proaktiftir.

YENİLİKÇİ VE YAR ATICI İS TANBUL

1.057

PRO JENIN
A M ACI

Başta İstanbul olmak
üzere ülkemize
katma değer
katmak , politika
üreticilerine ve
firmalara anlamlı
veri üreterek geri
bildirim vermek
amacıyla yerli bir
organizasyonel
girişimcilik ölçeği
oluşturmak.
Girişimcilik, kuruluşların rekabet
üstünlüğünü korumasını, çevikliği
artırmasını ve yenilik potansiyelini
güçlendirmesini sağlayan en önemli
unsurdur. Kendini yeniliğe adamış, işe
tutkuyla bağlı ve işverenleri için daha
yüksek katma değer üreten, rekabetçi,
kendine güvenen bireylerden oluşan iç
girişimciler fikirleri harekete geçirmeleri
ve hesaplanmış riskler almaya istekli
olmaları ile öne çıkmaktadır. İç
girişimcilik bir ‘fikir fabrikası’ olmaktan
daha fazlasıdır; gerçek kurum içi
girişimcilik, bu fikrin yönetimi için
sorumluluk almak ve onu karlı
gerçekliğe dönüştürmek anlamına gelir.

Girişimcilik Endeksi
projesine katılan
işletme sayısı

Literatür çalışmasında hem genel
amaçlı (GEL GEDI, EIP ve REDİ gibi
endeksler) incelenmiş hem de firma
düzeyindeki çalışmalar incelenmiştir.
Literatür, girişimcilik endekslerinde
ortaya çıkan ve yeni endekslerde dikkate
alınması gereken boyutları ortaya
konulmuş ve endeks bu verilere göre
yapılandırılmıştır.
Organizasyonel girişimcilik ölçeği
GENDEKS 4 alt göstergeden
oluşmaktadır: 1. Ürün İnovasyonu,
2. Süreç İnovasyonu, 3. Pazarlama
İnavasyonu ve 4. Örgütsel İnovasyon.
Bunların altında 5 bileşen bulunmaktadır.
Bu bileşenleri ifade eden 17 göstergeden
oluşmaktadır.
Girişimcilik Endeksi projesinin çıktısı
olan GENDEKS ölçüm aracı uluslararası
alanda kullanılan ölçüm araçları (GEDİ,
OECD EuroStat) ile benzer yönlerinin
olması yanında farklı olduğu birçok alan
bulunmaktadır. Söz konusu bu benzerlik
ve farklılıklar karşılaştırılmalı olarak
incelenmiştir.
Bu çalışmada geliştirilen GENDEKS
anketi (araç / tool) hem istatistiksel
güvenirlik ve geçerlik testleri
uygulanarak, hem de evren ve
çalışma amaçlarına en iyi cevap veren
istatistiksel örneklem yöntemleri
uygulanmıştır. Boyutlar ve tüm unsurları
ilgili alan uzmanları tarafından titizlikle
çalışılmıştır.
Çalışmadan beklenen faydalar:
• Herhangi bir firmanın hangi
boyutta daha başarılı olduğu
değerlendirilebilir.

• Firmaların birbiri ile karşılaştırması
yapılarak hangi firmanın diğer
firmadan/firmalardan ne kadar
farklılaştığı veya İyi olduğu
belirlenebilir.
• GENDEKS puanlarının zaman
eksenli endekse dönüştürülmesiyle
girişimciliğin firma veya sektör için
değişimi izlenebilmektedir.
• Elde edilen ölçek girişimciliğin genel
düzeyi İle birlikte alt boyutlarını da
ölçme görevini yerine getirmesi
sağlanmıştır.
KURUM HAKKINDA
Girişimci İşadamları Vakfı; Türkiye
genelinde farklı sektörlerde faaliyet
gösteren girişimci ve işadamlarının
koordinasyonunu ve iş birliğini
sağlamak, girişimciliği yaymakdesteklemek-özendirmek ve Türkiye’yi
ilgilendiren her türlü ekonomik mesele
ile ilgili incelemelerde bulunarak çözüm
önerileri sunmak amacıyla 10 Ekim
1996’da kurulmuştur.
İnsana, topluma, çevreye ve temel
değerlere duyarlı girişimciler yetiştirerek,
geliştirdiği sürdürülebilir iş modelleri ve
fırsatları ile paydaşlarına katma değer
sunmak ve ülkesinde ve bölgesinde
öncü bir organizasyon olmak MİSYON
ile hareket etmektedir.
Girişimci İşadamları Vakfı, iktisadi
hayatın ahlaki temelde şekillenmesine
üye işletmelerin ve ülkemizin rekabet
gücünü arttırmak amaçlı, haksızlıkların
giderilmesi için mücadele veren,
rehberlik ve öncülük görevine uygun
VİZYON ile hareket eder.
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MEDITEKS: MEDIK AL
TEKS TILLER AR- G E
MERKEZI
PROJE HAKKINDA

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
İstanbul Teknik
Üniversitesi-Tekstil
Teknolojileri ve Tasarımı
Fakültesi
P RO J E O R TAĞ I
İstanbul İl Sağlık
Müdürlüğü
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
1.789.644 TL

2016 yılında İSTKA tarafından
desteklenen, İTÜ TEMAG Laboratuvarı
tarafından yürütülen «Nefes Hava
Filtrasyonu Ar-Ge Merkezi» projesi,
hastanelerde standartlar baz alınarak
validasyon yapılmasına, filtrasyon
ve havalandırma sistemlerinin İTÜ
mühendisleri tarafından izlenmesine
yönelik ilk adımdı. 1,5 sene boyunca
hastanelerimizle çalıştık ve hastane
ortamının validasyonu üzerine
temel alt yapı ve insan gücünü
oluşturabildik. Sağlık çalışanlarımızla
bu ilk mühendislik-tıp Ar-Ge ortaklığını
derinleştirmek, gerçek ürünlere
dönüştürmek adına İstanbul İl Sağlık
Müdürlüğü, İstanbul Kalkınma Ajansı
ve sanayici paydaşlarımızın verdiği
destekle ikinci bir projelendirme daha
gerçekleştirdik. 2018 yılında desteklenen
Mediteks Ar-Ge Merkezi projesi ile
teknik ekibimiz desteklendi, ileri
medikal malzeme ve makinaların Teknik
Üniversite’de tasarımı ve imalatı üzerine
oldukça verimli çıktılar sağlandı. Proje
kapsamında;
• Ameliyat iplikleri, yara örtüleri
ve çalışan önlükleri gibi medikal
tekstillere yönelik yenilikçi ve realist
tasarımların yapıldığı bir inovasyon,
Ar-Ge kümelenme merkezi kurulması,
• 10 hastanede ameliyathane ve
bakım odalarının validasyonu için
uygulamalar yapılması ve akabinde
TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu)
akreditasyonuna müracat edilerek
akreditasyonun alınması,
• Biyopolimer bazlı yara örtülerinin
değişik morfolojilerde üretimi ve
karakterizasyonu,

A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%75

• Tıbbi amaçlarla kullanılan yüksek
performans ipliklerin (sütür)
geliştirilmesi ve karakterizasyonu,

A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
1.342.233 TL

• Ülkemize ithal edilen ileri medikal
tekstillere yönelik stratejik
yol haritasının çıkarılması ve
projelendirme,
• Yatağa bağlı yaşayan hastalarda yara
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• Proje kapsamında 3 ayrı laboratuvar
ortamı oluşturuldu.

PRO JENIN
A M ACI

Tıp Ar-Ge ortaklığını
derinleştirmek,
gerçek ürünlere
dönüştürmek...

oluşumunu minimize edecek medikal
tekstil malzemelerinin üretimi ve
karakterizasyonu,
• Mikroorganizma ve salgın hastalık
durumlarına karşın biyosidal
özellikte hava filtresi, yüz maskesi ve
respirator kağıtlarının geliştirilmesi ve
karakterizasyonu,
Tüm bu hedefler için;
• Yüksek enerji verimliliğinde ve
parçacık tutuş kapasitesine sahip
nanoteknolojik hava filtrelerinin
gerçek boyutta geliştirilmesi, üretimi,
karakterizasyonu,
• İleri filtre yapılarının gözeneklilik, lif
çapı, lif çapı dağılımı, yüzey enerjisi,
antibakteriyel özellik gibi performansı
belirleyen özelliklerinin ölçümleri,
• Hastanelerde kullanılan çok
fonksiyonlu tek kullanımlık ve uzun
süreli operasyon elbiseleri ve örtülerin
ekonomik üretimi için teçhizatın alımı
ve pilot üretimler,
• Ameliyat dikiş iplikleri üretimi için
hattın kurulumu ve pilot üretim,
• İleri yara örtülerinin üretimi ve vücut
dışı testlerle ön analizleri,
• Yatalak hastalara yönelik prototip
yatak örtülerinin tasarımı, üretimi ve
analizi,
• İstanbul genelindeki on hastanede
ameliyathane ve bakım odalarının
aerosol ve bioaerosol yoğunluklarının
izlenmesi için pilot uygulamalar,
• Hastane validasyonu ve hastane
enfeksiyonlarına dair sağlık
çalışanlarının ve hastane
tesisatı sektöründe çalışanların
bilgilendirilmesi için çalıştay
düzenlenmesi,
• Medikal tekstiller, hava filtreleri ve ileri
nanomalzemeler üzerine kongrelerin

• Projenin duyurulması ve yapılan
gelişmelerin aktarılması adına 2 adet
konferans verildi.
• Proje boyunca yapılan çalışmalar
üzerine 3 akademik makale
yayımlandı.

düzenlenmesi,
• Ülkemize ithal edilen ya da ülkemizde
üretilen yara örtülerinin, ameliyat
ipliklerinin, hava filtrelerinin ve tek
kullanımlık tekstillerin testleri ve
karakterizasyonu için sanayi ile ortak
Ar-Ge merkezi,
• Endüstri ve akademiye medikal
tekstiller ve filtrasyon teknolojileri,
enfeksiyondan korunma gibi konular
üzerine uzman kadrolar kazandırmak
gibi faaliyetler gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde;
• Nanolif üretim laboratuvarı kuruldu ve
içerisine devamlı üretimin sağlandığı,
200 m/sa üretim hızına sahip, %99’a
kadar filtre verimi sağlayan filtre
kumaşlarının üretildiği pilot ölçekte
çözeltiden üflemeli nanolif üretim
cihazı yerleştirildi.
• Yüksek performanslı ameliyat
ipliklerinin üretimi için içerisinde
eriyikten lif eğirme (meltspin) hattının
bulunduğu yüksek performans lif
üretim laboratuvarı kuruldu. Bu
laboratuvarda yapılan deneyler
neticesinde neticesinde 7 g/den iplik
mukavemetine sahip iplikler üretildi.
• Aynı şekilde hastane sedyelerinde
kullanılmak üzere leke itici
antibakteriyel özellikli sedye örtüleri
geliştirildi.
• Yaraörtüsü çalışmaları için yüksek
emiş kapasitesine sahip köpük ve
nanolifli jelatin yaraörtüleri geliştirildi.
• Validasyon ekibi kuruldu ve proje
boyunca 8 hastanede gözlem
yapılarak herbir hastanenin validasyon
testleri gerçekleştirildi.
• Validasyon esnasında hastane
personeline 8 adet validasyon
eğitimleri verildi. Proje boyunca
toplamda 89 kişiye eğitim sağlandı.
• Oluşturulan laboratuvar alt yapısı ile
21 kuruma/işletmeye hizmet verildi.

MEDİTEKS projesi ile edinmiş
olduğumuz tüm bu altyapının
önümüzdeki zamanlarda da gelişme
göstereceğini ve çeşitli kuruluşlara fayda
sağlayacağını beklemekteyiz.
KURUM HAKKINDA
TEMAG (Tekstil Malzeme ve Makinaları
Araştırma) Laboratuvarı 2003 yılında
İstanbul Teknik Üniversitesi Gümüşsuyu
kampüsünde kurulmuştur. Kurulduğu
günden itibaren akademik çalışmaları
yakından takip eden ülkemizin
gelişimine katkı sağlayacak teknolojileri
bünyesinde bulundurmuştur. Tekstil,
filtre & seperasyon, kompozit, enerji
ve biyomedikal alt grupları ile farklı
alanlarda araştırma ve geliştirme
çalışmaları yürütülmektedir. Yapılan
çalışmaları bilimsel makale, bilimsel
tebliğ, patent ve periyodik bilgi paylaşımı
toplantıları ile akademi ve sanayi
ortakları ile paylaşmaktadır. Hali hazırda
TEMAG projeleri TUBİTAK, İSTKA, AB
ve 10 yerel/uluslararası firma tarafından
desteklenmektedir.

89
Proje süresince
eğitim verilen
kişi sayısı

bağımsız bir mekanizma kurulmuştur.
Yurt çapında tüm hastanelere gidecek
yetkinliğimiz İTÜ’de mevcuttur.
Filtre ve maske malzemelerinin bağımsız
değerlendirilmesi: Projelerimiz 2016
yılında başladığından beri sürekli hava
filtrasyonu malzemeleri ve analizleri
üzerine altyapı sürekli iyileştirilmiştir.
2019 yılında ani şekilde dünyayı etkisi
altına alan salgın süresince ülkemizde
üretilen koruyucu özellikli yüz maskesi
ve kumaşlarının büyük bir çoğunluğu
İTÜ bünyesinde test edilmiştir.
Bahsedilen filtre malzemelerinin test
sistemi ülkemiz üniversitelerinden
sadece İTÜ’de mevcuttur.

Istanbul Teknik Üniversitesi Tekstil
Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi
bünyesinde İstanbul Kalkınma Ajansı
destekli NEFES: Hastane Enfeksiyonlarını
Önlemeye Yönelik Hava Filtrasyonu
Ar-Ge Merkezi ve MEDİTEKS: Medikal
Tekstiller Ar-Ge Merkezi projeleri
gerçekleştirilmiştir. Bu projelerin
toplumsal ölçekte önemli iki katkısı
olmuştur.
İstanbul ilimizdeki hastanelerin
validasyon testleri: Türkiye’de ilk
defa hastane ameliyathanelerinin ve
yoğun bakım ünitelerinin validasyon
çalışmaları için gerekli sistemler
üniversite bünyesine alındı. Şu ana kadar
8 kamu hastanesinde pilot ölçümler
yapıldı. Hastane enfeksiyonları en
ölümcül 4. hastalıktır ve önlenmesi
için halen en geçerli tedbirlerden biri
hastane havalandırma sistemlerinin
standartlarla belirlenmiş sınırlar içinde
çalışmasıdır. Bu proje sayesinde İTÜ’de
hastanelerimizi denetlemeye yetkin
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ARELPOTKAM ORTAK
KULLANIMA YÖNELIK
İLERI MÜH. MALZ.
GELIŞTIRME VE HIZLI
PROTOTIPLEME MERKEZI
PROJE HAKKINDA

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
İstanbul Arel Üniversitesi
P RO J E O R TA K L A R I
İstanbul Beylikdüzü
Organize Sanayi Bölgesi,
İstanbul İkitelli Organize
Sanayi Bölgesi, Kompozit
Sanayicileri Derneği
P RO J E IŞ T I R A KÇI L E R I
Saha İstanbul Savunma
Havacılık Ve Uzay
Kümelenmesi Derneği,
Alpplas Endüstriyel
Yatırımlar A.Ş, Yıldız
Teknoloji Geliştirme
Bölgesi Teknopark A.Ş.
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
2.474.179,00 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%75
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
1.855.634,25 TL
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Malzeme sektörü, ekonomide tüm
faaliyetlere girdi sağlayan temel
alanlardan biridir. İleri Mühendislik
malzemelerinden olan fonksiyonel
polimerler ve kompozit malzemeler
ise toplam malzeme sektörünün
%70’ni oluşturmaktadır. Bu malzemeler
savunma, havacılık, otomotiv, inşaat,
mikro elektronik, biyoteknoloji, kimya,
tıp ve nanoteknoloji ile birlikte sınai
üretimin karakterini dönüştürecek ana
teknolojik alanlarda kullanılmaktadır.
Sanayinin öncüsü olan bu alanlarda hızla
yaşanan gelişmeler yeni malzemelere
olan gereksinimi de beraberinde
getirmiştir. 2016 yılı Yenilikçi Ve
Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı
kapsamında tamamlanan TR10/16/
YNY/0047 No’lu “Ortak Kullanıma
Yönelik, Kompozit Malzemeler Ve
Polimer Teknolojileri Ar-Ge Merkezi”
proje sonrası kurumlardan ihtiyaca
yönelik geri dönüşler alınmıştır.
Uluslararası rekabete açık ileri
mühendislik malzemeleri geliştirme ve
üretimi konularında Ar-Ge çalışmalarının
çok maliyetli olduğu firmalar tarafından
özellikle vurgulanmıştır. Firmaların
büyük üretim hatlarını durdurmadan,
düşük maliyetli ar-ge çalışmaları
yapılabilmeleri için ArelPOTKAM’a
pilot üretim yapabilmek için birçok kez
talepte bulunulmuştur, ArelPOTKAM
bünyesinde laboratuvar ölçekli pilot
üretim hattı olmadığından taleplere
cevap sınırlı kalmıştır. Polimer ve
kompozit malzemeler alanında firmalara
hızlı cevap üretebilecek, düşük maliyetli
Ar-Ge çalışmalarını destekleyecek pilot
ölçekli bir üretim hattına ihtiyaç olduğu
tespit edilmiştir. Malzeme geliştirilmesi
ve karakterizasyonu konularında
hizmet verebilen ArelPOTKAM bu hızlı
prototipleme üretim sistemini bünyesine
katmasıyla bu alanda bütüncül hizmet
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PRO JENIN
A M ACI

İstanbul’da ilaç,
gıda, otomotiv,
inşaat, biyomedikal,
elektrik-elektronik,
havacılık ve uzay,
kimya, tıp, tekstil ve
benzeri sektörlerde
faaliyet yürüten
firmalara yenilikçi
malzemeleri
geliştirmek.
verebilen bir merkez haline gelebilmek
amacıyla “ArelPOTKAM Ortak Kullanıma
Yönelik İleri Mühendislik Malzemeleri
Geliştirme ve Hızlı Prototipleme
Merkezi” projesi yapılmıştır.
Proje Amaçları
İstanbul’da ilaç, gıda, otomotiv, inşaat,
biyomedikal, elektrik-elektronik,
havacılık ve uzay, kimya, tıp, tekstil ve
benzeri sektörlerde faaliyet yürüten
firmalara yenilikçi malzemelerin
geliştirilmesi, test - analiz alt yapısı
ve hızlı prototipleme merkezi ile pilot
ölçekli ürünlerin geliştirilebileceği bir
üretim hizmetinin sunulması,
Fonksiyonel polimer ve kompozit
malzemeler alanında ihtiyaç duyulan
bilgi birikiminin aktarılması, firma
personellerinin Ar-Ge kültürünü
geliştirilmesi,
Üniversite-Üniversite, üniversitesanayi işbirlikli projelerin arttırılmasının
sağlanması, firmalar arası işbirlikleri ile
kümelenmeler oluşturulması,
Beylikdüzü, Avcılar, Büyükçekmece,
Küçükçekmece, Çatalca, Silivri
Çerkezköy, Esenyurt, Bahçeşehir,
Basakşehir, Bağcılar, Bayrampaşa,
Esenler, Kağıthane, Zeytinburnu,
Çekmeköy, Arnavutköy, Hadımköy
bölgelerine yakın bir yerde konumlanan
bu merkezin kurulmasıyla, kullanım
alanı her geçen gün artan ileri
mühendislik malzemelerden fonksiyonel
polimerler ve kompozit malzemelerle

ilgili bu sektörlerde üretim yapan
firmalara altyapı olanağı sağlanması,
hedeflenmiştir.

1.228

Bu kapsamda,
Kompozit ve polimer malzemeler
sektörlerinde faaliyet gösteren 2050
firma tespit edilerek, bölgeye yakın
bir lokasyonda “ArelPOTKAM Ortak
Kullanıma Yönelik İleri Mühendislik
Malzemeleri Geliştirme ve Hızlı
Prototipleme Merkezi” kurulmuştur.

Proje kapsamında
ARGE eğitimi verilen
kişi sayısı

• Proje çalışma alanında polimer ve
kompozit sektöründe karşılaşılan
problemlerin tespiti ve yenilik içeren
ihtiyaçların belirlenmesi,
• Ortaklarımız ile proje kapsamında,
Teknoloji ve Yenilik Çözüm
Noktalarının kurulması
• Firmalarla üniversite arasında
koordinasyonun sağlanması,
• Kümelenme Koordinasyon
Noktalarının kurulması eğitim
gruplarının belirlenmesi, çalıştayların
düzenlenmesi,
• Proje kapsamındaki faaliyetler
hakkında firmaların bilgilendirilmesi ve
eğitimlere katılımının sağlanması,
• Proje sürecinde farklı firma, kurum
ve kuruluşlarla ihtiyaca yönelik pilot
projelerin yapılması ve prototiplerin
tasarlanması yapılan faaliyetler
arasındadır.
Ulaşılan ve Beklenen Faydalar;
Seçili bölgelerde kompozit ve
polimerik malzemerle çalışan
firmalar tespit edilmiş ve bu firmalara
eğitimler verilmiştir ve firmalar
sertifikalandırılmıştır. 13 ay süresince
akademisyen ve uzmanlar tarafından
firmaların seçtiği alanlarda ileri
mühendislik malzemelerine yönelik
tematik eğitimler, teknolojinin güncel
seviyesi ile ilgili eğitimler teorik ve
uygulamalı olarak verilmiştir. 163 firma
kurum ve kuruluştan gelen 1228 kişiye,
24 başlıkta, 392 saat olarak eğitim
verilmiş, eğitimler sertifikalandırılmış
ve bu sayede Ar-Ge kültürünün
geliştirilmesine katkı sağlanmıştır.
Proje bazlı pilot uygulama çalışmaları
yapılmıştır. Proje sürecinde farklı firma,
kurum ve kuruluşlarla ihtiyaca yönelik
13 adet prototip başarıyla tasarlanarak
üretilmiştir.
Proje süresince 5 Fuar, 4 Proje Pazarı,
9 Kongre, 1 Sempozyum katılımı

sağlanmıştır. Katılım sağlanan fuarlarda
proje tanıtımı yapılmış, İstanbul kalkınma
ajansı görünürlüğü sağlanmış, ayrıca
katılımcı ve ziyaretçilerle birebir temasa
geçilmiştir. Görünürlük faaliyetleri
kapsamında 6.424 kuruma ulaşılmıştır.
Üniversite-Üniversite, üniversitesanayi işbirlikli projelerin arttırılmasının
sağlanması, firmalar arası işbirlikleri ile
kümelenmeler oluşturulması amacıyla
yoğun katılımlı 3 çalıştay düzenlenmiştir.
KURUM HAKKINDA
İstanbul Arel Üniversitesi Polimer
Teknolojiler ve Kompozit Uygulama
ve Araştırma Merkezi (ArelPOTKAM),
Arel Üniversitesi tarafından İstanbul
Kalkınma Ajansına sunulan “ Yenilikçi
ve Yaratıcı Mali Destek Programı”
kapsamında alınan destek ve Arel
Üniversitesinin ayni katkıları ile 2017
yılının Ocak ayında kurulmuştur.
Kuruluş çalışmalarının tamamlanmasını
müteakip, Mayıs 2017 itibariyle YÖK
tarafından onaylanarak kurumsal
kimliğini kazanan ArelPOTKAM,
Arel Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı
olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
Merkezimizin kuruluşundan bu yana
2 İstanbul Kalkınma Ajansı projesi, 1
TÜBİTAK 1003 ve 1 TÜSEB Projesi ile
altyapısı geliştirilmiştir.
Kompozit malzemeler ve polimer
teknolojileri alanında, öncelikle İstanbul
Bölgesi ve nihai olarak da ülkemiz için,
teknolojik ve ekonomik fırsatlar sunan,
yeni ürün ve yeni pazar oluşumları
sağlayan, tanınan ve takip edilen bir
Ar-Ge ve prototipleme merkezi haline
gelinmiştir. Bu sayede, farklı sektörlere
yönelik yenilikçi malzeme geliştirilmesi
sağlanmış ve üretim teknolojileri
alanında sürekli işbirlikleri geliştirilmiştir.
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İS TANBUL YAR ATICI
ENDÜS TRILERI
K ARM A G ERÇEKLIK
TEKNOLO JILERI
EĞITIM , UYGUL A M A VE
YAYM A MERKEZI
PROJE HAKKINDA
Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi
Türkiye’de de medya teknolojileri
sahasında öncelikli alanlardan biri
haline gelen artırılmış ve sanal gerçeklik
konusunda kamuoyunda farkındalık
ve yaratıcı endüstriler alanında uzman
ihtiyacı bulunmaktadır.
Koç Üniversitesi KARMA Gerçeklik
Laboratuvarı, bu ihtiyacı karşılamaya
yönelik faaliyetler yürütmek, etkinlikler
düzenlemek, eğitim programları açmak,
nitelikli insan kaynağı oluşturmak,
danışmanlık ve araştırma çalışmaları
yapmak için kurulmuştur.

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
Koç Üniversitesi
P RO J E O R TAĞ I
Kolektif İnovasyon ve
Tasarım Derneği
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
2.024.652 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%73,27
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
1.483.414,07 TL
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Bu projenin genel amacı, İstanbul’da
yaratıcı endüstrilerin farklı alt
sektörlerinde faaliyet gösteren insan
kaynağına; sanal gerçeklik, artırılmış
ve karma gerçeklik teknolojilerinde
kullanılmak üzere 3B içerik oluşturma,
tarama yapma ve baskı gibi kapsayıcı
ve etkileşimli medya teknolojilerini
kullanarak katma değeri yüksek yaratıcı
ürün ve hizmetler geliştirmeye yönelik
temel teorik ve pratik bilgilerin transferini
yapacak, bu kişileri ekipler halinde
yöneterek somut çıktı elde etmeyi
öğretecek, çıkan ürün ve hizmetleri
yerel ve küresel piyasaya sunmalarına
yardımcı olacak, bu yolla Türkiye’de bir
KG ekosistemi oluşturmayı hızlandıracak
bir platform kurmaktır.
Proje kapsamında Koç Üniversitesi
bünyesinde bir laboratuvar kurulmuş,
eğitici eğitimi için uluslararası
kaynaklardan eğitimler organize edilmiş,
kurulan ekip tarafından 8 aylık teorik
ve pratik, proje odaklı eğitim programı
yürütülmüş, program çıktıları uluslararası
ve ulusal etkinliklerde sergilenmiş,
ekosistemin önde gelen paydaşları çeşitli
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PRO JENIN
A M ACI

Proje kapsamında
eğitim verilen
kişi sayısı

Artırılmış ve sanal
gerçeklik konusunda
etkinlikler
düzenlemek, eğitim
programları açmak,
nitelikli insan
kaynağı oluşturmak,
danışmanlık ve
araştırma çalışmaları
yapmak.
etkinliklerde bir araya getirilerek güncel
konular ve ihtiyaçlar üzerinde tartışmalar
yürütülmüştür. Proje sonunda 80 kadar
katılımcı 8 aylık temel eğitim almış ve
katılımcıların ürettiği 12 proje ortaya
çıkarılmıştır. Söz konusu projeler halen
çeşitli etkinliklerde sunulmaktadır. Eğitim
alan katılımcıların çoğu bugün aktif
olarak alanda üretim yapan girişimciler,
sanatçılar, tasarımcılar haline gelip,
halen bu alandaki üretimlerine devam
etmekteler. Program kapsamında ortaya
çıkartılan eğitim içerikleri ve kurgusu,
güncellenip, genişletilerek nitelikli insan
kaynağı yaratımı için kullanılmaya devam
edilmektedir. Ayrıca kurulmuş olan
laboratuvar son 2 yıl içinde çok sayıda
tasarım, sanat ve araştırma projesi için
kullanılmıştır.

KURUM HAKKINDA
Koç Üniversitesi Türkiye’nin önde
gelen akademik kurumlarından biridir.
Özellikle bünyesindeki çok sayıda
araştırma merkezi ve laboratuvar
ve bunlar arasındaki disiplinlerarası
çalışma ortamı çok önemli bir araştırma
altyapısı ortaya çıkarmaktadır. KARMA
Gerçeklik Laboratuvarı da gerek
odaklandığı konunun güncelliği, gerekse
disiplinlerarası doğası gereği Üniversite
içinde önemli bir rol üstlenirken,
Üniversitenin akademik alandaki
liderliği KARMA Lab’ı da Türkiye’nin
öncü artırılmış ve sanal gerçeklik

kurumlarından biri haline getirmektedir.
Bağlantılı olduğu akademisyen ağı,
uluslararası ve ulusal artırılmış ve sanal
gerçeklik kurumları ile aktif iletişimi ve
hali hazırda yürüttüğü ortak çalışmalar,
alana dair araştırma ve literatüre yaptığı
katkıları KARMA Lab’ın öne çıkan
yönleridir. Temel faaliyet alanı artırılmış,
sanal, karma ve genişletilmiş gerçeklik,
etkileşimli deneyim tasarımı, uzamsal ve
doğal etkileşim arayüzleri konularında
araştırma, proje üretimi, danışmanlık,
insan kaynağı oluşturma ve farkındalık
artırmaya yönelik eğitim ve etkinlikler
organize etmektir.

Projenin geçtiğimiz 3 yıl içinde adım
adım sadece İstanbul değil, Türkiye
çapında yaratıcı endüstriler alanında
farkındalığın artmasına katkı sağladığını,
projenin hitap ettiği ekosistemden
çok sayıda kişinin Artırılmış ve Sanal
Gerçeklik alanında üretim yapmaya
başladığını, girişimler kurduğunu ve
destekler aldığını görüyoruz. Aradan
geçen zaman diliminde laboratuvar,
birçok yeni araştırma projesini
başlatmış; konsorsiyumlara katılmış;
2019 yılından bugüne kadar alanda
çok sayıda TÜBİTAK, BAP, Avrupa Birliği
fon desteği almış ve yeni başvurular
yapmıştır.. Bu sayede proje kapsamında
kurulan laboratuvarın yerel sektöre
yaptığı katkıların devamlılık arzetmesi
sağlanmıştır.
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İS TANBUL
ADLI BILIŞIM
L ABOR ATUVARI
PROJE HAKKINDA
İstanbul Adli Bilişim Laboratuvarı,
İstanbul’da bilgi ve ağ güvenliği
konularında sektörel ilgi ve yetenekleri
artıracak, sektörün sürdürülebilir
gelişimine katkı sağlayacak, araştırma
çalışmalarıyla sorunlara çözüm üretecek
adalet temalı değer üretim mekanizması
oluşturma misyonuyla kurulmuştur.
Proje kapsamında oluşturulan
laboratuvarda aşağıda sıralanan
hizmetler verilmiştir:

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
İstanbul Ticaret
Üniversitesi
P RO J E O R TA K L A R I
İstanbul Üniversitesi
Rektörlüğü, İstanbul
Valiliği, Türkiye Bilişim
Sanayicileri Derneği,
Uluslararası Siber
Güvenlik Federasyonu,
İstanbul Ticaret Odası
P RO J E IŞ T I R A KÇI S I
Volfram Bilgi
Teknolojileri Şirketi
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
1.580.984,67 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%75
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
1.185.738,50 TL
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1. Veri Kurtarma ve Çoğaltma: Adli
imajı alınan verilerin kurtarılması ve log
anlamlandırma veya veri bütünlüğü
analizi hizmetlerinin yapılmadan önce
çoğaltılması konularında teknik destek
verilmiştir.
2. Güvenli Veri Silme: Atılan bilişim
aygıtların içerisindeki veriler ya da imha
edilmesi gereken verilerin silinmesi
(wipe) konusunda hizmet verilmiştir.
3. RF ve Steganografi İnceleme: Ses veya
görüntülerin içine gömülen Steganografi
bilgilerin tespit ve analiz edilmesi. Elde
edilen RF sinyallerinin spektrumunun
analiz edilmesi gibi konularda teknik
destek verilmiştir.
4. Ağ Topolojisinin İncelenmesi: Ağ
güvenlik duvarı (Firewall), saldırı tespit/
engelleme (IDS/IPS) sistemi ve tuzak
sunucu (Honeypot) gibi sistemlerin
kayıtlarının incelenmesi konusunda
teknik destek verilmiştir.
5. Zararlı Yazılımların Bulunması:
Bilgisayarınızı tamamıyla ele geçiren
Rootkit virüsü ve bu virüsü barındıran
Keylogger ve Trojan virüsleri tespit
edilmesi ve silinmesi gibi teknik
konularda destek verilmiştir.
6. Eğitimler: Adli bilişim alanında
farkındalık oluşturmak için alanında
uzman danışmanlarımız ile webinarlar,
seminerler ve eğitim programları
düzenlenmiştir.
Proje süresince gerçekleştirilen
faaliyetler ise şöyle sıralanabilir;

YENİLİKÇİ VE YAR ATICI İS TANBUL

PRO JENIN
A M ACI

İstanbul’da bilgi
ve ağ güvenliği
konularında sektörel
ilgi ve yetenekleri
artıracak, sektörün
sürdürülebilir
gelişimine katkı
sağlayacak,
araştırma
çalışmalarıyla
sorunlara çözüm
üretecek adalet
temalı değer üretim
mekanizması
kurmak.

• İstanbul Ticaret Üniversitesi
Küçükyalı Yerleşkesinde “Adli Bilişim
Laboratuvarı” kurulmuş, laboratuvarın
kurumsal kimlik çalışmaları
tamamlanmıştır. Proje özelinde web
sitesi hazırlanıp yayına alınmıştır.
• Farkındalık çalışmaları başlığı altında
toplam 338 kişinin katılımıyla 6 hap
eğitim programı gerçekleştirilmiştir.
Toplam 973 kişinin katılımıyla 7
webinar programı, toplam 650
öğrencinin üzerinde katılımla 10 lisede
seminer programı gerçekleştirilmiştir.
• Eğitim faaliyeti olarak İstanbul Ticaret
Üniversitesi öğretim üyeleri, İstanbul
Üniversitesi Cerrahpaşa öğretim
üyeleri, İstanbul Emniyeti Siber
Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı
uzmanları ve DİFOSE Adli Bilişim
Şirketi uzmanları tarafından geliştirilen
30 saatlik “Temel Adli Bilişim
Uzmanlığı” gerçekleştirilmiştir. Eğitim
programına 859 başvuru alınmış,
online sunulan eğitim programlarını
tamamlayan 60 öğrenciye, üniversite
onaylı sertifika verilmiştir.
• Laboratuvarın akreditasyon süreci
tamamlanmıştır. İstanbul Adli
Bilişim Laboratuvarı’nın “ISO 27001
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi”

akreditasyonu için gerekli olan tüm
standartlar sağlandı. Akreditasyon
başvurusu için gerekli denetim
süreci 16 Ekim 2020 tarihinde
başarıyla gerçekleştirilmiştir. Ekim
ayının sonunda İstanbul Adli Bilişim
Laboratuvarı akredite edilmiştir.
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Proje kapsamında
uzmanlık eğitimi alan
kişi sayısı

• İstanbul Adli Bilişim ve Siber Güvenlik
Zirvesi yapılmıştır. Projenin kapanış
faaliyeti olarak 21 Ekim 2020
Çarşamba Günü “Adli Bilişim ve
Siber Güvenlik Zirvesi” programı
düzenlenmiştir. Üniversitemiz
kurumsal Youtube hesabı ve canli.
ticaret.edu.tr adresinden online
yayınlanan etkinliğe aktif 100 kişi takip
etmiştir. Etkinliğin gerçekleşmesinden
kısa bir süre sonra 1.930 kişi zirveyi
izlemiştir.
KURUM HAKKINDA
Öğrencilerine kaliteli farklılık kazandıran,
iş dünyası ve toplum ihtiyaçlarına
uygun katma değer sunan, araştırma ve
projeler üreten, küresel paydaşlara hitap
eden üniversite olma vizyonuyla hareket
eden İstanbul Ticaret Üniversitesi,
İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal
Hizmetler Vakfı tarafından 2001 yılında
kurulmuştur. Bünyesinde 6 fakülte
(İnsan ve Toplum Bilimleri, İşletme,
Hukuk, İletişim, Mühendislik, Mimarlık
ve Tasarım), İngilizce Hazırlık Okulu ve 5
enstitü (Dış Ticaret, Sosyal Bilimler, Fen
Bilimleri, Finans Enstitüsü, İletişim Bilimi
ve İnternet Enstitüsü) bulunmaktadır.
Araştırma–geliştirme çalışmaları,
üniversite – sanayi iş birliği faaliyetleri,
girişimcilik faaliyetleri ve bilimsel

çalışmaların geliştirildiği Teknoloji
Transfer Ofisi ve Bilişim Teknolojileri,
Liderlik ve Girişimcilik, Üniversite – İş
Dünyası, Avrupa Birliği ve Sürekli Eğitim
Merkezi vb. üniversite vizyonunu
tamamlayan 15 uygulama ve araştırma
merkezi bulunmaktadır. İstanbul
Ticaret Üniversitesi Merkezleri, bilimsel
araştırma ve yayınlarıyla ve katma değer
üreten projeleri ile bilim dünyasına ve iş
dünyasına katkı sağlamaktadır.
İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin
Enstitüleri ise, yüklendiği misyona uygun
biçimde Finans, Dış Ticaret, Sosyal
Bilimler, Fen Bilimleri, İletişim Bilimi
ve İnternet alanlarında eğitim veren
enstitülerden oluşmaktadır. Enstitüler,
Türkiye ticaret ve sanayi hayatının ihtiyaç
duyduğu nitelikli insan kaynağını çağa
uygun doğrultuda donatma amacı
gütmektedir. İstanbul Ticaret Üniversitesi
8.042 öğrencisi, 278 akademisyeni,
232 idari personeli ile Sütlüce ve
Küçükyalı’da kurulu kampüsleriyle
ülkemiz üniversiteleri arasında etkili bir
konuma sahiptir.
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DIJITAL TEKNOLO JI
TABANLI KL A SIK
SANATL AR MERKEZI
PROJE HAKKINDA

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
Pendik Belediyesi
P RO J E O R TA K L A R I
İstanbul İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü,Fatih
Sultan Mehmet Vakıf
Üniversitesi, Klasik Türk
Sanatları Vakfı
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
1.061.361,90 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%75
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
796.021,09 TL
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Bir milletin kültür seviyesini, bilgelik
feraset ve gelişmişlik düzeyini anlamak
için bakılacak en önemli yerlerden
birisi kültüre ve sanata verdiği önemdir
anlayışı ile yola çıktığımız projemizde;
klasik sanatlar alanında katma değeri,
bilgi ve teknoloji yoğunluğu yüksek
eserler üretilmesi ve tanıtılması
için yenilikçilik ve yaratıcılık odaklı
çalışmaların yapılacağı ileri düzey sanat
atölyesi kurmak, bu atölyelerde usta
çırak ilişkisi ile unutulmaya yüz tutmuş
sanat dallarında sanatçı yetiştirmek,
sanat severlerin klasik sanat eserlerine
erişimini kolaylaştırmak için Türkiye’nin
ilk klasik sanatlar tematik kütüphanesini
kurmak, yeni nesilin klasik sanatlara
ilgisini artırmak için sanal gerçeklik
müzeleri oluşturmak amaçlanmıştır.
Haftanın 6 günü açık olan Pendik Klasik
Sanatlar Merkezi kütüphanesinde klasik
sanatlar alanında hüsn-i hat, tezhip,
minyatür, çini, ebru, kat’ı, dokuma, ahşap
oyma, kakma, edirnekari gibi farklı sanat
dallarında hazırlanmış olan 492 adet
kitap orijinal baskılarıyla yer almaktadır.

YENİLİKÇİ VE YAR ATICI İS TANBUL
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PRO JENIN
A M ACI

Proje kapsamında
eğitim verilen
kişi sayısı

Türkiye’nin ilk klasik
sanatlar tematik
kütüphanesini
kurmak, yeni
nesilin klasik
sanatlara ilgisini
artırmak için sanal
gerçeklik müzeleri
oluşturmak.

Sanat atölyesinde en az 2 yıl deneyime
sahip kursiyerlere 5 usta eğitmen
tarafından hüsn-i hat, tezhip, minyatür,
çini ve ebru sanatlarında ileri düzey
eğitimler düzenlenmektedir. Proje
kapsamında 7 ay süre ile her sanat
alanında haftada 1 gün 8 saat, her
eğitimde toplam 224 saat, 5 eğitimin
toplamında ise 1120 saat eğitim
gerçekleştirilmiştir.
Atölye çalışmalarından her bir sanat
alanında 10 kişi olmak üzere toplam 50
kişi yararlanmıştır. Atölyelerde üretilen
eserler proje kapanış toplantısında
düzenlenen sergide sanatseverlerle
buluşturulmuştur.

Sanal gerçeklik müzesinde hat,
tezhip, ebru, minyatür, çini, katı,
cilt, kalemişi, sedef kakma - naht,
ahşap sanatları, edirnekari, halı-kilim
olmak üzere 12 farklı sanat dalında
sanal müze oluşturulmuştur. Her bir
sanat dalına ait müzede Türkiye’nin
kıymetli sanatçılarına ait eserler yer
almaktadır. Sanal müzede 12 sanat
dalında toplam 240 eser bulunmaktadır.
Ziyaretçiler sanal gerçeklik gözlüklerini
takıp kumanda panellerini ellerine
aldıklarında klasik sanatlara açılan bir
müzeye giriş yapmakta, yürüyerek
yakınlaşma ve uzaklaşma yoluyla eserin
bütün detaylarını inceleyerek sanatın
doyumsuz tadına ulaşabilmektedir.
Klasik sanatlara yabancı olan ancak bu
alanda deneyim sahibi olmak isteyen
ziyaretçiler için ise hüsn-i hat ve
minyatür sanatlarında 2 farklı interaktif
uygulama hazırlanmıştır. Ziyaretçiler bu
uygulamaları kullanarak sanat alanında
yapılan çalışmaları deneyimleme imkanı
bulmaktadır.
Proje süresince klasik sanatlar hakkında
farkındalığı artırmak, sanata olan ilgiyi
uygulamaya geçirmeye teşvik etmek
amacıyla 7 farklı klasik sanatlar alanında

uzman sanatçı ile söyleşi programları
düzenlenmiş, böylece sanatçıların hedef
kitle ile bir araya gelmesi sağlanmıştır.
Proje hakkında ayrıntılı bilgilere www.
pendikklasiksanatlar.com adresinden
ulaşım sağlayabilirsiniz.
KURUM HAKKINDA
Pendik Belediyesi 3392 Sayı ve
19/06/1987 tarihli 103 İlçe Kurulması
Hakkında Kanun ile kurulmuştur.
Belediyemiz bünyesinde 24 müdürlük
faaliyet göstermekte ve toplam 2328
personel istihdam edilmektedir.
Kurumumuz tarafından çevre, imar,
altyapı, kültür, sanat, turizm, tanıtım,
gençlik, spor, eğitim, sosyal, alanlarında
yerelde bulunan bütün halk seviyelerine
hizmetler sunulmaktadır.
Belediyemizde hibe kaynaklı ulusal
ve uluslararası projelerin yürütülmesi
faaliyetleri Strateji Geliştirme Müdürlüğü,
Proje Yönetimi ve Kurumsal İlişkiler
Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir.
Kurumumuz bu güne kadar İstanbul
Kalkınma Ajansı desteği ile 5
koordinatörlük, 8 ortaklık projesi
yürütmüştür.
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İSTANBUL İL EMNIYET
MÜDÜRLÜĞÜ İLERI
TEKNOLOJI EĞITIM,
PROTOTIP OLUŞTURMA
ARAŞTIRMA VE
GELIŞTIRME MERKEZI
PROJE HAKKINDA
Proje; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün
mevcut problemlerinin, ihtiyaç duyduğu
ürün ve hizmetlerin, eğitim ve knowhow ihtiyaçlarının kamu-sanayiüniversite işbirliği ile sürdürülebilir
bir ekosistemde giderilmesi amacıyla
oluşturulmuştur.

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
İstanbul İl Emniyet
Müdürlüğü
P RO J E O R TAĞ I
T.C Kadir Has Üniversitesi
P RO J E İŞ T İ R A KÇİ L E R İ
İstanbul Sanayi Odası,
İstanbul Üniversitesi
Teknoloji Geliştirme
Bölgesi
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
1.538.610 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%75
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
1.153.957,50 TL
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Kurum içerisinde Ar-Ge faaliyetlerinin
sistematik bir şekilde ilerlemesi ve
koordinasyonun sağlanabilmesi
yönünde proje faydalı olmuştur.
Personeller ile Üniversite/Sanayi
firmalarının teknolojik, psikolojik,
deneyimsel ve sosyal ihtiyaçlarını
karşılamak üzere; tecrübeli ticaret
merkezlerini, üniversite-sanayi
işbirliklerini ve alanında uzman kişileri
bir araya getirmiştir. Ülkemizde
katma değeri yüksek ürünlerin
üretilmesi, sürdürülebilir olması ve
yaygınlaşabilmesi için Arge faaliyetlerinin
kurumlar arası işbirliği ile sürdürülmesi
açısından proje faydalı olmuştur. Kurum
personeli ekipler oluşturarak; bireysel ve
ekip olarak ihtiyaç ve sorunlara yönelik
proje fikirleri oluşturmuş, sonrasında
paydaş kurumlar ve Emniyet birimleri ile
bu fikirlerin hayata geçirilmesi amacı ile
tedarikçi, altyapı ve ekipman, knowhow gibi ihtiyaçlarını proje kapsamında
oluşturulan işbirliği ağı ile geliştirmeye
çalışmışlardır.
İstanbul Kalkınma Ajansı desteği
ile kurulan proje merkezinde,
tüm birimlerin arge ve inovasyon
faaliyetlerinin uygulanabilir, etkin ve
sürdürülebilir olması amacıyla, kurum
içerisinde proje/fikir oluşturabilmeleri
için önemli bir zemin oluşturulmuştur.
Kurum içerisinde proje oluşturma ve
değerlendirme sistematiği sağlanmıştır.

YENİLİKÇİ VE YAR ATICI İS TANBUL

PRO JENIN
A M ACI

İstanbul İl Emniyet
Müdürlüğünün
mevcut
problemlerinin,
ihtiyaç duyduğu
ürün ve hizmetlerin,
eğitim ve knowhow ihtiyaçlarının
kamu-sanayiüniversite işbirliği
ile sürdürülebilir
bir ekosistemde
gidermek.

Proje kapsamında fikirleri ile çalışmalara
katılan memurların merkez desteği
ile olgunlaştırdıkları projeler ile ilgili
teknik geziler, sanayi seminerleri ve
üniversite seminerleri düzenlenmiş; bu
sayede emniyet personelinin güncel
teknolojileri takip edebilmesi, knowhow transferi gerçekleştirebilmesi,
network oluşturabilmesi, kamuüniversite-sanayi işbirliğini uygulamalı
olarak sağlaması mümkün olmuştur.
Proje kapsamında oluşturulan Tasarım
geliştirme altyapısı sayesinde personel;
Endüstriyel Tasarım, ergonomi,
3D Model geliştirme gibi alanlarda
kendi çalışmalarını oluşturmuştur.
Örneğin pandemi döneminde kendi
tasarladıkları siperlikleri bu cihazlardan
üretip kullanılabilir formda sunmuştur.
Vatan Yerleşkesinde ARGE ve Prototip
Geliştirme Merkezi, Üsküdar Çevik
Kuvvet Yerleşkesinde Simülasyon
Merkezi, 300 Saat Eğitim, 6 Adet
Laboratuvar Gezisi, VR simülasyon
senaryosu yazılımı, Üniversite -kamusanayi işbirliği ile adet 3 adet çalıştay,
Polis Memurları Projeleri ve Kurumun
ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen
10 adet yenilikçi ürün/hizmet/iş
modeli çalışması, Tasarım geliştirme
yazılımları, 3 boyutlu yazıcı gibi
kazanımlar elde edilmiştir. Özellikle;
ülkemize en hızlı sürede en etkin,
yararlı çözümü üretebilme hedefi

doğrultusunda hareket eden Polis
Teşkilatı mensuplarının pratik çözüm
üretme kabiliyetinin, teknoloji alanında
imkânların sağlanması durumunda kısa
sürede başarılı sonuçlara ulaşabilmeyi
sağlaması projenin temel başarılarından
olmuştur.
Ülkemizde kamu kurumlarının yerli ve
milli çözümlere ihtiyacı bulunmaktadır.
Gelişmekte olan girişimcilik
ekosisteminde en önemli ihtiyaç
alanlarından birini oluşturan kamu
alanında inceleme/değerlendirme/
geliştirme, demonstrasyon ve temin
süreci gibi imkanlar sağlandığı
durumda ticarileşebilme açısından da
başarılı sonuçlara ulaşmanın mümkün
olduğu görülmüştür. Akademi-KamuÖzel Sektör iletişimi bu proje ile
kuvvetlendirilmiş ve Emniyet teşkilatı
başta olmak üzere kamu için proje
geliştirme, test analiz ve raporlama gibi
ihtiyaçlara ve girişimcilik ekosistemine
daha kolay erişebilme imkânı proje ile
sağlanmıştır.

değerlendirmek, toplumun can, ırz
ve mal emniyetini korumak, devletin
şahsiyetine karşı işlenen cürümlerin
faillerini yakalamak veya delillerini
tespit etmek, devlet kuvvetleri
aleyhine, yalnız veya toplu olarak
taarruz veya mukavemette bulunanları
yakalamak veya bunların taarruz veya
mukavemetlerini def etmek ,taarruz
veya mukavemet edenlerin def
edilmesi, işlenmekte olan bir suçun
işlenmesine veya devamına mani
olmak, suç delillerinin tespiti veya suç
faillerinin yakalanması maksadıyla
yapılacak aramalar, kanunsuz toplantı
veya kanunsuz yürüyüşleri dağıtmak
veya suçlularını yakalamak, yangın,
su baskını, yer sarsıntısı gibi afetlerde
olay yerinde tedbir almak, umuma açık
yerlerde yapılan her türlü toplantı veya
yürüyüşlerde veya törenlerde bozulan
düzeni sağlamak ve herhangi bir sebeple
tıkanmış olan yolların trafiğe açmak gibi
çeşitli daha birçok görevi bulunmaktadır.

300
Proje kapsamında
verilen eğitim
süresi

Kurumun misyon ve vizyonu: Atatürk
ilke ve inkılâpları doğrultusunda,
demokratik, lâik ve sosyal hukuk
devleti ilkeleri çerçevesinde, hukukun
üstünlüğü, insan haklarına saygı ve
tarafsızlık ilkelerine bağlı kalarak, yasalar
ve evrensel değerlerin ışığı altında,
bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin
korunmasına, toplumun düzen,
barış, huzur ve güvenlik içerisinde
yaşamını sürdürmesine imkân sağlayan
bir ortamın oluşturulmasına ve
korunmasına katkı sağlamaktır.

KURUM HAKKINDA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü (İEM),
İstanbul ilinin polis teşkilatıdır. 10
Nisan 1845 tarihinde kurulmuş olan
teşkilat, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel
Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmaktadır.
Merkezi, İstanbul’un Fatih ilçesindeki
Adnan Menderes Bulvarı’nda olup; 39
İlçe Müdürlüğü ve 53 Şube Müdürlüğü
kurum içerisinde bulunmaktadır.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün
devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlüğüne, Anayasa düzenine ve
genel güvenliğine dair önleyici ve
koruyucu tedbirleri almak, emniyet
ve asayişi sağlamak, ülke seviyesinde
istihbarat faaliyetlerinde bilgi toplamak,

55

İS TK A 2018 M ALİ DE S TEK PROG R A ML ARI

TEKNOLOJI TRANSFER
OFISI YAPISININ
OLUŞTURULMASI,
ÜNIVERSITE SANAYI
İŞ BIRLIĞI VE
GIRIŞIMCILIK YAPISININ
GÜÇLENDIRILMESI
PROJE HAKKINDA
İstinye Üniversitesi bünyesinde
İstanbul’un, yenilikçilik ve girişimcilik
potansiyelini güçlendirecek, bilgi
ticarileştirme ve teknoloji transferi
faaliyetlerini yürütecek ve bu
çerçevedeki bütün bileşenleri senkronize
edecek bir yapının kurulmasına
gereksinim duyulmuştur. Sanayi, ticaret
ve sağlık sektörüne katma değer getiren
mekanizmaları oluşturmak, doğrudan
İstanbul ekonomisinin global ölçekte
rekabet gücünü artırmak ve yerli
ürün geliştirebilmesini sağlamak için
teknoloji transferi yapısının kurulması ve
çalıştırılması amaçlanmıştır.

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
İstinye Üniversitesi
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
855.730 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%75
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
641.797,50 TL
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Proje kapsamında gerçekleştirilen
faaliyetler: Proje Yönetim Sisteminin
Kurulması, TTO Birimlerinin
Oluşturulması ve personel istihdamı,
proje ve tto açılış etkinliği, farkındalık,
tanıtım, bilgilendirme ve eğitim
hizmetleri, destek programlarından
yararlanmaya yönelik hizmetler,
üniversite sanayi işbirliği hizmetleri, fikri
sınai hakların yönetimi ve lisanslama
hizmeti, şirketleşme ve girişimcilik
hizmetleri, proje pazarı ve fuarı etkinliği,
proje kapanış ve sürdürülebilirlik
faaliyetleridir.
Proje süresince, İSTKA Mali Des. Prog.
Bilg. Semineri, TÜBİTAK TEYDEB Des.
Prog. Bilg. Semineri, TÜBİTAK TEYDEB
Mali ve Teknik Rapor Hazırlama Eğitimi,
TÜBİTAK ARDEB Des. Prog. Bilg.
Semineri, TÜBİTAK KAMAG Des. Prog.
Bilg. Semineri, TÜBİTAK BİDEB Des.
Prog. Bilg. Semineri, KOSGEB Destekleri
Bilg. Semineri, Boren Destekleri Bilg.
Semineri, ERANET Destekleri Bilg.

YENİLİKÇİ VE YAR ATICI İS TANBUL

PRO JENIN
A M ACI

İstanbul
ekonomisinin global
ölçekte rekabet
gücünü artırmak
ve yerli ürün
geliştirebilmesini
sağlamak için
Teknoloji Transfer
Ofisi yapısını kurmak
ve güçlendirmek.

Semineri, COST Bilimsel ve Teknik
İş birliği Alanında Avrupa İş birliği
Destekleri Bilg. Semineri, Bakanlıkların
Des. Prog. Bilg. Seminerleri, Sosyal
Bilimler Alanındaki AB Projeleri Hakkında
Bilg. Semineri, Proje Döngüsü Yönetimi
Eğitimi 6 adet, Fikri ve Sınai Haklar
Semineri, Bilişim Hukuku Bilg. Semineri,
Patent ve Marka Eğitimi, Küresel İş
Trendleri Analizi Yöntemleri 2 adet ,
Pazar Analizi Yöntemleri 2 adet , Ağ
Kurma ve İletişim Becerileri 2 adet ,
Küresel Teknoloji Trendleri 2 adet , Yeni
Şirket Modelleri Trendleri 2 adet , Proje
Yönetimi Eğitimi, Wordpress Eğitimi,
TTO Talks 7 adet olmak üzere 36 eğitim
düzenlenmiş ve 167 saat süren bu
eğitimlere toplam 651 kişi katılmıştır.
23 adet toplantı, seminer ve çalıştaya
katılım sağlanmıştır. Gerçekleştirilen
etkinlik ve faaliyetlerden toplam 1000
kişi faydalanmıştır.
3 Aylık Ön Kuluçka süreci ve 1 senelik
kuluçka süreçleri düzenlenmiş olup
proje kapsamında 2 çağrı açılmıştır.
Kuluçka Merkezinde 3 şirket kurulmuş
ek olarak merkezde çeşitli şirketlerle çok
sayıda görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
ÜSİ kapsamında görüşülen şirketler
de göz önünde tutulduğunda, en az
40 şirketin ve/veya kurumun Kuluçka
Merkezden faydalandığı ifade edilebilir.
Ayrıca düzenlenen proje pazarında farklı
üniversitelerden gelen fikir sahipleri
posterlerini sergileyip 3’er dakikalık
sunumlarını gerçekleştirdiler. Jüri
değerlendirmesi sonucu dereceye

giren ilk 3 proje ekibi üniversitemiz
tarafından birer dizüstü bilgisayar ile
ödüllendirilmiştir.

1.000

Üniversitenin akademisyenlerine
proje hazırlama, başvuru ve yönetim
aşamalarında gerekli destekler verilmiş
ve akademisyenler doğru bir şekilde
yönlendirilmiştir. Bu bağlamda 41 adet
proje başvurusuna destek olunmuştur.

Proje kapsamında
fayda sağlanan
kişi sayısı

Ayrıca proje kapsamında, Ulusal ve
Uluslararası Hibe Destekleri Kataloğu,
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Kataloğu
ile 5 adet TTO bülteni hazırlanmıştır.
KURUM HAKKINDA
İstinye Üniversitesi, “Liv Hospital”,
“Medical Park “ ve “VM Medical Park”
olmak üzere üç ayrı hastane markasını
tek çatı altında buluşturan MLPCare
Grubu’nun 25 yıllık bilgi ve birikiminin
devamı olarak, 21. Yüzyıl Anadolu Vakfı
tarafından 2015 yılında kurulmuştur.
İstinye Üniversitesi, geleceğin yetkin,
yaratıcı ve ileri görüşlü bireylerini
bünyesinde yetiştirerek toplumumuzun
sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve
teknolojik gelişiminde önemli bir rol
oynamayı ve insanlığın ilerlemesine
katkıda bulunmayı hedeflemektedir.
İstinye Üniversitesi’nin vizyonu; odak
noktasında yapay zekâ ve dijitalleşmenin
yer aldığı, eğitim, araştırma, yenilik ve
teknoloji geliştirmede mükemmeliyeti
hedefleyen dünyanın öncü
üniversitelerinden biri olmaktır.
İstinye Üniversitesi’nin misyonu;
öğrenci merkezli ve sektörle yakın iş
birliği içinde olan bir kurumda yenilikçi
ve sürdürülebilir eğitim sunmak, ileri
teknolojiye dayalı araştırmalar yürütmek,
yeni bilgi ve teknolojileri üretmek,
yerel ve evrensel sorunlara çözümler
geliştirerek toplumun gelişimine katkıda
bulunmaktır.

İstinye Üniversitesi’nde Eczacılık
Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler
Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık
Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Meslek
Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
Sosyal Bilimleri Enstitüsü ve Fen Bilimleri
Enstitüsü bulunmaktadır. Bu birimlerin
yanı sıra İstinye Üniversitesi bünyesinde
yer alan Tıpta Yapay Zeka Araştırma ve
Uygulama Merkezi, Kök Hücre ve Doku
Mühendisliği Uygulama ve Araştırma
Merkezi, Moleküler Kanser Uygulama
ve Araştırma Merkezi, Nörolojik Bilimler
Uygulama ve Araştırma Merkezi, 3B
Tasarım ve Prototipleme Uygulama
ve Araştırma Merkezi, Bilimsel ve
Teknolojik Uygulama Araştırma Merkezi,
Kuşak ve Yol Çalışmaları Uygulama
ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim
Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkçe
Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve
Araştırma Merkezi, Medya Çalışmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sağlık
Uygulama ve Araştırma Merkezi,
Uluslararası Sürdürülebilirlik Uygulama
ve Araştırma Merkezi, Uzaktan Eğitim
Uygulama ve Araştırma Merkezi,
Ekonomi ve Politika Araştırmaları
Merkezi ve Güvenlik ve Savunma
Stratejileri Uygulama ve Araştırma
Merkezi projelerini ve çalışmalarını
devam ettirmektedir.
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İS TANBUL
BLOCKCHAIN OKULU
PROJE HAKKINDA
İstanbul Blockchain Okulu, İstanbul
özelinde katma değeri yüksek
Blockchain temelli teknoloji pazarının
büyümesine katkı sağlamak amacıyla
gerçekleştirilmiştir. İstanbul Blockchain
Okulu projesi kapsamında aşağıdaki
faaliyetler gerçekleştirilmiştir.
• İstabul Blockchain Okulu Blockchain
Laboratuvarı açıldı. Bahçeşehir
Üniversitesi tarafından geliştirilen 108
saatlik uzmanlık eğitimi müfredatının
uygulandığı; her biri 108 saat olmak
üzere 4 farklı grup ile blockchain
uzmanlık eğitimi gerçekleştirildi.
Müfredat kapsamında blockchain
teknolojisi derinlemesine işlendi.
• Proje değerlendirmeleri, blockchain
sektörü hakkında gelişmeler ve yeni
süreçlerle bilgi paylaşımı yapabilmek
için sektörden uzmanların ve
akademisyenlerin yer aldığı proje
danışma kurulu oluşturuldu.
• Blockchain algı ve farkındalığının
geliştirilmesini desteklemek amacıyla:

PRO JE
KÜNYE SI

* 90 saatlik eğitim videosu,
* 3 Eğitsel Animasyon
* 3 Bülten
* 16 İnfografik
* Makale

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
Habitat Derneği
P RO J E O R TAĞ I
Türkiye Sermaye
Piyasaları Birliği
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
1.477.784,00 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%75
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
1.108.338 TL
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* 6 Röportaj
* 2 video hazırlandı.
• Zincirleme Sohbetler adı ile 11
yüz yüze, 10 çevrimiçi olmak
üzere toplamda 21 adet meet up
düzenlendi. Bu etkinliklere yüz yüze
olarak 569 kişi online olarak 24694
kişi toplamda 25263 kişi katılım
gösterdi.
• Blockchain tabanlı proje yarışması
gerçekleştirildi.
• Blockchain hızlandırıcı programı
gerçekleştirildi.
• Blockchain zirvesi yapıldı. Online
olarak gerçekleştirilen zirveye canlı
olarak 9300 kişi katılım gösterdi.
• Proje kapsamında yetiştirilen
gönüllü eğitmenler ile yüz yüze ve
online olmak üzere 9 blockchain

YENİLİKÇİ VE YAR ATICI İS TANBUL

PRO JENIN
A M ACI

İstanbul özelinde
katma değeri yüksek
Blockchain temelli
teknoloji pazarının
büyümesine katkı
sağlamak.

okuryazarlık eğitimi gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen bu eğitimlere 793’ü
kadın olmak üzere toplamda 1721 kişi
katıldı.
• Blockchain ürünler üzerine farklı
sektörlere pratik çözümler üretmeyi
hedefleyen genc yazılımcı ve
girişimcilere yönelik olarak proje
geliştirme amaçlı proje gönüllü
mentorları ile beraber 5 workshop
gerçekleştirildi.
Proje kapsamında açılan Blockchain
Laboratuvarı için ihale kapsamında
25 adet bilgisayar satın alındı. Bu
satın alınan bilgisayarlar ile Habitat
Derneği, Facebook İstasyon Ofisi’nde
Istanbul Blockchain Okulu Blockchain
Laboratuvarı acıldı. Bilgisayar
laboratuvarı canlı bir kütüphane olarak
pandemi süreci sonrasında da faaliyetine
devam edecek.
Proje kapsamında liseli ve üniversiteli
bireylerin Blockchain hakkında bilgi
ve farkındalığını arttırmak amacıya
Blockchain 101 eğitim müfredatı
hazırlandı. Bu müfredat ile lise ve
üniversitelerde Blockchain 101 temalı
eğitim ve seminerler gerçekleştirildi.
Yine proje kapsamında sektöre uzman
yazılımcı yetiştirmek amacıyla 108 saatlik
blockchain uzmanlık eğitim müfredatı
gerçekleştirildi. Bu müfredat kapsamında
hali hazırda yazılım sektöründe çalışan
bireylere blockchain tabanlı yazılım
konuşunsa 108 saatlik detaylı uzmanlık
eğitimi gerçekleştirildi.
Blockchain alanında bireylerin bilgi
kaynağı olarak faydalanabileceği ve
eğitim vidoları izleyebileceği online bir
eğitim portalı açıldı.
Blockchain algı ve farkındalığının

geliştirilmesini desteklemek amacıyla,
Blockchain teknolojileri ve etki
alanları ile ilgili yerli ve uluslar arası
deneyimlerin aktarıldığı, Blockchain
ve ilgili teknolojiler odağında bilgilerin
yer aldığı Türkçe Blockchain Bilgi
Kaynağı hazırlandı. Bu içerikler www.
blockchainokulu.net eğitim portalında
yayınlandı. Portal halen aktif olarak trafik
almaya devam etmekte.

Habitat, 1997’den bu yana Türkiye’nin
81 ilinde binlerce genç gönüllüsü ile
din, dil, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim,
siyasi görüş ayırımı yapmaksızın
toplumdaki tüm dezavantajlı gruplara
yönelik çalışmaktadır. Tüm toplumsal
grupların kapasite gelişimini, çağın
gerektirdiği becerilerle donanmasını,
fırsatlara erişimini, karar alma
süreçlerine katılımını, toplumsal ve
çevresel duyarlılıklarının artırılmasını
ve kendilerini gerçekleştirebilmelerini
destekleyen çalışmalar yapmaktadır.
Kuruluşundan bu yana Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları’nı destekleyen
Habitat, toplumsal cinsiyet eşitliğine
katkıda bulunmak amacıyla
özellikle kadınların güçlenmesi ve
ekonomiye katılımının sağlanması
için eğitim ve işgücü odaklı çalışmalar
gerçekleştirmektedir.

25.263
Proje kapsamında
katılımcı olan
kişi sayısı

Habitat bütün çalışmalarında
hükümetler, yerel yönetimler, özel
sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla çok
paydaşlı ortaklıklar kurarak, yerel ve
ulusal düzeyde kamu politikalarına da
katkı koymaktadır.

Ayrıca Proje kapsamında gerçekleştirilen
seminerler sonrasında farkındalık
düzeyi artan üniversite öğrencileri kendi
aralarında Blockchain kulüpler birliğini
kurdu. Yine proje kapsamında uzmanlık
eğitimi alan yazılımcı arkadaşlardan
bazıları ortaklık kurarak kendi şirketlerini
kurdular. Özel sektörün blockchain
alanına olan ilgisi arttı ve bu alanda
çalışmalara başladırlar. Blockchain
Okulu süreçlerine aktif katılım gösteren
kişiler bu alanda çalışmak üzere STK
kurdular.
KURUM HAKKINDA
Habitat Derneği, dijitalleşen dünya
ile uyumlu, sürdürülebilir kalkınmayı
hedefleyen güçlü ortaklıklar temelinde
toplumun tüm kesimlerine yönelik,
teknoloji, girişimcilik ve finansal bilinç
alanlarında kapasite geliştirici ve
sosyal etki odaklı projeler geliştiren
bir STK’dır. İlk kuruluş vizyonu dünya
gençliği ile Türkiye gençliği arasında
iletişim köprüsü kurmak olan Habitat,
1995 yılında Kopenhag Sosyal Kalkınma
Zirvesi ve 1996 yılında Birleşmiş Milletler
Habitat II Zirvesi için bir araya gelen
gençler tarafından 1997’de kurulmuştur.
Bu vizyon doğrultusunda gençlerin
kapasitelerini geliştirmek ve uluslararası
ortaklıklar kurmak adına birçok proje ve
program geliştirmiştir.
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K ALE TA SARIM VE
SANAT MERKEZİ
PROJE HAKKINDA
UNESCO’nun Yaratıcı Kentler Ağı
kapsamında 172 şehir içinde seçtiği 8
Tasarım Şehrinden biri olan İstanbul
için fayda sağlayacak bir merkez olarak
tasarlanan KTSM, Istanbul Kalkınma
Ajansı 2018 Mali Destek Programı
kapsamında, binanın tadilatının
ardından sanat ve tasarım çalıştayları
ile, endüstriyel tasarım, grafik tasarım,
geleneksel zanaatlar gibi bu alanın farklı
disiplinlerinden profesyonelleri eğitimi
devam eden öğrencileri yeni mezun
genç profesyonellerle buluşturdu. Sanat
ve tasarım alanındaki bu buluşmalar
vesilesiyle ortak bir üretim ve öğrenme
alanı sağlama hedefiyle Karaköy’de
kapılarını açan Kale Tasarım ve Sanat
Merkezi, tasarım, sanat ve zanaat
dünyası için yeni ve özel bir buluşma
noktası oldu.

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
Dr. (H.C) İbrahim Bodur
Kaleseramik Eğitim,
Sağlık ve Sosyal Yardım
Vakfı
P RO J E O R TAĞ I
Türkiye Sermaye
Piyasaları Birliği
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
1.884.603 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%75
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
1.413.452,25 TL
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Kale Tasarım ve Sanat Merkezi’nin,
sanat ve tasarımın kesişiminde var
olan altyapının güçlenmesini sağlamak
amacıyla gerçekleştireceği etkinliklerde,
katılımcıların eğitim aldıkları alanlara
dair bilgi birikimlerini artırmayı, bireysel
yeterliliklerini teşvik etmeyi, yaratıcı
endüstrilerdeki alanların disiplinlerarası
çalışmaya uygunluğunu vurgulamayı
ve bu tür pratiklere zemin sağlamayı
hedeflliyor.
Bünyesinde gerçekleştirilen etkinliklerle
şehirdeki yaratıcı endüstrilerin yarattığı
çekim alanına katkıda bulunan KTSM,
hem konumu hem de getirdiği birikim ile
İstanbul’un yaratıcı sektörlerde bir marka
şehir olmasına ve bu alanda var olan
altyapının güçlenmesine hizmet etmeye
devam edecek.
KTSM binasında gerçekleştirilmesi
planlanan pek çok buluşma proje
uygulama süresinin son dönemine denk
gelen Covid 19 pandemisi sebebiyle
dijital ortama taşınmak zorunda kaldı.
Bu zorunluluk başta bir olumsuzluk gibi
algılansa da, hem 20-25 kişi gibi sınırlı
sayıda katılımcıyla gerçekleştirilebilecek
etkinliklere çok daha yüksek katılımın
sağlanmasına vesile oldu. Ayrıca hem
de Kale Tasarım ve Sanat Merkezi’nin
bilinirliğini şehir sınırlarının ötesine taşıdı.

YENİLİKÇİ VE YAR ATICI İS TANBUL

PRO JENIN
A M ACI

Sanat ve tasarımın
kesişiminde var
olan altyapının
güçlenmesini
sağlamak.

KTSM gerçekleştirdiği etkinlikler ile
katılımcıların eğitim aldıkları alanlara
dair bilgi birikimlerini artırmayı,
bireysel yeterliliklerini geliştirmeyi,
tasarım ve sanat ile diğer tüm yaratıcı
endüstrilerdeki disiplinlerarası
çalışmalara ev sahipliği yapmayı ve
elbette atölye çalışmaları ile İstanbul’un
küresel sanat merkezi olmasına
katkı sağlayan yerel, özgün ürün ve
koleksiyonlar oluşturmayı sürdürecek.
Proje süresince
• 1350 kitaptan oluşan tasarım / sanat
mimari kütüphanesi oluşturuldu
• 8 sergi gerçekleştirildi

Diğer taraftan Kale Tasarım ve Sanat
Merkezi bünyesinde oluşturulan
kütüphanede ise tasarım ve tasarımın
farklı dalları, mimari ve sanat alanlarında
yayınlanmış güncel eserlerin yanı sıra
alanında referans olarak gösterilen pek
çok kitabı da bulmak mümkün.

• 2 tartışma, 4 sanat buluşması , 16
(çevrim içi ve çevrim dışı )çalıştay
gerçekleştirildi ve yaklaşık 1000 kişiye
doğrudan ulaşıldı

Tasarım, sanat, kültür alanında bilgi
altyapısını geliştirecek ve bilgi birikimine
katkı sağlayacak kaynaklara erişimi
kolaylaştırması amaçlanan Kale Tasarım
ve Sanat Merkezi Kütüphanesi içeriği
merkezin faaliyet alanlarıyla paralellik
gösteriyor ve öncelikle tasarım, sanat ve
mimarlık alanlarında öğrenim görenlerle,
bu alanda çalışan profesyonellere
kütüphanedeki çalışma alanında hizmet
vermeyi amaçlıyor.

1991 yılından bu yana olarak eğitim,
istihdam ve girişimcilik alanlarında
faaliyet gösteren (h.c.) İbrahim
Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve
Sosyal Yardım Vakfı (KSV), 2017 yılında
başlatılan stratejik planlama süreçlerinin
bir çıktısı olarak parçası olduğu Kale
Grubu’nun “tasarım, teknoloji, insan”
şiarına paralel olarak çalışma alanlarına
sanat ve tasarım perspektifini de
katmıştır.

• Aylık 30.000 + SM etkileşim
KURUM HAKKINDA

1.000
Proje kapsamında
doğrudan ulaşılan
kişi sayısı
KSV, eğitim alanında çalışmalarını,
başarılı öğrencilere burs, okul, öğrenci
yurdu, eğitim merkezlerinin açılması,
sanayi ile üniversite eğitim işbirliği
temelinde yürütmektedir. Bu kapsamda,
Türkiye’de inşaat sektörüne nitelikli
eleman yetiştirmek ve işsiz gençlere
meslek edindirmek amacıyla MEB
işbirliğinde Meslek Edindirme Kursları
ile Geliştirme ve Uyum Kursları hayata
geçirmekte, hizmet içi eğitimler
düzenlemekle ilgili her türlü sosyal
yardımın içinde bulunmaktadır.
Bu kapsamda işsizlik ve mesleksizliğin
büyük bir sorun olduğu ülkemizde farklı
illerimizde bugüne kadar toplam 459
kurs açıldı ve 4837 işsiz genç meslek
sahibi yapıldı. Geliştirme ve Uyum
Kurslarıyla da inşaat sektörüne 4326
vasıflı usta kazandırıldı.
Buna ek olarak “Meslek Edindirme
Kursları” sosyal sorumluluk projesi
kapsamına dahil edilerek 2009 yılından
bugüne kadar 24 ilde 138 okula ulaşılan
“İlk İşim Okullarda Değişim” projesi
ile, kurslardan başarıyla mezun olup
sertifikalarına kavuşan ustaların köy
okullarının tuvaletlerini yenileyerek
staj çalışmalarını yapma olanağı da
sağlanıyor. Böylelikle, köylerdeki
öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda
eğitim almalarını sağlayarak ikinci bir
sosyal dayanışma ve yardımlaşma örneği
veriliyor, Türkiye’nin her yerinde çok
sayıda ilkokulun yenilenmesine destek
sağlanıyor.
Bahse konu projeye ek olarak
“Giderken Sizden de Bir Şeyler Taşıyalım
İstedik” sloganıyla başlatılan girişim
kapsamında da Kale Grubu bayi ve
şirket çalışanları, yenilenen okullarda
eğitim gören 3.112 anasınıfı, ilk ve
orta öğretim öğrencisinin 1 yıllık okul
malzemesi, kıyafet, ayakkabı ve oyuncak
ihtiyacını karşılayarak sosyal fayda odaklı
döngüsel projelerin yürütülmesine
destek oluyor.
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1 453
NISH DOKUM A
PROJE HAKKINDA
Bu projede, Anadolu’da yaşayan
geleneksel kumaş dokumacılığının
gelecek nesillere aktarımını sağlamak
ve sürdürülebilir ekonomiye katkısını
arttırmak için Nişantaşı Üniversitesi
bünyesinde dokuma atölyeleri
kurulmuştur. Proje süresince,
zanaatçilerin çağdaş tasarımcılar ile
el vermesiyle yeniden yapılandırılarak
bu sayede geleneksel modellerin
sürdürülebilir olması için eğitimler
düzenlenmiştir. Ayrıca, geleneksel el
dokuma tezgâhları kullanılarak Anadolu
kumaşına modern bir tarz kazandıran
ürünlerin 1453 Nish markası adı
altında markalaşmasını sağlayarak, bu
ürünlerin Nişantaşı Üniversitesi çatısı
altında sergileneceği bir showroom
oluşturulmuştur.

YENİLİKÇİ VE YAR ATICI İS TANBUL

PRO JENIN
A M ACI

Anadolu’da yasayan
geleneksel kumaş
dokumacılığının
gelecek nesillere
aktarımını sağlamak
ve sürdürülebilir
ekonomiye katkısını
arttırmak.

600
Proje kapsamında
verilen eğitim
süresi

KURUM HAKKINDA

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
Nişantaşı Üniversitesi
Sanat Tasarım Fakültesi

Nişantaşı Üniversitesi, “hayallerin
hedefleri, hedeflerin hayatı oluşturduğu”
mottosu ile hayata farklı perspektiflerden
bakarak olumlu değişimin gücüne
inanmaktadır. Bu yolda, öğrencilerimizi
hayata hazırlarken mesleklerine yalnızca
teorik müfredat ile öğrenme değil,
pratik hayatta deneyimleme yolu ile de
bütünleştirerek kazandırıyoruz.

P RO J E O R TA K L A R I
İstanbul Valiliği, Moda ve
Hazır Giyim Federasyonu
P RO J E IŞ T I R A KÇI L E R I
Tekstilci Tekstil Sanayi ve
Ticaret A.Ş
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
498.630 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%74,99
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
383.982,17 TL
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YENILIKÇI
AR AYÜZ PL ATFORMU
YAY
PROJE HAKKINDA

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
Marmara Üniversitesi
P RO J E O R TA K L A R I
Özyeğin Üniversitesi,
Sabancı Üniversitesi,
İstanbul Arel Üniversitesi,
Okan Üniversitesi
Rektörlüğü, T.C. İstanbul
Kültür Üniversitesi,
İstanbul Anadolu Yakası
Organize Sanayi Bölgesi,
Teknopark İstanbul A.Ş.
P RO J E IŞ T I R A KÇI L E R I
Atabay Kimya San. Ve Tic.
A.Ş., Vsy Biyoteknoloji
Ve İlaç San. A.Ş.,
Nanoteknoloji Uygulama
Ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
1.769.413,97 TL
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Ar-Ge ve yenilik çalışmalarında paydaşlar
arası işbirliği, çıktıların ticarileştirilmesi
ve ekonomik değer kazanması
bağlamında arayüz mekanizmalarının ve
kapasitelerinin geliştirilmesini amaçlayan
YAY Platformu Projesi kapsamında
İstanbul Bölgesindeki üniversiteler ve
teknoparklar bünyesindeki teknoloji
transfer ofisleri ile sanayi Ar-Ge
Merkezleri gibi farklı oluşumlarda ve
gelişmişlik düzeyleri itibariyle farklılık
gösteren ara yüz yapılarının kullanıcı
odaklı yaklaşımlarla yararlanıcılarının
ihtiyaçlarına yönelik doğru hizmetler
vererek kapasitelerinin ve yetkinliklerinin
arttırılması söz konusu olmuştur. Bu
kapsamda;
• Arayüz yararlanıcıların ara yüzlerden
beklentilerinin tespit edilerek,
arayüzlerin yararlanıcılarına verdikleri
hizmetin kalitesinin ve yeterliliğinin
gelişmesi
• Ara yüz kurumların yetkinliklerinin
tespit edilmesi ve eksikliklerinin
giderilmesi yönünde stratejiler
oluşturulması

YENİLİKÇİ VE YAR ATICI İS TANBUL

26

PRO JENIN
A M ACI

Proje kapsamında
platforma üye olan
kurum sayısı

İstanbul
Bölgesindeki
üniversitelerin
ve teknoparklar
bünyesindeki
teknoloji transfer
ofisleri ile
sanayi Ar-Ge
Merkezlerinin arayüz
mekanizmaların
ve kapasitelerini
geliştirmek.

YAY Platformu projesi kapsamında
gerçekleştirilen ve yukarıda ifade edilen
faaliyetler dizisi ile kapasiteleri ve
yetkinlikleri artan proje ortak ve iştirakçi
arayüz kuruluşlarda aşağıda ifade edilen
kazanımlar gerçekleşmiştir;
• Ar-Ge Birimi kurulması ve akademik
danışman istihdamı (Ar-Ge Merkezi
Arayüzü)
• Arayüz yapısı oluşturulması (Ar-Ge
Merkezi Arayüzü)

• Ara yüz kurumların atıl kapasitesinin
eğitim ve stratejilerle artırılarak, daha
aktif ara yüz yapılarının oluşturulması

• Proje ve İş Geliştirme Birimi
yapılandırılarak 6 tam zamanlı uzman
görevlendirilmesi (6550 Arayüzü)

• Arayüzler için birlikte öğrenme
platformu oluşturulması

• Arayüz yapılandırılması (bilgi ve
teknoloji aktarım ofisinin kurulması)
ve personel görevlendirme (Üniversite
TTO Arayüzü ve OSB Arayüzü)
• Arayüz yapısı şirketleşmesi (Üniversite
TTO Arayüzü)
• Arayüz stratejisi ile ana kurum
stratejisinin entegrasyonu (Üniversite
TTO Arayüzü)

A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%74,98

• Eğitim faaliyetleri kapsamında tüm
arayüzlerde personelin profesyonel
gelişimlerine katkı

A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
1.326.820,65 TL

YAY Platformu ihtiyaç odaklı kapasite
iyileştirme ve yetkinlik geliştirme
yaklaşımını kullanarak önce ortak ve
iştirakçi kuruluşların özgün koşulları,
kısıtları ve ihtiyaçları kapsamında

yukarıda ifade edilen çalışmaları
gerçekleştirmiş, sonrasında aldığı geri
bildirimleri de değerlendirerek Platforma
yeni üyeler katarak büyümüştür. Bu
kapsamda 11 ortak ile yola çıkan YAY
Platformu genişletilme sürecinde ulusal
düzeyde 15 yeni paydaşın (Boğaziçi
Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Yeditepe
Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi,
Kocaeli Üniversitesi, Bahçeşehir
Üniversitesi, Acıbadem Üniversitesi,
Medipol Üniversitesi, Maltepe
Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Bilgi
Üniversitesi, Işık Üniversitesi, İstanbul
Aydın Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi,
Üsküdar Üniversitesi) katılımıyla
toplam 26 kurumun birlikteliğinde
genişletilmiştir. YAY Platform
faaliyetlerinin uluslararası düzeyde
de gerçekleştirilerek Platformun
genişletilmesi amacıyla Balkan Ülkeleri
ve Türki Cumhuriyetlerdeki 115 kurum
ile irtibata geçilmiştir.
KURUM HAKKINDA
Marmara Üniversitesi İnovasyon
ve Teknoloji Transfer Uygulama ve
Araştırma Merkezi (MİTTO) 2016
yılından bu yana TÜBİTAK 1601 ve 1513
destekleriyle Ar-Ge tabanlı projelerin
gerçekleştirilmesi, sürdürülebilir
üniversite-sanayi iş birliklerinin
oluşturulması, fikri ve sınai hakların
yönetimi, girişimcilik ve şirketleşme
faaliyetlerinin desteklenmesi
yönünde Marmara Üniversitesinin

tüm paydaşlarına ve İstanbul
bölgesine yönelik faaliyet ve hizmetler
gerçekleştirmektedir. Teknoloji transfer
süreçlerinde kapasite geliştirme
dönemini tamamlayan MİTTO, 20212026 dönemi için TÜBİTAK 1513
Programı Hedef Odaklı Büyüme süreci
desteği kazanmış durumdadır. MİTTO,
yürüttüğü faaliyetlerden ve elde ettiği
çıktılardan ciddi çıkarımlar elde etmiş,
arayüz tarafından hedef kitlelere verilen
hizmetin “bütünsel” ve “bütünleşik”
olması ve arayüz personelinin arayüz
hizmetlerinin birbirini tamamlayan ve
destekleyen süreçler haline ettirilmesinin
performansı olumlu etkilediğini
gözlemlemiştir.
Yüksek katma değerli ürünlerin
üretilmesinde eğitim, danışmanlık,
hizmet sağlanması, firmalarda ürün
geliştirme kültürünün yaygınlaştırılarak
Ür-Ge performanslarının arttırılması
misyonunu benimseyen İstanbul
Kalkınma Ajansı destekli (20182021) “Marmara Üniversitesi Ürün
Geliştirme Merkezi (MÜRGEMER)
Kurulumu” Projesinin oluşturularak
hayat geçmesinde de MİTTO aktif rol
oynamıştır. MİTTO, kar amacı gütmeyen
ve TÜBİTAK desteği ile temelleri
atılmış olan Üniversite-Sanayi İşbirliği
Merkezleri Platformu (ÜSİMP) üyesi bir
arayüz olarak 2016 yılından bu yana
bu platformun etkinlik ve faaliyetlerine
katılım sağlamaya başlamıştır.

65

İS TK A 2018 M ALİ DE S TEK PROG R A ML ARI

TEKS TIL VE
YA ZM A ESERLER
KONSERVA SYON VE
RES TOR A SYON AR- G E
MERKEZI KURULM A SI

YENİLİKÇİ VE YAR ATICI İS TANBUL

PRO JENIN
A M ACI

Tekstil ve Yazma
Eserler konusunda
konservatör ve
restoratör kalifiye
eleman yetiştirmek.

PROJE HAKKINDA

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
Marmara Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü
P RO J E O R TAĞ I
İstanbul Restorasyon ve
Konservasyon Merkez
ve Bölge Laboratuvarı
Müdürlüğü
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
1.997.954,60 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%74,92
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
1.496.955,51 TL
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2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti
olan İstanbul, Türkiye’deki en yoğun
kültürel mirasa sahip kentlerden
biridir. Barındırdığı çok kültürlü yapısı
ve yerleşimin tarihinin çok eskilere
dayanması sebebiyle farklı dönemlere
ait farklı karakterlerde eserlere ev
sahipliği yapmaktadır. Bu durum çok
büyük bir zenginlik olmakla birlikte,
konservasyon (koruma) ve restorasyon
(onarım) çalışmalarında farklı tekniklerin
ve bilgi birikimlerinin kullanılmasını
gerektirmektedir. Ülkemizin kültürel
mirasının tanıtılmasında, uzun vadede
korunmasında ve dünyanın gözünde
prestijli bir turizm merkezi haline
gelmesinde doğru yöntemlerle
yapılacak konservasyon ve restorasyon
çalışmalarının önemi büyüktür. Türkiye,
arkeoloji ve konservasyon çalışmalarına
Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında
daha geç tarihlerde başlamıştır. Bu
sebeple bu alanda günümüzde dahi
kısıtlı bilimsel alt yapıya ve tecrübeye
sahip olduğumuz söylenebilir. Tüm
bu sebepler, bu alanda çalışan kamu
ve özel sektör kuruluşlarıyla, bilimsel
merkezlerin üniversitelerin, enstitülerin,
Ar-Ge merkezlerinin ortak çalışmalar
yürütmesini daha da zorunlu hale
getirmektedir.

Gerçekleştirilen proje çerçevesinde,
üniversiteler ile kültürel mirasın
korunmasında etkin rol alan kamu
kurumları arasında iş birliği, fikir
alış-verişi ve multidisipliner bir ortam
kurulması hedeflenerek Marmara
Üniversitesi bünyesinde Tekstil ve Yazma
Eserler Konservasyon ve Restorasyon
AR-GE Merkezi kurulmuştur. Merkez,
alanında Türkiye’de ilk ve tek olma
özelliği taşımaktadır. Merkezin öncelikli
faaliyetleri tekstil ve yazma eserler
başta olmak üzere organik eserlerde;
belgeleme, analiz ve tespit çalışmaları
ile restorasyon ve konservasyon
öncesi doğru yöntem ve materyal
kullanımına yönelik AR-GE çalışmalarını
kapsamaktadır. Kurulan merkez
sayesinde çalışmalarıyla ilgili daha
önce bilimsel destek almamış birçok
konservatör ve restoratör için yeni ve
bilimsel bakış açıları geliştirilmiştir.

Merkez, proje boyunca belirlenen
amaç ve faaliyetler doğrultusunda
tüm çalışmalarını hedeflerin üstünde
tamamlamıştır. Tanınırlığının her geçen
gün artmasıyla faaliyet sayıları da
artarak devam etmektedir. Bu da başta
İstanbul olmak üzere Türkiye’de önemli
bir ihtiyacın karşılandığı anlamına
gelmektedir. Ayrıca merkezimizin
sadece ülkemizde değil, yurtdışında
da tanınması konusunda yaptığımız
çalışmalar sayesinde yurtdışından
merkezimize farklı eserlere ait analiz
numuneleri de gelmektedir.
Kurulan merkez sayesinde, eserle aynı
özellikleri taşıyan simüle malzemeler
üzerinde yapılan denemeler sayesinde
eseri en uzun süre yaşatacak yöntemler
eserlere uygulanmakta, böylece bilimsel
veriler ışığında yapılan analizlerle
eserlerin zarar görmesinin önüne
geçilerek kültürümüzün daha uzun
yıllar yaşatılması ve gelecek nesillere
aktarılması sağlanmaktadır.
Merkez, yaygın etki ve sürdürülebilirlik
faaliyetleri kapsamında tüm Türkiye
ve dünyadaki ilgili birimlerin erişimine
açık olarak çalıştay, seminer, workshop,
konferans vb. etkinliklerle yerleşik ve
sürdürülebilir bir inovasyon kültürünün
oluşturulmasına katkı sağlamayı da
hedeflemektedir.

KURUM HAKKINDA
Marmara Üniversitesi uzun yıllardır sahip
olduğu tecrübeli personeli sayesinde,
analiz sonuçlarını yorumlayabilme,
öneriler sunma ve reçete çıkarma gibi
hizmetler verebilir.
Üniversite bünyesinde bulunan kimyasal
ve fiziksel testler laboratuvarları ile
tekstil, kağıt gibi doğal malzemelerle
ilgili birçok analiz cihazına sahiptir.
Her yıl yaklaşık 160 lisans öğrencisi
ve 50 lisansüstü öğrencisi ile lisans
bitirme projesi, lisansüstü çalışmalarda
ise yüksek lisans veya doktora projesi
vererek alanı ile ilgili çalışmalara
akademik destek verebilir.

410
Proje kapsamında
eğitim verilen
kişi sayısı

Bünyesinde barındırdığı ıslak işlemler
laboratuvarları ve analiz laboratuvarları
ile bu sahadaki aktivitelere aşinadır.
Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği Bölümü
ve Basım Teknolojileri Bölümleri
kuruluşlarından bu yana Türkiye’nin
alanında en başarılı birimlerinden olup
lisans programına yüksek sıralamalarda
öğrenci kabul etmektedir.
Son 5 yılda 100 adet/yıl ortalama yayın
sayısı ile Üniversitemizde 1., 2. ve 3.
derecelerini alarak kendini akademik
olarak kanıtlamış bir bölümdür.

Merkezin amacı ilk etapta lisansüstü
öğrenci yetiştirmek, sonrasında lisans
programı da açarak alana kalifiye eleman
yetiştirmektir. Proje sayesinde lisansüstü
öğrenci yetiştirme amacı başarıyla
gerçekleşmiş, merkezde 1 yüksek lisans
ile 2 doktora tezi çalışılmakta, 1 doktora
tezi ise tamamlanmış bulunmaktadır.
Ayrıca kültürel mirasımızın
konservasyonu ve restorasyonu
alanında ülkemizin bir standardı
bulunmamaktadır. Merkezin bir diğer
amacı da bu doğrultuda ülkemizin
konservasyon ve restorasyon alanında
standartlarının oluşturulmasına bilimsel
açıdan yapılacak çalışmalarla katkı
sağlamaktır. Böylece esere müdahalede
bulunmadan önce hangi yöntemin
esere uzun vadede zarar vermeyen ve
geri dönülebilir bir yöntem olduğunu
saptamak olacaktır.
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SAĞ LIK BILIMLERI
ÜNIVERSITESI T TO
PROJE HAKKINDA
Projenin ortaya çıkış nedeni;
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ)
bünyesindeki katma değeri yüksek
ve yenilikçi çalışmaları artırmak, iş
birliği, kümelenme ve disiplinler arası
faaliyetlere hizmet etmek; bilginin
yayılmasını, teknoloji transferini
ve ticarileştirmeyi destekleyen
sürdürülebilir platformlar, iş modelleri ve
organizasyonları geliştirmektir.

PRO JE
KÜNYE SI

Projenin amacı; SBÜ bünyesindeki
akademik çalışmaları toplumsal
faydaya dönüştürecek, proje ve
yenilikçi ürün odaklı, tüm paydaşların
gereksinimlerine uygun, metodolojik
ve sistemsel şekilde bilginin
sosyoekonomik-kültürel-çevresel
faydaya dönüşmesini sağlamaktır.
Proje Kapsamında Yapılan Faaliyetler
Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve
Eğitim Faaliyetleri

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
Sağlık Bilimleri
Üniversitesi
P RO J E O R TA K L A R I
Sağlık Bilimleri
Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Fakültesi, Sağlık
Bilimleri Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
Sağlık Bilimleri
Üniversitesi Teknoloji
Geliştirme Bölgesi Sağlık
Teknokenti A.Ş.
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
2.287.300,00 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%74,98
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
1.715.057,66 TL
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TTO tarafından; 45 Bilgilendirme
Toplantısı, 34 Fikri Sınai Mülkiyet Hakları
Bilgilendirme Eğitimi, 9 Proje Yazma
ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi,1
Medikal Fotoğrafçılık Eğitimi, 51 Patent
Yazma ve Değerleme Eğitimi yapılması
sağlanmıştır. Ayrıca kenevirin sağlık
sektöründe kullanılması konusunda
farkındalık sağlamak üzere TTO
tarafından SBÜ çatısı altında Kenevir
Çalıştayı yapılmıştır.
Destek Programları Faaliyetleri
Destek programlarına yönelik TTO
tarafından icra edilen 48 destek çağrıları
bilgilendirme faaliyetine ilave olarak,
KOSGEB, TÜBİTAK ve AB destekleri
hakkında konunun uzman personeli
tarafından bilgilendirme sunumları
yapılmış, TTO’dan hizmet alan kişi
ve firmalara 82 adet bilgilendirme
yapılmıştır.
Üniversite Sanayi İş Birliği Faaliyetleri
TTO tarafından; üniversitemiz
akademisyenleri ile Biomek, İslab ve
Orijin firmaları arasında iş birliğinin
geliştirilmesi sağlanarak, yerli ve
milli olarak otoanalizör cihazı ve
koagülasyon cihazlarının üretilmesi,

YENİLİKÇİ VE YAR ATICI İS TANBUL
Proje Çıktıları

PRO JENIN
A M ACI

SBÜ bünyesindeki
akademik çalışmaları
sosyoekonomik,
kültürel, çevresel ve
toplumsal faydaya
dönüştürmek.

sonrasında ise ticarileşmesinin yapılması
hedeflenmektedir. Pandemi sürecinde
hastanelerde yaşanan covid- 19
yayılım riskini azaltmak üzere tasarlanan
Non İnvazif Mekanik Ventilatör
Antiviral Kabin Sistemi geliştirilmesi için
üniversitemiz akademisyenleri ve
YAZKAR firması arasındaki proje
geliştirme çalışmaları TTO ile iş birliği
içerisinde devam etmektedir.
Fikri ve Sınai Mülki Haklar (FSMH) ve
Lisanslama Yönetimi
SBÜ TTO’da üniversite personeli ile
diğer tüm girişimcilere sağlık sektörüne
yönelik hizmet sağlayacak biyoteknoloji
odaklı patent ofisi kurulmuştur. Gelinen
aşamada 45 adet buluş bildirimi
alınmış, 42 adet yenilik ön araştırma
raporu hazırlanmış, yedi adet tarifname
yazılmış ve bir adet patent başvurusu
gerçekleştirilmiştir. Patent konusunda
uzmanlar tarafından verilen eğitimler
sayesinde konu hakkında yetkin insan
kaynağı yetiştirilmiş ve bu eğitimlere
katılan bir TTO çalışanı, Patent Vekilliği
olmaya hak kazanmıştır.
Girişimcilik ve Ticarileşme Yönetimi
Şirketleşme faaliyetleri kapsamında TTO
ile yapmış olduğu iş birliği sonrasında
otistik çocuklara yönelik gıda takviyesi
için enzim üretmek üzere SBÜ
akademisyeni Doç. Dr. Özlem AYTEKİN
tarafından Teknopol İstanbul’da
Peryum isimli şirket kurulmuştur. SBÜ
akademisyeni Dr. Öğr. Üyesi Ahmet
KATI tarafından TTO ile yapılan proje
çalışmalarından sonra biyoteknoloji
firması olarak Teknokent bünyesinde
Omika isimli şirket kurulmuştur. TTO ile
iş birliği yapan iki akademisyenimiz 2
şirket kurulumu yapmıştır.

Toplam 2.041 kişi, verilen 551 saatlik
proje eğitimleri ile farkındalık ve
bilgilendirme faaliyetlerinden fayda
sağlamıştır. Proje yazma eğitimlerinin
ve destek programları bilgilendirme
faaliyetlerinin sonucu olarak,
TTO tarafından üniversite adına
İstanbul kalkınma Ajansı’ndan 1 adet
(Medikal Cihaz Test, Ar-Ge, Eğitim
ve Belgelendirme Kurulumu Projesi
Fizibilite Desteği) , KOSGEB’den 1
adet (Ankara Medikal Tasarım ve Üretim
Merkezi Teknoloji Geliştirme MerkeziTEKMER) proje desteği alınmıştır. T.C.
Ticaret Bakanlığı’na başvurusu yapılan
In Vitro Diagnostic Kümelenme, Ür-Ge
Projesi için değerlendirme aşamasına
gelinmiştir. Covid-19 Pandemi sürecinde
dört adet proje başvurusu ile İSTKA’ya
başvuru yapılmıştır. Teknopol İstanbul
bünyesinde bir Kuluçka Merkezi
kurulmuş, halihazırda 12 start up
firmasına hizmet verilmeye başlanmıştır.
Ulaşılan Faydalar: Proje sayesinde
Teknopol İstanbul’un İdari ve Kuluçka
binasında TTO’nun ofis ihtiyacını
karşılamak ve etkin hizmet verebilmesini
sağlamak maksadıyla TTO Fiziki Alanı
oluşturulmuştur. Proje kapsamında
verilen eğitim desteği ile FSMH
konusunda insan kaynağı yetiştirilmiş, bu
sayede TTO bünyesinde yalnızca SBÜ’ye
değil, tüm paydaşlara hizmet veren
ve gelir sağlayan biyoteknoloji odaklı
Patent Ofisi kurulmuştur.

2.041
Proje kapsamında
eğitim verilen
kişi sayısı
KURUM HAKKINDA
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 27 Mart 2015
tarihli ve 6639 sayılı Kanunla kurulmuş
bir devlet üniversitesidir. Ülkemizde ve
dünyada sağlık temalı faaliyet gösteren
yegane üniversite olarak faaliyetlerine
devam etmektedir. Ülkemizin iki büyük
şehri İstanbul ve Ankara’da konuşlu
ana kampüslerinde lisansüstü, lisans
ve ön lisans seviyelerinde eğitimler
verilmektedir.
Yurt içinde; İstanbul ve Ankara’da
eğitim hizmeti veren 3 tıp fakültesine
ilave olarak Adana, Bursa, Erzurum,
Eskişehir, İzmir ve Trabzon’da yeni
açılan tıp fakülteleri ile ülke genelinde
geleceğin hekimleri yetiştirilmektedir.
İstanbul ve Ankara’da konuşlu enstitü
ve meslek yüksekokullarında ülkemize
ve sağlık sektörüne hizmete edecek
bilim insanı, akademisyen ve ihtiyaç
duyulan insan kaynağının oluşturulması
hedeflenmektedir.
Bununla birlikte yurt dışında açılan
kampüslerde de lisansüstü, lisans
ve ön lisans düzeylerinde eğitimler
verilmektedir. Sudan’da bir enstitü,
Somali’de bir fakülte, Özbekistan
ve Suriye’de tıp fakülteleri, Filipinler,
Özbekistan, Somali ve Sudan’daki
yüksek okullarda yetiştirilecek insan
kaynağı ile gönül coğrafyamızda yer
alan bu ülkeler ile ülkemiz arasında
‘’sağlıkta geleceğin iş birliği temellerinin
atılmasına’’ yönelik önemli bir katkı
sağlanmaktadır.
SBÜ bünyesinde hizmet veren 24
Uygulama Araştırma Merkezi ile
sağlık sektöründe ihtiyaç duyulan
araştırma faaliyetlerinin yönetilmesi
sağlanmaktadır.
T.C. Sağlık Bakanlığı ile imzalanan
protokol çerçevesinde SBÜ ile afiliye
olarak, ülke genelinde 58 eğitim
araştırma hastanesinde (Sağlık
Uygulama Araştırma Merkezi-SUAM),
akademisyenlerimiz tarafından
uygulama eğitimleri de verilmektedir.
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TÜRKIYE HAZIR
BETON BIRLIĞI BETON
ARAŞTIRMA GELIŞTIRME
VE TEKNOLOJI
DANIŞMA MERKEZI
PROJE HAKKINDA
Proje, yüksek miktarda özel ve nitelikli
beton ihtiyacına rağmen, İstanbul’da
beton konusunda yoğun teknik
bilgi gerektiren ileri düzey deneysel
çalışmaların yapılabileceği ve AR-GE
faaliyetlerinin yürütülebileceği üst düzey
teknolojik altyapıya sahip yeterli sayıda
kurum ve kuruluşun bulunmaması
sebebiyle hazırlanmıştır.

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
Türkiye Hazır Beton
Üreticileri Birliği Derneği
P RO J E O R TAĞ I
Yıldız Teknik Üniversitesi
P RO J E IŞ T I R A KÇI L E R I
İstanbul Çevre Yönetimi
Sanayi ve Ticaret
A.Ş., İstanbul Teknik
Üniversitesi İnşaat
Fakültesi
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
1.743.048 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%75
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
1.307.286 TL
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Beton konusunda Türkiye’de
gerçekleştirilemeyen bazı özel deney
hizmetlerinin çok yüksek bedeller
ödenerek yurt dışından temin edilmesi,
bu durumların ise hem ciddi zaman
kaybına hem de yurt dışına sermaye
akışına sebebiyet verdiği görülmüştür.
Üniversiteler ile iş birliği yaparak sektör
adına ihtiyaç duyulan alanlarda teknoloji
geliştirme, üretilen bu teknolojiyi
sektör aktörleri ile paylaşarak İstanbul
genelinde yenilik ve yaratıcılık odaklı
ekonomik yapıya dönüştürmenin
desteklenmesi önem arz etmiştir.
Proje kapsamında THBB bünyesinde
sektörün ve tüm paydaşların ortak
kullanımına açık ileri beton araştırmaları
yapabilen, yenilikçi ve uzun ömürlü
beton üretim teknikleri geliştiren ve
sektöre beton konusunda danışmanlık
hizmeti veren bir AR-GE ve Danışma
Merkezi kurulmuştur. Bu sayede
İstanbul’da yapılması planlanan mega
projelerin ihtiyaçlarına yönelik nitelikli
ve özel beton üretimi konusunda ileri
düzey deneysel çalışmalar yapılabilir
hâle gelmiş ve kurulan danışma merkezi
vasıtasıyla üniversite ile hazır beton
sektörü arasında bilgi transferine olanak
sağlanmıştır.
Proje kapsamında yapılmış faaliyetler
aşağıda sunulmuştur:
• Proje ekibinin oluşturulması ve
başlangıç toplantısının yapılması

YENİLİKÇİ VE YAR ATICI İS TANBUL
THBB, her yıl belirlenen eğitim programı
çerçevesinde, resmî kurumların da iş
birliğiyle sektör mensuplarına yönelik
hizmet içi eğitim kursları vermekte,
ayrıca, mühendislerden müteahhitlere,
meslek lisesi öğrencilerinden
yapı denetim kuruluşlarına, resmî
kurumlardan belediyelere kadar, ilgili
pek çok kesime yönelik paneller ve
sempozyumlar düzenlemektedir

PRO JENIN
A M ACI

İleri beton
araştırmaları
yapmak, yenilikçi
ve uzun ömürlü
beton üretim
teknikleri geliştirmek
ve sektöre beton
konusunda
danışmanlık hizmeti
vermek.

• Araştırma Geliştirme ve Danışma
Merkezi için gerekli tadilat işlerinin
yapılması
• Gerekli satın almaların yapılması
• Görünürlük faaliyetleri
• Eğitimler
• Teknik Komitenin toplanması
• Danışma Kurulunun toplanması
• Araştırma geliştirme ve teknoloji
transferi prosedürünün oluşturulması
• Beton Sektörü Teknoloji Gelişme
Raporu’nun hazırlanması ve sunulması
• Proje Kapanış Toplantısı ve
raporlanması
Proje süresince hedeflenen faaliyetler
başarı ile tamamlanmış ve THBB Beton
Araştırma Geliştirme ve Teknoloji
Danışma Merkezi faaliyetlerini
yürütmeye başlamıştır.
Merkez faaliyetleri ile İzmir ve Elâzığ
Deprem İnceleme Raporları hazırlanmış
ve kamu ile paylaşılmıştır. Başta
İstanbul olmak üzere Türkiye’nin yapı
alanındaki sektörel kalite altyapısının
güçlendirilmesine, sektörün AR-GE ve
danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanmasına
ve kamunun deprem farkındalığının ve
yapılarda kalite bilincinin artırılmasına
destekte bulunulmuştur. 2’si yurt dışı
olmak üzere toplam 4 projeye AR-GE
ve Danışmanlık hizmeti verilmiştir.
Merkezden faydalanan kurum sayısı
83, doğrudan faydalanıcı sayısı ise
125’tir. İSTON AŞ ile iş birliği yapılarak
İstanbul’da birçok yapıya deprem

performans raporları hazırlanmıştır.
Üniversite iş birlikleri sağlanmış olup
yüksek lisans ve doktora öğrencilerine
Merkezin kapasitesini kullanma imkânı
sunulmuştur. Kurulan Merkezde, Akkuyu
Nükleer Santral projesi, Edirne Halkalı
Hızlı Tren projesi, IGA İstanbul Havaalanı
Projesi, Çanakkale DLSY Otoyol Projesi
ve 1915 Çanakkale Köprüsü projesi gibi
Türkiye’nin önemli projelerine hizmet
verilmiştir.
Merkezin görünürlük faaliyetleri çeşitli
medya araçları ile sürdürülmeye
devam etmekte ve projeden doğrudan
faydalanan kurum/kuruluş sayısı sürekli
artmaktadır.
Kurulan Merkezin Türkiye’de hazır beton
ve inşaat sektöründeki kalite altyapısının
geliştirilmesine, uluslararası standartlara
göre tüm gerekliliklerin yapılabilirliğine,
rekabet edebilirliğin sağlanmasına,
doğru ve yenilikçi üretim tekniklerinin
geliştirilmesine ve uygulanmasına
yönelik fayda sağlamaya devam etmesi
beklenmektedir.

83
Proje kapsamında
fayda gören
kurum sayısı

THBB, KGS İktisadi İşletmesi ile 1995
yılından itibaren başta hazır beton
olmak üzere agrega, kimyasal ve
mineral katkı gibi betonu oluşturan
ürünlerde denetim ve belgelendirme
hizmeti vermektedir. Bağımsız şekilde
yürütülen ve ürün denetimlerine
dayalı bu sistem, ülke çapında geçerli,
akredite bir denetim mekanizması ile
gerçekleştirilmektedir. THBB, Beton
Sürdürebilirlik Konseyinin (CSC) üyesi
ve “Bölgesel Sistem Operatörü” olarak,
KGS de “Belgelendirme Kuruluşu” olarak
hizmet vermektedir.
Başta hazır beton olmak üzere çimento,
agrega, su, mineral katkı ve kimyasal
katkı deneyleri yapılmakta ve
kalibrasyon hizmetleri verilmektedir.
ERMCO ve CSC’nin çalışma organlarında
yer alınarak sektörel gelişmeler izlenip
Türkiye’ye aktarılmaktadır.
1995 ve 2015 yıllarında İstanbul’da
düzenlenen 11. ve 17. ERMCO
Kongrelerine ev sahipliği yapan THBB,
2004, 2008, 2011, 2013, 2014, 2015,
2016, 2017 ve 2018 yıllarında ulusal
beton kongreleri ve beton fuarları
düzenlemiştir. THBB, Mimarlık Yarışması,
Çevre Yarışması ve Mavi Baret İş
Güvenliği Yarışması düzenlemektedir.

KURUM HAKKINDA
1988 yılında kurulan Türkiye Hazır
Beton Birliği (THBB), Dernekler Yasası
hükümleri uyarınca faaliyet gösteren
mesleki bir kuruluştur. THBB, 1991
yılından beri Avrupa Hazır Beton Birliği
(ERMCO) üyesidir.
THBB’nin kuruluşundan bu yana
değişmeyen temel misyonu,
topraklarının tamamına yakını deprem
kuşağında bulunan ülkemizde, güvenli
ve dayanıklı yapıların inşası için
standartlara uygun, yüksek dayanım
sınıflarında, kaliteli beton kullanımının
artması ve tekniğine uygun, doğru beton
uygulamalarının yaygınlaşmasıdır.
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DİJİTAL
A MELİYATHANE
PROJE HAKKINDA
Bu proje ile üniversite ve eğitim
araştırma hastanelerindeki cerrahi
asistanların ayrıca Tıp Fakültesi
öğrencilerinin ameliyathane koşullarında
eğitim görmesini desteklemek
amacıyla ameliyat görüntülerinin ve
ses bilgilerinin 360 derece kameralar
ile çekimlerinin yapılması; İstanbul’da
ve Türkiye’de bir ilk olan sanal
ortam (VR) “Dijital Ameliyathane”nin
kurulması, kurulan bu ameliyathaneden
elde edilecek veriler ile “ameliyat
bankalarının” ve eğitim materyallerinin
oluşturulması, giyilebilir teknolojilere
dair RFID sistemli ürünlerin geliştirilmesi
sürecinde disiplinler arası çalışmaların
yapılması amaçlanmaktadır.

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi
P RO J E O R TAĞ I
İstanbul Üniversitesi
Teknoloji Geliştirme
Bölgesi
P RO J E IŞ T I R A KÇI S I
İstanbul Üniversitesi
İletişim Fakültesi
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
1.126.147,50 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%73,39
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
826.442,97 TL
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Proje çalışmaları sonunda Sanal Dijital
Ameliyathane simülasyon uygulaması
tamamlanmıştır. Hem eğitim hem sınav
modüllerini içeren bu VR çalışması,
tıp fakültesi Kalp Damar Cerrahisi
derslerinde kullanılmıştır. Sanal
Ameliyathane, gerçek bir ameliyathane
içerisinde bulunan tüm makine, alet ve
teçhizatları içermektedir. Bunların tümü
3 boyutlu olarak modellendiğinden
dolayı tümü hareket ettirilebilir
özelliktedir. Sanal Ameliyathanede açık
kalp ameliyatı gerçekleştirilebilmektedir.
Bunun dışında plastik cerrahi ve
kalp damar cerrahisine yönelik
ameliyatların 360 derece kameralar ile
çekimleri yapılmış “Ameliyat bankası”
oluşturulmuştur. Bu çalışma için
başta endüstriyel tasarımcılar ve VR
yazılımcıları olmak üzere toplamda
11 personel tam zamanlı olarak görev
almıştır.
Dünyada ortopedi, göz cerrahisi ve
genel cerrahiye dair VR çalışmalarının
bulunmasının yanında kalp
damar cerrahisi ile ilgili bir ürün
bulunmamaktadır. Bu anlamda Dijital
Ameliyathane dünyada bir ilktir.
Geliştirilen ürün sayesinde VR gözlüğü
takan kişi kendisini ameliyathanede
bulmakta ve elinde bulunan kumandalar
sayesinde sanal hastanın ameliyatını
gerçekleştirebilmektedir

YENİLİKÇİ VE YAR ATICI İS TANBUL

25

PRO JENIN
A M ACI

Proje kapsamında
verilen
eğitim sayısı

Dijital Ameliyathane
kurmak ve
elde edilecek
verilerle “ameliyat
bankalarının” eğitim
materyallerini
oluşturmak,
giyilebilir
teknolojilere dair
RFID sistemli
ürünlerin
geliştirmek,
disiplinler arası
çalışmalar yapmak.

Ameliyat aşamaları aşağıdaki şekilde
gerçekleşmektedir.
• Cilt ve cilt altının açılması
• Yağ ve kas dokusunun açılması
• Sternumun açılması
• Heparinizasyon gerçekleştirilmesi
• Kanüllerin yerleştirilmesi
• Kalbin pompaya bağlanması ve
kalp ameliyatının sanal ortamda
gerçekleştirilmesi.

Proje sürecinde 25 eğitim
düzenlenmiştir. 130 saat süren bu
eğitimlere 550 kişi katılmıştır. Ayrıca 29
kongrede sunum gerçekleştirilmiş olup,
toplamda 15 organizasyon da proje
dahilinde gerçekleştirilmiştir.
İstanbul’un SAĞLIK Teknolojisi alanındaki
fikir üretme konusunda saygınlığını ve
gücünü ispatlayan İstanbul Üniversitesi;
bu fikirlerin prototiplerinin oluşturulması
ile Türkiye’nin,
• Küresel rekabet gücünü ortaya
koyması,
• Uluslararası değer zincirinde yüksek
katma değerli ürünler üretmesi,
• Fikri sınai mülki hakların korunması,
• Üniversite sanayi işbirliklerinin
gelişmesi,
• Girişimci akademisyen/girişimci
öğrenci sayısının artmasına katkıda
bulunmayı hedeflemiş ve bu alanda
ilerlemektedir.

KURUM HAKKINDA
İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi‘nin
misyonu lisans ve lisansüstü
öğrencilerinin eğitim ve uygulama
ihtiyaçlarını akademik personelin
araştırma ihtiyaçlarını en üst düzeyde
karşılamak ve topluma çağdaş yönetim
ilkeleri doğrultusunda, uluslar arası
standartlara uygun, standart ve etkin bir
sağlık hizmeti sunmaktır.
İstanbul Tıp Fakültesi olarak
vizyonumuz verilen tüm faaliyetlerin
kalite standartları çerçevesinde
geliştirildiği, modern binalarda, modern
teknolojiyi kullanan, bilimin gelişimine
katkıda bulunan bilim insanlarının ve
öğrencilerini barındıran, bebek/engelli/
yaşlı dostu hastane anlayışı içinde
sağlık hizmeti vermektir. Türkiye’nin en
büyük tıp fakültesine sahip olan İstanbul
Üniversitesi 2014 yılından itibaren en çok
patent başvurusu yapan üniversite ödülü
almaktadır.
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ITUARC-YENILIKÇI
TEKNOLO JILERIN
AKILLI HAVACILIK VE
UZ AY UYGUL A M AL ARI
AR A Ş TIRM A MERKEZI
PROJE HAKKINDA

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
İstanbul Teknik
Üniversitesi Uçak ve Uzay
Bilimleri Fakültesi
P RO J E IŞ T I R A KÇI L E R I
TAI-TUSAŞ Türk Havacılık
Ve Uzay Sanayii A.Ş.,
Arı Teknokent Proje
Geliştirme Planlama A.Ş.,
STM Savunma
Teknolojileri Mühendislik
Ve Ticaret A.Ş., Saha
İstanbul Savunma
Havacılık Ve Uzay
Kümelenmesi Derneği,
Aselsan Elektronik
Sanayi Ve Ticaret A.Ş.,
Teknopark İstanbul A.Ş.
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
2.346.348,53 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%69.9
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
1.640.165,21 TL

74

Akıllı teknolojiler havacılık ve uzay
uygulamaları kapsamında yeni
nesil hava araçlarında kullanılması
hedeflenen yenilikçi ve öncü teknoloji
alanlarının başındadır. Bu sebeple,
hedeflenen ARGE çalışmaları ile sivil
ve savunma sanayisinde son kullanıcı
ve ana yükleniciler açısından katma
değeri yüksek ürün çıktıları sağlayan
ve dışa bağımlılığı azaltacak yenilikçi
uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Bu
kapsamda gerçekleştirilmiş Ar-Ge
çalışmaları iki başlıkta özetlenebilir:

YENİLİKÇİ VE YAR ATICI İS TANBUL

PRO JENIN
A M ACI

KOBİ/sanayi
firmalarının
merkez ile işbirliği
anlaşmaları
imzalaması ile
cihaz-ekipman ve
uzmanlık desteği
sağlayarak malzeme
ve teknolojilerde
dışa bağımlılığını
azaltmak.

a. ‘Yenilikçi Malzeme’ tematik alanında:
Nanomalzemelerin kompozit yapılara
uygulanması ile elektrik iletebilen
kompozitler, uygulanan bir dış
uyarana cevap veren fonksiyonel akıllı
sistemlerin geliştirilmesi, yapısal sağlık
izlemesi yapabilen sensör sistemlerinin
havacılık yapılarında kullanılması, akıllı
ve giyilebilir elektroniklerin yeni nesil
teknolojiler olarak mevcut sistemlere
entegrasyonu, iletken polimer, fiber ve
filamanların geliştirilmesi;

yenilikçi teknolojiler olarak seçilen bu
tematik alanlarda ARGE yapacak bir
merkezin İstanbul ve çevresinde orta
ve yüksek teknoloji odaklı KOBİ, sanayi
kuruluşları açısından ileri teknolojiyi
anlama ve planlamada kritik olduğu
düşünülmektedir. Bu projede, KOBİ/
sanayi firmalarının merkez ile işbirliği
anlaşmaları imzalaması ile cihazekipman ve uzmanlık desteği sağlayarak
malzeme ve teknolojilerde dışa
bağımlılığın azaltılması amaçlanmıştır.
ARGE desteğinin teknoloji geliştirme
stratejileri olarak KOBİ ve sanayi
firmalarına fayda sağlaması ile katma
değeri yüksek teknoloji ve ürünlerin
geliştirilmesi için öncü adımlar atılmıştır.

b. Yenilikçi Üretim Teknolojileri’ tematik
alanında: Hızlı prototiplemenin bir
adım ötesine geçmek üzere yüksek
performans termoplastik basabilen
3 boyutlu yazıcıların tasarlanması ve
geliştirilmesi, bu teknoloji ile mikro
insansız hava araçlarının üretilmesi ve
sivil amaçlar için uçuş çalışmalarının
yapılması, minyaturize edilmiş
nanoelektronik, otonom paketlerin akıllı
sistem teknolojilerine entegrasyonu.
Bu kapsamda ‘Akıllı Teknolojilerin
Havacılık ve Uzay Uygulamaları Merkezi’
insan ve makine faktörlerinin bir arada
etkin bir şekilde öncü teknolojilerin
geliştirilmesinden fayda sağladığı bir
platformda birleştirilmiştir. Özellikle
dünyada yeni nesil hava ve uzay araçları
konusunda yapılan çalışmalarda

Ayrıca; İstanbul’da faaliyet gösteren
mesleki ve teknik eğitim ve öğretim
liselerinin öğrencisi olan çocukların
katıldığı ‘Çocuk’ ve ‘Genç’ eğitimleri
düzenlenmiştir. Bu eğitimlerin ilkinde
hem 3 boyutlu baskı teknolojilerinin
dünyada ve ülkemizdeki gelişimi
ile bu gelişimin Havacılık ve Uzay
Teknolojileri esasında kullanımına
dair bilgilendirilmişlerdir. 3 boyutlu
baskı teknolojisi ile basılmış
numunelerden yap-boz formatındaki
uçakları da birleştirmişlerdir. Bir diğer
eğitimde ise İnsansız Hava Aracı
(İHA) parçaları, kullanım alanları ve
İHA’ların teknolojimizdeki yerine
dair bilgiler almışlar; birleştirdikleri
İHA’lardan birinin de uçurulmasına
tanıklık etmişlerdir. Tüm bu genç ve

çocuk eğitimleri dışında, sektör ve
akademiyi bir araya getirecek toplam
4 adet etkinlik gerçekleştirilmiştir. Bu
eğitimlerin ikisi sektör “Akademi Bilgi
Günü” etkinlikleri olup, Havacılık,
Uzay ve Savunma alanlarında faaliyet
gösteren sektörün önde gelen
firmalarının bu bilgi günlerinde KOBİ’ler
ile bir araya gelmesi sağlanmıştır. Diğer
etkinlikler ise KOBİ’lerin eğitilmesi
için planlanmış ve gerçekleştirilmiştir.
Bu eğitimlerde özellikle, 3 boyutlu
baskı teknolojilerinin temeli, farklı
sektörlerdeki uygulamaları ile Havacılık
ve Uzay teknolojilerinde kullanımları;
farklı üretim teknolojileri ile üretilmiş
malzemelerin karakterizasyonuna ilişkin
metodların (TGA, DMA, Reometre ve
UTM başta olmak üzere) kullanımı ve
üretime yönelik esaslarda avantaj ve
dezavantajlarının belirlenmesi; son
olarak da Avrupa Birliği projeleri başta
olmak üzere başvurabilecekleri fon
mekanizmaları hakkında detaylı bilgi
sunulmuştur.

4
Proje kapsamında
gerçekleştirilen
etkinlik sayısı

KURUM HAKKINDA
İTÜ Havacılık ve Uzay Teknolojileri
Uygulama ve Araştırma Merkezi, pek çok
farklı alanda Savunma, Uzay ve Havacılık
ekosistemine katkı sağlamaktadır.
Mevcut olan ekosistemin bilgi birikiminin
arttırılmasına yönelik Ar-Ge çalışmaları
yaparken aynı zamanda nitelikli insan
gücünün yetiştirilmesinde büyük rol
oynamaktadır. İlgili alanlarda yüksek
teknoloji odaklı ve yenilikçi ürünlerin
geliştirilmesi için hem merkez hem de
KOBİ’ler kapsamında eğitici-öğretici
faaliyetler ile edinilen bilginin transfer
edilmesi sağlanarak, sektörel gelişim
esas alınmaktadır. Pek çok farklı alanda
(Fizik, Kimya, Malzeme, Uçak Müh ve
Elektronik Müh gibi) yetkinliğe sahip
araştırmacıların bir arada çalışıyor
olması; farklı ürün (köpük, kompozit,
nanomalzeme) ve teknolojilere (İHA
ve sürü İHA) dair yenilikçi çalışmaların
Türkiye’de ve dünyada gelişiminin takip
edilmesine ve bu gelişmeler ışığında
yenilikçi ürün elde edilmesine katkı
sağlamaktadır. Bu sayede, yurt içi ve
yurt dışındaki pek çok firma ile Ar-Ge
temelinde ortak projeler ve iş birlikleri
yapılmakta, istihdama yönelik nitelikli
insan gücü yetiştirilmektedir.
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BOĞAZIÇI
ÜNIVERSITESI ENDÜSTRI
4.0 PLATFORMU
PROJE HAKKINDA
İmalat sanayinin dijital dönüşümü,
Türkiye’nin önceliklerinden birisidir.
Boğaziçi Üniversitesi Endüstri 4.0
Platformu projesinin amacı, dijital
dönüşümlerini gerçekleştirmek isteyen
KOBİ şirketleri için bilgi, durum tespiti,
yol haritası ortaya koymak ve dijital
dönüşüm ürünlerinin ortaya çıkabilmesi
için faaliyetler gerçekleştirmektir. Bu
amaçla, dört başlık altında faaliyet
gerçekleştirilmiştir:
i. Endüstri 4.0 Dijital Dönüşüm
paydaşları bir platformda bir araya
getirilmiştir:

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
Boğaziçi Üniversitesi
P RO J E O R TA K L A R I
İstanbul Dudullu
Organize Sanayi, İstanbul
Sanayi Odası
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
785.729,00 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%74.98
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
589.150,46 TL
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Bu patformun amacı, bünyesinde
üniversite – sanayi işbirliği sağlamak
üzere Boğaziçi Üniversitesi ve diğer
akademik paydaşları, ihtiyaç sahibi
sanayi şirketlerini, bu teknolojileri
geliştiren KOBİ şirketlerini, STK’ları
ve kamu kurumlarını bir araya
getirmek, rekabet öncesi işbirliğine
ortam sağlamak, yeni örnek vakalar
geliştirmek ve şirketlerin geliştirdiği
örnek vakaları platformun diğer
üyeleri ile açık bir iletişim ortamında
paylaşmalarını sağlayacak bir ortam
oluşturmaktır. Bu amaçla seminer ve
toplantılar düzenlenmiş, çalışma grupları
oluşturulmuş ve gruplar proje faaliyetleri
etrafında çalışmıştır.
ii. Endüstri 4.0 eğitimleri tasarlanmış ve
uygulanmıştır.
Türkiye’nin dijital dönüşümünde nitelikli
işgücünü yetiştirmek amacı ile 2019
Şubat-Nisan aylarında “Dördüncü
Sanayi Devrimi Farkındalık Programı”
ve “Dijital Dönüşüm Sertifika Programı”
olmak üzere iki ayrı eğitim programı
hazırlanmıştır. Birinci programda, Sanayi
Devrimleri ve Teknolojik – Ekonomik
Paradigmaları, Dördüncü Sanayi
Devriminin Uygulama Alanları ve Ülke
Politikaları, Dördüncü Sanayi Devriminin
Kurum/Organizasyon Yapılarına ve
İşgücü Niteliğine Etkisi ve Dördüncü
Sanayi Devrimi ve Kurumsal Strateji
Geliştirilmesi konuları kapsanmıştır.

YENİLİKÇİ VE YAR ATICI İS TANBUL

PRO JENIN
A M ACI

Dijital dönüşümlerini
gerçekleştirmek
isteyen şirketler
için bilgilendirme
yapmak ve bu
konudaki mevcut
durumlarının tespiti
için yeni bir araç
geliştirmek.

İkinci programda, sanayi devriminin
temel teknolojileri ve uygulama
alanlarını kapsayan Nesnelerin İnterneti
ve Endüstriyel Haberleşme Sistemleri,
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi,
Simülasyon Sistemleri · Eklemeli Üretim
Sistemleri, Siber Güvenlik, Blokzincir
Teknolojileri, Dijital Dönüşüm Teknoloji
Yol Haritası Belirleme ve Proje Portföy
Yönetimi eğitimleri verilmiştir. Her iki
eğitim programını başarı ile tamamlayan
katılımcılara “Yeterlilik Sertifikası”
verilmiştir.
iii.Dijital Dönüşüm Değerlendirme
Aracı (D3A) adlı bir endeks çalışması
tasarlanmış ve KOBİ ölçeğinde 100
şirkete uygulanmıştır.
Literatürdeki çalışmalar, Türkiye
şartları ve KOBİ’lerin ihtiyaçları göz
önüne alınarak, bir dijital dönüşüm
değerlendirme aracı geliştirilmiştir.
KOBİ’ler için geliştirilen Dijital Dönüşüm
Değerlendirme Aracı, organizasyonel
yapı, müşteri yönetimi, ürün geliştirme,
tedarik zinciri yönetimi ve üretim
yönetimi başlıkları altında, veri ve
Endüstri 4.0 teknolojilerinin kullanımını
sorgulamaktadır. Ortaya çıkan soru seti
toplam 65 sorudan oluşmaktadır.
Seviyelendirme için, sıfırdan dörde
kadar bir ölçek belirlenmiştir. Bu ölçekte
sıfır seviyesi, hiç veri toplanmayan ve
kullanılmayan seviyeyi temsil eder.
Birinci seviye, verinin toplanmaya
başlandığı ancak bütünleşik olmadığı
seviyedir. İkinci seviyede, veri kısmi
olarak bütünleşik sistemlere girilir ve
istendiğinde analiz için kullanılabilir.

Üçüncü seviyede, bütünleşik veri
analizine dayalı karar destek sistemleri
kullanılır. Dördüncü seviyede ise, gerçek
zamanlı veri sağlayan sensörler yoluyla
sürekli bütünleşik veri akışı vardır ve
ileriye yönelik analizler yapılır. Bu
hususları sorgulayan tüm soruların olası
cevapları, beş seviyede belirlenmiştir.
İDOSB ve İSO bünyesinde KOBİ
ölçeğinde 100 işletmede çalışma
yürütülmüştür. Anketler tamamlandıktan
sonra elde edilen veriler, veri analizi
yöntemleri ile şirketlerin birbirlerinden
en dikkat çekici farkları ortaya
çıkarılarak, bir ileri seviyeye ilerlemek
için tavsiyeler oluşturulmuştur. Bu
tavsiyeler, şirketlere bir yol haritası
oluşturmaktadır. Çalışmaya katılan
her şirkete, beş başlık altında
tavsiyeler verilmiştir, ayrıca analiz
raporu paylaşılmıştır. Hazırlanan D3A
endeksinin fikri mülkiyet haklarının
korumaya alınması için soru seti telif
ile korunma alınırken, analiz yöntemini
de içerecek şekilde patent alınması için
başvuruda bulunulmuştur.
Değerlendirme yönteminin
yaygınlaştırılması için Tübitak TÜSSİDE
ile bir anlaşma yapılmıştır.
iv.Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde bir
Endüstri 4.0 Laboratuvarı kurulmuştur.
Laboratuvarda ileride projeleşmesi,
ya da ürünleşmesi beklenen bir
çözümün, ilk denemesinin, öğrenci
projesi olarak denenmesi planlanmıştır.
Endüstri 4.0 ve Nesnelerin İnterneti
(IoT) senaryolarını gerçeklemek için
ihtiyaç duyulacak düşük maliyetli,
kolayca programlanabilecek
hesaplama ünitelerinden, haberleşme
istasyonlarından, sensörler, motorlar
ve eyleyicilerden, kullanıcı arayüzü
birimlerinden, endüstriyel iş istasyonu,
simülasyon programı, sanal gerçeklik
ekipmanı, ve 3B yazıcıdan oluşan bir
altyapı oluşturulmuştur.

531
Fokus gruplarla yaptığımız çalışmalar
ve düzenlediğimiz anket çalışması
sonunda, katılımcıların, öncelikle
kestirimci bakım ve kalite kontrolü
üzerine projelere ilgi gösterdikleri; ancak
lojistik planlama ve sanal gerçeklik
konularının da ilgi çektiği görülmüştü.
Laboratuvarda bu dört başlık altında
projeler geliştirilmesi planlanmıştır.

Proje kapsamında
eğitim verilen
kişi sayısı

KURUM HAKKINDA
Kuruluşu 1863 yılına dayanan Boğaziçi
Üniversitesi, bilgi üretimini, araştırmayı
ve girişimcilik değer, kültürünü
geliştirerek bugün ülkemizin ve
dünyanın önemli eğitim kurumları
arasında yerini almıştır. Üniversite, 6
fakülte, 30 akademik bölüm, 34 lisans
programı, 65 yüksek lisans programı,
32 araştırma merkezi ve 141 araştırma
laboratuvarı ile araştırma ve teknoloji
üretimini desteklerken, edebiyattan
sanata, bilimden teknolojiye, toplum
yararına olacak şekilde her alanda
insanlığa hizmet etmeye kendini
adamıştır.
Boğaziçi Üniversitesi vizyonunun ana
ilkeleri, akademik araştırma alanındaki
rekabet gücünü artırmak ve dünyanın
en iyi araştırma üniversiteleri arasında
yer almaktır. Stratejik önceliği gereğince
Boğaziçi Üniversitesi, araştırma ve eğitim
alanında, çok disiplinli bir anlayış içinde
hareket eder ve uluslararası ortaklıklar
kurmayı amaçlar.
Uzun yıllara dayalı akademik
mükemmelik geleneğinin sonucu,
lisans programları, ülke çapında
gerçekleştirilen merkezi yerleştirme
sınavlarına katılan lise mezunları
arasından yüzde birlik dilimde yer alan
en yüksek puanlı öğrencileri kabul eder.
Tüm fakülte ve enstitülerde, lisanstan,
doktoraya kadar her seviyedeki eğitim
dili İngilizcedir. Üniversite, dünyanın
her yerinden 500’den fazla üniversite
ile geniş çaplı değişim programlarını
sürdürmektedir ve kampüsleri, kayda
değer sayıda uluslararası öğrencinin
çekim merkezi haline gelmiştir.

77

İS TK A 2018 M ALİ DE S TEK PROG R A ML ARI

M ARM AR A
ÜNIVERSITESI
ÜRÜN G ELIŞ TIRME
MERKEZI (MÜRG EMER)
KURULUMU
PROJE HAKKINDA

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
Marmara Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi
P RO J E O R TAĞ I
Teknopark İstanbul A.Ş.
P RO J E IŞ T I R A KÇI S I
Saha İstanbul Savunma
Havacılık ve Uzay
Kümelenmesi Derneği
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
1.929.418,00 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%75
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
1.447.063,50 TL
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Ürün geliştirme genel anlamda bir
ihtiyaca cevap vermesi istenen ürün
fikri ya da ürünün, konsept geliştirme
aşamasından pazara sunulmasına kadar
tüm aşamaları kapsayan bir süreçtir.
Bu süreç farklı disiplinlerde konunun
uzmanları ile çalışmayı gerektiren,
çok disiplinli bir süreçtir. Özellikle
yüksek teknoloji ürün geliştirilmesi
durumunda bilgi birikimi ve araştırma
geliştirme tecrübesi olan, ilgili alanda
akademik çalışması olan uzmanların
ekibe dâhil edilmesi veya danışmanlık
hizmeti alınması elzem bir durum
haline gelmektedir. Gerçekleştirilen
bu proje ile üniversite sanayi iş birliği,
üniversitedeki araştırma geliştirme
faaliyetlerinin ve bilgi birikimlerinin
sanayiye aktarılması ve yüksek teknoloji
değerine sahip ürünlerin bu merkezde
geliştirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca
proje ile, sektör raporlarında öne çıkan
bir konu olan KOBİ’lerin ürün geliştirme
performanslarının ve ürünlerindeki
teknolojik düzeylerinin düşük oluşu
problemine çözüm geliştirilmesi ve
aktarılan bilgi birikimi ile bu problemlerin
ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.
Projenin başarılı bir şekilde
gerçekleşmesinin ardından beklenen
sonuçlar:
• Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin
ürün geliştirme performanslarının
arttırılması
• Ürün geliştirme performansları
arttırılan KOBİ’lerin uluslararası
pazarda yer edinmelerinin sağlanması
• KOBİ’lerin üretimlerinde teknolojik
seviyenin arttırılması
• KOBİ’lerin ürün ve üretim süreçlerinin
verimli hale getirilerek genel üretim
maliyetlerinin düşürülmesi

YENİLİKÇİ VE YAR ATICI İS TANBUL
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A M ACI

Ürün geliştirme
danışmanlığı verilen
KOBİ sayısı

Problem çözme
yeteneği olan, ilgili
alanlarda akademik
çalışmalara
sahip uzmanları
KOBİ’lerin
ürün geliştirme
süreçlerine entegre
etmek ve yüksek
teknolojik değere
sahip ürünler
üretmek.

• KOBİ’lerin mühendislik bilgi
birikimlerinin arttırılması
• KOBİ’lerin yüksek teknolojik ürünüler
üretmeye teşvik edilerek uluslararası
pazarda yer edinmeleri ve bu sayede
2023 vizyonunun gerçekleşmesine
katkıda bulunmak
Proje kapsamında yürütülen faaliyetler;
• Ürün Geliştirme Farkındalık
Seminerleri
• Ürün Geliştirme Uzmanlığı Eğitimleri

KURUM HAKKINDA

Proje kapsamında 4 adet ürün geliştirme
farkındalık semineri gerçekleştirilmiştir.
Seminerlerimize 339 kişi katılmıştır. 11
farklı başlıkta 58 adet eğitim organize
edilmiştir.

Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi,
Türkçe dilinde uygulamalı mühendislik
eğitimi veren bir fakültedir. Temel amacı,
ülkemizin ihtiyaç duyduğu girişimci,
bilim ve teknoloji üretebilen, yenilikçi
ve özellikle “uygulama yönü yüksek”
nitelikli mühendisler yetiştirerek katma
değeri yüksek üretime, bilim ve teknoloji
dünyasına katkı sağlamaktır.

Toplam 1436 saatlik eğitim verilmiştir.
Yine proje süresince 39 adet KOBİ’ye
ürün geliştirme konusunda teknik
danışmanlık ve Ür-Ge hizmeti
sağlanmıştır.

Bu yönüyle ülkemizin sanayileşmesi,
teknoloji geliştiren bir yapıya kavuşması
ve bu sayede sürdürülebilir bir ekonomik
kalkınmasına destek olacak yapıda
şekillendirilmiştir.

• Teknik Danışmanlık
• Ürün Geliştirme Hizmeti

Fakültemiz 32 Profesör, 16 Doçent,
42 Dr. Öğr.Üyesi, 30’un üzerinde
Araştırma Görevlisi ve diğer öğretim
elemanlarıyla güçlü bir akademik
kadroya sahiptir. Bilgisayar Mühendisliği,
Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Makine Mühendisliği, Mekatronik
Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme

Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği olmak
üzere 6 bölüm mevcuttur. Kompozit
Malzemeler, Biyomedikal Görüntüleme,
MEMS, Yenilenebilir Enerji, Görüntü
İşleme, Gömülü Sistemler, Nano
Teknoloji ve Ürün Geliştirme, Tekstil
Araştırmaları Merkezi, Konservasyon ve
Restorasyon, İleri İmalat Teknikleri gibi
60’ın üzerinde laboratuvar ve atölye
ile gerek üniversite-sanayi iş birliği ve
gerekse eğitim-öğretim faaliyetleri
açısından önemli bir noktadadır.
Üniversite-Sanayi iş birliği yönüyle
sanayi firmaları ile bir araya gelme,
sorunlarına çözüm bulma ve iş
birliktelikleri ile yeni, inovatif ve
yüksek katma değerli endüstriyel
ürünler geliştirme noktasında fakülte
bünyesindeki laboratuvar, merkez ve
değerli akademisyenler ile çalışmalar
yapılmaktadır. MÜRGEMER de bu
amaçla İSTKA desteği ile kurulmuş ve
çalışmalarına devam eden
bir merkezdir.
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GIRIŞIMCILIK
M ALİ DES TEK PROG R A MI

2018 yılı Girişimcilik
Mali Destek Programı kapsamında
16 adet projeye toplamda 13.819.116,23 TL
bütçe desteği sağlanmıştır.

İS TK A 2018 M ALİ DE S TEK PROG R A ML ARI

İS TANBUL TEKNOKENT
ULUSL AR AR A SI
HIZL ANDIRM A
PROG R A MI
PROJE HAKKINDA

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
İstanbul Üniversitesi
Teknoloji Geliştirme
Bölgesi
P RO J E O R TA K L A R I
İstanbul Üniversitesi
Rektörlüğü, İstanbul
Üniversitesi Cerrahpaşa
Rektörlüğü
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
1.542.000 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%74,96
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
1.155.922,04 TL
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Destek kapsamında oluşturulan
İstanbul Teknokent Uluslararası
Hızlandırma Programı ICUBE ile
İstanbul’daki girişimlerin; ölçek
büyütmek için ihtiyaç duydukları fon
kaynaklarına ve yatırımcılara daha rahat
erişebilmeleri, daha geniş bir ihracat
pazarına hizmet ederek teknoloji,
yenilik ve yaratıcılık odaklı üretim
ve istihdam kapasitelerinin artması
hedeflenmektedir. Özel amaç ise
İstanbul’un yüksek katma değerli ürün
ve hizmetlerle küresel değer zincirinde
üst sıralarda yer alabilmesi için İstanbul
bölgesi içerisinde konumlanan teknoloji
firmalarının İngiltere pazarına çıkışını
desteklemek; bu çerçevede yerli
ürünlerin yurtdışı pazarda güçlenmesini
sağlamaktır.
Projede öncelikli olarak İngiltere’nin
Londra Şehri’nde oluşturulan iş birlikleri
ile İngiltere’nin mevcut teknoloji
ekosistemine dâhil edilen olan yerli
firmalarımıza; İstanbul Teknokent’in
sağlayadığı altyapı, danışmanlık,
mentorluk ve eğitim hizmetleri
verilmektedir.
Bu amaç doğrultusunda İstanbul’daki
firmaların İngiltere’de oluşturulan
partnerlikler ile yurtdışı iş birlikleri
oluşturmasının, potansiyel yatırımcılarla
uygun iş modellerinin oluşturulması
ve yurtdışı iş geliştirmelerinin
desteklenmesi hedeflenmektedir.
Proje süresi boyunca iki program
yürütülmüş ve ICUBE’ün iki döneminde
toplamda 160 girişimci firma başvuru
yapmıştır. Yapılan değerlendirmeler
neticesinde 46 girişimci firma
programın İstanbul etabına katılmaya
hak kazanmıştır. Program süresince
girişimcilere 33 saat eğitim verilmiş
ve 100 saat mentorluk seansı
uygulanmıştır. İstanbul Teknokent
Uluslararası Hızlandırma Programında
İstanbul Üniversitesi ve İstanbul

G İRİŞİMCİLİK

PRO JENIN
A M ACI

İstanbul’un
yüksek katma
değerli ürün ve
hizmetlerle küresel
değer zincirinde
üst sıralarda
yer alabilmesi
için İstanbul
bölgesi içerisinde
konumlanan
teknoloji
firmalarının
İngiltere pazarına
çıkışını
desteklemek.

Üniversitesi Cerrahpaşa’dan toplamda
10 akademisyen ve 16 profesyonel
mentor görev yapmıştır.
Her dönem, girişimcilerimizin
yatırımcılara sunumlarını
gerçekleştirdiği iki adet Demo Day
İstanbul etkinliği gerçekleşmiştir.
İstanbul etabına katılan girişimci
ekipleri bu Demo Day etkinliklerinde
hem yatırımcılardan yatırım almak ve
hem de programın İngiltere etabına
seçilebilmek için ter dökmüştür.
Toplamda en iyi 21 girişimci seçilerek
Londra sürecine dahil edilmiştir.
Böylelikle girişimcilerimiz iş fikirleri
ve projelerini potansiyel yatırımcılara
birebir tanıtma fırsatı yakalamıştır.
Google’ın Londra ofisini ziyaret eden
ICUBE girişimcileri Google bünyesinde
çeşitli disiplinlerde çalışan yetkililerle
tanışıp kendilerine kısa sunumlar
yaparak iş fikirlerini geliştirme noktaları
hakkında geri bildirim alma fırsatı
yakalamıştır. Ayrıca, ICUBE Londra
programına katılmaya hak kazanan
girişimcilerimiz, birçok startup’ı da
içinde bulunduran Google Campus’ü
ziyaret ederek 1 yıl boyunca dünyanın
farklı yerlerinde bulunan Google
Campus’lerin imkân ve olanaklarından
faydalanma hakkı kazanmıştır.

Girişimcilik ekosisteminde dünyanın
önemli merkezlerinde yürütmüş
olduğu programlar sayesinde
girişimcilere işlerini ölçeklendirme
konusunda önemli finansal destek
sağlayan Techstars’ın ziyaretiyle ICUBE
girişimcileri Techstar’ın yürüttüğü
programlar hakkında bilgi sahibi
olmuştur. Finans, sermaye, kredibilite,
SAAS, e-ticaret vb. alanlarda ki
Startup’lara yatırım yaparak hızlandırma
programlarıyla ölçeklendirmeyi
başaran Founders Factory’nın program
liderlerine ICUBE girişimcileri asansör
sunumlarını yapma fırsatı bulmuştur.
İş fikirlerini Londra pazarında hayata
geçirmek isteyen girişimcilere destek
sağlayan London & Partners’ın yetkilileri
ile ICUBE programı girişimcileri bir
araya gelerek, Londra’daki iş alanları,
satış stratejileri ve yatırım olanakları
hakkında network sağlamışlardır.
Toplamda iki adet Demo Day
Londra etkinliği düzenlenmiş, ICUBE
girişimcilerinin Londra’daki yatırımcılara
sunum yapma fırsatı sunulmuştur. Proje
sürecinde, 21 girişimci İngiltere’de
yatırımcılara sunum yapma fırsatı
yakalamıştır.
KURUM HAKKINDA
İstanbul Üniversitesi Teknoloji
Geliştirme Bölgesi’nin yönetici şirketi
olan İstanbul Teknokent A.Ş., 2011
yılında faaliyete başlamıştır. 2021 yılı
itibari ile bölge içerisinde 120 firma
faaliyet yürütmektedir. Bu firmaların %
62’isi Yazılım-Bilgi İletişim Teknolojileri,
% 10’u Elektronik, % 9’u Sağlık-Medikal,
% 7’si Kimya-Enerji, % 5’i Makine-İmalat,
% 4’ü Gıda-Hayvancılık ve % 3’ü Diğer
(Denizcilik, İnşaat, Madencilik vb.)
alanlarında proje geliştirmektedir.

46
Proje kapsamında
destek verilen
firma sayısı

İstanbul Teknokent; T.C. Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı’nın Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri için belirlediği
amaç ve hedefler doğrultusunda,
sürekli gelişen ulusal gereksinimleri ve
öncelikleri göz önünde bulundurarak
hareket etmektedir. Temel hedefi;
yenilikçi ve ileri teknoloji alanlarında
faaliyet gösterecek şirketlere Ar-Ge
çalışmalarını yürütebilecekleri ortam
ve destek sağlamak, Üniversite-Sanayi
işbirliği oluşturmak, teknolojik bilgiyi
ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim
ve girişimciliği desteklemek, küçük
ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve
ileri teknolojilere uyumunu sağlamak,
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun
kararlarını da dikkate alarak teknoloji
yoğun alanlarda yatırım olanakları
oluşturmak, araştırmacı ve vasıflı
kişilere iş imkânı oluşturmak, teknoloji
transferine yardımcı olmak ve yüksek/
ileri teknoloji sağlayacak yabancı
sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak
teknolojik alt yapıyı sağlamaktır.
İstanbul Teknokent, teknoloji tabanlı
yeni iş fikirlerini hayata geçirmek
isteyen girişimcilere; bilgi, mekan ve
finans olanaklarına erişim sağlanmasını
amaçlayarak ön kuluçka ve kuluçka
hizmeti vermektedir. Kuluçka Merkezi,
yüksek katma değer oluşturacak Ar-Ge
ve yenilik çalışmalarını ortaya çıkaran
girişimcilik faaliyetlerini besleyerek
model mekanizmaların oluşturulmasını
ve bu süreci başarıyla tamamlayarak
ticarileşen ürünlerle ülke ekonomisine
katkı sağlanmasını hedeflemektedir.
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İSO -KOZ A:
G IRIŞIM HIZL ANDIRM A
PROG R A MI
PROJE HAKKINDA

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
İstanbul Sanayi Odası
P RO J E IŞ T I R A KÇI L E R I
ARI Teknokent Proje
Geliştirme Planlama
A.Ş., Saha İstanbul
Savunma Havacılık ve
Uzay Kümelenmesi
Derneği, Kolektif House
Gayrimenkul İşletmeciliği
ve Hizmetleri Tic.
A.Ş., Yıldız Teknoloji
Geliştirme Bölgesi
Teknopark A.Ş.
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
1.383.700 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%74,87
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
1.036.021,12 TL
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İSO-KOZA Projesi ile İstanbul’un,
tematik alanlarda kurulacak ekosistem
ile ulusal ve bir süre sonra uluslararası
girişim ekosisteminde önemli bir
merkeze dönüşümüne katkı sağlamak,
İstanbul girişim ekosisteminin girişim ve
yatırım derinliğini artırmak, girişimlerin
geliştirecekleri yerli teknolojiler vasıtası
ile uluslararası pazardaki rekabet
gücünü arttırarak ülkemiz ekonomisine
katkı sağlamak, girişimci hızlandırma
yaklaşımı ile; hali hazırda var olan
ön kuluçka / kuluçka merkezlerine
ve girişim ofislerine tamamlayıcı bir
rol üstelenerek, buralardan mezun
olmuş girişimleri bir sonraki aşamaya
taşıyarak girişimler için itici bir güç
olmak, sanayinin inovasyon yetkinliğini
artırmak hedeflenmiştir.
İSO-KOZA Girişimcilik Hızlandırma
Programının İstanbul ve Türkiye
girişimcilik ekosistemi için faydalı
somut çıktıları olan, ülke ekonomisine
katkı sağlayacak, dünyaya açılacak
girişimcileri geliştirecek bir girişim
hızlandırma programı olması
düşüncesiyle yola çıkılmıştır.
Projede; “Nesnelerin İnterneti, Sağlık
Teknolojileri, Enerji, Savunma Sanayi”
sektörlerine yönelik ürün / hizmet
geliştiren girişimcilere destek verilmesi
planlanmıştır.
İSO-KOZA: Girişim Hızlandırma
Programı kapsamında, Odakule 1. katta
yer alan kullanılmayan alan İSO KOZA
Salonu’na dönüştürülerek, program
kapsamında hem eğitimlerde hem
gerçekleşecek etkinliklerde kullanılmak
üzere,hem girişimcilerin ihtiyaç
duyduklarında kullanabilecekleri bir
alan olarak tasarlanmıştır. 14 Mart 2019
tarihinde Odakule Fazıl Zobu Meclis
Toplantı Salonu’nda bir açılış etkinliği
düzenlenerek girişimcilik ekosistemi
paydaşları ve üyelerimize program
tanıtılmıştır.
İSO-KOZA: Girişim Hızlandırma
Programı çerçevesinde yurtdışındaki

G İRİŞİMCİLİK

PRO JENIN
A M ACI

İstanbul’un, tematik
alanlarda kurulacak
ekosistem ile ulusal
ve bir süre sonra
uluslararası girişim
ekosisteminde
önemli bir merkeze
dönüşümüne katkı
sağlamak.

iyi uygulamaları görmek ve network
sağlamak amacıyla, ABD’de San
Francisco, Fransa’da Paris ve
Almanya’da Berlin şehirlerine çalışma
ziyaretleri düzenlenmiş, bu şehirlerdeki
girişimcilik ekosistemi paydaşları ile
toplantılar gerçekleşmiştir.
Proje çerçevesinde hızlandırma
programı metodolojisi geliştirildikten
sonra, program kapsamında 4
dikeyde sırayla çağrıya çıkılarak,
başvurular toplanmış ve çağrıya
başvuran girişimcilerle bir sunum günü
planlanarak, program kapsamında
eğitim alması uygun olan girişimciler
belirlenmiştir. Nesnelerin İnterneti
alanındaki girişimcilerimiz MayısHaziran 2019’da eğitim programına
katılmış, Temmuz 2019’da ise program
çerçevesindeki alan mentorluklarını
almışlardır.

Program kapsamında yer alan
girişimcilere İş Modeli Oluşturma,
Genel İşletme ve Finans, Dijital
Pazarlama ve Kurumsal Kimlik
Oluşturma, Uluslararası Pazarlara Açılım
ve Ticarileşme, Yatırımcıya Hazırlık ve
Pitching Eğitimi, Büyüme Yönetimi,
Girişim Hukuku ve Fikri ve Sınai
Mülkiyet Hakları eğitimleri verilmiştir.
Program kapsamında, İş Modeli
Oluşturma, Uluslararası Pazarlara Açılım
ve Ticarileşme, Yatırımcıya Hazırlık ve
Pitching, Hukuk ve Regülasyonlar gibi
alanlarda bire bir mentorluk seansları
yapılmıştır.
İSO-KOZA: Girişim Hızlandırma
Programı kapsamındaki ikinci çağrı
Sağlık Teknolojileri alanında çıkmış,
Sağlık Teknolojileri alanındaki
girişimcilerimiz Eylül 2019’da eğitim,
Ekim 2019’da alan mentorluklarını
tamamlamışlardır.
Program kapsamındaki üçüncü çağrı
Enerji alanında olmuştur, bu alandaki
girişimciler, Kasım-Aralık 2019’da
eğitim programını tamamlamıştır,
alan mentorlukları Ocak 2020 başında
tamamlanmıştır.
Savunma Sanayi alanındaki girişimleri
hedefleyen program kapsamındaki son
çağrı Aralık 2019 sonunda kapanmış
olup, bu alandaki girişimciler, eğitim ve
mentorlukları 2020 yılının Ocak-Şubat
aylarında tamamlamışlardır.
Projemiz kapsamında, 4 dikeyde toplam
58 girişimci hızlandırma programında
yer almış, toplam 121 girişimci proje
çerçevesinde verilen eğitimlerden
faydalanmıştır.
İSO-KOZA: Girişim Hızlandırma
Programı kapsamında gerçekleştirilen
eğitim ve mentorluklar sonrasında
belirlenen girişimcilerimize sosyal
medya ve farklı mecralarda
kullanabilecekleri birer dakikalık
video çekimleri gerçekleştirilmiştir, bu
çerçevede 36 girişimcimizin videosu
çekilmiş ve İSO-KOZA Youtube
kanalında yayınlanmıştır.
İSO-KOZA Programı kapsamında
Odamızın girişimcilere sunduğu en
önemli değer girişimcilerimizi alanında
başarılı ve deneyimli sanayiciler
ile buluşturarak, bilgi-tecrübe
paylaşımı ve üretim-teknoloji altyapısı
konularında mentorluk almalarını
sağlamaktır. Program kapsamında

toplam 23 sanayicimiz “mentorlar
için mentorluk eğitimi” alarak,
girişimcilerimizle mentorluk seansları
gerçekleştirmişlerdir.
Projemiz kapsamında başarılı girişim
hikayelerinin paylaşılması amacıyla 4
adet KOZA Talks etkinliği ve yatırımcı
adaylarını hedefleyen bir Yatırımcı
Akademisi etkinliği gerçekleşmiştir.
Projemizin kapanış etkinliği 27 Ekim’de
pandemi nedeniyle online olarak
gerçekleştirilmiş olup, online etkinliği
1083 katılımcı takip etmiştir. Kapanış
etkinliği panelleri hem İSO KOZA
Youtube kanalında,hem İstanbul Sanayi
Odası Youtube kanalında yer almaya
devam etmektedir.

121
Proje kapsamında
eğitim verilen
girişimci sayısı

KURUM HAKKINDA
İstanbul Sanayi Odası 1952’den bu
yana Türkiye sanayisinin ürettiği katma
değer ve ihracat potansiyelinin en
büyük temsilcisidir. İstanbul Sanayi
Odası dinamizmi ve değişimi içinde
barındıran, hizmetlerini her gün
yenilemeye ve geliştirmeye çalışan bir
sivil toplum kuruluşudur. 2020 yılında
20.436 üyeyi aşan tabanıyla imalat
sanayi firmalarının güncel politikalar ve
küresel ticaret kuralları çerçevesinde
rekabetçiliklerini artırmaları ve teknoloji
seviyelerini yükseltmeleri adına kamu
kurumları ve özel sektör arasında
köprü görevi görerek faaliyet gösteren
İSO, dijital dönüşüm, yeşil mutabakat,
geleceğin meslekleri, girişimcilik
ve yenilik, çevre ve toplum odaklı
büyüme, kadınların sanayideki yeri gibi
farklı alanlarda üye sanayi firmalarına
rehberlik etmektedir.
İstanbul Sanayi Odası Ar-Ge ve
Teknoloji Danışmanlığı, Dış Ticaret
Danışmanlığı, İstihdama Yönelik
Danışmanlık Faaliyetleri, Girişim
Hızlandırma Faaliyetleri, Ekonomik
Analiz ve Öngörü Raporları, Çevre
ve Enerji Danışmanlıkları, Eğitimler
ve Seminerler, Kapasite Raporu
oluşturma, Faaliyet Belgesi düzenleme,
Yerli Malı Belgesi, İmalat Yeterlilik
Belgesi, İmalatçı Belgesi ve Yerli İmalat
Durum Belgesi düzenleme, Ekspertiz
Raporları oluşturma, Yatırım Teşvik
Belgesi düzenleme, Dolaşım Belgeleri
hazırlanması ve İstanbul’da yerleşik
imalat sanayi faaliyetlerinde bulunan
KOBİ ve büyük ölçekli işletmelerinin
hizmetine sunulması alanlarında
faaliyet göstermektedir.
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GIRIŞIMCILIK VE
İNOVASYON
EKOSISTEMINI
GÜÇLENDIREN
İNOVASYON PLATFORMU

G İRİŞİMCİLİK
KURUM HAKKINDA

PRO JENIN
A M ACI

İstanbul’da
yenilikçi ve yaratıcı
girişimciliği
güçlendirmek.

PROJE HAKKINDA

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
Koç Üniversitesi Kuluçka
ve Girişimcilik Uygulama
ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü
P RO J E O R TA K L A R I
Endeavor Etkin Girişimci
Destekleme Derneği,
NETBAN Yenilikçi
Teknolojiler Melek
Yatırımcılar Derneği
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
1.045.780,00 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%72,62
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
759.423,16 TL
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’’Girişimcilik ve İnovasyon Ekosistemini
Güçlendiren İnovasyon Platformu
Projesi’’ , İstanbul’da yenilikçi ve yaratıcı
girişimciliğin güçlendirilmesi ve yenilikçi
girişimcilik ekosisteminin büyük
firma, sanayi kuruluşları ve kurumsal
şirketlerin katılımıyla derinleştirilmesi
amacıyla hayata geçirilmiştir.
Proje, İstanbul’un inovasyon odaklı
ekonomiye geçişi aşamasında
yüksek katma değer yaratan yenilikçi
girişimlerin hızlı büyümesinin ve
finansmana erişiminin sağlanması
için girişimler ve büyük firmalar
arasında iş birliğinin artırılmasına
zemin hazırlayarak bölgenin ekonomik
kalkınmasına katkı sağlamıştır.
Proje kapsamında sırasıyla, ’’Proje
Hazırlık Çalışmaları’’, ’’Çevrimiçi
İnovasyon Platformunun Kurulması
ve Yürütülmesi’’, ’’Yenilik Odaklı
Girişimcilik ve İnovasyon Ekosisteminin
Yaygınlaşmasına ve Derinleşmesine
Yönelik İş Birliği Faaliyetleri’’,
’’Tematik Alanlara Odaklanan Yenilikçi
Girişim Hızlandırma Programlarının
Yürütülmesi’’, ’’Görünürlük Faaliyetleri’’
yürütülmüştür. Bu faaliyetlerin çıktı ve
faydaları aşağıda detaylandırılmıştır.
Proje kapsamında yürütülen
KWORKS FinTech ve KWORKS IoT
Programları’nda toplam 11 girişim
desteklenmiştir. KWORKS FinTech
programı girişimlerinden RentRovi
program sonrası ilk müşteri edinimini
gerçekleştirerek şirketleşmiştir.
DigiliraPay ilk yatırım turunu
tamamlamıştır. TÜBİTAK BiGG desteğini
alarak şirketleşen Sanction Trace
ürün geliştirme süreçlerini ve aktif
müşteri görüşmelerini yürütmektedir.
KWORKS IoT programı girişimlerinden
Pincident ulusal ve uluslararası
programlarda faaliyetlerine devam

etmektedir. ZGN ürününün ticari
versiyonunu tamamlamıştır. Avokadio
ise ürününü tamamlayarak lansmanını
gerçekleştirmiştir.
Proje kapsamında gerçekleştirilen
Ulusal İnovasyon Zirvesi ile birçok
kurum ve girişim sermayedarı farklı
dikeylerde faaliyet gösteren girişimler
ile tanışma fırsatı yakalamıştır. Tanışma
süreci sonrası ZGN Otonom, Akça
Lojistik ile ilk demo sürecini başlatmıştır.
İnovasyon zirvesinde sunum yapan
KWORKS 2019 Hızlandırma Programı
girişimleri Missafir ve Art Diner burada
yatırım süreçlerinin ilk tohumlarını
atarak takip eden dönemde tohum
öncesi ve tohum yatırım turlarını
tamamlamıştır.
Proje kapsamında gerçekleştirilen
Ulaşımda İnovasyon Paneli sonrası,
KWORKS 2019 Hızlandırma Programı
girişimlerinden Archmir, Otokoç
Otomotiv ile işbirliğine yönelik
çalışmalar yürütmüştür. Ayrıca
KWORKS IoT programı girişimlerinden
ZGN Otonom, TOFAŞ ile tanışarak
potansiyel müşteri odaklı görüşmeler
gerçekleştirmiştir. Buna ek olarak
KWORKS mezunu ServisSoft, girişimi
konusunda panelistlerden geri
bildirim alma fırsatı yakalamış, iş
modelini doğrulamıştır. Etkinlikler
sonrası gerçekleştirilen dış mentorluk
süreçleri verimliliğini korumuştur.
L’Oreal, KWORKS 2019 Ön Hızlandırma
Programı girişimlerinden SmartOpt ve
ZGN Otonom ile konsept kanıtı (PoC)
çalışmaları yürütmüştür.
Proje dönemi boyunca gerçekleştirilen
etkinliklere aktif katılım sağlayan
Koç Holding, Garanti Bankası, Koç
Finansman, Otokoç Otomotiv, Opet
Fuchs, TÜPRAŞ, Demir Export, EnerjiSA

Üretim, Bilkom, TAT Gıda, Denizbank,
L’Oreal, Koç Sistem, MediaMarkt,
Ford Otosan, Yıldız Holding, Turkcell,
500 Startups, Esas Ventures, Vestel
Ventures, Logo Ventures, F+ Ventures,
Maxis gibi kurumlar ve yatırımcılar,
KWORKS tarafından yürütülen diğer
program ve etkinliklere de paydaş
olarak katkı sağlamaya devam
etmiştir. Bu kurumlarda çalışan sektör
profesyonelleri, mentor olarak KWORKS
hızlandırma programı girişimlerine
destek olmaya devam etmiştir. 2019
yılında Koç Üniversitesi öğrenci
kulüplerinin gerçekleştirmiş olduğu
fikir geliştirme etkinliklerine kurumlar
destek vermeye devam etmiştir. Koç
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
öğrencilerinin gerçekleştirdiği LEAP
Etkinliği’ne Otokoç Otomotiv, Bilkom
ve Enerjisa katılım sağlayarak sektör
ihtiyaçlarını tanımlamış ve öğrencilerin
fikirlerine ilham vermiştir.
KWORKS proje kapsamında genişlettiği
iş ağı sayesinde iletişimde olduğu
kurumların girişimcilik ekosistemine
aktif katkı vermesini sağlamıştır. Bu
kapsamda, TÜPRAŞ Inowhatif Ortak
Kurumsal Hızlandırma programının
temelleri atılarak kurum-girişim
işbirliğine yönelik çalışmalar
başlatılmıştır. Ek olarak tüm bu
bağlantılar, İstanbul Kalkınma Ajansı
desteği ile 2020 yılında gerçekleştirilen
KWORKS COVID-19 Ekspres: KurumGirişim İşbirlikleri için Eşleştirme
ve Hızlandırma Platformu’na farklı
destekler sunmaya devam etmiştir.
Son olarak, proje faaliyetleri sonucunda
uygulamaya geçen Çevrimiçi Açık
İnovasyon Platformu, ilk yılında
4’üne fatura kesilen (Eczacıbaşı, İş
Bankası, Arçelik ve Girişimcilik Vakfı) 5
müşteriye ulaşmıştır. Portal üzerinden
açılan 8 program çağrısına 25 binden
fazla başvuru yapılmış olup; ürün
önümüzdeki dönem program çağrıları
için de kullanılmaya devam etmektedir.

Koç Üniversitesi’nin Rumelifeneri
Kampüsü’nde faaliyetlerine başlayan
Girişimcilik Araştırma Merkezi,
2014 Kasım ayı itibarıyla Şişli’deki
yerleşkesine taşınmış ve girişimcilik
ekosisteminin etkin destekçisi olan
faaliyetler yürütmeye başlamıştır.
Merkez, 2016 yılında yeni vizyonu
ile doğru orantılı olarak girişimcilik
ekosisteminde geniş bir destek seti
kurmak adına yeni bir kurumsal kimlik
oluşturarak “KWORKS” markası ile
faaliyetlerini sürdürmüştür.

11
Proje kapsamında
destek verilen
girişim sayısı

1513 TTO Destekleme çağrısı ile
desteklenen projede Modül 5
Girişimcilik kapsamında kurulan
KWORKS, İSTKA tarafından 2015
yılı Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali
Destek Programına sunduğu projenin
fonlanması ile TR10 Bölgesinde
girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi
için bir ara yüz konumuna gelmiştir.
KWORKS 2015’den bu yana yürüttüğü
Ön Hızlandırma ve Hızlandırma
Programlarında 2021 Mart ayına kadar
200’ün üzerinde girişimi desteklemiştir.
KWORKS programlarında yer alan
girişimlere teknolojik altyapı desteği,
hukuk/mali müşavirlik desteği gibi
destekler sunulmaktadır. Programlar
kapsamında girişimcilerin bilgi ve
becerilerini geliştirmeye yönelik Yalın
Girişim Metodolojisi, İş Modeli Kanvası
Tasarımı, İş Fikirlerini Test Etme,
Dijital Pazarlama, Kullanıcı Arayüzü
ve Kullanıcı Deneyimi Tasarımı, Satışa
Hazırlık ve Ticarileşmeyi Hızlandırma,
Yatırıma Hazırlık ve Kilit Performans
Metrikleri gibi birçok farklı konuda
eğitim ve çalıştaylar düzenlenmektedir.
KWORKS girişimcileri Türkiye’nin önde
gelen firmalarından yöneticilerin,
sektör uzmanlarının, akademisyenlerin
ve yatırımcıların yer aldığı KWORKS
iş, mentor ve yatırım ağına
erişebilmektedir. Girişimciler aynı
zamanda KWORKS ağında yer alan
potansiyel kurumsal müşterilerle de
tanıştırılmaktadır. Ayrıca, girişimler
KWORKS’ün işbirliği yaptığı Avrupa
ve Amerika’da bulunan Hızlandırma
Merkezlerine erişerek bu merkezler
tarafından düzenlenen programlara
katılım şansı da elde edebilmektedir.
Bununla birlikte, KWORKS girişimlerine
Koç Üniversitesi iştiraki olan UNVEST
A.Ş.’den tohum yatırım alma imkânı da
sunulmaktadır.
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BG S TARTUP C A MP:
KÜRESEL DOĞ AN
S TARTUP ’ L AR IÇIN
GÜÇLENDIRILMIŞ
HIZL ANDIRM A
MEK ANIZM A SININ
KURULUMU
PROJE HAKKINDA

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
İTO Bilgiyi Ticarileştirme
ve Araştırma Vakfı
P RO J E O R TA K L A R I
İstanbul Valiliği, İstanbul
Ticaret Odası, İstanbul
Ticaret Üniversitesi
P RO J E IŞ T I R A KÇI S I
Teknopark İstanbul A.Ş.
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
997.500,00 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%75
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
748.125,00 TL
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BG Startup Camp: Küresel Doğan
Startuplar için Güçlendirilmiş
Hızlandırma Mekanizmasının Kurulumu
projesiyle, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi
bünyesinde İstanbul’un girişimcilik
ekosistemini güçlendirecek, İstanbul
ekonomisinin global ölçekteki rekabet
gücünü ve bölgesel çekim gücünü
arttıracak güçlendirilmiş hızlandırma
programı faaliyetlerini yürütecek bir
yapı olarak kurulması hedeflenmiştir.
Proje kapsamında kurulan mekanizma
ile girişimcinin kendisini baz
alan, eğitim, mentorluk, yatırımcı
eşleştirmeleri gibi faaliyetlerle
16 haftalık yoğun bir program
oluşturulmuştur. Program bir ürün
geliştirme noktasından ziyade
Küresel Dogan Startup’ların iş
modeli tuvallerinin geliştirilmesine
odaklanmıştır. Gerçekleştirilen
program vasıtasıyla girişimcilerin
uluslararasılaşma süreçlerinin
kolaylaşarak gerek yurtiçi gerek yurtdışı
melek yatırım ağlarına erişimlerinin
sağlanması amaçlanmıştır.
Proje süresince 50 startupın ilgili
programlar dahilinde toplamda 120
saatlik eğitimden, söyleşi, bire bir
danışmanlık, mentorluk, yatırımcı
eşleştimeleri faaliyetlerinden
faydalanması sağlanmıştır. İki farklı
dönemde gerçekleştirilen hızlandırma
programlarının her birinin sonunda
ulusal bir Demo Day düzenlenmiş,
başarılı bulunan her bir dönem için 5
girişim Amerika’da Silikon Vadisi’ne
götürülmüştür. Silikon Vadisi’nde
girişimciler hem global bir demo daye

G İRİŞİMCİLİK

PRO JENIN
A M ACI

Bilgiyi
Ticarileştirme
Merkezi bünyesinde
İstanbul’un
girişimcilik
ekosistemini
güçlendirmek,
İstanbul
ekonomisinin global
ölçekteki rekabet
gücünü ve bölgesel
çekim gücünü
arttırmak.

katılma fırsatı bulmuş hem de başarılı
startup firmalarını yerinde ziyaret
ederek çalışma ziyaretleriyle tecrübe
aktarımında bulunmuşlardır.
Proje kapsamında ilgili süreçlere dahil
olan girişimlerin devam eden dönemde
birçok başarısına şahit olunmuştur.
Proje kapsamında birçok başarı hikayesi
ortaya çıkmıştır. Winglobal girişimcileri
içerisinde işini büyüten, yurt dışına
açılan, satışlarını arttıran, ödül alan
ve yatırım alan birçok girişimci
bulunmaktadır.
Winglobal programı yılda bir defa
gerçekleştirilen ve girişimcilerin
küreselleşmesi ve ölçeklenmesi
doğrultusunda faaliyetlerinin
desteklendiği dikey bir program olarak
BTM bünyesinde devam etmektedir.
Bu doğrultuda, BTM’nin her seviyede
girişimin ihtiyaçlarını karşılaması ve
buna ilişkin networkunu arttırması,
Silikon Vadisi’ndeki iş birliklerini
arttırması noktalarında önemli bir
katkı sağlamıştır. Aynı zamanda hem
Silikon Vadisine gerçekleştirilen
ziyaretler hem bu faaliyetlerin basına
geniş olarak yansıması hem de ilk
iki dönemin mezunlarının başarıları
sayesinde BTM’nin bu program
kapsamındaki bilinirliğine de önemli bir
katkı sağlamıştır ve daha geniş kitlelere
ulaşılmasına olanak vermiştir.

Girişimcilerin globalleşme süreçlerini
kolaylaştırmak ve hem yurtiçi hem
de yurtdışı melek yatırım ağlarına
erişmelerini sağlama gayesiyle, Türk
girişimcilerin yenilikçi, teknolojik iş
fikirleri ve yıkıcı iş modelleriyle küresel
arenadaki rekabette iddialı bir şekilde
var olmalarını amaçlamaya devam eden
program, BTM bünyesinde yürütülmeye
ve yeni başarı hikayeleri oluşturmaya
devam edecektir.

50
Proje kapsamında
eğitim verilen
startup sayısı

KURUM HAKKINDA
Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM),
bundan 4 yıl önce İstanbul’un küresel
ölçekte, girişimcilik potansiyelini
güçlendirmek ve yenilikçi iş fikirlerinin
ticarileşerek ülkemize katma değer
sağlaması amacıyla İstanbul Ticaret
Odası (İTO) tarafından kurulmuştur.
Çalışmalarını gönüllülük esasına dayalı
olarak yürüten BTM, girişimcilerinden
herhangi bir hisse veya ortaklık talep
etmeden hizmetlerini ücretsiz olarak
sunmaktadır. BTM programlarında
aldıkları çeşitli destekler ile projelerini
geliştiren girişimciler, dünyada ilk
defa bir ticaret odası tarafından
kurulan ve ölçek olarak emsalsiz bir
girişimcilik merkezinin ayrıcalıklarından
yararlanmaktadır. Eğitim ve seminerler,
mentor desteği, yatırımcı eşleştirmeleri,
girişimcilerin yatırımcı karşısında sunum
yaptığı demo day etkinlikleri, 7/24
ofis imkanı, birebir danışmanlık gibi
hizmetler, BTM girişimcilerine tamamen
ücretsiz olarak sunulmaktadır.

81 meslek komitesi ile 400 binden fazla
üyesi olan İTO iştiraki olması sebebiyle
aynı zamanda organik bir yatırım ağına
sahip olan BTM’de girişimciler, İTO’nun
81 meslek komitesinden projeleri ile
ilgili olan komitelere giderek sunum
yapma hakkına erişebilmektedir.
Böylelikle girişimciler projeleri hakkında
sektördeki bilirkişilerden geri dönüşler
alarak projelerini geliştirebilmekte, bu
durum onlara hem müşteri olarak hem
de yatırımcı olarak geri dönüş olanağı
tanımaktadır. BTM’de süreçlerini başarı
ile tamamlayan BTM girişimcileri, Sahne
XL olarak adlandırılan (Demo Günü)
etkinlikte sahneye çıkarak iş modellerini
ve finansal argümanlarını yatırımcılara
anlatma fırsatı bulmakta, sonrasında
ise, girişimciler ve yatırımcıların
eşleştirme süreci başlamaktadır. BTM
Kamp, Ön Kuluçka, Kuluçka ve Post
Kuluçka programlarıyla girişimcilere
hizmet veren BTM’de, bu temel
programların yanı sıra Mucit Girişimci,
Winglobal ve Yatırımcı Kulübü gibi
tematik programlar da bulunmaktadır.
Bunlar haricinde sertifikalı ve herkesin
katılımına açık online eğitimler de
sunan BTM, hem Türkçe hem de
İngilizce olarak 10 modülden oluşan
online eğitim sistemiyle de girişimcilik
kültürünü öğrenmek isteyen kişileri
desteklemektedir.
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ENDERUN
G IRIŞIMCILIK
MERKEZI
PROJE HAKKINDA

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
İstanbul Medipol
Üniversitesi Rektörlüğü
P RO J E O R TAĞ I
Gelecek Hareketi Derneği
P RO J E IŞ T I R A KÇI L E R I
Cihad Furkan Eliaçık,
Yıldız Teknoloji
Geliştirme Bölgesi
Teknopark A.Ş.,
Cansu Özcan,
Tevfik Tutan
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
2.210.486,91 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%51.86
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
1.146.364,31 TL
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Projenin amacı, İstanbul’da sayıları
her geçen gün artan üniversite
öğrencilerinin, mezunlarının ve
akademisyenlerin yaratıcı ve analitik
düşünmeye dayalı yenilik fikirlerini
üretebilmelerini sağlamak; girişimci
potansiyeli olan adayların bu yolda hızla
ilerlemelerini oyunlaştırma yöntemleri,
mentorluk ve hızlandırma programları
ile kolaylaştırmak , girişimci adaylarının
girişimci kimliğini ve yeteneklerini
kazanmaları için kişiye özel değerler
ve yetenek eğitimlerini sunmak ve
şirketleşme/büyüme sırasında ulusal ve
uluslararası fonlardan destek almaları
için etkin ve sürdürülebilir bir arayüz
oluşturmaktır.
Kurulan girişimcilik merkezi, İstanbul’da
ve Türkiye’de sağlık endüstrisine özel
olarak çalışan ender merkezlerden
biri olacaktır. Bu açıdan, bu alanın
gerektirdiği multidisipliner çalışmalara
ve iş ortamına olanak sağlamaya
yönelik tüm imkanlar sağlanacaktır.
Proje kapsamında yapılan faaliyetler ise
şöyledir:
• Enderun Girişimcilik Merkezi İstanbul
Medipol Üniversitesi Kavacık Kuzey
Kampüs 650m2’lik tek katlı bir bina
inşa edilmiştir.
• İlham verme: Zero Gravity (TM) başta
olmak üzere, girişimci adaylarının
başarı için ilham alacakları kişi ve
girişim hikayelerinin paylaşılması
ve ülkemizdeki başarılı sanayi
kuruluşlarının üretim ve Ar-Ge
merkezlerinin ziyaretleri düzenli
olarak sağlanmıştır.
Girişimcilik eğitimi: Girişimcilik,
girişimde oyunlaştırma, yaratıcı
düşünme teknikleri, yenilik yönetimi,
teknoloji yönetimi, girişimci değerleri,
fikri-sınai mülkiyet yönetimi, büyüme
stratejileri, sosyal medya kullanımı,
pazarlama, ticarileşme, vb. eğitimler
düzenli olarak girişimci adaylarına
verilmiştir.

G İRİŞİMCİLİK

1.277

PRO JENIN
A M ACI

Proje kapsamında
girişimcilik eğitimi
verilen kişi sayısı

İstanbul’da sayıları
her geçen gün
artan üniversite
öğrencilerinin,
mezunlarının ve
akademisyenlerin
yaratıcı ve analitik
düşünmeye dayalı
yenilik fikirlerini
üretebilmelerini
sağlamak.
Bu proje kapsamında;
Değer ve yetenek eğitimi: Girişimci
adaylarının girişimciliğin gerektirdiği
yetenek ve değerlere sahip olabilmesini
destekleyici eğitim, çalıştay, izcilik
kampı, vb. etkinlikler düzenlenmiştir.

• 650m2’lik alana girişimcilik merkezi
ve içerisine 3 farklı laboratuvar inşa
edilmiştir.

Ön kuluçka ve kuluçka hizmetleri: İlham
verici etkinlikler ve girişimcilikle ilgili
temel eğitimleri tamamlayan ve güzel
bir iş fikri geliştiren adaylara, ön kuluçka
ve kuluçka programları uygulanmıştır.

• 850 saat süren 75 girişimcilik eğitimi
verilmiştir.

Etkileşim/kümelenme: Girişimci
adaylarının, proje paydaşları başta
olmak üzere, İstanbul/Türkiye içi ve yurt
dışı paydaşlarla etkileşimi sağlanmıştır.
Yatırım: Medipol grubu tarafından
kurulacak olan sermaye yönetim şirketi
başta olmak üzere, girişimci adaylarının
melek yatırım ve risk sermayesi
olanaklarına erişimleri sağlanmıştır.

• 1277 kişiye (doğrudan faydalanıcı)
girişimcilik eğitimleri verilmiştir.

• 1917 genç girişimci eğitimlere
katılmıştır.
• 1444 kişi Bilinçlendirme/
Yaygınlaştırma Faaliyetine (Seminer,
Konferans, Sergi, Çalıştay vs.)
katılmıştır.
• 27 girişimci, merkezde ön kuluçka
programına alınmıştır.
• 3569 kişi merkezimizde düzenlenen
tüm eğitim ve bilinçlendirme/
yaygınlaştırma faaliyetlerine
katılmıştır.
KURUM HAKKINDA
2014 Kasım ayında kurulan Medipol
TTO, kurulduğundan bu yana Proje
Destek Ofisi, Patent Ofisi, ÜniversiteSanayi İşbirliği Ofisi, Teknoloji
Ticarileştirme ve İş Geliştirme Ofisini ve
Medipol Girişimcilik Merkezi (Medipol
GİM) kurarak tüm alt birimlerini
hayata geçirmiştir. Medipol TTO, her
biri alanında uzman olan 25 kişiden
oluşan ekibi ile Türkiye’nin büyük ve
etkin TTO’ları arasında yerini almıştır.
Medipol TTO’nun yürüttüğü çalışmalar
neticesinde, Medipol Üniversitesi
2018, 2019 ve 2020 yıllarında Girişimci

Yenilikçi Üniversite Endeksinde yer
almayı başaran en genç üniversite
haline gelmiştir.
Enderun Girişimcilik Merkezi, 25
Eylül 2018- Nisan 2020 tarihleri
arasında İSTKA tarafından desteklenen
“Enderun Girişimcilik Merkezi” isimli
proje ile birlikte kurulmuş ve 2020
yılı sonunda da TÜBİTAK 1512 –
Bireysel Genç Girişimcilik Programı
Uygulayıcı Kuruluşu olarak onay
almıştır. Kurduğu mekanizma ile
Girişimcilik Merkezinde, girişimleri
fikir aşamasından itibaren destekleyen
Medipol TTO aynı zamanda; TEYDEB
1514 Tech-InvesTR programı
kapsamında onaylanan 5 yatırım
yatırım fonu konsorsiyumlarından
birinde “konsorsiyum lideri” olarak
yer almaktadır. Arz portföy ile birlikte
yapılan başvuruda; İstanbul Teknik
Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi,
Selçuk Teknopark ve Ankara OSTİM
OSB yer almakta; konsorsiyumun 70
milyon TL fon taahhüdü bulunmaktadır.
Tüm resmi işleri tamamlanmış
olan 1514 programının 2021 yılının
sonlarında başlaması planlanmaktadır.
Enderun Girişimcilik Merkezi, İstanbul
Medipol Üniversitesi Kavacık Kuzey
Kampüste 650m2’lik tek katlı bir binada
3 farklı laboratuvarı, 2 eğitim salonu, 2
büyük 3 küçük 5 toplantı odası, 40 kişi
kapasiteli açık ofis alanı ile Ön Kuluçka,
Kuluçka ve Hızlandırma Programı
hizmetleri veren bir girişimcilik
merkezidir.
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TIC ARE T KULUÇK A’ DA
TEKNOLO JIK
G IRIŞIMCILIĞIN
G ELIŞ TIRILMESI
PROJE HAKKINDA
Projenin genel amacı; İstanbul’da
yüksek katma değer üreten tasarım ve
teknolojik girişimciliğin sürdürülebilir
gelişimine katkı sunmak ve İstanbul’un
nitelikli girişimciliğin gelişmesini
sağlayarak İstanbul ekonomisinin global
ölçekteki rekabet gücünü arttırmaktı.
Projenin özel amaçları; mevcut kuluçka
merkezinde teknoloji odaklı iş fikrine
sahip girişimci/girişimci adaylarına
yönelik hizmetlerin niteliklerini eğitim,
danışmanlık ve mentorluk hizmetleri ile
arttırarak, girişimci/girişimci adaylarına
mentor, yatırımcı ve potansiyel
müşterilerle bir araya gelmelerinde
daha etkin hizmet verilmesini sağlamak,

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
İstanbul Ticaret
Üniversitesi
P RO J E O R TAĞ I
İstanbul Ticaret Odası
P RO J E IŞ T I R A KÇI S I
Beba Innovation &
Entrepreneurship
Foundation
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
703.500 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%75
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
527.625 TL

92

• Girişimciliğin ana vatanı olarak kabul
gören Amerika Birleşik Devletleri ABD
ile İstanbul’daki girişimciler arasında
know-how ve tecrübe paylaşımını
sağlayacak, personel eğitimi ve
bilgi transferi faaliyetlerine zemin
hazırlayacak işbirliği kurmak,
• İstanbul’da genç girişimci ve girişimci
adaylarına uluslararası girişimcilik
ve inovasyon bilgi ve tecrübelerinin
aktarılacağı işbirlikleri ve faaliyetleri
gerçekleştirmek,
• Girişimcilerin finansmana erişimlerini
sağlayarak hızlı büyümelerini
destekleyecek yatırımcı-girişimci
buluşması etkinliği gerçekleştirmek,

G İRİŞİMCİLİK

192

PRO JENIN
A M ACI

İstanbul’da yüksek
katma değer
üreten tasarım
ve teknolojik
girişimciliğin
sürdürülebilir
gelişimine katkı
sunmak ve
İstanbul’un nitelikli
girişimciliğin
gelişmesini
sağlayarak İstanbul
ekonomisinin global
ölçekteki rekabet
gücünü arttırmak.

• Ön kuluçka merkezinde endüstriyel
tasarım ve sanal gerçeklik tematik
alanlarında girişimci/girişimci
adaylarına yönelik nitelikli girişimciliği
destekleyecek fiziki altyapı
oluşturmak,
• Ön kuluçka merkezinde girişimci/
girişimci adaylarının tasarım ve
teknolojik girişimcilik kabiliyetlerini
arttırmalarını kolaylaştırıcı eğitimler
düzenlemek,

Proje kapsamında
verilen toplam
eğitim saati

• Proje kapsamında 20 girişimci/
girişimci adayına belirlenen 6 konuda
140 saat danışmanlık verildi.
• Proje kapsamında 10 girişimciye
belirlenen 5 konuda 60 saat
danışmanlık hizmeti verildi ve 6 ay
süresince toplam 240 saat birebir
mentorluk hizmeti sunuldu. Aynı
zamanda girişimcilere ABD’den gelen
mentorden 15 saat birebir mentorluk
hizmeti verildi.
• Ön kuluçka merkezinde 20 kişi
kapasiteli Tasarım Eğitim Stüdyosu
Kuruldu.
• Tasarım Eğitim Stüdyosu’nda 40
kişiye tasarım eğitimi (3D MaxSolidWorks) verildi. Eğitimi başarı ile
bitirenler MEB onaylı sertifika almaya
hak kazandılar.
• 50 kişinin Tasarım Eğitim
Stüdyosu’ndan faydalanması
sağlandı.
• Kuluçkada yerleşik 10 girişimin iş
fikirlerini yatırımcılara sunduğu
Yatırımcı-Girişimci Buluşması olan “
The Big Day” etkinliği gerçekleştirildi.

• Rekabet ortamı oluşturarak ödül
ve teşvik destek mekanizmaları ile
nitelikli girişimciliğin gelişimine katkı
sağlamaktı.

• Kamu Hibe Desteklerinden
yararlanmaya yönelik 30 girişimci/
girişimci adayına projelendirme
desteği verildi.

Projenin çıktıları ve ulaşılan faydaları
şunlardır:

• İnovatif ürün tasarımı ve dijital
uygulamalar olmak üzere iki
dalda Yenilikçi Tasarım Yarışması
düzenlendi. Yarışmaya İTO ve Ziraat
Katılım Bankası sponsor olarak destek
verdi. Yarışma sonucunda iki dalda
toplam 6 kişi nakdi ödülün sahibi
oldu. Yanı sıra iki dalda birinci olan
girişimciler ile kuluçkada yerleşik
10 girişimciden başarılı ilerleme
sağlayan bir kişi olmak üzere toplam
üç girişimci adayı nakdi ödülünün
yanı sıra ABD’de kurulu olan Beba
Innovation & Entrepreneurship
Foundation’da bir haftalık ücretsiz
eğitim hakkı kazandı.

• Teknoloji Transfer Ofisi ve Kuluçka
merkezi Yönetim Sistemi platformu
kuruldu.
• Proje kapsamında ulusal ve
uluslararası hibe programları,
Uluslararası Girişimci Olmak ve
Girişimcilik Yol Haritası olmak üzere
üç adet bilgilendirme semineri
düzenlendi. 150 kişi katılım sağladı.
• Yalın girişim yaklaşımıyla proje
döngüsü yönetimi eğitimi 100 kişiye
uzaktan eğitim sistemi aracılığıyla
sunuldu.

KURUM HAKKINDA
Öğrencilerine kaliteli farklılık
kazandıran, iş dünyası ve toplum
ihtiyaçlarına uygun katma değer sunan,
araştırma ve projeler üreten, küresel
paydaşlara hitap eden üniversite olma
vizyonuyla hareket eden İstanbul
Ticaret Üniversitesi, İstanbul Ticaret
Odası Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı
tarafından 2001 yılında kurulmuştur.
Bünyesinde 6 fakülte (İnsan ve Toplum
Bilimleri, İşletme, Hukuk, İletişim,
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım),
İngilizce Hazırlık Okulu ve 5 enstitü (Dış
Ticaret, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri,
Finans Enstitüsü, İletişim Bilimi ve
İnternet Enstitüsü) bulunmaktadır.
Araştırma - geliştirme çalışmaları,
üniversite – sanayi iş birliği faaliyetleri,
girişimcilik faaliyetleri ve bilimsel
çalışmaların geliştirildiği Teknoloji
Transfer Ofisi ve Bilişim Teknolojileri,
Liderlik ve Girişimcilik, Üniversite –
İş Dünyası, Avrupa Birliği ve Sürekli
Eğitim Merkezi vb. üniversite vizyonunu
tamamlayan 15 uygulama ve araştırma
merkezi bulunmaktadır. İstanbul
Ticaret Üniversitesi Merkezleri, bilimsel
araştırma ve yayınlarıyla ve katma değer
üreten projeleri ile bilim dünyasına ve iş
dünyasına katkı sağlamaktadır.
İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin
Enstitüleri ise, yüklendiği misyona
uygun biçimde Finans, Dış Ticaret,
Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, İletişim
Bilimi ve İnternet alanlarında eğitim
veren enstitülerden oluşmaktadır.
Enstitüler, Türkiye ticaret ve sanayi
hayatının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan
kaynağını çağa uygun doğrultuda
donatma amacı gütmektedir. İstanbul
Ticaret Üniversitesi 8.042 öğrencisi,
278 akademisyeni, 232 idari personeli
ile Sütlüce ve Küçükyalı’da kurulu
kampüsleriyle ülkemiz üniversiteleri
arasında etkili bir konuma sahiptir.
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İS TANBUL KITLESEL
FONL A M A AR A Ş TIRM A ,
G ELIŞ TIRME VE
UYGUL A M A MERKEZI
PROJE HAKKINDA
Kitlesel Fonlama, Bir girişim projesi
sahibinin ihtiyaç duyduğu fonu temin
etmek amacıyla internet üzerinden
kitlesel fonlama platformları aracılığıyla
proje sonunda elde edilecek ürün
karşılığı destekçilerden fon kaynağının
sağlanmasıdır. Bu yapıya ihtiyaç
duyulmasının temel nedeni finansal
kuruluşların, erken aşama projeleri riskli
olarak değerlendirmesi ve fonlamada
isteksiz davranmasıdır.
Finansal kuruluşların bu isteksizliği
proje sahiplerini alternatif fon kaynakları
arayışına yönlendirmiştir. İnternet
ağının dünyada gelişmesi ile birlikte
özellikle gelişmiş ekonomilerde
proje sahiplerinin, kendilerini ve
projelerini kitlesel fonlama platformları
üzerinden ifade etmeleriyle, projelerine
fonlamayla katkı veya destek sağlamak
isteyen kişilere ulaşması kolaylaşmış
ve projelerini gerçekleştirme imkânı
bulmuşlardır.

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
İstanbul Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesii
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
445.000 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%65,36
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
290.849,67 TL
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Toplumda proje geliştirme potansiyeli
en yüksek kesim üniversite geçliği
iken fon bulmada da en zayıf kesim
yine üniversite gençliği olmaktadır.
Proje bu duruma çözüm bulma
amacıyla geliştirilmiştir. Proje ile
İstanbul Üniversitesi bünyesinde
İstanbul Kitlesel fonlama Uygulama
ve Araştırma Merkezi kurularak bir
projesi olan ancak fon bulmada sıkıntı
yasayacağını düşünerek vazgeçen
öğrenci, akademisyen merkez
üzerinden yapılacak proje hazırlama,
sunma, destekçilerle buluşturma
çalışmalarıyla sürdürülebilir projelerin
İstanbul’un girişimcilik ekosistemine
katkı sağlanması amaçlanmıştır. Proje
ile ayrıca üniversite gençliğine ve
akademisyenlere girişim odaklı bir
vizyon kazandırmak amaçlanmıştır.
Bu amaca kurumsal bir kimlik
kazandırmak noktasında İstanbul
Kalkınma Ajansının desteği ile İstanbul

G İRİŞİMCİLİK

14

PRO JENIN
A M ACI

Proje kapsamında
tanıtım semineri
gerçekleştirilen
üniversite sayısı

Projesi olan
öğrenci,
akademisyen ve
girişimcilere merkez
üzerinden yapılacak
proje hazırlama,
sunma, destekçilerle
buluşturma
çalışmaları ve
sürdürülebilir
projelerle
istanbul’un
girişimcilik
ekosistemine katkı
sağlamak.

Üniversitesi kitlesel fonlama uygulama
ve araştırma merkezi kurulmuştur.
Merkez üniversiteler bünyesinde
kurulan ilk ve tek kitlesel fonlama
merkezidir. Merkeze Siyasal Bilgiler
Fakültesinde bünyesinde, dekanlık
tarafından yer temini sağlanmıştır.
Merkez fakülte binasının girişinde
herkesin görebileceği yerdedir. Kitlesel
Fonlama Merkezi, konumu itibariyle,
projede amaçlanana farkındalık ve
görünürlüğe ciddi katkısı olmaktadır.
Tahsis merkeze süresiz olarak
yapılmıştır.
Öğrenci ve akademisyen projelerinin
sunulacağı web sayfası domain olarak
www.istfonbul.com olarak alınmıştır.

Aynı domain, kullanıcılara güven
vermek açısından www.istfonbul.
iu.edu.tr, uzantısı ile desteklenmektedir.
Platform üzerinden proje kabullerine
Mayıs 2019 tarihinden itibaren
başlanmıştır. Platforma gelen projelerin
değerlendirilmesinde üniversitenin
paydaşları olan mezunlar, mensup
olarak öğrenci ve akademisyenlerden
oluşan bir ekip birlikte hareket
etmektedir. Platform üzerinden kitle
fonlaması ile ilgili çalışmalar, proje
finansmanı ekosistemi ve bir projeye
başlatılarak fon toplanabilmektedir.
Kitlesel Fonlama kavramı Türkiye’de
yeterli düzeyde bilinmediği için, kavramı
tanıtmaya yönelik olarak Üniversiteler
bünyesinde seminer yapılmasına karar
verilmiştir. Böylece öğrencilere proje
geliştirdikleri takdirde projelerine
nasıl fon bulacaklarına dair kılavuzluk
yapılması sağlanmıştır.
Tanıtım Seminerleri: Kitlesel fonlama
ile girişimciliğin nasıl destekleneceğine
ilişkin olarak 14 Üniversite de tanıtım
seminerleri yapılmıştır. Her bir etkinliğe
50 ile 150 arası kişi katılım sağlamıştır.
Aynı zamanda Kitlesel Fonlamaya
yönelik olarak ilgili olan taraflarla

Kitlesel Fonlama Platformları
temsilcileri, akademisyenler,
girişimcilerden ve düzenleyici
kurumlardan oluşan katılımcılarla
kitlesel fonlamanın Türkiye’deki
gelişimine yönelik olarak çalıştay
05.03.2020 tarihinde yapılmıştır.
Çalıştaya Kitlesel Fonlama Platformları
temsilcileri, Sermaye Piyasası Kurumu,
Borsa İstanbul, Cumhurbaşkanlığı
Yatırım Ofisi temsilcileri ve melek
yatırımcılar ile akademik çevreden
birçok kişinin katılımı ile nitelikli ve
verimli bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.
KURUM HAKKINDA
İstanbul Üniversitesi Türkiye’nin ilk
üniversitesi olarak yüksek öğretim
faaliyetinde bulunmaktadır. Uzun
yılardır yükseköğretimde bir marka
olan İstanbul üniversitesi sahip
olduğu bilgi tecrübesi ile 2017
yılında Yüksek Öğretim Kurumu
tarafından Türkiye’deki 10 araştırma
üniversitesinden biri olarak seçilmiştir.
Bu noktada yetkin akademisyen
kadrosu ve sahip olduğu olanaklar
çerçevesinde her yıl onlarca
ulusal ve uluslarararası projeyi
gerçekleştirmektedir.
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İNOFİNANS:
G IRIŞIMCILER IÇIN
FINANSAL YENILIK
MODELLERI VE
UYGUL A M A SI
PROJE HAKKINDA
Yapılan çalışmalarda elde edilen
deneyim ve bilimsel analizlere dayanan
tespitler çerçevesinde Ekonomistler
Derneği, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve
İTO Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma
Vakfı desteği ile İstanbul Girişimcilik
Ekosistemi için Finansal Yenilik
Modelleri İNOFİNANS projesini İstanbul
Kalkınma Ajansı desteği ile yürütmek
istemiştir.

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
Ekonomistler Derneği
P RO J E O R TA K L A R I
İTO Bilgiyi Ticarileştirme
ve Araştırma Vakfı,
İstanbul Ticaret
Üniversitesi
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
683.740,00 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%75
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
512.805,00 TL
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İNOFİNANS projesinin genel amacı
İstanbul’da iş birliğine dayalı,
sürdürülebilir destek mekanizması
kurularak; yaratıcı ve yenilikçi
sektörlerde çalışma yapan girişimcilerin
desteklenmesine, İstanbul’daki
girişimcilik ekosisteminin büyümesine
katkı sağlanması ve uluslararası
arenada İstanbul şehrinin en donanımlı
girişimcilik ekosistemine sahip
şehirlerden biri olmasıdır. Bu genel
amaç çerçevesinde projenin özel amacı,
İstanbul’da girişimcilik kapasitesinin
geliştirilmesine yönelik olarak mevcut
finansman mekanizmalarının etkin
hale getirilmesi, yeni finansman
modellerinin geliştirilmesi, girişimcilerin
finansmana erişiminin kolaylaştırılması
ve finansmanı yönetme kabiliyetinin
kazandırılması olarak belirlenmiştir.

G İRİŞİMCİLİK
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PRO JENIN
A M ACI

Proje kapsamında
eğitimlere katılan
kişi sayısı

İstanbul’da iş
birliğine dayalı,
sürdürülebilir
destek mekanizması
kurularak; yaratıcı
ve yenilikçi
sektörlerde çalışma
yapan girişimcileri
desteklemek,
İstanbul’daki
girişimcilik
ekosisteminin
büyümesine
katkı sağlamak ve
uluslararası arenada
İstanbul şehrinin
en donanımlı
girişimcilik
ekosistemine sahip
şehirlerden biri
olmasını sağlamak.

İstanbul da finansal desteklere
erişmek ve/veya isteyen girişimciler
ile finansman kuruluşları arasındaki
diyalog kuvvetlendirilecektir. Böylelikle
İstanbul’un girişimciler için daha cazip
bir kent haline gelmesi amaçlanmıştır.
İNOFİNANS projesi kapsamında
İNOFİNANS internet portalı kurulmuş,
20 webinar düzenlenmiş, 1 adet
uzaktan eğitim portalı kurulmuş, 10
bilgilendirme videosu çekilmiş, 8 sayı
online dergi yayımlanmış, 5 eşleştirme
semineri düzenlenmiş ve Mevcut
Durum Değerlendirme ve Çözüm
Önerileri Raporu ile Yeni Finansman
Modelleri Raporları hazırlanarak Türkiye
Girişimcilik Ekosistemi ile paylaşılmıştır.

yatırım almıştır. İNOFİNANS projesi,
hem girişimcilik ekosistemindeki knowhow’ın gelişmesi hem de girişimcilik
ekosistemine yeni yatırımcıların
katılmasına vesile olması nedeniyle
ilerleyen dönemler için de Türkiye
Girişimcilik Ekosistemine fayda
sağlayacağı ön görülmektedir.

Proje kapsamında gerçekleştirilen
eğitimler, danışmanlıklar ve blog
yazıları ile beraber binlerce girişimciye
ulaşılmıştır. Girişimcilik üzerine
eğitimler ve danışmanlıklar alan
girişimcilerin bir kısmı, bu sayede

Ekonomistler Derneği, 2000 yılından
bu yana Türkiye ekonomisinin güçlü,
güvenilir ve istikrarlı bir büyüme
temposu yakalamasına yönelik
akademik ve uygulamalı çalışmalar
sürdüren bir sivil toplum kuruluşudur.

KURUM HAKKINDA

Uluslararası ve ulusal ölçekte birçok
projeyi hayata geçiren Ekonomistler
Derneği, 2016 – 2021 döneminde üç
temel çalışma alanına odaklanmaktadır.
Bu çalışma alanları Türkiye’deki
Suriyeli Mülteciler, Dijital Ekonomi ve
Ekonomik İstikrar olarak belirlenmiştir.
Gönüllü ekibi ve profesyonel kadrosu
ile çalışmalarını titizlikle sürdüren
Ekonomistler Derneği, geçmişteki
çalışmalarının yanı sıra halihazırda
İstanbul da yenilikçi sektörlerde
girişimciliğin desteklenmesi üzerine
Avrupa Birliği ve Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı tarafından
desteklenen projeler yürütmektedir.
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K ADIN G IRIŞIMCILIĞINI
G ELIŞ TIRME MERKEZI
PROJE HAKKINDA
Günümüzde kadının iş dünyasına
katılımıyla ekonomik büyüme arasında
pozitif bir ilişki olduğu birçok farklı
çalışmada vurgulanmaktadır.
Bu bağlamda kadınların sadece çalışan
olarak ekonomik hayata katılımları
değil aynı zamanda sahip oldukları
bilgi ve deneyimi iş hayatına girişimci
olarak aktarabilmeleri, girişimcilik
ekosisteminde daha etkin rol almaları
da aynı derecede önem taşımaktadır.
Bu çerçevede hazırlanan bu projenin
genel amacı; İstanbul girişimcilik
ekosisteminin güçlendirilmesi,
teknoloji, yenilik ve yaratıcılık
odaklı girişimciliğin desteklenmesi
amacıyla İstanbul da kadın
girişimciliğinin sürdürülebilir bir şekilde
arttırılabilmesine katkı sağlamaktır.

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
Türkiye İş Kadınları
Derneği
P RO J E O R TAĞ I
Galatasaray Üniversitesi
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
1.451.600,00 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%75
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
1.088.700,00 TL
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Bu genel amaç çerçevesinde
projenin özel amacı, İstanbul’da kadın
girişimci adaylarının teknoloji temelli
girişimcilik bilgilerine katkı sağlayarak
doğrudan finans kaynaklarına erişimini
sağlamak ve kadın girişimci adaylarının
finansman, danışmanlık mentorluk
ve ağ kurma networking hizmetlerine
erişimlerini kolaylaştırmak olmuştur.
Bu kapsamda İstanbul Kalkınma
Ajansı’nın desteği Türkiye İş Kadınları
Derneği ve Galatasaray Üniversitesi
ortaklığında Girişimci Kadın Merkezi
GİKAMER Galatasaray Üniversitesi
Liderlik Araştırma ve Uygulama Merkezi
bünyesinde 20 Nisan 2019 tarihinde
faaliyete geçmiştir.
Girişimci Kadın Merkezi’nin kamuoyuna
duyurulmasını sağlamak ve iş bilirliğini
attırmak amacıyla, Pera Palace Hotel
de 19 Haziran 2019 tarihinde 119 kişinin
ve 20 kamu ve özel sektör kurum
temsilcilerinin katılımıyla açılış lansmanı
yapılmıştır. Projede ana hedef grubu
olan iş fikrine sahip 100 kadın girişimci/
girişimci adayı 18 ay boyunca toplam
540 saat süren eğitim ve danışmanlık
hizmetlerinden yararlanmış ve çalışma
alanlarına göre bir ağ oluşturmaları
amacıyla başarı öykülerinin paylaşıldığı
14 adet seminere katılmıştır.
Türkiye İş Kadınları Derneği üyesi iş

G İRİŞİMCİLİK
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İstanbul girişimcilik
ekosisteminin
güçlendirilmesi,
teknoloji, yenilik
ve yaratıcılık odaklı
girişimciliğin
desteklenmesi
amacıyla
İstanbul da kadın
girişimciliğinin
sürdürülebilir
bir şekilde
arttırılabilmesine
katkı sağlamak.

kadınları, özel sektörde başarı elde
etmiş iş insanları ve Galatasaray
Üniversitesi akademisyenleri
tarafından gerçekleştirilen bu
seminerler, girişimci adayları ile
deneyimlerin paylaşıldığı, girişimcilerin
iş fikirlerinin dinlenip tavsiye ve
yönlendirmelerde bulunulduğu bir
platform işlevi görmüştür. Proje
sonunda eğitime katılan 20 kadın
girişimci/girişimci adayının iş fikri iş
planına dönüştürülmüş, 10 girişimin
ise şirketleşme süreci desteklenmiştir.

Proje kapsamında
eğitim verilen
kadın girişimci sayısı

Ayrıca Proje kapsamında hedeflenen
tüm faaliyetlerin tamamlanmasından
sonra hedeflenen bütün çıktılara
ulaşılıp ulaşmadığını kamuoyu ile
paylaşmak, girişimci olarak İstanbul
girişimcilik ekosistemi içerisine dahil
olan girişim fikirlerinin tanıtımını
yapmak ve proje çıktılarının ilgili tüm
kurum ve kuruluşlar ile paylaşmak
amacıyla 22 Şubat tarihinde Grand
Tarabya Otelde; Sayın Emine Erdoğan
Hanımefendi’nin konuşmalarını
gerçekleştirdiği ve 128 kamu ve özel
sektör kurum temsilcilerinin davet
edildiği kapanış toplantısı yapılmıştır.
GİKAMER’de eğitim ve mentorluk alan
kadın girişimcilere sertifikaları, Sayın
Emine Erdoğan tarafından verilmiştir.
Sonuç olarak İstanbul Kalkınma
Ajansı’nın desteği Türkiye İş Kadınları
Derneği ve Galatasaray Üniversitesi
ortaklığında gerçekleştirilen Girişimci
Kadın Merkezi projesi GİKAMER kadın
girişimciliğini desteklemek için kurulan
önemli projelerden bir tanesi olmuştur.
Proje kadın girişimcilere girişimlerini
geliştirmek ve ön plana çıkarmak için
önemli destek ve network imkanları
sağlamıştır.
KURUM HAKKINDA
Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD)
kadınların ekonomik ve politik hayat
içerisinde daha fazla yer tutması ve
daha çok söz sahibi olması, gücünü
daha etkin biçimde kullanabilmesi,
toplumsal statüsünün yükseltilmesi
doğrultusunda inisiyatif üstlenmek
amacıyla 2004 yılında ülkemizin
önde gelen büyük sermaye sahibi
işkadınlarının bir araya gelmesiyle
kurulmuş etkin bir sivil toplum
kuruluşudur. Sahip olduğu bu gücü

kadınların ekonomik hayat içerisinde
görünürlüklerini ve gelişimlerini
desteklemek için kullanmaktadır.
Ülke ekonomisine kadın işgücünün
her alanda dahil edilmesi, kadın
istihdamının artırılması, kadın
ekonomiye dahil edilmesinin
olumlu toplumsal yansımalarının
yakından izlenmesi gibi pek çok
konuda çalışmalar yürütmekte,
raporlar hazırlamakta, çeşitli projeler
geliştirmekte ve bir sivil toplum
kuruluşu olarak kamu-özel sektör iş
birliğinin artırılması amacıyla da etkin
faaliyetler yürütmektedir. Toplumsal
cinsiyet eşitliğinin hayatın tüm
alanlarında etkili şekilde uygulanmasına
dönük çeşitli faaliyetler yürütmektedir.
Kadınların sadece çalışan olarak
değil, aynı zamanda sahip oldukları
bilgi ve deneyimi iş hayatına girişimci
olarak aktarmalarını sağlamak ve
böylece girişimci ekosisteminin
zenginleşmesine imkan hazırlama
amacıyla çok sayıda projeyi hayata
geçirmiş olup, bu bağlamda TİKAD
Yatırım’ı da kurarak nitelikli kadın
girişimci sayısının arttırılmasına
somut katkı sunmaktadır.
GİKAMER projesi ile girişimci
ekosistemine yeni girişimci adayları
kazandırılması için çalışmaktadır. TİKAD
gerek ulusal ve gerekse uluslararası
alanda önemli kuruluşların üyesi olarak
da, kadının statüsünün yükseltilmesi
için küresel ölçekteki çalışmaların etkin
bir parçasıdır. Uluslararası ölçekte
birçok konferans ve zirveye yurt içinde
ve yurt dışında ev sahipliği yapmış
olup, dünya liderlerinin katıldığı önemli
ekonomi zirveleri düzenleyerek,
uluslararası iş birliklerinin artırılmasına
zemin oluşturan projeleri hayata
geçirmiştir.
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TOHUM ALGORITMA
SAĞLIK SEKTÖRÜNE
YÖNELIK YAZILIM VE
YAPAY ZEK A AR AŞTIRMA
GELIŞTIRME MERKEZI
PROJE HAKKINDA

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
İstanbul Arel Üniversitesi
Mühendislik Mimarlık
Fakültesi Dekanlığıi
P RO J E O R TAĞ I
Yıldız Teknoloji
Geliştirme Bölgesi
Teknopark A.Ş.
P RO J E IŞ T I R A KÇI L E R I
İstanbul İl Sağlık
Müdürlüğü, İstanbul Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon
Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Başhekimliği,
İven Bilgi ve İletişim
Teknolojileri A.Ş., Alpplas
Endüstriyel Yatırımlar A.Ş.

“Tohum Algoritma Sağlık Sektörüne
Yönelik Yazılım ve Yapay Zeka Araştırma
Geliştirme Merkezi” projesiyle sağlık
sektöründeki ihtiyaçlara çözüm
sağlanması, akademik araştırmacılarla,
teknoloji şirketleriyle etkin işbirlikleri
geliştirilmesi ve girişimcilerin
proje fikrinin geliştirilmesi ve diğer
süreçlerinde etkin çalışmalar yapılması
amacıyla bu merkez kurulmuştur.
Merkezde girişimcilik ve teknik
anlamda birçok eğitim ve uygulamalar
gerçekleşmiştir. Bunlar ;
Teknik Eğitim Konuları
• Yapay Zeka, Makina Öğrenmesi ve
Derin Öğrenme
• Görüntü İşleme
• Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Bulut
Bilişim
• Elektronik Kartlar ve Sensör
Teknolojileri
• Temel Programlama
• Medikal Görüntüleme
• Biyomedikal Sinyaller
• İnsan Makina Etkileşimi
• Girişimcilik Eğitim Konuları
• Fikirden İlk Prototip Ürüne
• İlk Prototipten Ticari Ürüne

S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
2.359.152,93 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%61,98
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
1.462.151,25 TL
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• İlk Ticari Üründen Hızlanmaya
Sağlık ekosistemi, farklı birçok aktörden
ve değer zincirinden oluşmaktadır.
Değer zincirindeki aktörler arasında
hastalar, sağlık çalışanları, şirketler,
girişimcileri içine alan pek çok
üniversite, kamu ve özel sektör
kurumu yer almaktadır. Sektörün
ihtiyaçları doğrultusunda yapılan
harcamalar cari açığı ve ithalatı artırıcı
bir etki yaratmaktadır. Sağlık alanında
hayata geçirilecek yenilikçi projeler

G İRİŞİMCİLİK
KURUM HAKKINDA
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Sağlık sektöründeki
ihtiyaçlara çözüm
sağlanması,
akademik
araştırmacılarla,
teknoloji
şirketleriyle
etkin işbirlikleri
geliştirilmesi ve
girişimcilerin
proje fikrinin
geliştirilmesi ve
diğer süreçlerinde
etkin çalışmalar
yapmak.

hem dışa bağımlılığı azaltacak hem
de katma değerli ürünlerin ortaya
çıkmasına imkan verecektir. Sağlık
ekosistemine yönelik yapılan gerek
akademik çalışmalar ve sektörel
analizler gerekse küresel teknoloji
öngörüleri sağlık ekosisteminde giderek
hızlanan bir dönüşüm sürecinde
olduğumuzu göstermektedir. Yeni
teknolojilerin etkisinin yanı sıra, sağlık
ekosistemindeki sürdürülebilirlik
sorunlarının artışı ile birlikte yenilikçi,
maliyet etkin ve hasta merkezli çözüm
arayışları sağlık ekosistemindeki tüm
aktörlere verimlilik, etkinlik, değer gibi
kriterlere göre geniş fırsatlar sunarken,
bir yandan da dönüşümdeki ivmelenme
gereği sağlık ekosistemi üzerindeki
olası yıkıcı etki potansiyeli dolayısıyla
zorunlu görünmektedir.
İSTKA destekli bu projeyle, başta
sağlık sektörü olmak üzere öncelikli
alanlarda yapay zeka, makine
öğrenme, büyük veri, nesnelerin
interneti (IoT), biyomedikal cihaz,
algoritma geliştirme ve sanal/artırılmış
gerçeklik konularında uygulama ve
araştırmaya yönelik yenilikçi ve katma
değerli çözümler sunan, yerli ve milli
teknolojiler geliştiren ve ekosistemdeki
iş birlikleri yoluyla değer zincirlerinin

2500’ü aşkın şirketle iş birliği yaparak,
öğrencilerini iş dünyasına hazırlayan
İstanbul Arel Üniversitesi, Arel Teknoloji
Merkezi (ArelTech), Arel Medya Grup,
Finans Merkezi gibi kampüs içinde yer
alan iş ve profesyonel alanlara sahip
durumdadır.
Bu alanlarda, henüz öğrencilerine
mezuniyet öncesi iş deneyimi
kazandırmayı hedefleyen İstanbul
Arel Üniversitesi, ‘deneyimli mezun
yetiştirme’ sloganıyla, iş dünyasının
talep ettiği nitelikli işgücünü ortaya
çıkarmaktadır.

güçlendirilmesine katkıda bulunan
bir merkezin hayata geçirilmesi
amaçlanmaktadır.
Proje kapsamında İstanbul genelinde,
hastaneler ve buradaki hekim,
laborant, radyolog, psikolog, yönetici,
memur, hemşire vb. çalışanlar, aile
sağlığı merkezleri, teknopark ve
bilgi teknolojileri firmaları, kuluçka
merkezleri, girişimciler ve yazılımcılar
için altyapı olanaklarının sağlanması,
akademisyenlerce sertifikalı
eğitimlerin verilmesi, özellikle sağlık
teknolojileri alanında sektörün ihtiyaç
duyduğu çözümlerin sunulması
hedeflenmektedir.

530
Proje kapsamında
eğitim verilen
kişi sayısı

İstanbul Arel Üniversitesi, 10’dan fazla
araştırma ve uygulama merkezine
de sahip durumda. Uluslararası iş
birliklerine önem veren İstanbul Arel
Üniversitesi, 22 ülkeden 133 ü18 bin
metrekarelik açık & kapalı yaşam
alanına sahip olan Arel Üniversitesi, 45
aktif öğrenci kulübünü desteklemekte
ve 600’den fazla yabancı öğrenciye ev
sahipliği yapmaktadır.
Bunun yanı sıra, tüm mühendislik
disiplinlerine önemli bir çalışma alanı
sunan ArelTech, radyo, TV, gazete
ve haber portalı bulunan Arel Medya
Grup, tüm borsa süreçlerinin takip
edilebildiği Finans Merkezi, İstanbul
Arel Üniversitesi eğitim-öğretim
ve iş deneyimi süreçlerine katkı
sağlamaktadır. Üniversite ile iş birliğine
sağlamıştır.
Sayılarla Arel
• 43 Lisans Bölümü
• 39 Ön Lisans Programı
• 1000’den fazla Akademik ve İdari
Personel
• 30 Bini Aşkın Mezun
• 10’dan Fazla Araştırma ve Uygulama
Merkezi
• 600’den Fazla Uluslararası Öğrenci
• 2500’den Fazla Sektörel İş Birliği
• 100’e Yakın Sektörel & Markalı Ders
• 18.000 metrekare açık & kapalı
yaşam alanı
• 22 ülkeden 133 Üniversite ile İş Birliği
• 45 Aktif Öğrenci Kulübü
• 4 bin metrekarelik Teknoloji Merkezi:
ArelTech
• 4 Farklı yayın organı olan Arel Medya
yılarla Arel
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SC ALE UP G IRIŞIMCI
G ELIŞ TIRME
PROG R A MI
PROJE HAKKINDA
ScaleUp Programı, bu aşama
girişimlere yapılan destek ve yatırımın
istihdam ve gelirde büyüme ve yatırım
alma konularında daha büyük geri
dönüş sağladığının diğer gelişmiş
ekosistemlerde ve Endeavor’ın aktif
olduğu 32 gelişmekte olan ülke
ofisindeki veriler ve gözlemlerden
ortaya çıkmıştır.

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
Endeavor Etkin Girişimci
Destekleme Derneği
P RO J E O R TA K L A R I
İstanbul Valiliği,
Bahçeşehir Üniversitesi
P RO J E IŞ T I R A KÇI L E R I
Türk Girişim ve İş Dünyası
Konfederasyonu, Koç
Üniversitesi Kuluçka ve
Girişimcilik Uygulama
ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
1.008.200,00 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%75
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
756.149,53 TL
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Program, katma değeri yüksek,
gelişmesiyle İstanbul’un küresel değer
zincirinde üst sıralarda yer almasına
ve yüksek büyüme potansiyelleri ile
istihdama ve milli gelire doğrudan
katkı sağlayacak scale-up ların doğru
ve hızlı bir şekilde uluslararasılaşarak
büyümelerini ve ”ScaleUp” şirketler
konusunda toplumda, özellikle
girişimcilik ekosisteminde farkındalık
yaratılmasını amaçlamıştır.
Program kapsamında aşağıdaki
faaliyetler gerçekleştirilmiştir:
• Proje Açılış Semineri: Türk girişim
dünyasından ve genel halktan 200
kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
• Proje Çağrıları ve Seçim Süreci:
Toplamda iki döneme 200’ün
üzerinde başvuru alınmış ve iki
aşamalı seçim süreci ile toplamda 50
scaleup aşaması şirketin programa
kabulü gerçekleştirlimiştir.
• ScaleUp Hızlandırma Programı: 6
ay süren iki ayrı dönem olarak 5 ayrı
konuda atölye ve eğitimler, kurucu
forumları ve mentörlük süreçlerini
içeren kapsamlı bir hızlandırma
programı yürütülmüştür.
• Uluslararasılaşma: Programda
İhracat ve Uluslararsılaşma seminer
ve atölyesinin gerçekleştirilmesinin
yanında her dönemden seçilen 5’er
toplamda 10 girişimciye yurtdışına
açılma ve ihracat destekleri
konusunda kapsamlı yol haritaları
hazırlanmıştır. Ayrıca iki dönemden
toplamda 6 girişimci Endeavor
Uluslararası Seçim Süreçleri’nin
gerçekleştiği Tokyo (Japonya), Riyad

G İRİŞİMCİLİK
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Katma değeri
yüksek, gelişmesiyle
İstanbul’un küresel
değer zincirinde
üst sıralarda
yer almasına ve
yüksek büyüme
potansiyelleri ile
istihdama ve milli
gelire doğrudan
katkı sağlayacak
scale-up ların doğru
ve hızlı bir şekilde
uluslararasılaşarak
büyümelerini
sağlamak.

(Suudi Arabistan) ve Atlanta (ABD)
şehirlerine giderek bu bölgelere
açılma, müşteri ve potansiyel
yatırımcı networkü geliştirme
konularında fırsatlar yakalamışlardır.
ScaleUp Programı sonucunda
programın iki dönemine katılan ve
tüm verileri izlenen 40 firma büyüme
yolunda stratejilerini geliştirmiş ve
sağlıklı büyüme yolunda ilerlemişlerdir.
Toplam 5 firma global olarak yürütülen
Endeavor seçim sürecine girmeye hak
kazanmıştır.
Proje 1. Dönemi izleme ve
değerlendirme sonuçlarına göre 20
firmanın %87 si program sonrasında
cirosunu artırmıştır. Bu firmaların
ortalama yıllık ciroları 2018 yılında 3.07
milyon TL iken 2019 yılında bu rakam
6.32 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Ayrıca şirketlerden %38 i program
sonrasında tam zamanlı istihdamlarını
artırmışlardır.
Projenin 2. Dönemi sonuçlarına
göre ise 20 firmanın %65 i program
sonrasında cirolarını artırmıştır. Bu
firmaların ortalama yıllık ciroları 2018
yılında 2.34 milyon TL iken 2019
yılında bu rakam 3.38 milyon TL olarak

gerçekleşmiştir. Ayrıca şirketlerden
%55’i program sonrasında tam zamanlı
istihdamlarını artırmışlardır.
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Proje Açılış Etkinliği’ne 200 kişi
katılmış, ayrıca proje dönemi boyunca
yayınlanan toplam 10 podcasti yaklaşık
6275 kişi dinlemiştir. Açılış etkinliği
içerikleri ve podcastlere konuk olan
başarılı girişimcilerle yapılan sohbetlerle
etkin girişimcilik, girişimcilikte dikey
alanlar ve scale-up kavramı hakkında
dinleyici kitlenin bilgi seviyeleri ve
farkındalığı artırılmıştır.

Scale Up aşamasına
kabul edilen
firma sayısı

Projenin etkin tanıtımı ile scaleup kavramının Türk girişimcilik
ekositeminde yaygınlaştırılması ve
ekosistemdeki farkındalığının artırılması
hedeflenmiştir.
Bunların yanısıra projenin farklı
paydaşlar üzerinde ilave pozitif etkileri
olduğu düşünülmektedir. Bunlardan
biri de kurumsal firmaların startuplarla
inovasyon odaklı çalışmasıdır.
KURUM HAKKINDA
Endeavor Türkiye: Proje kapsamında
gerçekleştirilecek olan tüm faaliyetlere
liderlik edecek olan kuruluştur. 30
farklı ülkede Asya’dan Afrika’ya, Guney
Amerika’dan Avrupa’ya uluslararası
farklı kıtalarda yaygın bir girişimcilik
ve işbirliği ağıdır. Endeavor, Scale Up
aşamasında girişimcileri ulusal ve
global destekleri ile büyüten bir STK’dır.
Türkiye’nin önde gelen girişimlerinden
Yemeksepeti, Pozitron gibi firmalar
Endeavor girişimcileri arasında yer alıp
girişimlerin global çapta şirketler hale
gelmesi için yaygın çalışmalarını devam
ettirmektedir.

Türkiye de 15. yılına giren Endeavor
Derneği kurulduğundan bu yana
toplam 58 şirketi temsilen 88 etkin
girişimci seçmiştir ve bugün bu
girişimcilerden 33’üne halen aktif
olarak kapsamlı bir destek vermektedir.
Endeavor, 2019 itibariyle girişimcilerinin
yönettiği şirketlerin yıllık yüzde %25
büyüme hızına ulaşmasına, yıllık 2,5
Milyar TL toplam ciro ve toplam 4500
kişiye istihdam yaratmasına katkı
sağlamıştır. Proje ile uluslararası alanda
proje yürütme kabiliyetlerini geliştirmiş
ve uluslararası alandaki trendleri
yakından takip etme fırsatı bulmuştur.
Endeavor Türkiye ofisi özellikle 2015
yılından itibaren çeşitli kurumsal iş
ortaklarıyla Türk girişim ekosisteminde
farklı aşama girişimlere yönelik
destek ve hızlandırma programları
uygulamaktadır. Bunlardan
CaseCampus üniversite gençliğine,
StartUpCampus şirketini kurmuş erken
aşama girişimlere, İSTKA desteğiyle
başlatılan ScaleUp programı ileri aşama
girişimlere ve yine İSTKA desteğiyle
2020 yılında yürütülen Endeavor
Connect ve arkasından geliştirilen
PharmUp Programı kurumsal-startup
işbirliğine yönelik bir Açık İnovasyon
Programı olarak öne çıkmaktadır.
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İZÜ TEM ATIK ODAKLI
TEKNOLO JI
G IRIŞIMCILIĞI
KULUÇK A VE
HIZL ANDIRM A
PROG R A MI
İZÜ TEMOTEG
PROJE HAKKINDA
İZÜ TEMOTEG, Zaim Teknopark
ile bölgede kazanılan girişimcilik
ivmesini hızlandırmak, bölgesel
olarak girişimcilik ekosistemine
katkı sağlayacak finans teknolojileri,
enerji, gıda, bilişim ve sağlık tematik
alanlarında girişimcileri destekleyecek
bir hızlandırma arayüzüne ve altyapısına
ihtiyaçtan dolayı hazırlanmıştır.

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
İstanbul Sabahattin Zaim
Üniversitesi
P RO J E O R TA K L A R I
Türkiye Gençlik Vakfı,
ASKON Anadolu Aslanları
İşadamları Derneği
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
901.380,30 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%74,93
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
675.438,78 TL

10 4

Proje ile ulaşılmak istenen genel hedef;
ülkemizin ekonomik kalkınma ve katma
değerli üretim yapısına geçişinde temel
faktör olan girişimciliğin desteklenmesi,
yaygınlaştırılması ve bölgede başarılı
işletmelerin kurulmasını sağlamaktır.
Proje ile girişimcilere, küçük ve orta
ölçekli işletmelere, üniversitelere,
teknoloji geliştirme bölgesi şirketlerine
yönelik olarak ulusal ve uluslararası
finansmanlara erişimi kolaylaştıracak bir
finansmana erişim portalı hazırlanması
hedeflenmiştir.
Proje kapsamında girişimcilik
düşüncesine sahip tüm iş fikri sahipleri
ile yatırım ve nitelikli iş fikri arayışında
olan mentor ve yatırımcıların bir araya
gelmelerini sağlayacak ortak etkinlik
ve organizasyonların düzenlenmesi
amaçlanmıştır.
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Girişimcilik
düşüncesine
sahip tüm iş
fikri sahipleri ile
yatırım ve nitelikli
iş fikri arayışında
olan mentor ve
yatırımcıların bir
araya gelmelerini
sağlayacak
ortak etkinlik ve
organizasyonlar
düzenlemek.

Girişimcilik ekosisteminde aradığı
maddi ve manevi desteği karşılayacak
düzeyde girişimcileri kuşatan bir
organizasyon yapısı kurgulanan İZÜ
TEMOTEG projesinde, girişimcilere
eğitimler verilerek, iş fikirlerini hayata
geçirmede hazırlıklı olmaları, aynı
zamanda ücretsiz sunulan MakerLab
Atölyesi ile geliştirdikleri ürünlerin
prototip çalışmalarını hayata
geçirebilecekleri bir altyapısının
kurulmasını planlamıştır.
Proje kapsamında 18 ay sürede
gerçekleştirilen faaliyetler sırasıyla;
• Proje Hazırlık Faaliyetleri (4 Ay)
• Aylık proje ilerleme ve değerlendirme
toplantıları (18 Ay)
• Proje görünürlük ve yaygınlaştırma
faaliyetleri (15 Ay)
• MakerLab Atölyesi Kurulumu (9 Ay)
• Finansmana Erişim ve Bilgilendirme
Platformunun Oluşturulması (15 Ay)
• Tematik Odaklı Etkinlikler
Düzenlenmesi (12 Ay)
• Melek Yatırımcı ve Mentörlük Ağı
Oluşturulması (7 Ay)
• Proje Seçme, Değerlendirme ve
Yönlendirme Faaliyetleri (7 Ay)

Proje kapsamında
eğitim verilen
kişi sayısı

olduğu gibi bizleri de olumsuz
etkilemiştir. Ancak, İSTKA yetkililerinin
anlayış ve ilgileri ile proje eğitim
ve diğer aktiviteleri uzaktan online
sisteme entegre edilerek düzenlenmiş
olup proje süresi içerisinde beklenen
çıktılara ve faydalara da ulaşılması
sağlanmıştır.
Proje dönemi içerisinde ulaşılan somut
çıktılar aşağıda sıralanmıştır;
• TEMOTEG-Tematik Odaklı Teknoloji
Girişimciliği Kuluçka ve Hızlandırma
Merkezi kuruldu.
• Merkez faaliyetlerine ilişkin yönerge,
yönetmelik ve iş akış prosedürleri
oluşturuldu.
• Finansmana Erişim ve Bilgilendirme
Platformu Oluşturuldu. İlgili
platforma https://fep.izu.edu.
tr/ adresi üzerinden ulaşılmakta
olup, portal aktif olarak güncel
tutulmaktadır.
• Tematik Odaklı farkındalık oluşturucu
bilgilendirme eğitimleri ve
seminerleri düzenlendi.
• Üniversite Sanayi işbirliği ve
Girişimcilik odaklı firma İşbirlikleri
sağlandı.
• Bölgede bulunan Üniversiteler başta
olmak üzere ulusal ve uluslararası
birçok üniversite ile girişimcilik
temelli işbirlikleri oluşturuldu.
• Melek Yatırımcı ve Mentörlük Ağı
üzerinden Finans İşbirlikleri kuruldu.
• Proje iş fikri havuzu oluşturuldu.

• Proje Kapanış Toplantısı (3 Ay)

• İş fikri günleri düzenlenerek
girişimcilerin iş fikirlerini geliştirmeye
yönelik programlar düzenlendi.

Projenin pandemi döneminde
yaşanması, her proje yüklenicisini

• Fikri Sınai Mülkiyet başvuru
sayılarında artış sağlandı.

Bu sayının artırılmasında girişimcilere
sunulan MakerLab atölyesinin aktif
kullanımının ve akademik mentorlerin
katkılarından yararlanıldı.
• Geliştirilen patent ve faydalı model
konulu buluş fikirlerinin ulusal
ve uluslararası koruma süreçleri
takip edilerek Lisanslama ve
ticarileştirme konusunda görüşmeler
gerçekleştirildi.
KURUM HAKKINDA
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi,
İstanbul’da 2010 yılında eğitim öğretim
faaliyetleri için kurulmuş, Halkalı
Küçükçekmece’de bulunan merkez
kampüsü ve Altunizade Üsküdar’da
bulunan yerleşkesi ile Mühendislik,
Eğitim, Sağlık, Toplum Bilimleri,
Hukuk, Spor, İşletme ve İslami İlimler
olmak üzere 8 fakültede, Lisansüstü
Eğitim Enstitüsü ile lisans, yüksek
lisans ve doktora eğitim-öğretim ve
araştırma alanlarında faaliyetlerini
sürdürmektedir.
Teknoloji Transfer Ofisi faaliyetleri,
Sürekli Eğitim Merkezi faaliyetleri,
Kariyer Merkezi, Öğrenci Kulüpleri
faaliyetleri ve 18 farklı alanda çalışma
yürüten araştırma ve uygulama
merkezleriyle araştırma ve uygulama
faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
tarafından kurulan ve faaliyetlerine
2021 yılında başlayacak olan, tematik
alanlarında finans teknolojileri, gıda,
enerji, bilişim ve sağlık bulunan
Zaim Teknopark A.Ş. ile girişimcilik
ve Ar-Ge ekosisteminde önemli bir
rol üstlenmekte ve bölgedeki diğer
birçok üniversiteden de bu yönüyle
ayrılmaktadır.
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G IRIŞIMCILIK 4.0
PL ATFORMU
PROJE HAKKINDA
Projenin genel amacı İSTKA Girişimcilik
mali destek çağrısı önceliklerinden
olan İstanbul girişimcilik ekosisteminin
güçlendirilmesi kapsamında kurumsal
firmalar ve startuplar arasında işbirliği
sağlayarak bölgede girişimciliği
büyütmek amaçlı bir iş birliği
platformu kurmaktır. Bu platformun
ana hedefi girişimciler ve kurumsal
firmaları buluşturarak, startuplardaki
eksik kaynak ve yetkinlik ihtiyaçlarını
kurumsal firmalardan sağlayarak
startupları hızlandırmak ve kurumsal
firmaların rekabet gücünü arttırmak
için yetenekli startuplarla iş birliği
yapmalarını sağlamaktır.
Girişimcilik 4.0 Platformu projesi
kapsamında geliştirilen iş birliği
platformu platformda oluşturulan
kurum & girişim havuzu, yapılan
faaliyetler, eşleştirme çalışmaları,
bilgilendirme amaçlı seminerler açılış
ve kapanış konferansı ile girişimcilik
ekosisteminde önemli yankılar
uyandırmıştır.

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
Özyeğin Üniversitesi
P RO J E IŞ T I R A KÇI S I
General Elektrik Ticaret
ve Sanayi A.Ş.
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
756.890,00 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%75
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
567.667,50 TL
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Proje geniş kapsamlı açılış etkinliği
(Girişimci Kurumlar Konferansı) ile
başlamış olup etkinlik Türkiye’nin
lider kurumlarından İnovasyon
Liderlerinin ve çeşitli girişimcilerin
katılımıyla gerçekleşmiştir. Kurum &
startup eşleşmesine yönelik platform
üzerinden farklı sektörlerde çalışan
kurumsal firma havuzu oluşturmak
üzere 6 adet C-Level buluşma ve 5
adet kurum yöneticileri ile yuvarlak
masa etkinlikleri gerçekleştirilmiştir.
Sanayi & startup eşleştirme, sanayi
problemlerinin startuplarla çözülmesi,
kurum içi girişimcilik kapsamında vaka
analizleri ve raporların hazırlanarak
nihai faydalanıcılarla Girişimcilik
4.0 Platformu projesi web sitesi ve
sosyal medya hesapları üzerinden
paylaşılmıştır. Platform için yabancı
yayınlar düzenli olarak takip edilerek,
seçilen önemli içeriklerin tercümesi
Girişimcilik 4.0 Platformu üzerinden
paylaşılmıştır.
Girişimlerin kurumsal firmalarla,
kurumsal firmaların girişimlerle
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Girişimciler ve
kurumsal firmaları
buluşturarak,
startuplardaki
eksik kaynak ve
yetkinlik ihtiyaçları
sağlamak.

iş birliği yapabilmesine yönelik
farkındalıklarını, yetkinliklerini
arttıracak kapsamda eğitimler ve
seminerler gerçekleştirilmiştir. Bu
kapsamda; girişimci ve sanayicilere
yönelik olarak 4 adet Fikri Mülkiyet
Hakları Semineri ve 3 tane kurum içi
girişimcilik semineri gerçekleştirilmiştir.
Girişimcilik 4.0 Platformu projesi
kapsamında Kimya, Elektrik-Elektronik,
Otomotiv sektörlerinde patent ısı
haritası oluşturularak projenin web
sitesi ve sosyal medya hesaplarında
paylaşılmıştır. Raporlarda sektörde
yer alan şirketlerin son 10 yılda yaptığı
Ar&Ge faaliyetleri ile küresel firmaların
karşılaştırması, teknoloji odak alanları,
inovasyon hızı ve en çok atıf alan
patent bölümleri yer almaktadır.
Kurum & startup işbirliklerine yönelik
Elektrik & Elektronik, Otomotiv ve
Hizmet Olarak Yazılım (Software as a
Service) dikeylerinde üç adet demo-day
gerçekleştirilmiştir. Kurum & startup
iş birliklerinde buluşma ve ortaklıklar
geliştirme çalışmaları yürütülmüştür.
Toplamda 15 adet buluşma/tanıştırma/
iş birliği görüşmeleri yapılmıştır. 27
Şubat 2020 tarihinde Türkiye’den en
büyük şirketlerinden yöneticilerin,
sektör liderlerini, girişimcilerin
buluştuğu, 60’tan fazla kurum, yaklaşık
100 girişim ve toplamda 230 kişiden
fazla katılımcının olduğu geniş kapsamlı
Corporate Startup Day Kapanış
Konferansı düzenlenmiştir. Konferansta
Özyeğin Üniversitesi Kurum içi Girişimci
İhsan Elgin’in moderatörlüğünde
Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Murat Özyeğin, Yemek Sepeti CEO’su
Nevzat Aydın, Endeavor Yönetim
Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli, Otokoç

Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici’nin
yer aldığı panelde Türkiye girişimcilik
ekosistemi ve kurumlar ele alınmıştır.
Dünyaca ünlü Lego firmasının Lego
Ventures ortağı, İnovason Direktörü
ve – kurumsal inovasyonu ve iç
girişimcileri tetikleyecek Diplomatic
Rebels şirket kurucu ortağı David Gram
“Kurum içi Bürokrasiyi Dönüştürmek”
isimli sunumuyla katılımcılara önemli
deneyimleri aktarmıştır.
Bir diğer uluslararası konuşmacı ise
İsrail ekosisteminin önemli isimlerinden
AI Bawader Capital’in kurucusu Jimmy
Levy olmuştur. Levy konuşmasında
İsrail’de kurum & startup iş birliklerini
anlatarak ekosistemi anlatmıştır.
Konferans sonunda kurum& girişim
iş birliklerine dikkat çekilmesi için
Kurumsal Girişimcilik Ödülleri, Startup
Dostu Şirketler ve Startup 100 ödülleri
verilmiştir. Ödüller kurum ve girişimler
tarafından ilgiyle takip edilmiştir.
Girişimcilik 4.0 Platformu projesi
kapsamında bilinçlendirme/
yaygınlaştırma faaliyetlerine katılan
kişi sayısı 1134, bilinçlendirme/
yaygınlaştırma faaliyetlerine katılan
kurum sayısı 339, girişimci sayısı 175,
geliştirilen yenilikçi iş modeli 1, ortaklık
kurulan/ iş birliği yapılan kurum/
kuruluş/işletme sayısı 15, düzenlenmiş
bilinçlendirme/ yaygınlaştırma faaliyeti
sayısı 38, doğrudan faydalanıcı sayısı
1134’tür. Hedeflenen performans
göstergelerine ulaşılmıştır.
Girişimcilik 4.0 Platformu projesi ile
kurumsal firmaların ve girişimcilerin
birçok farklı etkinlik ve faaliyette bir
araya gelmesi, sektörel demoday bu
etkinliklerde seçilen girişimcilerin
var olan kurumsal şirket havuzundan
eşleşmeleri ile iş birliği buluşmaları
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca farkındalık
ve yetkinlik artırıcı seminerler ile
startup ve kurumsal firmaların iş
birliğine hazırlanması sağlanmıştır.
Kurumlar içinse girişimlerle iş birliği
yapma, bunun için kurum içinde gerekli
kültürün oluşturulması, altyapının
sağlanması ve inovasyon konularında
bilgilendirici seminerler düzenlenmiştir.
Globalden önemli rapor ve makalelerin
Türkçe’ye çevrilerek yapılan kurum
& girişim eşleşmelerinin önemi,
yöntemleri, yabancı konferanslardan
örnek vakalar ile globalden örneklerin
ele alınması, bu alandaki literatüre
ulaşılmasının sağlanması,

1.134
proje kapsamında yurtdışında katılım
gösterilen konferanslardan önemli
network’lerin kapanış konferansı
için Türkiye’ye gelmesi, ekosistemi
tanımaları ve bir ilişkinin başlatılması
söz konusu olmuştur. Yapılan tüm
çalışmalar ile 18 ay boyunca kurum
ve girişimlerin bir araya gelmeleri, iş
birlikleri görüşmeleri, eşleşmeler ile
bu konuda dikkat çekilerek farkındalık
artırılmış ve ekosistemde platformun
yer edinmesini sağlamıştır.

Proje kapsamında
faaliyetlere katılan
kişi sayısı

KURUM HAKKINDA
Girişimci bir araştırma üniversitesi
olma vizyonuyla 2007 yılında
kurulan Özyeğin Üniversitesi (ÖzÜ),
bünyesinde yer alan 6 fakülte, 3 enstitü,
2 yüksekokul ve 10 adet araştırma
merkezi ile eğitim ve araştırma
faaliyetlerini sürdürmektedir. 2021
yılı itibariyle ÖzÜ, 7769 lisans ve 686
lisansüstü, 207 doktora öğrencisi ve
462 akademisyene sahiptir. TÜBİTAK
tarafından hazırlanan Girişimci ve
Yenilikçi Üniversite Endeksi (GYÜE)
sıralamasında 2012 yılından itibaren
en üst sıralarda yer alan ÖzÜ
bünyesinde, bugüne kadar 600’den
fazla araştırma projesi yürütülmüş
ve 125 milyon TL’nin üzerinde dış
kaynaklı araştırma desteği alınmıştır.
Araştırma faaliyetlerinin bir çıktısı
olarak ÖzÜ bünyesinde toplam 276
adet patent başvurusu gerçekleştirilmiş
ve 95 patent ile 2 faydalı model
tescil edilmiştir. Sosyal Bilimler’den
Mühendislik Bilimleri’ne kadar çok
farklı alanlarda yürütülen araştırma
konularına örnek olarak; Aydınlatma
ve Enerji Teknolojileri, Cinsiyet Eşitliği,
Mekanik ve Termal Teknolojiler, Göç,
Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Afet
Yönetimi, Sağlık ve Gıda Teknolojileri,
Planlama, Endüstriyel Uygulamalar,
Sürdürülebilirlik, Yapı Malzemeleri
ve Eğitim Teknolojileri verilebilir.
Bugüne kadar İstanbul Kalkınma Ajansı
tarafından fonlanan 13 projeye de ev
sahipliği yapan ÖzÜ, 2021 yılı Mali
Destek Programları kapsamında ortak
ve yürütücü olarak toplamda 14 proje
başvurusu sunmuştur.
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LE ANL AB AK ADEMIDEN
G IRIŞIME YENILIKÇI
DÖNÜŞÜM PROG R A MI
PROJE HAKKINDA
LeanLab Akademiden Girişime Yenilikçi
Dönüşüm Programı İSTKA 2018 yılı
Girişimcilik Mali Destek Programı
çağrısı kapsamında Ekim 2018 ile
Nisan 2020 tarihleri arasında Özyeğin
Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi
ortaklığında yürütülmüştür.

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
Özyeğin Üniversitesi
İşletme Fakültesi
P RO J E O R TAĞ I
Boğaziçi Üniversitesi
P RO J E IŞ T I R A KÇI L E R I
ACT İnovasyon ve
Yönetim Danışmanlığı
A.Ş., BUBA BÜMED
Yönetim Danışmanlığı
A.Ş., İhsan Doğramacı
Bilkent Üniversitesi, TED
Üniversitesi, Teknopark
İstanbul A.Ş.
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
1.179.750,00 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%75
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
884.812,50 TL
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Program İSTKA 2018 yılı Girişimcilik
Mali Destek Programı kapsamında
ilan edilen önceliklerden “Teknoloji,
yenilik ve yaratıcılık odaklı girişimciliğin
desteklenmesi amacıyla girişimlerin
finansmana erişiminin, hızlı
büyümesinin ve uluslararasılaşmasının
sağlanması için işbirliğine dayalı,
sürdürülebilir destek mekanizmalarının
kurulması ve geliştirilmesi.” önceliği
çerçevesinde hayata geçirilmiştir.
18 ay boyunca devam eden LeanLab
kapsamında hedef grupta yer alan
akademisyen ve doktora öğrencilerinin
yalın girişimcilik metodolojisine dayalı
olarak eğitilmesi yoluyla girişimlerini
oluşturmaları ve / veya geliştirmelerine
yönelik eğitim, mentorluk ve
danışmanlık destekleri sunulmuştur.
Ticarileşme potansiyeline sahip fikri
mülkiyet temelli bir teknolojisi ya da
hızlıca pazara erişebilecek iş fikri olan
akademisyen ve doktora öğrencilerinin
desteklendiği bu program ile akademik
girişimcilik özendirilmiş, üniversiteler
içindeki girişimcilik ekosistemi yeni bir
programla güçlendirilmiştir.

G İRİŞİMCİLİK

PRO JENIN
A M ACI

Girişimlerin
finansmana
erişimini, hızlı
büyümesini ve
uluslararası pazara
çıkması için
işbirliğine dayalı,
sürdürülebilir
destek
mekanizmaları
kurmak ve
geliştirmek.

Program kapsamında yürütülen
çalışmalarla ulusal ve uluslararası fon
kaynakları tarafından finanse edilen
temel araştırma projelerinin ekonomik
ve toplumsal faydaya dönüşmelerinin
hızlanmasına katkı sağlanmış ve
üniversiteler arasında girişimcilik
odağında işbirliğini arttırmaya yönelik
adımlar atılmıştır.
• Program kapsamında toplamda
23 kurumla ortaklık ve işbirliği
yapılmış, 25 adet bilinçlendirme
ve yaygınlaştırma faaliyeti
gerçekleştirilmiş ve 3 farklı eğitim
döneminde toplamda 155 saat eğitim
gerçekleştirilmiştir.
• Leanlab projesi kapsamında 22
akademik girişimcinin girişimcilik
yolculuğu desteklenmiştir.
• Ticarileşme potansiyeline sahip
fikri mülkiyet temelli bir teknolojisi
ya da hızlıca pazara erişebilecek iş
fikri olan akademisyen ve doktora
öğrencilerinin desteklendiği bu
program ile akademik girişimcilik
özendirilmiştir.
• Programdan mezun 5 akademik
girişimci farklı kamu desteklerinden
faydalanarak şirketlerini kurmuştur.
Şirketleşen girişimciler ürünlerini
ticarileştirmenin yanı sıra farklı
özel ve kamu kurumları tarafından
sağlanan desteklerle yeni projelere
imza atmışlardır.

• Program kapsamında 2 farklı Demo
Day etkinliği gerçekleştirilmiş
ve böylece girişimcilerin yatırım
ekosistemi temsilcileriyle buluşmaları
sağlanmıştır.
• Program kapsamında akademik
girişimciliği destekleme alanında
yurtdışındaki iyi bir uygulama
örneğinin ülkemiz şartlarına başarılı
bir şekilde uyarlanması sağlanmıştır.
• Katılımcılar LeanLab Programı ile
edindikleri yeni ve geliştirdikleri
mevcut yetkinlikleri ile önemli
çalışmalara imza atmışlardır.
Programa katılım gösteren seçkin
akademisyen, araştırmacı ve doktora
çalışmalarını sürdüren paydaşlardan
örnek profiller aşağıda paylaşılmıştır.
Dr. Aslı ZULUĞ
Özyeğin Üniversitesi öğretim
üyesi Dr. Aslı Zuluğ Uluslararası
Kadın Girişimcileri Destekleme
Fonu tarafından düzenlenen 13.
Uluslararası Kadın Girişimciler
Yarışması kapsamında Türkiye adına
aday gösterilmiş ve sağlıklı beslenme
alanındaki girişimi ‘PACHA: Doğal
Kolajen ve Protein Cipsi’ ile ödül almaya
hak kazanmıştır. Dr. Aslı Zuluğ kurucusu
olduğu ve Türkiye’nin ilk doğal kolajen
ve protein cipsi PACHA markasının da
üreticisi olan Guru Sağlıklı Gıda, Nisan
2021’de tamamladığı ilk yatırım turunda
2,5 milyon dolar değerleme ile yatırım
aldı.
Dr. Fatih KOCABAŞ
Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Dr.
Fatih Kocabaş çeşitli kanser türlerine
yönelik yenilikçi ilaç teknolojileri
geliştirdiği girişiminin yanı sıra COVİD19
salgını sürecinde oluşturduğu yeni
markası ve ürün grubu ile Korona
salgını ile mücadeleye yönelik tanı
ve ilaç teknolojileri geliştirmiş ve hızlı
bir şekilde ticarileştirmiştir. Bununla
beraber AB Horizon KOBİ desteğini
3275 Avrupa şirketi arasından 17.
ve Türkiye 1.si olarak 2019 yılında
kazanmıştır.
Dr. Berat HAZNEDAROĞLU
Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi
Dr. Berat Haznedaroğlu mikroalg ve
siyanobakterilerin sistem biyolojileri
üstünde yürüttüğü çalışmalarıyla gıda,
ilaç, enerji, ve çevre alanlarında ürün
ve uygulama geliştirme çalışmalarını
hızlandırmıştır.

Alg yosun tabanlı fonksiyonel gıda
projesi kapsamında kamu destekli
olarak şirket kuruluşunu gerçekleştirmiş
ve ayrıca yosun biyorafinerisi alanında
yaptığı çalışmalarıyla ülkemizin petrole
bağımlılığını azaltmada etkili olabilecek
çalışmalara imza atmıştır.
LeanLab kapsamında yukarıda
tanımlanan somut çıktıların yanı sıra bir
dizi soyut çıktı da elde edilmiştir.

23
Proje kapsamında
ortaklık ve işbirliği
yapılan kurum sayısı

Program katılımcı araştırmacı
ve akademisyenlerin akademik
tatminlerinin yükselmesine katkı
sağlanmıştır. Program aracılığı ile
girişimcilik ekosistemine nitelikli
girişimcilerin dâhil olmasına aracı
olunmuştur. 18 ay boyunca yürütülen
program proje ortaklarının proje
yönetim kapasitelerinin gelişimine katkı
sağlanmıştır.
Son olarak LeanLab Programı
aracılığı ile akademik girişimcilik
dikeyi gündemde tutulmuş ve başta
üniversitelerde olmak üzere bu
alandaki farkındalığın artmasına katkı
sağlanmıştır.
KURUM HAKKINDA
Girişimci bir araştırma üniversitesi
olma vizyonuyla 2007 yılında
kurulan Özyeğin Üniversitesi (ÖzÜ),
bünyesinde yer alan 6 fakülte, 3 enstitü,
2 yüksekokul ve 10 adet araştırma
merkezi ile eğitim ve araştırma
faaliyetlerini sürdürmektedir.
2021 yılı itibariyle ÖzÜ, 7769 lisans ve
686 lisansüstü, 207 doktora öğrencisi
ve 462 akademisyene sahiptir. TÜBİTAK
tarafından hazırlanan Girişimci ve
Yenilikçi Üniversite Endeksi (GYÜE)
sıralamasında 2012 yılından itibaren en
üst sıralarda yer alan ÖzÜ bünyesinde,
bugüne kadar 600’den fazla araştırma
projesi yürütülmüş ve 125 milyon TL’nin
üzerinde dış kaynaklı araştırma desteği
alınmıştır.
Araştırma faaliyetlerinin bir çıktısı
olarak ÖzÜ bünyesinde toplam 276
adet patent başvurusu gerçekleştirilmiş
ve 95 patent ile 2 faydalı model tescil
edilmiştir.
Bugüne kadar İstanbul Kalkınma Ajansı
tarafından fonlanan 13 projeye de ev
sahipliği yapan ÖzÜ, 2021 yılı Mali
Destek Programları kapsamında ortak
ve yürütücü olarak toplamda 14 proje
başvurusu sunmuştur.
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ATÖLYE ÜSKÜDAR

G İRİŞİMCİLİK
Temel Programlar:

PRO JENIN
A M ACI

PROJE HAKKINDA
Proje için gerçekleştirilen mevcut
durum analizinde ticaret ve ekonomi
merkezi olma potansiyeline sahip olan
Üsküdar’ın bu potansiyelini yeterince
kullanamadığı tespit edilmiştir.
Bu potansiyeli kullanmak ve hatta
avantaja dönüştürmek için girişimcilik
ve istihdam alanlarına yönelim
sağlandı. Bu kapsamda ilçede yeni
girişimlerin kurulmasını kolaylaştırmak,
girişimcilerin büyüyüp gelişmesine
imkân verecek ortamlar hazırlamak,
nitelikli ve sorumlu girişimciliği
yaygınlaştıracak faaliyetler düzenlemek
yüksek öneme sahiptir.

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
Üsküdar Belediyesi
P RO J E O R TA K L A R I
Üsküdar Kaymakamlığı,
Türk-Alman Üniversitesi
P RO J E IŞ T I R A KÇI L E R I
KOSGEB İstanbul
Anadolu Yakası
Müdürlüğü, İstanbul
Melek Yatırımcı Merkezi
A.Ş., Mentornity Bilişim
A.Ş.
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
1.740.410,00 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%72,50
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
1.261.812,81 TL
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Üsküdar’da ve yakın çevresinde
Türkiye’nin en önemli üniversiteleri
arasına girebilecek 8 farklı üniversite
bulunmaktadır. Bu üniversitelerden
mezun olan öğrenciler ile Üsküdar’da
yaşayan girişimcilerin faydalanması
için fiziki ve teknik altyapıya sahip
ortamlar oluşturulması ihtiyacı ortaya
çıkmıştır. Özellikle öğrencilere öğrenim
gördükleri ve sosyal ilişkilerini inşa
ettikleri çevrede ticari potansiyeli
kullanma imkânı verilmesi önemliydi.
Bu sebeplerle merkezi ve yaşayan bir
lokasyonda bir kuluçka, inovasyon
merkezinin kurulması ile bir ekosistem
oluşturulmuş, girişimcilerin yatırım
maliyetleri azaltılmış, sürekli eğitim
mantığıyla girişimcilerin eğitim alması
sağlanmıştır. Bunun yanında proje
kapsamında kurgulanan ekosistem
endüstri 4.0 uygulamaları temelinde
bir yapıya sahiptir. Atölye Üsküdar
endüstri 4.0 teması ile hayata geçirilmiş
ve sanayinin yeni nesil teknolojiler ile
dönüşümüne önemli bir katkı sağlaması
hedeflenmiştir.

Endüstri 4.0 teması
ile kurulan Atölye
Üsküdar’ın amacı,
Yeni girişimlerin
kurulmasını
kolaylaştırmak,
girişimcilerin
büyüyüp
gelişmesine imkân
verecek ortamlar
hazırlamak,
nitelikli ve sorumlu
girişimciliği
yaygınlaştıracak
faaliyetler
düzenlemek.
Proje kapsamında girişimciler için
ofisler, gerçekleştirilecek eğitimler
için interaktif sınıflar ve yeni nesil
teknolojilere yönelik Ar-Ge projelerinin
hayat bulduğu bir laboratuvar olmak
üzere üç temel alan kuruldu. Bu
doğrultuda projenin amaçları şu şekilde
sıralanabilir;
• Nesnelerin interneti, hizmetlerin
interneti, yapay zekâ, otonom
sistemler, sanal/artırılmış gerçeklik
vb. yeni nesil teknolojileri temel alan
tematik bir Girişimcilik – Kuluçka
Merkezinin kurulması,
• Projede özgün bir yaklaşım ortaya
koyularak teknik-teknolojik altyapı
için bir Fab-Lab kurulması,
• Yeni girişimcilerin ortaya çıkarılması,
girişimciliğin kariyer alternatifi olarak
sunulması, mevcut girişimlerin
niteliklerinin artırılması, bireylerin
yaratıcı ve yenilikçi yönlerinin ön
plana çıkarılması, uygulama odaklı
eğitimlerin verilmesi,
• Girişimciler, profesyoneller,
akademisyenler ve öğrencileri aynı
ekosistemde toplayarak girişimcilik
kültürünün güçlendirilmesi ve
yaygınlaştırılması.

Girişimcilik Programı
Girişimcilik programı temel ve
ileri seviye olmak üzere iki farklı
fonksiyonda hayata geçirilmiştir. Bunlar:
• Temel Seviye Girişimcilik Programı:
IDEATHON: IDEATHON Lise ve
IDEATHON Üniversite olmak üzere
iki programdan oluşmaktadır.
IDEATHON Lise farkındalık odaklı
eğitimleri kapsamaktadır. IDEATHON
Üniversite Programına kabul edilen
girişimciler proje fikirleri olması
halinde 3 ay boyunca ATÖLYE
ÜSKÜDAR Üyesi olmaya hak
kazanmıştır. Program kapsamında
her bir öğrenci topluluğuna 2 saatlik
eğitim ile temel girişimcilik eğitimi
verilmektedir.
• İleri Seviye Girişimcilik Programı:
Mevcut fikrini geliştirip, yatırımcı
ile buluşmak isteyen girişimciler 6
altı ay boyunca ATÖLYE ÜSKÜDAR
Girişimcilik Programı Üyesi olmaya
hak kazanmışlardır. Eğitimler
uzaktan online eğitim altyapısı ile
gerçekleştirilmiştir. Eğitimi alan
girişimci adayları eğitim sonunda
girecekleri sınavdan yeterli puanı
alması halinde uygulamalı bir şekilde
girişim fikirlerini geliştirmek için
mentörlük ve danışmanlık desteği
almışlardır.
Fab-Lab Giriş Atölyesi Programı
Fab-Lab Giriş Eğitimleri Lise, Lisans,
Akademi, Özel Sektör Çalışanları ve ilgili
Kişilere, Kendin Yap teması ile uzaktan
eğitim şeklinde verilmektedir.

Bunun yanında girişimcilerimizin
eğitim sonrası ekipman kullanımına
müsaade edilmiş, FABLAB de bulunan
ekipmanları uygulamalı bir şekilde
kullanmaları sağlanmıştır. Giriş Atölyesi
Fab-Lab için kılavuzluk edecek
niteliktedir.
Fab-Lab Atölyesi Programı
Akademisyenler, profesyoneller,
start-up girişimcilerin kullanımı
için randevulu sistemle açık kaynak
metodolojisi ile kullanıma sunulan
alandır. Bu kapsamda Atölye Üsküdar
FABLAB Programı üç başlıkta hizmet
vermektedir. Bunlar;

949
Proje kapsamında
girişimcilik eğitimi
verilen kişi sayısı

• FABLAB Yarışma Programı:
Ulusal uluslararası yarışmalara
katılım sağlamak isteyen takımların
ücretsiz bir şekilde kullanımına açılan
alan ATÖLYE ÜSKÜDAR kontenjan
ve doluluk oranlarına göre hizmet
vermektedir.
• Bitirme Tezi Programı:
Üniversitelerin Mühendislik Fakültesi
ile yapılacak işbirliği ile lisans ve
yüksek lisans öğrencilerinden
fakültelerin uygun gördüğü projelerin
Fab-Lab de hayata geçirilmesi
hedeflenmiştir.
Proje kapsamında teknoloji, inovasyon,
Ar-Ge ve girişimcilik alanında işlevlerine
ve hedef kitle fonksiyonlarına göre
sınıflandırılmış bir konseptle kurulan
Atölye Üsküdar yeni nesil teknolojilerin
geliştirilmesi odaklı; teknik ve teknolojik
altyapıya sahip bir girişim merkezidir.
KURUM HAKKINDA
Üsküdar Belediyesi 1984 yılında
kurulmuştur. Doğuda Ümraniye,
güneyde Kadıköy, batı ve kuzeybatıda
İstanbul Boğazı, kuzeyde Beykoz ve
kuzeydoğuda ise Ataşehir ilçeleri
ile komşudur. Kurumumuza ait 58
adet hizmet binası bulunmaktadır. 6
başkan yardımcısı ve 28 müdürlük
ile hizmet verilmektedir. Belediyemiz
çalışmalarını başta Belediye Kanunu
olmak üzere; İmar Kanunu, Büyükşehir
Belediyesi Kanunu, Kadastro Kanunu,
Kamulaştırma Kanunu, Gecekondu
Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu,
Kabahatler Kanunu, Kıyı Kanunu,
Boğaziçi Kanunu, Yapı Denetimi
Hakkında Kanun, Belediye Gelirleri
Kanunu ile ilgili diğer mevzuat
hükümlerine uygun olarak yürütür.
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SAĞLIK GIRIŞIMLERININ
KÜRESEL PA Z AR A
ERIŞIMI
PROJE HAKKINDA

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
Acıbadem Mehmet Ali
Aydınlar Üniversitesi
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
1.260.331,42 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%75
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
945.248,56 TL
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Proje kapsamındaki temel hedef
öncelikle İstanbul basta olmak üzere
Türkiye sağlık sektörü girişimcilerinin
uluslararası pazarda yer alması,
ülkemizde üretilen katma değerli
bilginin, hizmet ve ürünlerin yurtdışı
pazarlarda da yer almasını sağlayarak
sağlık sektörü girişimlerinin ölçek
büyüterek hızlandırılmasıdır. Projenin
temelde iki ana amacı bulunmaktadır.
Bunlardan biri girişimcilerimizin
küresel pazar hakkında eğitim ve
mentorlukler ile bilgilendirilmesi
sonrasında belirlenen ülkelere ziyaretler
gerçekleştirilerek oradaki ekosistem
paydaşları ile görüştürülmesiydi.
Tüm bu faaliyetlerimiz sonucu Step
Up yarışması ile kazanan 3 girişimci
Singapur IPI fuarına, 3 girişimci
Londra’ya götürülmüştür, 3 girişimci
ise Hollanda’da düzenlenen Health
Valley Netherlands fuarına online
katılım sağlamıştır. Toplamda 336 saat
süren global hızlandırıcı eğitimlerine
ve mentorluklerine 549 girişimci
katılmıştır. Bu girişimciler arasında
13 tanesi Step Up yarışmasına
katılım sağlamıştır ve Step Up jürisi 9
girişimcinin global pazarlara erişimi
için desteklenmesine karar vermiştir.
Singapur ve İngiltere gezileri sonucu
elde edilen en önemli somut çıktılardan
biri Step Up İngiltere programımıza
katılmaya hak kazanan Albert Health,
bu programda ziyaret edilen Wayra

G İRİŞİMCİLİK

549

PRO JENIN
A M ACI

Global hızlandırıcı
eğitim ve
mentorluklerine
katılan girişimci sayısı

Türkiye
sağlık sektörü
girişimcilerinin
uluslararası
pazarda yer alması,
ülkemizde üretilen
katma değerli
bilginin, hizmet ve
ürünlerin yurtdışı
pazarlarda da yer
almasını sağlamak.

UK ile yaptığı görüşmeler neticesinde
Novartis UK in ve Wayra UK in ortak
düzenlediği Londra’daki Health Hub
2020 programına kabul almıştır. Bu
kapsamda 85.000 dolarlık yatırım alan
Albert, ayrıca Novartis ile birlikte NHS in
National Health Service Covid sonrası
dönemdeki problemlerine yönelik
çözüm geliştirecektir. Diğer bir başarılı
somut çıktı ise Step Up Singapur
programımıza katılmaya hak kazanan
girişimcimiz Eren Cengiz, bu program
sayesinde tanıştığı Hong Kong’da
faaliyet gösteren hastaneler grubu New
York Medical Group NYMG’a SpinaTrak
Spinal Dekompresyon Cihazını satarak
ilk ihracatını gerçekleştirmiştir.
Projenin ikinci ana amacı ise
İstanbul’un girişimcilik ekosistemi
olarak tanınırlığını arttırmak ve global
ekosistem ile aramızda sağlam bir

network kurabilmektir. Bu kapsamda;
üniversitemiz tarafından 25-26 Eylül
2020 tarihinde Türkiye’deki ilk sağlık
girişimciliği alanında global bir zirve
olan HECCO (Health Ecosystem
Conference) gerçekleştirilmiştir. Bunun
yanı sıra sağlık girişimciliği ile ilgili
tüm paydaşları bir araya topladığımız
HECOP (Health Ecosystem Platform)
hayata geçirilmiştir. Acıbadem
Üniversitesi Kuluçka Ekibi olarak da
katılım sağladığımız yurtdışı seyahatler
ile birçok kurum ve kuruluş ile
görüşmeler gerçekleştirilerek Türkiye ve
Avrupa arasında bir girişimcilik köprüsü
oluşturulmaya başlanmıştır.
HECCO 2020 Etkinliğine yurtiçinden
261 kişi, Yurt dışından 117 kişi
katılım göstererek toplamda 378 kişi
katılmıştır. 4 farklı panel, 5 keynote
konuşmacısı ve 6 girişimci sunumunun
yapıldığı konferans 2 gün boyunca
devam etmiştir. Bu 2 gün boyunca
aynı zamanda 5 farklı B2B odasında
da girişimci-yatırımcı görüşmeleri
düzenlenmiştir. Küresel çapta sağlık
ekosisteminin içerisinde yer alan
önemli isimler etkinlikte bir araya
gelmiş ve sağlık endüstrisi ilgili her yıl
gündeme gelen ve trend olan konulara

odaklanılmıştır. Health Ecosystem
Platform içerisine girişimci, yatırımcı ve
mentorleri de dahil etmeye başlamıştır.
Toplam görüntülenme sayısı; 6716’ya ,
88 kullanıcı 42 girişime ulaşmıştır.
KURUM HAKKINDA
Acıbadem Üniversitesi Kuluçka
Merkezi Türkiye’de sağlık dikeyinde
kurulan ilk kuluçka merkezidir. 2017
yılından bu yana sağlık girişimcilerinin
ticarileşmesi için birçok destek ve
imkan sunmaktadır. Bunlar Acıbadem
Üniversitesi’nin araştırma altyapısı
ve alanında uzman akademisyen
kadrosundan danışmanlık desteği, açık
ofis alanı, sağlık dikeyine odaklanmış
eğitim ve mentorluk programları,
Acıbadem Sağlık Grubu’na ait altyapı
desteği, klinik ve preklinik çalışmalar
gibi birçok imkan girişimcilere
sunulmaktadır. Bugüne dek 200’ün
üzerinde girişimciye destek verilmiş
olup birçoğuna da bizzat Acıbadem
Üniversitesi tarafından ayni ve
nakdi yatırım yapılmıştır. Acıbadem
markasının 1991 yılından bu yana sağlık
alanındaki bilgi birikimini ve uzmanlığını
girişimciler ile paylaşmak ve katma
değerli ürünler ortaya çıkarabilmek en
büyük amacımızdır.
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ÇOCUKL AR VE
GENÇLER
M ALİ DES TEK PROG R A MI
2018 yılı Çocuklar ve Gençler
Mali Destek Programı kapsamında
31 adet projeye toplamda 28.054.451,12 TL
bütçe desteği sağlanmıştır.
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YA R A R L A N I CI N I N
ADI
Çatalca Kaymakamlığı

A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%90
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
947.390,00 TL
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Yapılan bu görüşmelerde tıbbi destek
ihtiyacı bulunan danışanlar; Çatalca
Kaymakamlığı tarafından projeye tahsis
edilen araç ile AMATEM’lere götürülmüş
ve uygun tedavi hizmetinin alması, takip
görüşmelerinin de gerçekleştirilmesi
proje ekibi tarafından sağlanmıştır.
Bu noktada maddi durumu yetersiz
olan danışanlara proje ortaklarımızdan

Çatalca Kaymakamlığı ilçenin en
büyük kamusal birim amirliğidir. Bütün
ilçedeki kamu kurumları kurumumuza
bağlıdır. Kanun ve yönetmeliklere
uygun olarak ilçenin kamu düzenini
sağlar. Kaymakamlığımız 2010 yılından
beri projeler üretmekte ve başarı ile
uygulamaktadır. Özellikle ilçemizin
dezavantajlı durumda olmasından dolayı
projelere ihtiyacı bulunmaktadır. Çatalca
Kaymakamlığı proje lideri olarak ilçenin
top yekün bağımlılıkla mücadelesi için
ilçemizde bulunan Bağımlılıkla Mücadele
Merkezimizin donanımını sağlamış,
yüksek risk altındaki gençlerin bağımlılık
davranışına geri dönmelerini önleyecek
izleme ve destek mekanizmalarını
oluşturmuş ve gençlerin özgüven ve
motivasyonunu artıracak faaliyetlerde
bulunmuştur. Çatalca Kaymakamlığı
ve Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’
nün 2015 yılında birincil müdahale
ile ilçemizde uyguladığı Çatalca’nın
Bağımlılıkla Mücadele Programı Başlıyor
Projesi kapsamında edindiği bilgi,
tecrübe ve uygulamalar, bu projemizde
bize avantaj sağlamıştır. Ayrıca 2017
yılı Mayıs Aralık aylarını kapsayan
Çatalca Kaymakamlığı’ nın yürüttüğü ve
İstanbul Çocukları Vakfı’ nın desteklediği
“Çatalca’ nın Bağımlılıkla Mücadele
Programı Başlıyor” projesi ile devam
eden çalışmalar kapsamında, 10- 18
yaş arasındaki gençler ergenlik dönemi
ve zararlı alışkanlıklar konusunda
bilgilendirilmiş ve gençlere aynı
konularda rehber öğretmen tarafından
psikolojik destek sağlanmıştır.

ÇATALCA İLÇE
ÇATALCA
İLÇESAĞLIK
SAĞLIK
MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜ

19 2 6

AL

K EĞİT İM

E R K E Zİ

S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
1.064.390,00 TL

KURUM HAKKINDA

M

P RO J E IŞ T I R A KÇI L E R I
Çatalca Emniyet
Müdürlüğü, Çatalca
İlçe Sağlık Müdürlüğü,
Türkiye Yeşilay Cemiyeti
Çatalca Şubesi

Çatalca Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Merkezi aracılığı ile ayni
ve nakdi destek sağlanmış; böylelikle
kişilerin tedavilerinin aksamaması
sağlanmıştır. Aynı zamanda hedef
grubun ailelerine yönelik olarak da aile
görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Bu
ailelerin, belirlenen bağımlılık gruplarına
yönelik özel olarak hazırlanan ve belirli
periyotlarla devam eden eğitimlere
katılımları doğrultusunda; bağımlı ya
da risk grubunda bulunan çocuklarına/
eşlerine ne yapmaları gerektiği ne
yapmamaları gerektiği, bağımlı
kişilerin ruhsal ve fiziksel ihtiyaçları,
bağımlılığın iyileşme süreçleri, aile içi
iletişimi arttırma yolları konularında
bilgi sahibi olmaları sağlanmıştır.
Bağımlılıkta temiz kalınan süreyi
arttırmak gençlerimizin boş vakitlerini
daha kaliteli geçirmelerini sağlamak aynı
zamanda da kişilik gelişimine yardımcı
olmak amacı ile spor, müzik, el işçiliği ve
grafik alanlarında meşguliyet terapileri
projemiz tarafından uzman eğiticiler
önderliğinde ücretsiz olarak verilmiştir.
Aynı zamanda hedef grubun merakını
ve ilgisini toplumsal, sosyal, ve tarihi
olaylara kanalize edebilmek; yaşama
arzusuna çevirebilmek aynı zamanda
da farklı bakış açıları kazandırabilmek

Aynı zamanda bağımlılık geliştiren
hedef kitlenin de bağımlılıktan
kurtulmasına yönelik müdahale
programı gerçekleştirilmiş; bu noktada
da kendilerine ve ailelerine hizmet
verme, bilinçlendirme noktasında aktif
rol oynanmıştır.

İ

P RO J E O R TA K L A R I
Çatalca İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü,
Çatalca Kaymakamlığı
Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakfı,
Çatalca Halk Eğitimi
Merkezi Müdürlüğü,
Büyükçekmece Rehberlik
ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü

Çatalca Kaymakamlığı’nın yürüttüğü ve
İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği
“Gençliğine ve Geleceğine Sahip Çık”
projesi 01.10.2018 tarihinde başlayan,
ve 18 ayda faaliyetlerini tamamlamış;
bağımlılığa ilişkin bir müdahale
projesidir. Proje’nin amacı Çatalca
ilçesinde, bağımlılık konusunda yüksek
risk grubunda yer alan, 15-29 yaş
aralığındaki gençlerimizin birincil ve
ikincil hizmetler kapsamında; bilişsel,
psikolojik ve sosyal gelişimlerinin,
toplumsal entegrasyonlarının ve
iyi olma hallerinin arttırılmasıdır.
Bu amaç doğrultusunda; hedef
kitlemizi belirlemek ve proje tanıtımını
gerçekleştirmek amacı ile Çatalca
ilçesinde bulunan ortaokul ve liseler,
muhtarlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlar
ziyaret edilmiştir. Projede görev alan
uzmanlar, hedef kitlenin iyi oluşunu
sağlamak, bağımlılık risk faktörlerini
belirlemek, kaymayı önlemek gibi
konularda hedef kitle ile proje
merkezinde bireysel ve grup görüşmeleri
gerçekleştirmiştir.

Hedef kitlede risk grubunda bulunan
gençlerin meşguliyet terapileri, geziler,
eğitimler doğrultusunda herhangi bir
bağımlılık geliştirmemeleri, ihtiyaç
halinde de merkezden destek almaları
hedefine ulaşılmıştır.

Proje kapsamında
destek verilen
genç sayısı

H

PRO JE
KÜNYE SI

2015- 2016 yılları arasında Çatalca
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
yürütülen; İstanbul Kalkınma Ajansı
tarafından desteklenen “Çatalca’nın
Bağımlılıkla Mücadele Programı
Başlıyor” projesinde ilçemize
kazandırılan merkezin psikolojik destek
anlamında eksik olduğu saptanmış; bu
anlamda da hem merkezin işlevselliğini
arttırmak, hem de psikolojik destek
hizmetlerini sürekli hale getirip,
güçlendirebilmek amacı ile “Gençliğine
ve Geleceğine Sahip Çık” projesine
ihtiyaç duyulmuştur.

Çatalca ilçesindeki
15-29 yaş arası
bağımlılık
konusunda yüksek
risk altındaki
gençlerimizin
birincil ve
ikincil hizmetler
kapsamında;
bilişsel, psikolojik ve
sosyal gelişimlerini,
toplumsal
entegrasyonlarını
ve iyi olma hallerini
artırmak.

154

T AL CA

PROJE HAKKINDA

PRO JENIN
A M ACI

amacı ile 7 adet gezi düzenlenmiştir.
Çatalca halkına yönelik; bağımlılık
risk faktörlerinden şiddet ve istismar
konularında farkındalık oluşturmak
amacıyla ‘Çocuk ve Gençlere Uygulanan
Şiddet ve İstismar’ ve bağımlılığın
gelişimine neden olan etmenler
konusunda aileleri bilinçlendirmek üzere
‘Gençleri Ergenlik Döneminde Zararlı
Alışkanlıklara Sevk Eden Davranışlar’
konulu seminerler alanlarında uzman
kişilerce verilmiştir. Yapılan faaliyetler
doğrultusunda 107 gence ulaşma hedefi
bulunan projede 154 gence psikolojik,
sosyal, tıbbi konularda destek olunmuş
ailelerinin bilinçlenmesi sağlanmıştır.

ÇA

G ENÇLIĞINE VE
G ELECEĞINE
SAHIP ÇIK

ÇOCUKL AR VE G ENÇLER
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UMUT DOLU
ÇOCUKL AR

KURUM HAKKINDA

YA R A R L A N I CI N I N
ADI

• Ulaşım aracı temini

Çatalca İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü

• Hedef kitlemizin ziyaret edilerek
ihtiyaç analizlerinin oluşturulması

P RO J E O R TA K L A R I

• Proje ortakları ve istirakçileri ile
bir araya gelip görev paylaşımının
belirlenmesi

Çatalca Kaymakamlığı,
Çatalca Halk Eğitimi
Merkezi, Büyükçekmece
Rehberlik ve Araştırma
Merkezi Müdürlüğü
P RO J E İŞ T I R A KÇI L E R I
Çatalca İlçe Emniyet
Müdürlüğü, İstanbul
Çatalca İlçe Sağlık
Müdürlüğü
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
713.324,10 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%90
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
641.991,69 TL
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• Proje ekibinin oluşturulması

• Çatalca sığınmacı çocuklar toplumsal
uyum merkezinin açılması
• Merkezimizin açılış ve tanışma
yemeği
• Sığınmacı çocukların Türkçe
öğrenmelerine destek verilmesi
• Sığınmacı hakları ve sunulan
hizmetler konusunda destek verilmesi
• Sığınmacı çocukların fiziksel ve ruhsal
sağlıklarının desteklenmesi
• Sığınmacı çocukların ihtiyaçlarına
yönelik seminer ve panel
düzenlenmesi
• İlçemiz kamu personellerine
bilgi ve beceri geliştirici seminer
düzenlenmesi

• Sığınmacı çocuklara yönelik rehberlik
ve psikolojik destek eğitimlerinin
verilmesi
• Çocuklara yönelik iletişim eğitimi
• Çocuklar arasında gruplaşmalar
• Göç ve travmaya bağlı problemler
• Çocuklara problem çözme becerisi
kazandırılma eğitimi
• Çocuklarda dışlanma ve stresle basa
çıkma eğitimleri
• Sığınmacı çocuklara yönelik sosyal
ve kültürel aktivitelerin hayata
geçirilmesi

H

T AL CA

• Çatalca’nın Bağımlılıkla Mücadele
Programı Başlıyor Projesi
• Ödev Projesi(Özel Eğitim
Değerlendirme Bataryası)
• Egpis ( Erasmus Sport Avrupa Birliği
Projesi )

• Futbol kursu
• Basketbol kursu

• Umut Dolu Çocuklar Projesi

• Voleybol kursu

• Gençliğine ve Geleceğine Sahip Çık
Projesi

• Keman kursu

K EĞİT İM

Müdürlüğümüz görev ve
sorumluluklarına bağlı kalarak bir
çok projenin yürütücüsü veya
iştirakçisi konumunda bulunmaktadır.
Bünyesindeki güçlü proje ekipleri
sayesinde bir çok projeyi tamamlamış
ya da halen sürdürmektedir .Son
dönemlerde yürütülen bazı projelerimiz;

• Egpis 2 Projesi (Kızların Spor
Faaliyetlerine Katılımın Teşvik
Edilmesi)

• Gitar kursu

AL

E R K E Zİ

• Hazırlık dönemi

• Sığınmacı çocuklara yönelik şiddet
ve istismar konusunda anne-babalara
seminerler:, sığınmacılığı anlayabilme
paneli, sığınmacı çocukların
eğitimi konusunda eğitici eğitimi
düzenlenmesi:,

Proje kapsamında
destek verilen
çocuk sayısı

M

Proje Faaliyetleri

Çatalca ilçesindeki
7-15 yaş arası
risk altındaki 47
sığınmacı çocuğun
ebeveynlerinde
katılımı ile Türkçe
öğrenebilecekleri,
uyumlarını
kolaylaştırıcı
beceriler
edinebilecekleri;
suç, şiddet, istismar
konularında
bilinçlenerek,
zorunlu göçe
dayalı fiziksel ve
ruhsal sağlıklarının
iyileştirilip
toplumsal hayata
katılımlarını
desteklemek.

47

İ

Bölgemizde dezavantajlı durumda
bulunan sığınmacı çocukların
ebeveynlerinin bilişsel, psikolojik ve
sosyal gelişimlerinin desteklenerek,
toplum temelli hizmet altyapılarının
geliştirilme ihtiyacının gözlemlenmesi
sonucunda “Umut Dolu Çocuklar
Projesi”ne ihtiyaç duyulmuştur. Projemiz
Çatalca ilçesindeki 7-15 yaş arası
risk altındaki 47 sığınmacı çocuğun
ebeveynlerinin de katılımı ile Türkçe
öğrenebilmelerini, toplumsal uyumlarını
kolaylaştırıcı beceriler edinebilmelerini;
suç, şiddet, istismar konularında
bilinçlenerek, zorunlu göçe dayalı
fiziksel ve ruhsal sağlıklarının iyileştirilip
toplumsal hayata katılımlarının
desteklenmesini amaç edinmiştir.

Çatalca İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü,
Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapısı
içinde Millî Eğitim Bakanlığı’nın taşra
teşkilatında yer alan bir kurumudur.
Anayasa doğrultusunda oluşturulmuş bir
yapıya sahip, Milli Eğitim Bakanlığı’nın
taşra teşkilatındaki görevlerin
yürütülmesi, devletin politikalarının
kaymakamlık makamına bağlı olarak
gerçekleştirilmesi müdürlüğümüzün
sorumlulukları arasındadır. Bu
anlamda, taşra teşkilatında devletin
ve hükümet ile bakanlıkların temsilcisi
konumunda bulunan kaymakamlık
makamına karşı müdürlüğümüz birinci
derecede sorumludur. Millî Eğitim
Bakanlığının devlet adına üstlendiği
sorumluluğun yerine getirilmesi, kanun,
kanun hükmünde kararname, tüzük,
yönetmelik, yönerge, genelge ve emirler
doğrultusunda Millî Eğitim temel ilkeleri
çerçevesinde kendisine bağlı birimleri
izlemek, değerlendirmek ve geliştirme
yönüyle sorumlulukları İl ve İlçe Millî
Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği’nde
tanımlanmıştır.

ÇA

PRO JENIN
A M ACI
PROJE HAKKINDA

PRO JE
KÜNYE SI

ÇOCUKL AR VE G ENÇLER

ÇATALCA İLÇE
ÇATALCA
İLÇESAĞLIK
SAĞLIK
MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜ

• Bir Türküdür Öğretmenim Projesi
• Oyuncaksız Çocuk Kalmasın Projesi

• Ailelerde farkındalık ve duyarlılık

• Merkezimiz bünyesindeki sığınmacı
çocuklara yönelik kültürel gezilerin
düzenlenmesi:, projenin görünürlüğü
ve iletişimin oluşturulması

• Yaratıcı seminer düzenlenmesi

• Medya iletişim çalışmaları

• Çaba Projesi( Çatalcada Başarıyı
Artırma Projesi)

• Kamu-stk işbirliği perspektifinde
sığınmacılar semineri

• Basılı malzemeler

• İstanbul Masal Okulu Projesi

• Projenin iç değerlendirmesi ve
raporlaması

• Çekap Projesi (Çatalca Eğitimde
Kaliteyi Artırma Projesi)

• Öğretmeniyle Güzel İstanbul Projesi
• Robotik Kodlama Projesi
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ÇEKMEKÖY BILIŞIM VE
YAR ATICILIK
ATÖLYELERI / BİLYA
PROJE HAKKINDA

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
Çekmeköy Belediyesi
P RO J E O R TA K L A R I
Çekmeköy İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü,
Gelecekten Gelenler
Bilim ve Teknoloji
Derneği

Ülkemizde ve bölgemizde çocuk ve
gençlerin, yeteneklerine, ihtiyaçlarına
ve yönelimlerine uygun bilgi ve
deneyim paylaşımını esas alan; bireyin
ilgi, yetenek ve potansiyeline göre
farklılaştırılmış, bireyselleştirilmiş,
zenginleştirilmiş, hızlandırılmış
çoklu modellerin ülkemizde henüz
yeterli düzeyde düzeyde olmaması
ve bu bağlamda, Çekmeköy’de
yaşayan çocukların ve gençlerin
sosyo-ekonomik durumunu; eğitim,
sosyal çevre, çalışma hayatlarında
karşılaştıkları fırsatları, engelleri, sahip
oldukları olanakları ve sosyalleşme
tecrübelerini bulgulayarak, Çekmeköy
Belediyesi’nin geliştirmesi gereken
politikaları belirleme gerekliliğidir. Bu
maksatla, 2016 yılında 15-21 yas grubu
çocuk ve gençler ile yapılan “gençlik
sosyal faaliyet ihtiyaç araştırması” ilçede
çocukların ve gençlerin proje konusu
alanlarla ilintili yaşadığı sorun ve
ihtiyaçları ortaya koymuştur.
Projenin amacı; Çekmeköy’de 10-17
yaş grubundaki çocukların bilimsel
ve teknolojik eğitim ve uygulama
hizmetlerine erişimlerini artırarak
yenilikçilik ve yaratıcılık yeteneklerinin
geliştirilmesidir.

ÇOCUKL AR VE G ENÇLER
Proje Çıktıları

PRO JENIN
A M ACI

10-17 yaş
grubundaki
çocukların bilimsel
ve teknolojik eğitim
ve uygulamalara
erişimlerini
artırarak yenilikçilik
ve yaratıcılık
yeteneklerini
geliştirmek
2014-2023 İstanbul Bölge Planı
hedeflerine göre; küresel ekonomide
söz sahibi, yüksek katma değer üreten,
ÇOCUKLAR VE GENÇLER ekonomisi
buna uygun yetkinlik ve kabiliyetlere
sahip farkındalığı ve özgüveni yüksek
çocuklar ve gençlerin yetiştirilmesi
gerektirmektedir.
Belediyemiz bu doğrultuda,
Çekmeköy’deki çocukların ve gençlerin
yaratıcılıklarını ortaya çıkararak proje
üretmelerini, girişimde bulunmalarını
kendine hedef belirlemiş ve BİLYA
projesini geliştirmiştir.
Proje Faaliyetleri
• Hazırlık faaliyetleri
• Proje ekibi ve proje ofisinin kurulması
• Satın alma faaliyetleri

P RO J E İŞ T I R A KÇI S I

• Bilya merkezi ve bilgi evi & okul
atölyelerinin kurulması

Sağlık Bilimleri
Üniversitesi

• Tanıtım & bilgilendirme çalışmaları ve
hedef grup tespiti

S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ

• Eğitmen kapasite geliştirme eğitimleri

1.812.354,46 TL

• Biyotasarım atölyesi

A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%80,79
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
1.464.143,94 TL

• Atölye çalışmaları
• Robotik ve kodlama atölyesi
• Uzay ve havacılık atölyesi
• 3d tasarım atölyesi
• Proje geliştirme panayırları
• Psikolojik danışmanlık ve kariyer
geliştirme destek çalışmaları
• Psikolojik danışmanlık çalışmaları
• Kariyer danışmanlığı desteği
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Projenin en önemli çıktısı çocukların
yenilikçilik ve yaratıcılık yeteneklerini
geliştiren Çekmeköy BİLYA
bünyesindeki 4, 2 bilgi evindeki ve
2 okuldaki 4 olmak üzere toplam
8 atölyenin kurulmuş olması ve
sürdürülebilir eğitim ve uygulama
sistemidir.
Ulaşılan faydalar ise; Çekmeköy BİLYA
bünyesinde 4, bilgi evinde 2 ve 2 okulda
1’er olmak üzere, toplam 8 atölyenin
kurulmuş olması ve çocukların
inovatif ve yaratıcı yeteneklerini
geliştirmeleridir.
Ayrıca tanıtım filmi, broşürler, afişler,
yerel medya ilanları ve yaygın kitlesel
duyurular ile projenin görünürlüğü
artırılmıştır.
2000 çocuk ile ön görüşme sağlanarak,
320 çocuk merkezdeki, 240 çocuk
da okullardaki ve bilgi evlerindeki
atölyelere yönlendirilmiştir.

6 eğitmen ve öğretmen 48 saatlik
eğitmen eğitimi ile atölyelerde eğitim
verebilir duruma gelmiş ve proje
boyunca kesintisiz eğitim ve uygulama
faaliyetleri sürdürülmüştür.
320 çocuk 20 kişilik gruplar halinde,
merkezde kurulan robotik & kodlama,
uzay & havacılık, 3D tasarım, biyotasarım atölyelerinde, 3’er aylık 4 kur
halinde 48 saat eğitim alarak bilgi ve
becerilerini geliştirmiştir.

8
Proje kapsamında
kurulan
atölye sayısı

240 çocuk, 10 kişilik gruplar halinde 2
okul ve 2 bilgi evinde kurulan Robotik
& kodlama ve 3D Tasarım Atölyelerinde
3 er aylık 3 kur halinde 48 saat eğitim
alarak bilgi ve becerilerini geliştirdi.
560 çocuk 4 proje geliştirme panayırı ile
yaratıcılıkları doğrultusunda projelerini
geliştirmiş; diğer öğrencilerden,
ailelerden ve öğretmenlerden oluşan
izleyicilere sunmuş ve jüri karsısında
projelerini savunmuştur.
Psikologla yaptıkları bireysel
görüşmelerle 320 çocuk kendilerini
tanıma, aileleri ile pozitif iletişim kurma
ve toplumla sağlıklı entegrasyon
baslıklarında bireysel destek almıştır.
Kariyer danışmanı ile yapılan görüşme
ve grup çalışmaları ile 320 çocuk okul
ve meslek seçimini daha doğru yapabilir
duruma gelmiştir.
KURUM HAKKINDA
Çekmeköy Belediyesi 2009 yılında
kurulmuş bir İlçe Belediyesidir. Belediye
tarafından ilçe halkının mahalli
müşterek nitelikteki tüm ihtiyaçlarının
karşılanması için mevzuatla verilen
genel yetki ve imtiyazlar çerçevesinde
ve mevzuatta belirtilen genel görev ve
sorumluluklar alanı içerisinde faaliyet
alanları ve bu alanlarda belirlenmiş
hizmetler verilmektedir.
Belediyemizde birçok alanda
kurumsallaşma çalışmaları yapılmış
ve İç Kontrol mevzuatı çerçevesinde
İç Kontrol Sistemi kurulmuştur.
Kurumsallaşmaya katkı sağlaması ve
hizmetlerin daha etkin yönetilebilmesi
amacıyla ISO 9001:2015 Kalite, OHSAS
18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO
14001:2015 Çevre, ISO 10002:2014
Müşteri Memnuniyeti, ISO 27001:2013
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerini
içeren Entegre Yönetim Sistemi (EYS)
kurulmuştur ve bu Yönetim Sistemleri
işletilmektedir.
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ESENLER’ DE
M ADDE YI DEĞIL
HAYATI SEÇ
PROJE HAKKINDA
İstanbul Valiliği tarafından ilimizde
bağımlılıkla etkin mücadele edilmesi
amacı ile ‘’İstanbul Bağımlılıkla
Mücadele Stratejisi’’ oluşturulmuştur.
Bu strateji kapsamında
Kaymakamlığımızda Bağımlılık Danışma
Birimi kurulmuştur.
İlçemizde bağımlılıkla etkin mücadele
edilmesi amacı ile ’Esenler ’de Maddeyi
Değil Hayatı Seç Projesi’’ kapsamında
bağımlıların tespiti, tedavi ve
rehabilitasyon süreçlerini takip edecek
Mahalle Çalışma Birimleri ile bir Mobil
Yardım Ekibi oluşturulmuştur.

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
Esenler Kaymakamlığı
P RO J E O R TA K L A R I
İstanbul Valiliği,
Esenler İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü, Esenler
Belediyesi, Esenler
Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakfı,
Altınayak Gençlik ve Spor
Kulübü Derneği, Bağımsız
Yaşam Derneği
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
494.450,00 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%90
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
445.005,00 TL
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Proje kapsamında oluşturulan Mahalle
Çalışma Birimleri madde bağımlısı
gençlerin tespiti ve proje hakkında
bilgilendirme yapmak amacı ile ev
ziyaretleri gerçekleştirmiş olup,
Şubat- Temmuz 2019 tarihleri arasında
372 ev ziyareti yapılmıştır. Madde
bağımlısı gençlerin tedavi süreçlerini
takip etmek amacı ile oluşturulan Mobil
Yardım Ekibi; Şubat – Kasım 2019
tarihleri arasında toplam 125 kişinin
tedavi sürecinin yürütülmesinde görev
almıştır.
Proje kapsamında ailelere yönelik
psikolojik destek programları
düzenlenmiş olup, toplam 3 programa
104 kişi katılım sağlamıştır. İlçemizde
uygulanan proje kapsamında risk altında
bulunan gençlerin zararlı maddelerden
korunması için veli bilgilendirme
toplantıları düzenlenmiştir.
21 okulda düzenlenen veli
bilgilendirme toplantılarına toplam
557 velinin katılımı gerçekleştirilmiştir.
Esenler’de Maddeyi Değil Hayatı
Seç Projesi kapsamında tedavi süreçleri
yürütülen ve psikolojik destekleri verilen
madde bağımlısı gençlerin sosyal
hayata adaptasyonlarının sağlanması
amacı ile spor kulüplerinde spor
faaliyetlerine katılımları sağlanmıştır.
Proje kapsamında 51 gencin spor
kulüplerindeki faaliyetlere
katılımları sağlanmıştır.

ÇOCUKL AR VE G ENÇLER

PRO JENIN
A M ACI

Proje kapsamında
oluşturulan Mahalle
Çalışma Birimleri
madde bağımlısı
gençlerin tespiti
ve proje hakkında
bilgilendirme
yapmak.

İlçemizde uygulanan Esenler’de
Maddeyi Değil Hayatı Seç Projesi
kapsamında yapılan faaliyetler ile
aşağıdaki hedef gruba ulaşılmıştır.
• İlçemizde yaşayan ve tedavi süreçleri
yürütülen 16-29 yaş aralığındaki 125
madde bağımlısı genç
• Madde Bağımlısı gençlerin
aileleri(Bilinçlendirme/yaygınlaştırma
faaliyetine seminer, konferans, sergi,
çalış tay katılan kişi sayısı) 104 kişi
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Proje kapsamında
tedavi gören
bağımlı genç sayısı

• Kurumlar arası işbirliği toplantısına
katılan 200 kişi
• Okullardaki veli bilgilendirme
toplantısına katılan 557 kişi
• Spor Kulüplerindeki faaliyetlere
katılan 51 madde bağımlısı genç
• Risk altındaki gençlere ve çocuklara
yönelik hizmet kapasitesi geliştirilen
kurum sayısı 2

KURUM HAKKINDA
Esenler Kaymakamlığı bünyesinde
kurulan Avrupa Birliği Projeler Bürosu
ilçemizdeki çocuk, genç, engelli, yaşlı,
bağımlı vb. dezavantajlı durumda olan
gruplara yönelik projeler yürütmektedir.
Kaymakamlığımız, İstanbul Kalkınma
Ajansı’ ndan hibe alarak 2012 yılı
Esenler Kişisel Gelişim ve Yaşam
Merkezi Projesi, 2014 yılı Esenlerde
Eğlenerek Öğreniyorum Projesi, 2015
yılı Esenlerde Dikenler Güle Dönüşüyor
Projesi olmak üzere özellikle gençlere
ve çocuklara yönelik birçok proje
uygulamış ve uygulamaya devam
etmektedir.
İstanbul Kalkınma Ajansının 2018
yılı Çocuklar ve Gençler Mali Destek
Programı kapsamında sunulan ve
İlçemizde madde bağımlılığıyla etkin
mücadele edilmesi amacı ile yürütülen
Esenler ’de Maddeyi Değil Hayatı
Seç Projesinin uygulaması ilgili tüm
kurumların işbirliği tamamlanmıştır.
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YENI MEDYA ODAKLI
İNTER AK TIF
ÖĞ RENME VE
UYGUL A M A
MERKEZI
PROJE HAKKINDA

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
T.C. Başakşehir
Kaymakamlığı
P RO J E O R TA K L A R I
İstanbul Valiliği,
Başakşehir Milli Eğitim
Müdürlüğü, T.C. İstanbul
Aydın Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dekanlığı
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
1.320.825,00 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%90
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
1.188.742,5 TL

124

Proje kapsamında Başakşehirli
çocuklara yeni teknolojilere ve
kavramlara hızlı ve sağlıklı biçimde
adapte olup, üretmek için kullanabilme,
yenilikçi/yaratıcı fikirler geliştirme,
olgunlaştırabilme ve hayata geçirme,
tasarlama, işbirliği kurabilme, girişimci
olma gibi yetenekler kazandıracak
atölyeler kuruldu, program ve
eğitimler geliştirildi. Ayrıca onların bu
konulardaki farkındalıklarını arttıracak
ve içselleştirmeleri sağlayacak etkinlikler
düzenlendi. Bu noktada projenin
genel amacı: Başakşehir’de özellikle
sosyoekonomik açıdan dezavantajlı ve
mobilitesi düşük yaşayan çocukların,
Yeni Medya Odaklı İnteraktif Öğrenme
ve Uygulama projesi ile geleceğin;
yenilikçi, yaratıcı, üretken, sorunları
daha farklı yorumlayıp çözüm üreten
ve yaşadıkları topluma önemli katkılar
sağlayan girişimcilere dönüşmesine
katkı sağlamaktır.
Proje Amaçları
Özellikle sosyoekonomik açıdan
dezavantajlı ve mobilitesi düşük
çocukların Kayaşehir Ertuğrulgazi İmam
Hatip Okulu’nda kolay erişebileceği; yeni
teknolojilerle donatılmış, prototipleme
atölyesinin, interaktif sergi alanın ve bilgi
atölyesinin kurulması ve 920 çocuğun
bunlardan faydalanması, - 200 Çocuğa
girişimcilik becerilerinin kazandırılması,
girişimci gibi düşünerek (kaynak, değer,
yenilik, işbirliği müşteri, gider, değer,
gelir odaklı) ve yenilikçi teknoloji ve
yöntemleri etkin bir şekilde uygulayarak
öğrenmelerinin sağlanması. Ayrıca
proje ile; öğrencilerin yaratıcı üretim
süreçlerini - fikir geliştirme, tasarlama,
prototip geliştirme- ve ürün sunumlarını
uygulamalı bir şekilde öğrenmelerinin
sağlanması ve - Atölyeler programı ve
atölyelerde çocuklar tarafından üretilen

ÇOCUKL AR VE G ENÇLER
Ulaşılan ve Beklenen Faydalar

PRO JENIN
A M ACI

Projenin ana hedef grubu Başakşehir’de
okuyan 14-15 yaşındaki çocuklardır.
Mahalle Akademi eğitimine her iki
donem için başvuru yapan kişi sayısı
yaklaşık 7830 kişidir. Hedef gruba
ulaşma faaliyetleri kapsamında ulaşılan
çocuklar arasından, proje ekibi, İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü ve değerlendirme
kurulu tarafından, ilgililik, okuduğu
okul, başarı, dezavantaj gibi kriterler
göz önünde bulundurularak 1. Dönem
100 çocuk 2. Dönem için 100 çocuk
seçilmiştir. Her iki donem için toplamda
200 öğrenciye eğitim verilmiştir.

İstanbul’un
Başakşehir
ilçesinde özellikle
sosyoekonomik
açıdan dezavantajlı
ve mobilitesi düşük
yaşayan çocukların,
Yeni Medya Odaklı
İnteraktif Öğrenme
ve Uygulama
projesi ile
geleceğin; yenilikçi,
yaratıcı, üretken,
sorunları daha
farklı yorumlayıp
çözüm üreten
ve yaşadıkları
topluma önemli
katkılar sağlayan
girişimcilere
dönüştürmek.
ürünler hakkında farkındalık yaratılması
ve bu sayede merkezde ele alınan konu
ve kavramlara Başakşehirli çocukların
ilgilerinin artmasının sağlanmasıdır.
Proje Faaliyetleri
• Hazırlık Faaliyetleri
• Proje ekibi kuruldu
• Değerlendirme Kurulu Kuruldu ve
Değerlendirme Toplantıları Yapıldı
• Satın Alma Faaliyetleri Gerçekleştirildi
ve Atölyeleri Kuruldu
• Hedef Gruba Ulaşma ve Proje Tanıtım
Faaliyetleri
• Yeni Medya Prototipleme Atölyeleri
Programı
• İnteraktif Uygulamalı Eğitimler Verildi
• İnteraktif Bilgilendirme Seminerleri
ve Deneyim Paylaşımı Etkinlikleri
Düzenlendi
• Serbest Atölye Çalışmaları Faaliyetleri
Gerçekleştirildi
• Hafta İçi Atölyeleri

728
Proje kapsamında
eğitim gören
öğrenci sayısı

I. Dönem Haftaİci Atölyelerine katılan
343 çocuk: Başakşehir’de yer alan
ortaokullarda okuyan 12-14 yaş arası
olan, proje kapsamında 2’şer saat
boyunca Haftaiçi Atölyelerine katılmış
çocuklardır. Başakşehir’de yer alan
24 ortaokulun tamamında öğrenci
grupların katılmaları gerçekleşti.
II.Dönem Haftaiçi Atölyelerine katılan
391 çocuk: Başakşehir’de yer alan
ortaokullarda okuyan 12-14 yaş arası
olan, proje kapsamında 2’şer saat
boyunca Haftaiçi Atölyelerine katılmış
çocuklardır. Başaksehir’de yer alan
16 ortaokulun tamamında öğrenci
grupların katılmaları gerçekleşti.
I dönem ve II. dönem olmak üzere 28
okuldan toplam 728 öğrenci Haftaiçi
Atölye etkinliklerinden faydalanmıştır.
Proje Çıktıları
Atölyeler Programının Oluşturulması
(Yeni Medya Prototipleme Atölyeleri
Programı), programdan 200 öğrenci
800 saat eğitim alarak faydalandı.
Eğitim programlarının öğrenciler
üzerindeki ölçme ve değerlendirmesi
yapıldı.
İnteraktif Bilgilendirme Seminerleri
ve Deneyim Paylaşımı etkinlikleri
düzenlendi ve 200 öğrenci bu
etkinliklerden faydalandı.
Hafta İçi Atölyelerin düzenlendi. Farklı
26 okullardan 734 öğrenci hafta içi
atöyelerden faydalanmıştır.
Eğitim müfredatı geliştirildi.
Web sitesi kuruldu:http://
mahalleakademi.com/
Ağ Haritalama: https://graphcommons.
com/graphs/5a120cbe-df70-456ab7711bec63aa14a3

KURUM HAKKINDA
Başakşehir Kaymakamlığı, İstanbul ili
Başakşehir ilçesinin en üst mülki idare
amirliği olup, ilçenin eğitim, sağlık,
ulaşım, güvenlik başta olmak üzere
tüm işleyiş ve idaresinden sorumludur.
Başakşehir Kaymakamlığı, ilçede
uygulanacak tüm proje faaliyetleriyle
ilgili altyapı ve insan kaynağına sahip
olup ilçenin ekonomik ve insani
kalkınması için faaliyetlerine kanunların
verdiği yetki çerçevesinde devam
etmektedir.

125

İS TK A 2018 M ALİ DE S TEK PROG R A ML ARI

GÜÇLÜ ÇOCUK
GÜÇLÜ TOPLUM
PROJE HAKKINDA

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
T.C. İstanbul Valiliği
İstanbul Aile ve Sosyal
Hizmetler İl Müdürlüğü
P RO J E O R TA K L A R I
İstanbul Valiliği, İstanbul
Üniversitesi İstanbul
Tıp Fakültesi, İstanbul
Cerrahpaşa- Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi,
İstanbul Üniversitesi
Çocuk Sağlığı Enstitüsü
Müdürlüğü
P RO J E İŞ T I R A KÇI L E R I
İBB Sağlık Daire
Başkanlığı Kadıköy, Ümraniye,
Gaziosmanpaşa,
Üsküdar, Küçükçekmece,
Eyüp, Ataşehir, Pendik
Belediyeleri
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
433.151,99 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%78,77
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
341.195,82 TL

Projenin ortaya çıkış nedeni; aile içinde
yaşanan şiddetten çocukların fazlasıyla
etkilendiği, özellikle şiddet gören
annenin büyüttüğü çocukların sayısı
ve durumu düşünüldüğünde gelecekte
toplumda aile birliğinin sağlanmasında
ciddi problemlerin olacağının
öngörülmesidir.
Anneler konukevlerine çoğunlukla
çocuklarıyla birlikte gelmektedir. Proje
kapsamında yapılan araştırmalarda
dünyada kadın koruma evlerinde
verilen hizmetlerin barınma, yemek
ve kadının rehabilitasyonuna yönelik
olduğu ve çocukların yaşadıkları
muhtemel travmalara yönelik müdahale
programlarının yetersiz olduğu
görülmektedir. Bu yetersizlik çocukların
ilerleyen yaşlarında sosyal hayata
uyumu zorlaştırmaktadır.
Bu nedenlerden yola çıkılarak projenin
amaçları şu şekilde belirlenmiştir:
• Kadın Konukevlerinde kalan ve aile içi
şiddet yaşayan / tanık olan çocukların
kurumda kalış sürecinde psikolojik
durumlarını tespit etmek ve sistematik
bir yapılandırma ile müdahale etmek
• Kadın Konukevlerinde kalma
süreçleri boyunca gerçekleştirilen
destekleyici terapilerle çocukların
yaşamlarında sağlıklı tutum ve
davranış geliştirebilmelerini sağlamak,
ebeveynleri ve akranlarıyla güçlü
ve sağlıklı sosyalleşme becerileri
kazandırmak
• Kadın Konukevlerinde kalan çocuklara
yaş gruplarına yönelik sosyal ve
bilişsel gelişimine uygun ekipmanların
yer aldığı oyun alanlarının
düzenlenmesi

ÇOCUKL AR VE G ENÇLER

PRO JENIN
A M ACI

Aile içinde yaşanan
şiddetten etkilenen
çocuklara ve
annelerine verilecek
eğitimlerle,
gelecekte sosyal
hayata hazırlamak
ve güçlü ve sağlıklı
bireyler olmalarını
sağlamak.
• Annelere verilecek eğitimler ile
ebeveynlik becerilerinin geliştirilerek
şiddet mağduru çocuğuyla sağlıklı
iletişim bir iletişim ile güçlü bağ
kurmasını sağlamak, çocuğun öz
değer ve özgüvenin yükseltilmesinde
bilinçlendirmek, ruhsal, sağlıklı çocuk
yetiştirme becerileri kazandırmak
• Meslek elemanlarını İstanbul
Büyükşehir Belediyesinin Psikolojik
Danışmanlık Merkezleri ve Aile Eğitim
ve Danışmanlık Merkezleri hakkında
bilgilendirerek anneleri yönlendirme
becerileri kazanmalarını sağlamak,
bu doğrultuda konukevi ayrılış süreci
sonrası anneleri bilinçlendirmek
Proje Faaliyetleri
Proje ekibi oluşturulduktan sonra
resmi yazışmalar ve görevlendirmeler
gerçekleştirilip proje açılış toplantısı
yapıldı. Başvuru sahibi tarafından
eğitim ihtiyaçları sunuldu ve
projede görevli akademisyenler
tarafından eğitim müfredat içerikleri
oluşturuldu. İçerik kapsamında hizmet
sağlayıcılar belirlendi ve satın almalar
gerçekleştirildi.

Meslek elemanlarına Mahremiyet ve
Bağlanma Teorisi Eğitici Eğitimleri,
Klinik Değerlendirme ve Projektif Testler
Eğitimi, Davranış Değerlendirme ve
Kendilik Değerlendirme Ölçeği ile
Renkli Raven Uygulanması Eğitimi,
Klinik Değerlendirme Eğitimi ve
Projektif Testler Eğitimi Süpervizörlüğü,
Sanat Terapisi Eğitimi, Travmaya
Uğramış Çocuk ve Annelerle İletişim
Teknikleri Eğitimi verilirken, Annelere
yönelik Bağlanma Teorisi, Mahremiyet
Eğitimi, Sınır Seçenekleri Eğitimi ve
Çocuk Sağlığı Eğitimi verilmiştir. Bu
eğitimlerden sonra hedef kitleyle
destekleyici sanat terapileri uygulama
atölyesi gerçekleştirilmiştir.
Projenin Çıktıları
Proje başvuru formunda Meslek
elemanlarına yönelik Klinik
Değerlendirme ve Projektif Testler
Eğitimi tek bir eğitim olarak belirtilmiştir.
Eğitimlerin daha efektif olabilmesi için
eğitimler 2 grup halinde verilmiştir.
Her gruba 2 adet supervizyon eğitimi
planlanmıştır. 3 adet toplu supervizyon
yapılmıştır. Toplam 2 eğitim ve 7
supervizyon yapılmıştır. Proje başvuru
formunda Meslek elemanlarına yönelik
Bağlanma Teorisi Eğitici Eğitimi,
Mahremiyet Eğitici Eğitimi tek bir eğitim
olarak belirtilmiştir. Eğitimlerin daha
efektif olabilmesi için eğitimler 2 grup
halinde verilmiştir.
Meslek elemanlarına yönelik Sanat
Terapisi Uygulama Eğitimi proje
teklifinde 1 eğitim olarak planlanmıştır.
Teorik eğitim ve supervizyonlar
uygulamada ayrı eğitimler halinde
planlanarak 1 eğitim ve 4 supervizyon
gerçekleşmiştir. Proje teklifinde Destek
elemanlarına 100 kişiye toplu halde
1 eğitim verilecek diye belirtilmiştir,
eğitime olan talebin artması üzerine
eğitimlerin daha efektif olması amacıyla
4 grup halinde 4 adet eğitim verilmiştir
Proje kapsamında 42 Meslek
elemanı, 170 Destek elemanı, 500
Kadın, 5 Belediye Sağlık Personeli, 2
İl Müdürlüğü Sağlık Personeli, 519
klinik değerlendirme ve projektif
testler uygulanan çocuk, 125 sadece
mahremiyet eğitimine katılan çocuk,
489 sadece sanat atölyelerine katılan
toplamda 1133 çocuk doğrudan
faydalanmıştır.
Ayrıca İl Müdürlüğü tarafından işletilen
9 Kadın Konukevindeki yaş gruplarının
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bilişsel psikososyal ihtiyaçlarına göre
düzenlenen oyun odaları açılmıştır.
Proje sürecinde geliştirilen yenilikçi
hizmet modeli kapsamında yapılan
Klinik Değerlendirme uygulamaları,
eğitimler ve sanat atölyeleri sayesinde
çocuk ve annelerin kaldıkları kuruma
bağlılıklarının arttığı gözlemlenmiştir.
Ayrıca projede hedeflendiği üzere
çocukların akranlarıyla sosyalleşme
becerileri artmış, anneleriyle güvenli
bağlanma kurmaları sağlanmıştır.
Çocuklar uygulama öncesinde
ailelerinden ayrılmak istemezken
sanat atölyelerinde kendilerini huzurlu
hissetmiş ve annesinden bağımsız
olarak bu faaliyetlerde akranlarıyla
çalışmalar yapmışlardır.

1.133
Proje kapsamında
fayda gören
toplam çocuk sayısı

KURUM HAKKINDA
İstanbul ilinde korunmaya, yardıma,
bakıma, tedavi, eğitim, yönlendirme,
rehabilitasyon ve sosyo - ekonomik
desteğe ihtiyacı olan çocuk, genç,
yaşlı, kadın, engelli, aile ve muhtaç
vatandaşlara şehit yakınları ve gazilere
yönelik sosyal hizmetler Aile ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak
İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğü tarafından sunulmaktadır.
Bunun yanında İstanbul Aile ve Sosyal
Hizmetler İl Müdürlüğü il düzeyinde
sosyal hizmetler alanındaki en yüksek
kurum olup, Kadın Konukevlerinin
Açılması ve İşletilmesi Aile ve Sosyal
Hizmetler İl Müdürlüklerine verilmiştir.
Bu doğrultuda İstanbul Aile ve
Sosyal Hizmetler doğrudan proje
hedef kitleye hizmet verebilecek
kurumsal kapasiteden dolayı projeyi
gerçekleştiren kurumdur. İstanbul Aile
ve Sosyal Hizmetler İlb Müdürlüğü,
projenin amaçlar ve hedefler
doğrultusunda gerçekleşmesi için proje
başlangıcından bitimine kadar proje
ekibinin genel koordinasyonundan
ve planlanan faaliyetlere dair iş
akışlarının düzenlenmesine yönelik
sorumluluklarını yerine getirmiştir.
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TECHNART
“CRE ATIVIT Y IS
LOADING”
PROJE HAKKINDA
2015-2016 eğitim-öğretim yılında
MEB tarafından alınan kararla Bilişim
Teknolojileri dersi seçmeli ders olarak
değiştirilmesiyle ortaokullarda bulunan
BT atölyeleri derslik ihtiyacından dolayı
kaldırılmıştır. Ayrıca bu okullarda
sanat çalışmaları yapılabilecek alanlar
bulunmamaktadır. Bu proje ile kurulacak
bir merkezde çocukların hem sanatsal
çalışmalar yapabilecekleri, hem de
teknolojik gelişimleri tanıyabilecekleri
atölyelere erişimleri sağlanması ihtiyacı
karşılanmak istenmiştir.

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
Pendik İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü
P RO J E O R TA K L A R I
Fatih Sultan Mehmet
Vakıf Üniversitesi, Pendik
Belediyesi, Sabancı
Üniversitesi Mühendislik
ve Doğa Bilimleri
Fakültesi
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
1.342.520 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%61,6582
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
827.663 TL
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Pendik İlçesinin kuzey mahallelerindeki
okulların fiziki alan yetersizliği ilçe
merkezindeki okullara oranla daha
yüksektir. Kuzey bölgede yer alan
ulaşımı kolay merkezi bir okulun iki
koridoru sanat ve teknoloji koridoru
olarak dizayn edilerek toplam 11
atölye kurulmuş ve 14 ortaokulun
öğrencilerinin teknoloji ve sanat
etkinlikleri ihtiyaçları karşılanmıştır.
Teknoloji koridorunda 3D modelleme,
robotik kodlama, mobil uygulama,
ahşap makinalar, fen ve mühendislik
atölyeleri, sanat koridorunda ise ebru,
tezhib, minyatür, cam ve seramik
atölyeleri ile birlikte ayrıca sosyal
beceriler atölyesi hafta içi ve hafta
sonları farklı hedef grupların kullanımına
sunulmuştur. Kurulan atölyelerin 9
tanesi MEB tarafından yaygınlaştırılan
“Tasarım ve Beceri Atölyeleri”ne uygun
olarak hazırlanmıştır.

ÇOCUKL AR VE G ENÇLER

PRO JENIN
A M ACI

Çocukların hem
sanatsal çalışmalar
yapabilecekleri,
hem de teknolojik
gelişimleri
tanıyabilecekleri
atölyelere
erişimlerini
sağlamak.
İlçede görev yapan, alan
öğretmenlerinden seçilen eğitmenler,
ortak üniversiteler tarafından hazırlanan
eğitici eğitimlerine ve projenin
yürütülmesi ile ilgili kalite yönetim
sistemi eğitimlerine dahil olmuşlardır.
Eğitimlerde izlenecek içerik ve
planlama, eğitmenler ve proje ortağı
üniversite akademisyenleri tarafından
MEB Tasarım Beceri Atölyeleri içerikleri
dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Hedef grup öğrenciler bölgedeki 14
ortaokulun 6. ve 7. sınıf öğrencilerinden
iki aşamalı seçimle belirlenmiş ve
kurslara dahil edilmiştir. Her bir öğrenci
haftada 4 saat teknoloji, 4 saat sanat, 2
saat sosyal beceri eğitimlerine 16 hafta
olarak devam etmiştir.
Dönem sonuna kadar öğrencilerin
ortaya çıkan ürünleri sergilenmiş,
çeşitli zamanlarda uzman konuklarla
öğrenciler buluşturulmuş, alanlarla
ilgili müze ve sergiler incelenerek
öğrencilerin motivasyonları yüksek
tutulmaya çalışılmıştır.

Öğrenciler ve velilere, proje içerisinde
verilen eğitimlerle ilgili meslekler
tanıtılmış, öğrencilerin meslek seçimine
rehberlik yapılmıştır.

2.418

Kurslar devam ederken ve sonrasında
yapılan çeşitli ölçüm ve gözlemler
ile beklenen sonuçlara ulaşım düzeyi
izlenmiştir.

Proje kapsamında
eğitim gören
toplam öğrenci sayısı

Projede, okullarda taranan 3893
öğrenciden 788’i projeye dahil
olmuş, toplamda 2418 kişi doğrudan
faydalanmış, 17 farklı eğitim
düzenlenmiş, 25 bilinçlendirme ve
yaygınlaştırma faaliyeti yapılmış,
480 veli bilgilendirilmiş, 11 atölye
kurulmuş, 2 farklı yenilikçi hizmet
modeli geliştirilmiş, 64 kurumla işbirliği
yapılmıştır.
Proje, bir kısmı Covid 19 tedbirleri
kapsamında gerçekleştiremediği
halde, bölgede geniş çaplı farkındalığa
vesile olmuştur. Kendi yeteneklerini
tanıyan, gelecekte sahip olabilecekleri
meslekler hakkında bilgiler alan, şehir
merkezine uzak kalmalarından dolayı
ulaşamadıkları motivasyon etkinliklerine
ve alan eğitimlerine ulaşan öğrenciler
projenin en büyük ve verimli çıktısı
olmuştur.
Bununla birlikte okullardaki
imkansızlıklar nedeniyle öğrencilerine
fiziksel imkanlar ve çeşitli ders araçları
sunamayan okullar ve alan öğretmenleri
için randevu usulü ile ücretsiz
kullanılabilecek bir eğitim merkezi
bölgeye kazandırılmıştır.
KURUM HAKKINDA
Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1988
yılı Eylül ayında kurulmuştur. 24.08.2015
tarihinde İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak
görevlendirilen Aytekin YILMAZ halen
bu görevi yürütmektedir. Pendik İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü 350 civarında
eğitim kurumunun bulunduğu geniş bir
hizmet yelpazesine sahiptir.
Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde
örgün ve yaygın eğitim öğretimin
dışında ulusal ve uluslararası birçok
proje yürütülmektedir.
Pendik ilçesi kapsamında yürütülen
ve her yıl tekrar eden 39 proje
gerçekleştirilmektedir.
Okul ve Kurum Müdürlerimize yönelik
Pendik Eğitim Okumaları projesi, okul
ve kurum Müdür Yardımcılarına yönelik
Pendik Yönetici Seminerleri projesi

müdür yardımcılarından seçilen müdür
adaylarına yönelik Pendik Yönetici
Akademisi, öğretmenlerimize yönelik
Eğitim Seninle Başlar Projesi, Vizyoner
Öğretmen Akademisi, Öğrenci ve
velilere yönelik ise İlgili Veliler Bilinçli
Nesiller projesi, İrfan Yolcuları Projesi ,
Genç Lider Akademisi, Kariyer Günleri,
Mesleki ve teknik Lise Fuarı , Bilim
Sanat Şenlikleri, Kitap Fuarları, İngilizce
Festivalleri, Tanıtım ve bilimsel fuarlara
geziler yürütülmektedir.
İlçemizde öğrencilere yönelik yılda
yaklaşık 150 yarışma düzenlenmektedir.
Yarışmalar sonucunda öğrencilere
çeşitli hediyeler verilmektedir.
İlçe müdürlüğümüzde faaliyetlerine
devam eden proje yönetim ofisimiz
tarafından Ulusal Ajans, Kalkınma Ajansı,
Bakanlıklar, Tübitak Projeleri, İl ve ilçe
merkezli projeler olmak üzere 6 grupta
çalışmalar devam etmektedir.
Bakanlıklar tarafından özel ödüle layık
görülen ve ülke geneline yaygınlaştırılan
2 adet projemiz bulunmaktadır. Yıl
boyunca proje yazma ve yürütme ile
ilgili eğitimler ve uygulamalı çalışmalar
devam etmektedir. Projelerimizin
büyük çoğunluğunda üniversite,
yerel yönetimler ve STK ortaklıkları
bulunmaktadır.
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K AYIŞDAĞ I YAR ATICI
ÇOCUK MERKEZI
PROJE HAKKINDA
Eğitimin genel amaçları arasında
çocukların yeteneklerini, yaratıcılık
ve liderlik özelliklerini bulup ortaya
çıkarmak ve gereksinimlerine göre
eğitim vererek güçlü yanlarını
geliştirmelerine olanak sağlamak vardır.
Bu anlamda eğitimin belki de en önemli
fonksiyonu, insanların farklılıkları
dikkate alması, onları uygun tekniklerle
mümkün olduğunca erken dönemde
keşfedip doğru yönlendirmelerle
geliştirmesidir.

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
Ataşehir Belediyesi
P RO J E O R TA K L A R I
Ataşehir İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü, Yeditepe
Üniversitesi
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
1.739.655,00 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%71,50
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
1.243.853,325 TL
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Bu bağlamda; projenin genel amacı:
çağın gereklerine uygun eğitim ve
uygulama altyapısı ile basta yoksul
mahallelerde olmak üzere, Ataşehir’de
10-17 yaş aralığındaki tüm çocuklara
yönelik ilgilerine, özelliklerine,
yeteneklerine ve ihtiyaçlarına uygun,
ulaşılabilir ve gelişen ekonomik ve
sosyal yapıyla uyumlu eğitim, uygulama
ve destekleme fırsatları sunarak
yaratıcılıklarını, girişimciliklerini ve
üretkenliklerini geliştirmektir.
Eylül 2019 tarihinde başlatılan ve
toplam 1020 saat eğitim verilen Maker
Atölyeleri eğitimlerinden toplam
220 çocuk faydalanmıştır.Eylül 2019
tarihinde başlatılan ve toplam 1020 saat
eğitim verilen Yaratıcı Tasarım Atölyeleri
eğitimlerinden toplam 204 çocuk
faydalanmıştır.
Projenin hedef grubuna ulaşmak
için 7 farklı okulda yapılan panayır
etkinliklerine toplam 6379 öğrenci
katılmış, yaklaşık 700 öğrenci merkeze
kayıt yaptırmıştır. Şubat 2020 tarihinde
başlatılan Tasarım Odaklı Düşünme
eğitimleri ile 87 çocuğa 190 saat eğitim
verilmiştir.
Toplam 4 adet Makeathon ve Creathon
etkinlerine 80 çocuk davet edilmiş ve
projelerini tanıtma fırsatı bulmuşlardır.
Psikolog Hizmeti ile 22 çocuğa tanıma
testi yapılmış ve 22 çocukla bireysel
görüşme yapılmıştır.
Proje Danışmanlığı Hizmeti ile
merkezdeki çocuklara 84 saat hizmet
verilmiştir.

ÇOCUKL AR VE G ENÇLER

220

PRO JENIN
A M ACI

Proje kapsamında
eğitim gören
toplam öğrenci sayısı

Çocukların
yeteneklerini,
yaratıcılık ve
liderlik özelliklerini
bulup ortaya
çıkarmak ve onların
gereksinimlerine
göre eğitim vererek
bu güçlü yanlarını
geliştirmek.

KURUM HAKKINDA
Ataşehir, 2008 yılında ilçe statüsüne
kavuşmuş ve Ataşehir Belediyesi 2009
yılında yerel yönetim faaliyetlerine
başlamıştır. Ataşehir Belediyesi
olarak ilk kez 2014 yılında Çocuklar
ve Gençler Mali destek programına
başvurulmuş ve Ataşehir Gençlik
Merkezi projesi yürütülüp başarılı bir
şekilde tamamlanmıştır. Sonrasında 3
kez daha İstanbul Kalkınma Ajansı Mali
Destek programlarına başvurulmuş
ve Ajans tarafından destek almaya hak
kazanılmıştır.
Başvurulan ve Tamamlanan Projeler
Şunlardır:
• Ataşehir Gençlik Merkezi Projesi
(TR10/14/GEN/0145)
• Yeni Hayat Gençlik Merkezi Projesi
(TR10/15/BGM/0120)
• Ataşehir Kadın Girişimcilik Merkezi
Projesi (TR10/15/GRM/0031)
• Kayışdağı Yaratıcı Çocuk Merkezi
Projesi (TR10/18/ÇVG/0042)
İlgili merkezler halen hizmetlerine
devam etmektedir.
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ÇOCUK VE
G ENÇLIK MERKEZI
(ÇOG EM)
PROJE HAKKINDA

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
Mülteciler ve
Sığınmacılar
Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği
P RO J E O R TA K L A R I
T.C.İstanbul
Valiliği, Sultanbeyli
Kaymakamlığı,
Sultanbeyli İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü,
Sultanbeyli Belediyesi,
Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler İl Müdürlüğü
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
1.599.685,50
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%89,97
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
1.439.268,91 TL
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2018 yılı Çocuklar ve Gençler
Mali Destek Programı kapsamında
İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından
fonlanan Çocuk ve Gençlik Merkezi
Projesi; Sığınmacı ve mülteci
çocukların Türk eğitim sistemine
uyumlarını kolaylaştırmak, çocuklara
kişisel gelişimlerini destekleyici
eğitimler/etkinlikler düzenleyerek
çocukların topluma faydalı bireyler
olmalarına katkı sağlamak, eğitim
kurumları başta olmak üzere ilgili
kurumlarla iş birliği yaparak bu
kurumların mülteci-sığınmacılar
konusunda farkındalıklarına destek
olmak, okul öncesi dönemindeki
çocukların okula başlarken hazır
bulunuşluklarını sağlamak ve okula
uyumlarını kolaylaştırmak için eğitim
ortamı oluşturmak, sığınmacı,
mülteci ve Türk çocuklar arasında
sosyal uyumun sağlanmasını
kolaylaştırmak, çocukların ailelerine
farkındalık çalışmaları yaparak bu
ailelerin çocuklarının eğitimleri
konusunda farkındalık kazanmalarını
sağlamak ve okul dışı kalmış
çocukların okullaştırılmasını yapmak
gibi amaçlara ulaşmayı hedeflemiştir.
Çocuk ve Gençlik Merkezi Projesi,
2018 yılının Ekim ayında başlamış
ve 14 Nisan 2020 tarihinde
tamamlanmıştır.
Proje Faaliyetleri ve Çıktıları
Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik
Hizmetleri
Proje kapsamında mülteci çocukların
okul takiplerinin yapılması ve
psiko-sosyal yönden çocuklara ve
ebeveynlerine destek sunulması
amacıyla Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik birimi oluşturulmuştur.
Birim Sultanbeyli’deki 12 okuldaki
mülteci çocuklara doğrudan, diğer
okullarda olup ÇOGEM’den hizmet
alan çocuklara dolaylı/sınırlı hizmet
sunmuştur.

ÇOCUKL AR VE G ENÇLER

PRO JENIN
A M ACI

Sığınmacı
ve mülteci
çocukların Türk
eğitim sistemine
uyumlarını
kolaylaştırmak,
çocuklara kişisel
gelişimlerini
destekleyici
eğitimler/etkinlikler
düzenleyerek
çocukların topluma
faydalı bireyler
olmalarına katkı
sağlamak.
Birim, mülteci çocukların okula
uyumlarını sağlamak, çocukların
okullarında yaşadığı sorunlara
zamanında ve nitelikli destek sunmak,
mülteci çocukların okul dışında
kalmalarını engellemek gibi temel
amaçlara sahiptir. Birim kapsamında
bireysel görüşme, veli görüşmesi,
veli toplantısı, okul görüşmesi, okul
takibi görüşmesi, okullaştırma, grup
çalışması, sosyal uyum etkinlikleri,
grup terapisi, sınıf rehberliği, aile
atölyeleri/seminerleri, özel ihtiyaca
dair destek, danışmanlık hizmeti,
hane ziyareti, SED yönlendirmesi
gibi çalışmalar yürütülmüştür. Proje
kapsamında istihdam edilen proje
çalışanları, ilgili okullardaki müdür,
müdür yardımcıları, rehber öğretmen
ve sınıf öğretmenleriyle ortak hareket
ederek okullarda yaşanan sorunlara
kalıcı çözümler sunmak amacıyla
hareket etmişlerdir.

Ayrıca İstanbul Aile Çalışma ve
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
ile iş birliğinde Sultanbeyli Sosyal
Hizmetler Müdürlüğüne okula
gitmeyen çocukların ailelerine
yönelik Sosyal Ekonomik Destek
(SED) için yönlendirmeler yapılmıştır.

oluşturma, esneme, denge gibi
egzersizler yapılmakta ayrıca
voleybol ve basketbol oyun eğitimleri
verilmiştir.

1.262
Proje kapsamında
eğitim gören
toplam öğrenci sayısı

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik
hizmetleri kapsamında yapılan
çalışmalar şunlardır:
Eğitim Hizmetleri
Projenin eğitim faaliyetleri
kapsamında Türkçe, Arapça,
matematik, sosyal bilgiler, hayat
bilgisi (temel eğitim), spor ve
görsel sanatlar dersleri verilmiştir.
Toplamda 8760 ders yapılmış olup
1262 öğrenciye ilkokul ve ortaokul
kademelerine göre eğitimler
verilmiştir. Mülteci çocuklara
Türkçe öğretmek onların sınıf içi
iletişimlerini aracısız sağlamak
amacıyla düzenlenmiş olup 2 Türkçe
öğretmeniyle dersler yürütülmüştür.
Toplamda 1456 ders yapılmıştır.
Arapça dersi, mülteci çocukların ana
dilini unutmaması, topluma uyum
sağlarken ana dilini de koruması
amaçlanarak düzenlenmiştir.
Toplamda 717 ders yapılmıştır.
Projenin temel amaçlarından olan
yakalama eğitimlerinin verilmesi,
çocukların okuldaki akademik
başarılarını artırmaya yönelik
düzenlenmiştir. Bu kapsamda 808
matematik, 679 sosyal bilgiler, 463
fen bilgisi, 380 temel eğitim dersleri
verilmiştir. Ayrıca okul öncesi
öğrencilerini okula hazırlamak, okula
başladıklarında ise sınıf ortamına
uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla
eğitimler verilmiştir.
Atölye Çalışmaları ve
Sosyo-Kültürel Etkinlikler
Projenin temel amaçlarından olan
sosyal uyumun sağlanması ve mülteci
çocukların okul ortamına uyumlarını
sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler
ve atölyeler düzenlenmiştir. Görsel
sanatlar ve beden eğitimi atölyeleri,
çocuklara ders olarak düzenlenmiştir.
Görsel sanatlar derslerinde çocuklar
resim, kil, boyama gibi çalışmalar
yapmıştır. Beden eğitimi derslerinde
çocuklara temel hareket becerilerini
geliştirici yürüme, koşma, yer
değiştirme vücut alan farkındalığı

Atölye çalışmaları kapsamında
tiyatro grubu ve müzik korosu
oluşturulmuştur. Mülteci ve Türk
çocuklarla kurulan bu gruplarda
tiyatro ve müzik teori eğitimleri alan
çocuklar uygulama yaparak oyun
ve şarkı seslendirme çalışmaları
yapmaktalar. Tiyatro grubunda 34
kişi ( 28 erkek, 6 kız); müzik grubunda
57 kişi (27 erkek, 30 kız) eğitim
görmüştür.
Proje kapsamında mülteci ve Türk
çocukların uyumlarını güçlendirmek,
onları okul dışı ortamlarda bir araya
getirerek birlikte yaşama kültürü
oluşturulmuştur. Bu kapsamda
7 etkinlik (Miniatürk Gezisi ,
Piknik Organizasyonu, Hayvanat
Bahçesi Gezisi, Botanik Bahçesi
Gezisi , Uçurtma Müzesi Ekinliği ,
Masal Müzesi Etkinliği, Akvaryum
Gezisi) hedeflenmiş olup hepsi
gerçekleştirilmiştir.
KURUM HAKKINDA
Mülteciler Derneği, 2014 yılında
Sultanbeyli ilçesinde bulunan
mülteciler ve göçmenlerin
problemlerini çözmek ve insan
onuruna yaraşır bir hayata
erişmelerini sağlamak için,
Sultanbeyli’de yaşayan bir grup
vatandaş tarafından kurulmuştur.
Koruma, Çocuk Koruma, Kadın
Koruma, Hukuk Desteği, MHPSS,
PSS, Fizyoterapi, Eğitim Desteği, PDR
Desteği, Sosyal Uyum, İnsani Yardım,
İşyeri Ruhsatlandırma ve Çalışma
İzni alanlarında destek vermektedir.
Mülteciler Derneği, kurulduğundan
beri, GIZ, UNHCR, Welthungerhilfe
gibi uluslararası kurumlarla, 20’den
fazla proje yürütmüş ve bu projelerin
sonucunda yapılan bağımsız
denetimlerinden başarı ile çıkmıştır.
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TEM ATİK BİLG İ VE
ÖĞ RENME
MERKEZLERİ
PROJE HAKKINDA
Bilim ve teknolojinin yapay zekaya
doğru hızla gittiği dünyada değişen
toplumsal ve ekonomik yaşam
koşullarına yine aynı hızla uyum
sağlayacak yenilikçi, girişimci çocuk
ve gençlerin kapasitelerinin artırılması
ve nitelikli eğitim ortamlarının
oluşturulması için Tematik Bilgi ve
Öğrenme Merkezleri oluşturulması
projemizi yazma nedenimizdir.
Proje Amaçları

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
T.C. Sultanbeyli
Kaymakamlığı
P RO J E O R TAĞ I
T.C. İstanbul Valiliği
P RO J E İŞ T I R A KÇI L E R I
Sultanbeyli İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü,
Sultanbeyli Belediyesi,
T.C. Maltepe Üniversitesi
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
1.084.943,33 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%79,43
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
861.810,92 TL

• İstanbul Sultanbeyli ilçesinde 6-18
yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin
yenilikçi ve girişimci özelliklerinin
geliştirilmesi, nitelikli eğitim
ortamlarının oluşturulması, eğitimde
bilgi ve öğrenme merkezi gibi okul
dışı eğitim ortamlarının sunulmasının
sağlanması ve bunun için işbirlikleri
yapılması,
• Çocuk ve gençlerin çok boyutlu
düşünmeleri ve disiplinler
arası düşünme kabiliyetlerinin
geliştirmeleri, özgün kapasitelerini
keşfetmelerini sağlayacak girişimcilik
özelliklerinin geliştirilmesi ve
farkındalık oluşturulması,
• Yenilikçi fikirlere çabuk entegre olup
bunları geliştirebilen, üretebilen
çocuk ve gençler için okuma
kültürü oluşturulması, kampanya
ve farkındalık çalışmalarıyla
okuma kültürünün geliştirilmesi ve
Sultanbeyli çapına yayılması,
• Yenilikçiliği destekleyen, uygulamaya
olanak sağlayan eğitim ortamlarının
geliştirilmesi ve teknolojik ekipman,
donanım ve fiziksel düzenlemelerin
yapılması projemizin amaçlarıdır.
Proje Faaliyetleri
• Tematik bilgi merkezlerinin
kurulacağı okulların tespiti
• Projenin tanıtımının yapılması ve
kamuoyuna duyurulması
• Eğitici eğitimlerinin verilmesi
• Çocuk ve gençlere seminer verilmesi
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ÇOCUKL AR VE G ENÇLER
• Proje açılış programının yapılması

PRO JENIN
A M ACI

İstanbul Sultanbeyli
ilçesinde 6-18
yaş aralığındaki
çocuk ve gençlerin
yenilikçi ve girişimci
özelliklerini
geliştirmek.

• Naim Süleymanoğlu Tematik Bilgi ve
Öğrenme Merkezi
• Ömer Halisdemir Tematik Bilgi ve
Öğrenme Merkezi
• Vecihi Hürkuş Tematik Bilgi ve
Öğrenme Merkezi
• Fatih Sultan Mehmet Tematik Bilgi ve
Öğrenme Merkezi
• Aziz Sancar Tematik Bilgi ve
Öğrenme Merkezi
• Nasrettin Hoca Tematik Bilgi ve
Öğrenme Merkezi
• Tabela satın alınması

Dezavantajlı bölgede yaşayan çocuklara
yönelik bütüncül bir hizmet modeli
geliştirilmiştir.
Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Sultanbeyli
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği
ile Sultanbeyli ilçesinde dezavantajlı
koşullara sahip 6 okulda Tematik Bilgi
ve Öğrenme Merkezi oluşturulmuştur.
Tematik Bilgi ve Öğrenme
Merkezlerinde görev alacak 20
öğretmen yenilikçilik, girişimcilik ve
okuma kültürü konularında Maltepe
Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde
eğitim almışlardır.

• Sultanbeyli Kent Meydanı okuma
etkinliği

Sultanbeyli ilçesinde devlet okullarında
okuyan 720 çocuk ve gence
yenilikçilik, girişimcilik ve okuma
kültürü konularında sertifika verilmiştir.
Sultanbeyli’de oluşturulacak Tematik
Bilgi ve Öğrenme Merkezlerinden
yaklaşık 75.000 kişi faydalanmıştır.

• Sultanbeyli Gölet Sosyal Tesisleri
okuma etkinliği

“En Çok Sultanbeyli Okuyor” faaliyetleri
ile projeye olan ilgi ve destek artmıştır.

• Yazar buluşmaları

Meydan okumalarında 6000 kişi ile
Sultanbeyli’deki meydanlarda kitap
okuma etkinliği yapılmıştır.

• Kimlik kartı
• Tematik Bilgi Merkezi üyelerinin
yazılarından oluşan kitapların basımı
• Aydos Kalesi okuma etkinliği

• Girişimcilik pazar yeri
• Projenin, iç değerlendirilmesi ve
raporlanması
Proje Çıktıları ve Beklenen Faydalar
Sultanbeyli’de yaşayan 6-18 yaş
aralığında 1500 çocuk ve genç Tematik
Bilgi ve Öğrenme Merkezlerine üye
olarak bilgi teknolojilerinin ve okuma
kaynaklarının zengin olduğu nitelikli
eğitim ortamlarından yararlanmıştır.

1.500

Proje kapsamında
eğitim gören
toplam öğrenci sayısı

Çocuklar ve gençler girişimcilik, pazar
yerinde yenilik yapan, fikir üreten, farklı
düşünen, cesaretle yeni işler yapmak
isteyen kişiler olarak yaparak yaşayarak
öğrenmişlerdir.
Tüm görünürlük faaliyetlerinin
dokümanları, gazete, afiş, broşür,
kitapçık, dergi, fotoğraf ve haberler
yoluyla projenin etkili duyurusu
yapılmıştır.
KURUM HAKKINDA
Sultanbeyli belde statüsünde yer alırken
3 Haziran 1992 tarih ve 3806 sayılı
kanun ile ilçe olmuş ve aynı tarihte
Sultanbeyli Kaymakamlığı kurulmuştur.
Sultanbeyli Kaymakamlığı bünyesinde
faaliyet gösteren Proje Koordinasyon
Merkezi ulusal ve uluslararası projeler
yürütmektedir. 2014-2015 yılları
içerisinde İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan
615.437,79 TL destek alarak “Gençler
İçin Gençlerle” projesini yürütücü
olarak gerçekleştirmiştir. Ayrıca
İstanbul Kalkınma Ajansından hibe
desteği alan bazı kurumlara ortak
ve iştirakçi olarak destek vermiştir.
Sultanbeyli Kaymakamlığı bünyesinde
faaliyet gösteren Proje Koordinasyon
Merkezi’nde tamamlanan ve devam
eden birçok proje vardır.
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G ELECEĞIMIZI
KODL AYALIM
PROJE HAKKINDA

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
Pendik İmam Hatip Lisesi
ve Pendik İlçesi İmam
Hatip Okulları
Mezunları ve Mensupları
Derneği
P RO J E O R TAĞ I
Pendik İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü
P RO J E İŞ T I R A KÇI L E R I
Müstakil Sanayici ve
İşadamları Derneği,
Gebze Teknik
Üniversitesi
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
658.686,00 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%89,75
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
591.146,87 TL
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Proje ile teknolojik gelişime, özellikle
robotik kodlama konusuna ilgi duyan,
kendilerini bu alanda geliştirmek
isteyen liseli gençlerin tespit edilmesi,
bu kişilerin düzeylerine uygun sistemli
teorik bilgi edinebilecekleri, pratik
çalışma yapabilecekleri, yeteneklerini
geliştirerek somut çıktılar alabilecekleri
Tekno-Gelişim Merkezleri oluşturulması
amaçlanmıştır. Ayrıca proje kapsamında
gençlerimizin iş, sanat, kültür alanında
rol model olabilecek kişilerle bir araya
gelmelerive bu sayede konuya daha
geniş vizyonla bakmalarının sağlanması
amaçlanmaktadır.
Proje kapsamında ilk olarak proje
ekibi oluşturularak paydaşlar ile
düzenli koordinasyon toplantıları
gerçekleştirilmiştir. Projemizin geniş bir
kitleye tanıtılması ve öğrenci, öğretmen
ve velilerimizin farkındalık sağlaması
için yoğun katılımlı bir Açılış toplantısı
gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan
proje kapsamında Tekno-Gelişim
Merkezleri kurulacak okullar ve bu
okullardaki alanlar tespit edilerek, satın
alma planlaması ve tefrişat süreçleri
tamamlanmıştır. Bununla eş zamanlı
olarak okullarımızda öğrencilerimize
teknoloji, kodlama, robotik,
mühendislik gibi alanlara yönelik
alanında uzman kişilerce seminerler
verilmiştir. Proje kapsamında eğitici
eğitimi alacak öğretmenlerimiz için
proje tanıtımı ve farkındalık seminerleri
gerçekleştirilmiştir.
Seminerler vasıtasıyla oluşan
farkındalık ile projeye katılım sağlamak
isteyen öğrencilerimize ilgi envanteri
uygulanarak tespiti sağlanmıştır.
Öğretmenlerimize ise alanında uzman
eğitimci tarafından robotik kodlama
eğitici eğitimi verilmiştir.
Proje kapsamında kurulan TeknoGelişim Merkezlerinin tefrişat ve satın
alma süreçleri tamamlandığında bu
alanların tanıtımı için geniş katılımlı
bir açılış toplantısı tertip edilmiştir.
Açılıştan sonra eğitici eğitimi alan
öğretmenlerimiz tarafından ilgi
envanteri uygulamaları vasıtasıyla

ÇOCUKL AR VE G ENÇLER
Bu merkezlerde, robotik kodlama
eğitiminde ihtiyacı karşılayabilecek;
bilgisayarlar, üç boyutlu yazıcılar eğitim
kitleri, atölye ekipmanları, kitaplar
temin edilmiştir. Bu sayede proje
sonrasında da sürdürülebilir atölyeler
oluşturulmuştur.

PRO JENIN
A M ACI

Teknolojik gelişime,
özellikle robotik
kodlama konusuna
ilgi duyan,
kendilerini bu
alanda geliştirmek
isteyen liseli
gençler için
Tekno-Gelişim
Merkezleri
oluşturmak.
tespit edilen öğrencilerin eğitim süreci
başlamıştır. Eğitim sürecine paralel
olarak teknoloji, kodlama, robotik ve
mühendislik alanında faaliyet gösteren
kurumlara teknik geziler düzenlenmiş,
sektörden işadamları, akademisyenler
ve uzmanlarca seminerler
gerçekleştirilmiştir.
Proje sonunda çıktıları ifade etmek ve
farkındalık sağlamak amacıyla bir Proje
Kapanış Toplantısı ile proje kapsamında
eğitim alan öğrencilerimiz tarafından
geliştirilen robotik kodlama projelerinin
sergisi yapılarak proje sonlandırılmıştır.

Proje Faaliyetleri
• Açılış, Tekno-Gelişim Merkezi
Açılışı ve Kapanış Toplantıları
gerçekleştirilmiştir.
• 4 okulda Tekno-Gelişim Merkezi
kurulmuştur.
• Öğretmenlere yönelik 2 adet
farkındalık seminerleri verilmiştir.
• Öğretmenlere yönelik seminerlere 66
öğretmen katılmıştır.
• Seminerler sonrası tespit edilen 22
branş öğretmenine eğitici eğitimi
verilmiştir.
• Öğrencilere yönelik 4 adet farkındalık
semineri gerçekleştirilmiştir.
• Seminerlere toplamda 302 öğrenci
katılmıştır.
• Eğitim için başvuran öğrencilere ilgi
envanteri uygulanmıştır.
• 70 öğrenciye robotik kodlama eğitimi
verilmiştir.
• Eğitim alan öğrenciler 14 farklı tipte
robotlar ürettilmiştir.
• Öğrenci ve öğretmenlere yönelik
fabrika ziyareti ve teknik gezi yapıldı.
Bu etkinliğe 63 kişi katılmıştır.
• Tekno-Gelişim Merkezlerinde
öğrencilere 4 adet söyleşi
gerçekleştirilmiştir.
• Öğrenciler tarafından yapılan
robotların yer aldığı 1 adet sergi
gerçekleştirilmiştir.
• Okullarda Tekno-Gelişim Kulübü
kurulmuştur.
Robotik kodlama eğitiminin
verilebildiği, teknik yeterliliğe sahip,
donanımlı Tekno-Gelişim Merkezi
oluşturulmuştur.

İlgili okullarda görev yapan branş
öğretmenine öncelikle farkındalık
eğitimi verilerek robotik kodlamaya
yönelik ‘Eğitimci Eğitimi’ verilmiştir.
Bu eğitimler proje sonrasında da
bu alanda verebilecek eğitimlerin
sürdürülebilmesine imkân sağlanmıştır.
İlgili okullarda görev yapan branş
öğretmenine öncelikle farkındalık
eğitimi verilerek robotik kodlamaya
yönelik ‘Eğitimci Eğitimi’ verildi.
Bu eğitimler proje sonrasında da
bu alanda verebilecek eğitimlerin
sürdürülebilmesine imkân sağlandı.
Proje 30 Ekim 2019 tarihinde
tamamlanmasına rağmen, bu alanda
eğitim faaliyetleri 2019-’20 eğitim
öğretim yılı ilk dönemi sonuna kadar
devam etmesi sağlanmıştır. Ancak
pandemi nedeniyle Mart 2020 itibari
tüm eğitim süreçleri askıya alınmıştır.
Pandemi sonrasında ‘Tekno-Gelişim
Merkez’lerinin aktif olarak kullanılması
yönünde planlamalar Pendik İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü uhdesinde devam
etmektedir.

4

Proje kapsamında
kurulan Tekno-Gelişim
Merkezi sayısı

KURUM HAKKINDA
Pendik İmam Hatip Lisesi ve Pendik
İlçesi İmam Hatip Okulları Mezunları ve
Mensupları Derneği (PİHMED) 17 Mayıs
1993 yılında kurulmuş ve 657 üyesi ile
faaliyetlerine devam etmektedir.
Derneğimiz Pendik ilçesinde bulunan
43 İmam Hatip Okulunda eğitim gören
öğrenciler, mezunları ve mensuplarına
yönelik karşılıklı yardım ve dayanışmayı
sağlamak, sosyal, kültürel, ekonomik,
psikolojik sorunlarını ortaya çıkararak
bu yönde çalışmalar ve araştırmalar
yapmaktadır.
Kurslar, panel, seminer, konferans
ve benzeri toplantılar düzenleyerek
üyelerinin, eğitimin her kademesindeki
tüm öğrencilerin ve vatandaşların
eğitim ve kültür seviyelerinin artmasına
katkıda bulunmaktadır. Bu amaçlar
doğrultusunda çeşitli kamu kurum ve
kuruluşları, STK’lar ve özel teşebbüsler
ile birçok alanda işbirliği yaparak
projeler yürütmektedir.
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BAĞ IMSIZLIK
KÖYÜNDE ‘ ’ DEĞİŞİM
SENİNLE MÜMKÜN
PROJE HAKKINDA

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
İstanbul Denetimli
Serbestlik Müdürlüğü
P RO J E O R TA K L A R I
İstanbul Valiliği,
Eyüpsultan Kültür,
Sanat, Spor, Eğitim ve
Dayanışma Derneği
P RO J E İŞ T I R A KÇI S I
Eyüpsultan Belediye
Başkanlığı
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
1.250.845,00 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%83,15
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
1.040.119,33 TL
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Projenin genel amacı bağımlılık ile
mücadele ve yeniden suç işlemeyi
önlemeye yönelik ikincil ve üçüncül
müdahalelerin çeşitli aşamalarında
hizmet veren İstanbul Denetimli
Serbestlik Müdürlüğü yetki alanında
ikamet eden 14-29 yaş arasındaki
tüm çocuk ve genç hükümlü/sanık/
şüphelilerin rehabilitasyonunun
sağlanması, bu kişiler arasında
girişimcilik kültürünün geliştirilmesi,
istihdam edilmeleri yolu ile İstanbul’un
sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı
sağlanması ve yeniden suç işleme
risklerinin azaltılmasıdır. Denetimli
serbestlik tedbirinden faydalanan
İstanbul Denetimli Serbestlik
Müdürlüğünün yetki alanında bulunan
Arnavutköy, Bayrampaşa, Beşiktaş,
Beyoğlu, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa,
Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli
ilçelerinde ikamet eden, yeniden suça
karışma riski taşıyan ve bağımlılıkla
mücadele eden 14-29 yaş arasındaki
tüm çocuk ve genç hükümlü/sanık/
şüphelilerin içinde bulundukları
dezavantajlı durumun iyileştirilmesine
yönelik çalışmalar yapılması
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda
oluşturulan proje ile kurulması
planlanan köy bahsi gecen dezavantajlı
grup ile beraber oluşturulacaktır.
Köyde bir beyin hastalığı olarak kabul
edilen bağımlılığın tedavisinde terapi
bahçelerinin iyileştirici özelliğinden
yararlanılması, bağımlıların toprakla ve
doğayla vakit geçirerek davranışlarının
sonuçlarının farkına varmaları ve
hayatlarına bir anlam katmaları
hedeflenmektedir. Tarım için ayrılan
alanda denetimli serbestlik tedbirinin
kapsamına giren suçlara karışmış
kişiler meyve ve sebze yetiştirecek, bir
canlının büyümesine ve gelişmesine
katkı sağlayacaktır. İnsanın doğayı
gözlemledikçe ondan ders alacağı,
yaşama daha sıkı bağlanacağı, bir
canlının sorumluluğunu alarak
sorumluluk duygusunun gelişeceği,
kendine bir uğraş edinerek içinde

ÇOCUKL AR VE G ENÇLER

PRO JENIN
A M ACI

Bağımlılık ile
mücadele ve
yeniden suç
işlemeyi önlemeye
yönelik, 14-29
yaş arasındaki
tüm çocuk ve
genç hükümlü/
sanık/şüphelilerin
rehabilitasyonunu
sağlamak.
bulunduğu amaçsızlık ve madde
kullanım döngüsünden çıkabileceği
düşüncelerinden yola çıkılmaktadır.
Yükümlülere organik tarım, meyve
sebze yetiştiriciliği gibi alanlarda
eğitimler verilecek, sertifikasyon
sağlanarak bu kişilerin girişimcilikleri ve
istihdam edilmeleri desteklenecektir.
Kurulacak yaratıcı drama, gıdayemek, çiçek aranjmanı, müzik gibi
atölyelerde kişilerin yeni deneyimler
kazanmalarına ve kendilerini daha
iyi ifade edebilmelerine imkan
sağlanacaktır. Sonuç olarak suça neden
olan temel etmenlere etki edilerek
yeniden suç işleme riskinin azaltılması
amaçlanmaktadır.
Ana hedef grubun rehabilitasyonun
ve istihdamının sağlanması yoluyla
yeniden suç işleme risklerinin en
aza indirilmesi öncelikle söz konusu
grubun ailesi ve sosyal çevresinin, diğer
denetimli serbestlik müdürlüklerinde
yaygınlaştırılması yolu ile tüm

Türkiye’deki denetimli serbestlik
yararlanıcıları ve personelinin; sağlıklı
toplum yapısını bozan her türlü riskin
azaltılması için çalışan aile, sağlık
ve sosyal çalışmalar yürüten kamu
ve sivil toplum kuruluşlarının, sonuç
olarak tüm ülkede ve özellikle İstanbul
da girişimciliğe hizmet eden her
kurum ve sosyal toplum hayatından
faydalanan herkesin, kişilerin suçtan ve
bağımlılıktan uzaklaştırılmasına hizmet
eden projeden uzun vadede yarar
sağlayacağı düşünülmektedir.
Eyüp Belediyesi sınırlarında içerisinde
tarımsal faaliyetlerin gerçekleştirildiği,
bağımlılıkla ilgili rehabilitasyon
hizmetlerinin yapıldığı terapi bahçesinin
oluşturulduğu, bilgilendirme ve
bilinçlendirme çalışmaları kapsamında
grup çalışmalarının yürütüldüğü,
çeşitli atölye hizmetlerinin sağlandığı
Bağımsızlık Köyü kurulacaktır. Kurulan
köyde gerçekleştirilen tarımsal
faaliyetlerin yürütülmesi ve terapi
bahçesinin oluşturulması sırasında
verilen eğitimler ile denetimli serbestlik
tedbirine tabii olan İstanbul Denetimli
Serbestlik Müdürlüğü yetki alanında
ikamet eden yaklaşık 500 hükümlü/
sanık/şüphelinin gerekli eğitimleri
ve sertifikaları alması sağlanacak.;
girişimcilik eğitimleri verilerek
girişimcilikleri desteklenecektir. Kurulan
yemek pişirme, çiçek aranjmanı, yaratıcı
drama, müzik atölyelerinde kişilerin yeni
deneyimler kazanmaları desteklenecek
ve motivasyonlarının arttırılmasına
yönelik çalışmalar yapılacaktır.
İstanbul Denetimli Serbestlik
Müdürlüğü yetki alanındaki 11
ilçede ikamet eden ve denetimli
serbestlik tedbiri kapsamındaki 1429 yaş aralığındaki tüm çocuk ve
genç hükümlü/sanık/şüpheliler ana
hedef grubu oluşturmaktadır. Proje
ortakları ve iştirakçileri de projeden
olumlu etkilenecek kurumlardır.
Ana hedef grubun rehabilitasyonun
ve istihdamının sağlanması yoluyla
yeniden suç işleme risklerinin en
aza indirilmesi öncelikle söz konusu
grubun ailesi ve sosyal çevresinin, diğer
denetimli serbestlik müdürlüklerinde
yaygınlaştırılması yolu ile tüm
Türkiye’deki denetimli serbestlik
yararlanıcıları ve personelinin; sağlıklı
toplum yapısını bozan her türlü riskin
azaltılması için çalışan aile, sağlık
ve sosyal çalışmalar yürüten kamu

ve sivil toplum kuruluşlarının, sonuç
olarak tüm ülkede ve özellikle İstanbul
da girişimciliğe hizmet eden her
kurum ve sosyal toplum hayatından
faydalanan herkesin, kişilerin suçtan ve
bağımlılıktan uzaklaştırılmasına hizmet
eden projeden uzun vadede yarar
sağlayacağı düşünülmektedir.
Projenin hayata geçiş aşamasından
sonra, projemizde hükümlü/sanık/
şüphelilerin rehabilitasyonunun
sağlanması amacıyla 37 kişi
faydalanmıştır. Proje aşamasında
toprak ve tarımla rehabilite , yaratıcı
drama, gıda-yemek, çiçek aranjmanı,
müzik gibi atölyelerde eğitim alarak
faydalanmışlardır. Bütün eğitim ve
faaliyetlerde kişiler üzerinde olumlu
etkiler görülmüş ancak pandemi nedeni
ile uzun süreli eğitimler yapılamamıştır.
Ön ve son testler yapılamamış, ilgililerin
gelişimi açısından bilimsel çıktılar elde
edilememiştir. Pandemi sürecinden
sonra eğitimler ve faaliyetler devam
edilecek daha fazla hükümlü/sanık/
şüphelilerin rehabilitasyonunun
sağlanması amaçlanmaktadır.

37

Proje kapsamında
rehabilitasyon gören
kişi sayısı

KURUM HAKKINDA
Denetimli Serbestlik çeşitli
nedenlerle ,suça karışmış kişilerin
suça karışmalarına neden olan
davranışlarının düzeltilerek, tekrar
suç işleme risklerinin azaltılmasına,
ceza infaz kurumdan salıverilen
yükümlülerin takip edilmesine, madde
bağımlılarının rehabilitasyonuna yönelik
bireysel görüşmeler, grup çalışmaları,
seminerler, boş zaman faaliyetleri
yürütülmesine, mağdurların uğradıkları
zararın giderilmesine ve bu yolla
toplumun korunmasına yönelik çalışan
alternatif bir ceza infaz sistemidir.
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M A SAL T V

ÇOCUKL AR VE G ENÇLER

30

PRO JENIN
A M ACI
PROJE HAKKINDA
Proje kapsamında belirlenen 10-16
yaşları arasındaki 30 omurilik felçlisi
ve/veya ortopedik engelli çocuğun
yetenek ve yaratıcılıkları geliştirmek
adına yaratıcı yazarlık, temel bilgisayar
ve web 4.0 eğitimi verilmesi projenin
temel faaliyetlerini oluşturmuştur.
Projeyle, çocukların yaşam becerilerini
arttırmak meslek edinmelerine
katkıda bulunmak ve sosyal
hayata entegrasyonları sağlamak
hedeflenmiştir.
Proje kapsamında düzenlenen
eğitimlerde Yıldız Teknik Üniversitesi
TÖMER ve Marmara Üniversitesi BÖTE
bölümleri proje ortakları statüsüyle
danışmanlık görevi üstlenmiştir.

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
Türkiye Omurilik
Felçlileri Derneği
P RO J E O R TA K L A R I
Marmara Üniversitesi
Atatürk Eğitim Fakültesi
Dekanlığı, Yıldız Teknik
Üniversitesi
P RO J E İŞ T I R A KÇI L E R I
Bakırköy Kaymakamlığı,
İstanbul Aile ve Sosyal
Politikalar, Bakırköy İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
571.250,00 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%90
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
514.125,00 TL
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Hedef grubu oluşturan 30 ortopedik
engelli çocuğun yazdıkları öyküler
kendileri tarafından önce dijital
ortama aktarılmış, animasyon kısa
filmler haline getirilmiştir. Bu çalışma
tamamlandıktan sonra projenin son
ayında internet ortamındaki MASAL
TV platformundan kamuoyu ile
paylaşılmıştır. İstanbul Kalkınma Ajansı
mali desteğiyle tamamlanan projenin
nihai sonuçları arasında kamuoyu
farkındalığının arttırılması bulunduğu
için pek çok görünürlük faaliyetine yer
verilmiştir.
Hazırlanan tüm içerikler aşağıdaki
adreslerden yayınlanmıştır:

Proje kapsamında
eğitim verilen
çocuk sayısı

10-16 yaşları
arasındaki
30 omurilik
felçlisi ve/veya
ortopedik engelli
çocuğun yetenek
ve yaratıcılıkları
geliştirmek adına
yaratıcı yazarlık,
temel bilgisayar
ve web 4.0
eğitimi vererek,
yaşam
becerilerini
arttırmak..
İnstgram
Masaltvtofd
Web Sitesi
www.masaltv.org
Facebook
www.facebook.com/tofdgenelmerkez
Twitter
www.twitter.com/tofdgenelmerkez
Youtube
www.youtube.com/c/
türkiyeomurilikfelçlileriderneği
Projenin temel amacını oluşturan
ortopedik engelli çocuk ve
gençlerin bağımsız yaşam becerisi
geliştirmelerinin desteklenmesi
kapsamında bir sürdürülebilirlik planı
hazırlanmıştır.
Bunun bir parçası olarak Masal TV
çocuklarına çevrimiçi iletişim ve sunum
becerileri eğitimleri uygulanmış,
başka bir hibe kaynağından sağlanan
destekle kurulan Gençlik Stüdyosunda
eğitim alan bu çocukların program
yapımcısı, sunucu olarak görev almaları
sağlanmıştır.
Youtube kanalından yayınlanan
bu içeriklere https://www.tofd.org.
tr/genclik-studyosu adresinden
ulaşılabilmektedir.

KURUM HAKKINDA
Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği,
1998 yılında omurilik felçlilerinin tıbbî,
meslekî, ekonomik, sosyal sorunlarının
çözümü ve yeni omurilik felçlilerinin
oluşmaması için hizmet vermek
amacıyla kurulmuştur. Türkiye Omurilik
Felçlileri Derneği 1998 yılından bu
yana; öncelikle omurilik felçlileri
olmak üzere tüm ortapedik engellilerin
tıbbi, mesleki, ekonomik ve sosyal
sorunlarının çözümlerine yönelik ulusal
ve uluslararası alanlarda çalışmalar
yapmaktadır. TOFD başarılı ve yaygın
çalışmaları nedeniyle 03.05.2004 tarih
ve 2004/7252 sayılı Bakanlar Kurulu
kararıyla “Kamu Yararına Çalışan
Dernek” statüsünde hizmetlerini
sürdürmektedir.
Derneğimiz, engellilerin sosyal
yaşama tam ve etkin katılımı amacıyla
çok sayıda projeyi başlatmış ve
sonuçlandırmıştır. Derneğimizin birincil
hedeflerinden biri yeni oluşabilecek

kalıcı sakatlıkların önlenmesi ve
toplumun bu alanda bilgilenmesini
sağlamaktır.
Türkiye’de 150 bin üzerinde omurilik
felçlisinin olduğu tahmin edilmektedir.
Bu rakamın %90’’ı tekerlekli sandalyeye
ve bir başka kişiye bağımlı yaşamak
durumunda kalmaktadır.
Çoğunlukla trafik kazaları, yüksekten
düşme, sığ suya balıklama atlama,
ateşli silahla yaralanma, iş kazaları,
hastalıklar (omurga tümörü, omurga ve
omurilik enfeksiyonları, yumuşak doku
hastalıkları – bel ve boyun fıtıkları) vb.
omurilik felcine neden olmaktadır.
Gerek yetersiz rehabilitasyon, gerekse
çevresel koşullar (mimari engeller ve
ulaşım sorunları) çoğunlukla tekerlekli
sandalye bağımlısı olan omurilik
felçlilerinin bağımsızlığını kısıtlamakta,
üretici konuma geçip, toplumsal
ve ekonomik yaşama katılımlarını
engellemektedir.
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BAĞ CIL AR BILIM
MERKEZI PRO JESI
PROJE HAKKINDA
Gelişmiş ülkelerin eğitim sistemleri
incelendiğinde, çocukların özellikle
üretkenliklerini arttırıcı eğitim
metotlarının yoğun bir şekilde
kullanıldığı görülmektedir. Özellikle
deney ve gözlem çalışmalarının en üst
seviyede olduğu bu ülkeler, teknoloji
konusunda diğer ülkeler arasında lider
konumuna gelmektedirler. Neredeyse
anaokulu düzeyinde başlayan
deney, gözlem ve atölye etkinlikleri,
çocukların hayal güçlerinin artmasına,
okul başarılarının yükselmesine,
bilgi kazanımlarını sosyal hayat ile
özdeştirmelerine ve en önemlisi yaşları
ilerledikçe üretken düşünce özellikleri
kazanmalarına yol açmaktadır. Eğitim
sistemleri ile ilgili farklı bir olgu ise
günümüz dünyasında bilgilerin sanal
ortamdan çok fazla edinilmesi ile
çocuklardaki algının zayıflaması
durumunu ortaya çıkarmaktadır.

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
Bağcılar Belediyesi
P RO J E O R TAĞ I
Bağcılar İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
1.394.953,30 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%90
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
1.255.457,97 TL
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Örneğin fizik kanunlarından biri olan
“Etki-Tepki” kanununun soyut olarak
algılanması çok güçtür. Çocukların
bu kanunu en iyi şekilde anlamalarını
sağlamak için somut örnekler görmeleri
gerekmektedir.
Aynı şekilde metallerin iletkenlik
özelliklerinin sözel anlatımı ile bu
özelliğin metaller üzerinde farklı
düzenekler ile gösterilmesi arasındaki
bilgi kazanımları doğal olarak çok
farklıdır. Örneklemelerin sonsuz sayıda
arttırılabileceği bu durumun üstesinden
gelebilmek, eğitim süreçlerine
pozitif katkı sağlamak ve en önemlisi
çocuklarda ve gençlerde “yenilikçi
fikirlerin ve merak” duygusunun
gelişimini desteklemek üzere “Bağcılar
Bilim Merkezi Projesi” geliştirilmiştir.

ÇOCUKL AR VE G ENÇLER

PRO JENIN
A M ACI

Eğitim süreçlerine
pozitif katkı
sağlamak ve en
önemlisi çocuklarda
ve gençlerde
yenilikçi fikirlerin ve
merak duygusunun
gelişimini
desteklemek.
çalışmaları bir sera içerisinde
gerçekleştirilmiştir.

Proje Çıktıları

KURUM HAKKINDA

• Proje ile iki okul dışı öğrenme
merkezi kurulmuştur.

1920’li yıllarda, 40 çeşidin üzerinde
üzüm türünün yetiştiği meşhur
bağları nedeniyle bölge, Bağcılar
ismiyle anılmaya başlamıştır. Bağcılar,
1992’de 3806 sayılı yasa ile bağlı
bulunduğu Bakırköy Belediyesinden
ayrılmış; Kirazlı, Güneşli ve Mahmutbey
semtlerinin birleştirilmesi sonucu
‘Bağcılar’ adı ile müstakil bir belediye
haline gelmiştir. Bağcılar Belediyesi,
Önce insan” anlayışıyla halkıyla
bütünleşen, hizmet üretiminde öncü,
hayatı kolaylaştıran bir belediye olmayı
kendine misyon edinmiştir. Şehir bilinci
yüksek, çağın hayat standartlarına
sahip örnek bir kent oluşturmak
vizyonu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu
çerçevesinde çalışmalarına devam
etmektedir.

• Proje ile kurulan Bilim Merkezini
23.232 öğrenci ziyaret edilmiştir.
• Proje ile kurulan botanik atölyesinden
17.424 öğrenci istifade etmiştir.
• Bilim Merkezinde yapılan 7 atölyeden
23.232 öğrenci istifade etmiştir.
• İlkokul öğrencileri için düzenlenen
Scratch Eğitiminden 200 öğrenci
eğitim almıştır.
• Ortaokul öğrencileri için düzenlenen
Arduino ve Drone Eğitiminden 100
öğrenci eğitim almıştır.
• İlkokul ve ortaokul öğrencileri için
düzenlenen Robotik Eğitiminden 660
öğrenci eğitim almıştır.
• Anne ve babalara yönelik
eğitimlerden 100 kişi istifade etmiştir.

23.232
Bilim Merkezini
ziyaret eden
öğrenci sayısı
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Proje kapsamında hedeflenen
kitlelerden anaokulu, ilkokul, ortaokul
ve lise düzeyindeki öğrenciler için
farklı atölye ve eğitim modülleri
geliştirilmiştir. “Bilme Dokunun” sloganı
ile hedef kitlenin bilim kurallarını
somut örnekler üzerinde öğrenmeleri
ve içselleştirmeleri sağlanmıştır.
Yaygınlaştırma faaliyetleri ile bilim
konusunda daha fazla çocuk ve
gencin kendi potansiyellerini ortaya
çıkarmalarına fırsatlar tanınmıştır. Bu
yolla çocukların girişimcilik, üretkenlik,
yenilik ve çevresel sorumluluk gibi
önemli olguları ortaya çıkarmalarına
destek olunmuştur.

Proje 18 aylık süre içinde iki ayrı
merkezde uygulanmak üzere
tasarlanmıştır. İlk merkezde fizik, kimya,
astronomi, robotik ve matematik
bilimlerine yönelik deney istasyonları
yer almıştır. Ayrıca bu bilimlere
yönelik enteraktif atölye çalışmaları
gerçekleştirilmiştir. İkinci merkezde
ise ülkemizde örneğine rastlanmayan
bir kurgu ile botanik ile ilgili atölye
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YAPABILDIĞIM
K ADAR VARIM
PROJE HAKKINDA
Tuzla ilçesinde yaşamakta olan 7-11
yaş sığınmacı öğrencilerin içinde
bulundukları topluma entegre olmaları,
mevcut fizyo-psikolojik engellerin
rehabilitasyonu ve olası engellerin
önlenmesi ile yaşam becerilerini
geliştirerek yararlı birer yetişkin
olmalarını sağlamak amaçlanmıştır.

PRO JE
KÜNYE SI

Proje kapsamında başlıca faaliyetler;
“Türkçemi Öğreniyorum” eğitim
müfredatının ve ‘‘Psikososyal
Müdahale’’ programı geliştirildi. Proje
kapsamında belirlenen öğretmenlere,
‘‘Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi ve
Oyun Terapisi Eğitimi’’ eğitimi verildi.
Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde Türkçe
öğrenme atölyesi kuruldu ve Türkçe dil
bilgisi yetersiz olan sığınmacı öğrenciler
Türkçe eğitim atölyelerine yönlendirildi.
Sığınmacı öğrencilerin ailelerine
yönelik aile-çocuk eğitimi seminerleri
gerçekleştirildi.

ÇOCUKL AR VE G ENÇLER

PRO JENIN
A M ACI

Tuzla ilçesinde
yaşamakta olan
7-11 yaş sığınmacı
öğrencilerin içinde
bulundukları
topluma entegre
olmaları, mevcut
fizyo-psikolojik
engellerin
rehabilitasyonu
ve olası engellerin
önlenmesi ile
yaşam becerilerini
geliştirerek yararlı
birer yetişkin
olmalarını
sağlamak.

Proje kapsamındaki somut çıktılar;
Türkçemi öğreniyorum müfredatı
ve psikososyal müdahale programı
geliştirildi. Türkçe eğitim atölyesi
kuruldu. 237 öğretmene eğitici eğitimi
verildi. Riskli davranışlar sergileyen
sığınmacı örgencileri belirlemek
amacıyla 623 örgenci gözlem ve
görüşmeye dayalı tarandı.
Program sonunda riskli davranış
gösteren öğrenciler azalmıştır. Eğitim
kalitesinin artması ile hizmet verilen
tüm okullar olumlu etkilenmiştir.
Geliştirilen Türkçemi öğreniyorum
müfredatı ve Türkçe eğitim atölyesi
sahaya önemli katkılar sağlamıştır.
Öğretmen yeterliliğinin artırılması yönü
düşünüldüğünde de ayrı bir çarpan
etkiye sahiptir.

KURUM HAKKINDA
Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
1992 yılında kurulmuştur. Milli Eğitim
Bakanlığının eğitim politikaları ve
stratejik planlarını, mevzuat ve
programlar doğrultusunda yönetmek,
yönlendirmek, denetlemek ve koordine
ederek etkin ve verimli bir şekilde yerine
getirmekle görevli ve sorumludur.

623

Proje kapsamında
gözlemlenen
öğrenci sayısı

Kurumumuz Türk Milli Eğitim sisteminin
amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda;
şeffaf, demokratik ve katılımcı ekip
ruhunu esas alan yönetim anlayışı
ile eğitim kalitesinin artırılması ve
etkileşim içinde olduğumuz tüm
bireylere eğitimin her alanında hizmet
sunmaktadır.

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
Tuzla İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü
P RO J E İŞ T I R A KÇI L E R I
Marmara Üniversitesi,
Tuzla Halk Eğitimi
Merkezi, Tuzla Rehberlik
ve Araştırma Merkezi,
Tuzla Belediyesi
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
415.709,88
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%74,06
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
307.891,43
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UFUK TA
BILIM VAR

ÇOCUKL AR VE G ENÇLER
robotik, 5 saatlik 3B modelleme,
6 saatlik mekatronik, 2 saatlik yazılım,
8 saatlik mobil yazılım eğitimi aldı.

PRO JENIN
A M ACI

Ümraniye ve Samandıra Gençlik
Gelişim Merkezleri’nde yürütülen 1
senelik eğitimin yanı sıra; Üsküdar,
Ümraniye, Sancaktepe, Sultanbeyli
ve Pendik ilçelerinde bulunan 14
farklı devlet okulundaki toplam
1306 öğrenciye Bilimsel Etkinlik
düzenlendi. Bilimsel Etkinlikler
kapsamında, öğrencilere bilim ve
teknoloji deneyimleri ve anlatımları
gerçekleştirildi.

PROJE HAKKINDA

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
Lider Eğitim Gençlik ve
Spor Kulübü Derneği
P RO J E O R TA K L A R I
Ümraniye İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü,
Sancaktepe İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü,
Sultanbeyli İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü,
Pendik İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü
Üsküdar İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü, İstanbul
Medeniyet Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Dekanlığı, İstanbul
Sabahattin Zaim
Üniversitesi,
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
358.190,00 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%87,70
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
314.137,34 TL
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Ümraniye, Üsküdar, Sancaktepe,
Sultanbeyli ve Pendik ilçelerinde
yaşayan 9-13 yaş arasındaki
çocukların bilim ve teknoloji
alanında çeşitli seviyelerde eğitim
ve faaliyet gerçekleştirerek,
çocukların orta ve uzun vadede
dönüşen ekonomik ve sosyal yapıya
entegrasyonunu sağlayacak şekilde
iyi olma hallerinin artırılmasını,
bilimsel ve eleştirel düşünme, farklı
bakış açıları edinme, hayal gücünü
geliştirme ve inovatif düşünme
gibi yetkinliklerinin geliştirilmesini
sağlamak amacıyla Lider Eğitim
Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin
yürütücülüğünde Ufukta Bilim
Var Projesi geliştirildi. Çocukların
yenilik ve üretkenliklerini artırmak
için eğitim kurumları arasında iş
birliği sağlanarak, Ufukta Bilim Var
Projesi’nde İstanbul Medeniyet
Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim
Üniversitesi, Üsküdar İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü, Ümraniye İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü, Sancaktepe İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü, Pendik İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü ve Sultanbeyli İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü proje ortağı
olarak yer aldı.
Proje kapsamında öncelikle
Ümraniye Gençlik Gelişim
Merkezi ve Samandıra Gençlik
Gelişim Merkezi’nde Bilim ve
Teknoloji Kulübü eğitimleri için
Bilim ve Teknoloji Laboratuvarları
oluşturuldu. Bilim ve Teknoloji
Kulüpleri’nde verilecek eğitimlerde
kullanılacak olan eğitim materyalleri
Ümraniye Gençlik Gelişim Merkezi
ve Samandıra Gençlik Gelişim
Merkezi’nde oluşturulan Bilim ve
Teknoloji Laboratuvarı’na yerleştirildi.
Ümraniye ve Samandıra Gençlik
Gelişim Merkezleri’nde Bilim
ve Teknoloji Laboratuvarları
kurulduktan sonra, Bilim ve Teknoloji
Kulüpleri’nde eğitim verilecek
öğrencilerin tespit edilmesi amacıyla
Ümraniye ve Sancaktepe ilçelerindeki
16 farklı devlet okulunda toplam 2528

Ümraniye, Üsküdar,
Sancaktepe,
Sultanbeyli ve
Pendik ilçelerinde
yaşayan 9-13
yaş arasındaki
çocukların bilim ve
teknoloji alanında
çeşitli seviyelerde
eğitim ve faaliyetleri
gerçekleştirmek.

2.528
Proje kapsamında
eğitim verilen
öğrenci sayısı

KURUM HAKKINDA

öğrenciye Akademik Benlik Kavramı
Ölçeği taraması yapılarak Bilim ve
Teknoloji alanına ilgili olan öğrenciler
tespit edildi ve ölçek sonuçları
öğrencilerin velileri ile paylaşılarak
Bilim ve Teknoloji Kulüpleri’ne davet
edildi.
Bilim ve Teknoloji Kulüpleri’nde
eğitim verilecek öğrencilerin
tespitinden sonra ise projede gönüllü
eğitimci olarak görev almak isteyen
ve oluşturulan komisyon tarafından
mülâkatta başarılı bulunan 21
üniversiteli gence 2 farklı oturumda
eğitici eğitimi düzenlendi. Eğitici
eğitimine katılan üniversiteli gençler
10 saatlik robotik kodlama, 10 saatlik
temel mekatronik, 3 boyutlu tasarım
ve teknoloji okuryazarlığı eğitici
eğitimi aldı. Eğitici eğitimi alan
üniversiteli gençler proje kapsamında
Bilim ve Teknoloji Kulüpleri’ndeki
eğitim faaliyetlerinde aktif görev aldı.
Projede gönüllü eğitimci olarak görev
alan üniversiteli gençler sayesinde
projenin sürdürebilirliği sağlandı ve
proje süresi bittikten sonra da Bilim
ve Teknoloji eğitimleri devam ettirildi.
Ümraniye Gençlik Gelişim Merkezi
ve Samandıra Gençlik Gelişim
Merkezi’nde proje kapsamında
kurulan Bilim ve Teknoloji
Laboratuvarı’nda 9-13 yaş aralığındaki
98 öğrenci 30 hafta boyunca robotik,
kodlama, astronomi, fen bilimleri,
mekatronik ve teknoloji okuryazarlığı
eğitimi aldı. 30 hafta süren eğitim
boyunca 3 saatlik kodlama, 8 saatlik

Lider Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü
Derneği, “Gençlik Gelecektir”
felsefesinden hareketle Türkiye’nin
gençliğini ve geleceğini dert edinen
bir grup gönüllü tarafından 2004
yılında kurularak hizmetlerine
başlamıştır. İlk kuruluş yıllarında,
lise ve üniversite gençlerine yönelik
tertip edilen seminer, gezi ve
konferans programları ile hizmet
hayatına başlayan Lider Eğitim,
zaman içerisinde profesyonel
organizasyonlara yönelmiştir.
Lider Eğitim, gençlerin ahlaklı,
özgüvenli, bilgi ve beceri bakımından
donanımlı fertler olarak hayata
hazırlanmalarını kendisine amaç
edinmiş ve bu hedef doğrultusunda
çalışmalarına devam etmektedir.
Derneğimiz, 2011 yılında Gençlik
Kulübü vasfını alarak Gençlik ve
Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet
göstermeye başlamıştır.
Lider Eğitim, bugün itibariyle
İstanbul’da 9 Gençlik Gelişim
Merkezi’nde öğrencilere yönelik
Değerler Eğitimi, akademik takviye
dersleri ve kulüp faaliyetleri yürütüp,
çocukları her yönden kuşatmaya
çalışmakta ve onların olumsuz
alışkanlıklardan korunarak, güvenli
bir ortamda yetişerek topluma
nitelikli bireyler kazandırılmasını
sağlamaktadır. Bu kapsamda Gençlik
Gelişim Merkezleri’nde özellikle Bilim
ve Teknoloji, Geleneksel El Sanatları,
İzcilik ve Geleneksel Türk Okçuluğu
alanlarında kulüp çalışmaları
yapılmaktadır. Lider Eğitim’in
faaliyetleri hakkında www.lider.org.tr
adresinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
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DOKUNSAL MATERYAL
ATÖLYESİ/KÜTÜPHANESİ
PROJESİ
PROJE HAKKINDA
Bu projeyle, farklı alanlarda dokunsal
veriyi zenginleştirecek dokunsal
materyal varlığını arttırarak,
görme engeli olan çocuk ve
gençlerin dokunsal becerilerinin
ve yaratıcılıklarının geliştirilmesine,
eğitimin onlar için daha erişilebilir
olmasına katkı sağlanması
hedeflenmiştir. Proje amacına
yönelik çalışmalar üç farklı alanda
gerçekleştirildi;

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
Altı Nokta Körler Vakfı
P RO J E O R TA K L A R I
T.C.İstanbul Valiliği
Aile, Çalışma Ve
Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğü, T.C. Sarıyer
Kaymakamlığı, Parıltı
Görmeyen Çocuklara
Destek Derneği, Engelsiz
Erişim Derneği
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
576.890,00 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%90
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
489.183,62 TL
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1. Veysel Vardal Görme Engelliler
Okulu’nda eğitimlerine devam
etmekte olan 4-5-6-7 ve 8. Sınıf
öğrencilerinin Fen Bilimleri ders
müfredatına uygun dokunsal eğitim
materyalleri geliştirmek,
2. İstanbul’da yaşayan görme engelli
gençlere yönelik dokunsal harita
atölyeleri düzenleyerek;
• xMekânsal algının geliştirilmesini
sağlamak ve bağımsız hareket
becerilerini arttırmak,
• Harita okuryazarlığının
arttırılmasına katkı sağlamak,
3. Örgün eğitime devam eden çocuk
ve gençleri görme engelli olan
akranlarının öğrenme biçimleri ile
tanıştırarak farkındalık yaratmaya
yönelik atölye çalışmaları
düzenlemek.
FEN BİLİMLERİ DERSLERİ İÇİN
DOKUNSAL MATERYAL ÜRETİMİ
Fen Bilimleri dersi müfredatına
uygun üretilen dokunsal materyaller,
Veysel Vardal Görme Engelliler Okulu
öğrencileri ve Parıltı Görmeyen
Çocuklara Destek Derneği
bünyesinde kaynaştırma yolu ile
eğitime devam eden öğrencilerle
dersi destekleyici materyal olarak
kullanılmıştır. Gören akranlarına
göre fen bilimleri dersinde daha çok
zorlandığı bilinen görme engelli
çocukların öğrenme haklarını
destekleyen projenin temel tasarım
ilkeleri 3 başlık altında toplanmıştır.

ÇOCUKL AR VE G ENÇLER
gören bireylere destek olduğu
senaryolarla *yardıma muhtaç birey’
anlayışının tersi bir yaklaşımın altı
çizilmiştir. Atölyelerde katılımcıların
en çok ilgi çeken konular;

PRO JENIN
A M ACI

Dokunsal veriyi
zenginleştirecek
dokunsal materyal
varlığını arttırarak,
görme engeli
olan çocuk ve
gençlerin dokunsal
becerilerini ve
yaratıcılıklarını
geliştirmek.

Dersler arası etkileşim: Proje
kapsamında üretilen tasarımlarda
geniş kapsamlı geometrik şekillerden
faydalanılmıştır. Böylelikle hem
dersler arası bilgi depolama için
ortak bir beyin bölgesinin aktive
edilmesi amaçlanmış, hem de
görme engellilerde uzamsal zekânın
gelişimine katkı sağlanmıştır.
Evrensel tasarım: Bu anlamda
projede sarı-siyah gibi zıt renklerin
kullanılması ile az görenlerin ve
Braille alfabesinin kullanılması ile
total körlerin, tasarımları rahatça
kullanabilmesi amaçlanmıştır.
Fen Bilimleri dersi konularının,
dokunma duyusunun kullanılması
ile pekiştirilmesi, herhangi bir
engeli bulunmayan ya da görme
dışında farklı engellerden etkilenmiş
çocukların eğitimini de destekler
niteliktedir.
Tamamlayıcılık: Öğretim
programındaki tüm kazanımlar
ve kavramlar için tasarım yapmak
hem ekonomik hem de zamanlama
açısından mümkün değildir. Bu
nedenle tasarımlar yapılırken,
öğrenilmesi en zor ve karmaşık
kavramlar tercih edilmiş, geçmiş
birikimlerin üzerine tamamlayıcı
nitelikte tasarımlar yapılmıştır.
DOKUNSAL HARİTA / KROKİ
ATÖLYELERİ
Dokunsal Harita / Kroki üretimi
fikri, görme engelli bireylerin

• Görme engelli kişilerin kullandığı
materyalleri kullanmak,

harita ve krokilere erişimindeki
yetersizliklerden ortaya çıkmıştır.
Dolayısıyla atölyeler boyunca var
olan görsel materyallerin dokunsal
hale getirilmelerinin yanı sıra
görme engellilerin ihtiyaçlarına
uygun dokunsal harita sistemleri
üzerinde de çalışılmıştır. Dokunsal
harita sistemleriyle ilgili evrensel
standartların gelişmesine katkı
sunmak hedeflenmiştir.
Harita/kroki okur-yazarlığı
atölyelerimiz ile katılımcıların;
• Harita/krokinin dokunsal varlığını
algılayabilme ve ayırt edebilme,
(binalar, yollar, lejant sembolleri...)
• Lejant sistemine ait sembolleri ayırt
edebilme,
• Harita/kroki üzerindeki temsil
ile gerçek alan arasındaki ilişkiyi
görebilme,
• Harita/kroki kullanarak bir noktanın
gerçek alan içindeki konumunu
belirleyebilme,
• Harita/kroki kullanarak birden
fazla noktanın birbirlerine göre
konumlarını belirleyebilme gibi
beceri ve birikimlerini geliştirmesi
hedeflenmiştir.
FARKINDALIK ATÖLYELERİ
Farkındalık atölyeleri İstanbul’da
ilkokul, ortaokul veya lisede eğitim
gören çocuklar ile üniversitede
öğrenimlerine devam eden gençlere
yönelik olarak düzenlenmiştir.
Atölyelerin genel amacı, herhangi
bir engele sahip olmayan çocuk ve
gençlerde, görme engelli bireylerin
akademik, sosyal ve günlük
yaşantılarındaki deneyimleri hakkında
farkındalık yaratmaya çalışmaktır.
Görme engelli bireyler tarafindan
kullanılan çeşitli araç gereçler,
teknolojiler ve öğrenme yöntemleri
tanıtılmıştır. Ayrıca Braille ile yazı
yazma çalışması yapılarak ve/veya
tabu oyunu ile görmeyen bireylerin

• Görme engelli bireylerin günlük
yaşamı ile ilgili daha fazla bilgi
sahibi olmak,

1.058
Proje kapsamında
eğitim verilen
katılımcı sayısı

• Görme engelli bireylerin karşılaştığı
sorunları dinlemek,
• Günlük yaşamda yaptıkları
aktiviteler hakkında bilgi sahibi
olmakl
• Günlük hayatlarını kolaylaştıran
araçlar hakkında daha fazla bilgi
sahibi olmak şeklinde sıralanabilir.
615’i kadın, 164’ü engelli, 653’ü
çocuk, 405’i genç olmak üzere toplan
1058 katılımcıyla 769 saat eğitim
yapılmışı 44 dokunsal harita/kroki
KURUM HAKKINDA
Altı Nokta Körler Vakfi, körlerin
eğitilmesi, rehabilite edilmesi,
işyerlerine yerleştirilmesi ve iş
hayatında verimli hale getirilmesi,
körlüğün önlenmesi ve sorunları
doğrultusunda kamuoyu
oluşturulması amacıyla çalışmalar
yapmak üzere 1972 yılında kuruldu.
Kurucuları arasında Altı Nokta
Körler Derneği, İstanbul Valiliği,
İstanbul Belediyesi, Milliyet Gazetesi,
Lions Yönetim Çevresi ve bazı
Lions Kulüpleri, önemli iş insanları,
Türkiye’de bulunan yabancı misyon
mensupları bulunuyor. Altı Nokta
Körler Vakfı, Milliyet gazetesinin açtığı
kampanyadan elde edilen bağışın da
katkısıyla Altı Nokta Körler Derneği’ne
İstanbul Belediyesi’nce tahsis edilen
arazi üzerine inşa ettiği Türkiye’nin
yetişkin görme engellilere yönelik
ilk rehabilitasyon merkezi, Sağlık
Bakanlığı ile yapılan bir protokolle,
hizmete açılmıştır. Kuruluşundan
bugüne yaptığı çalışmalarla alanında
öncü ve yenilikçi bir yaklaşım
sergileyen, kamu yararına çalışan bir
sivil toplum kuruluşudur.
Bugün de çalışmalarını, Aile ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı ile yaptığı işbirliği
protokolü kapsamında, İstanbul
Görme Engelliler Rehabilitasyon
Merkezinde sürdürmektedir.
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ÇOCUKL AR SUYU
KODLUYOR!
H 2 OKULLU OLDU
PROJE HAKKINDA
Proje, İstanbul Boğazı’nın en önemli
ilçelerinden olan Sarıyer’deki çocukların
yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik
alanlarındaki kabiliyetlerinin artırılması,
yaş grubu ile ilintili olarak eğitim,
gelişim, toplumsal ilişkiler ve toplumsal
hayata katılımlarının gelişiminin
sağlanması, buna yönelik altyapıların
ve hizmet modellerinin geliştirilmesine
katkı sağlamak amacıyla ortaya
çıkmıştır.

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
DenizTemiz Derneği
P RO J E O R TA K L A R I
İstanbul Valiliği,
Sarıyer İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü
P RO J E İŞ T I R A KÇI S I
İstanbul Teknik
Üniversitesi
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
808.727,00 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%90
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
727.854,30 TL
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Çocuklar Suyu Kodluyor! H2Okullu
Oldu projesi çocuklara su ve denizlerin
insan yaşamındaki önemini anlatarak
farkındalık kazandırmayı amaçlamış
ve bu doğrultuda çeşitli eğitim ve
etkinlik programları gerçekleştirmiştir.
Bu proje, sürdürülebilir kalkınmanın
bir ayağı olan çocukların mevcut
koşullarının iyileştirilmesine destek
olma ve iyi olma hallerinin artırılmasına
destek verebilmek amacıyla topluma
ve çevreye karşı duyarlı, teknolojik
gelişmelere uyum sağlayabilen,
öğrendiklerini uygulayabilen,
dezavantajlı bölgelerdeki çocukların da
topluma kazandırılmasını hedefledi.
Çocuklar ve gençlerin araştırmacılık,
yaratıcılık, yenilikçilik alanlarındaki
kabiliyetlerinin artırılması, buna yönelik
altyapıların ve hizmet modellerinin
geliştirilmesi, projenin öncelikli
hedefleri arasında yer almıştır. Bu
hedefler doğrultusunda sürdürülebilir
kalkınmanın önceliklerinde de yer
alan bugünün gençleri ve çocuklarının
eğitimini, gelişimini, toplumsal
ilişkilerini, toplumsal hayata katılımını
ve öznelliğini kapsayan, bütünsel
bir yaklaşımın benimsenmesi esas
alınmıştır. Ülkemizin sahip olduğu
demografik fırsat penceresinin en
iyi şekilde değerlendirilebileceği
bölgelerin başında, ekonomik yapısının
sunduğu imkanlar sebebiyle İstanbul
gelmektedir. Diğer bir yandan genç
ve çocuk nüfusunun en yoğun olduğu
kent olan İstanbul’da gelişimin
saptanması, kuşkusuz ki bu genç nüfus

ÇOCUKL AR VE G ENÇLER

PRO JENIN
A M ACI

Çocuklara su ve
denizlerin insan
yaşamındaki
önemini anlatarak
farkındalık
kazandırmak.
potansiyelinin doğru yönlendirilmesi ve
iyi değerlendirilmesiyle mümkündür.
Projenin Sarıyer ilçesinde uygulanmaya
başlanmasındaki önemli nedenlerden
biri, İstanbul Boğazı’nın Karadeniz’e
çıkışının ilk noktası oluşu ve stratejik
bir öneme sahip olmasıdır. Çocuklar
Suyu Kodluyor. H2Okullu Oldu! Projesi;
her türlü bireysel ve kurumsal kapasite
geliştirme, liderlik ve girişimcilik, yenilik
ve yaratıcılık, bilim ve teknoloji, kültür
ve sanat, sosyal ve çevresel sorumluluk
gibi kavramları ön plana çıkararak
öğrencilerin kendi öğretmenleri
ve uzmanlar mentörlüğünde deniz
ve suyun korunmasına yönelik 41
STEAM ve 1 görsel sanat projesi
üretmelerini sağladı. İstanbul’un
Sarıyer ilçesinde 24 ay boyunca devam
eden proje “Denizlerin Önemi” ve
“Kodlama” eğitimlerini içerdi. Proje
süresince Sarıyer ilçesindeki 28 okulda
öğrenim gören 5’inci ve 6’ncı sınıf
öğrencilerinden oluşan 4.933 çocuğa
ve 364 öğretmene denizler ve su

kaynaklarının önemi anlatılırken, 60
öğretmene de “Hizmet İçi Eğitim”
kapsamında “STEAM” eğitimleri
verilmiştir. Proje kapsamında Sarıyer
Mehmet Akif Ortaokulu’nda inşa edilen
STEAM laboratuvarında öğretmenlerin
aldıkları STEAM eğitimi sonrası
öğrenciler, mentörler eşliğinde kendi
projelerini üretti. Bu proje ile okulda
atıl durumda olan bir alan, çocuklar
ve gençler için yaratıcılık ve teknoloji
odaklı bir merkeze dönüştürülerek
farklı bilim dallarının etkileşim alanı
olarak değerlendirilmiştir. STEAM
laboratuvarında yapılan çalışmalar
ile öğrencilerin tasarım odaklı
düşünme kabiliyetleri geliştirilerek
ve yaratıcılık kapasiteleri artırılarak
çevresel sorunlara çözüm bulmak
üzere proje üretmeleri sağlanmıştır.
Ayrıca, öğrenciler bireysel olarak
katılımları çok mümkün olmayan
STEAM laboratuvarı ve farklı Maker
atölyelerine öğretmenleri ile katılarak
yaratıcı, tasarım odaklı, yenilikçi ve
girişimciliğe açık, teknoloji odaklı
bilgisayar oyunu geliştirme, mobil
uygulama yazılımı, veri mühendisliği,
robotik ve yapay zeka, nanoteknoloji,
biyoteknoloji gibi geleceğin meslek
alanlarına ilişkin farkındalığını artırmış
ve kariyer gelişimini yönlendirilmiştir.
Denizleri koruma amacıyla STEAM
projeler üreten öğrenci gruplarının
projeleri bağımsız jüri tarafından
değerlendirilmenin ardından En
Bilimsel, En Özgün, En Uygulanabilir ve
En Sürdürülebilir dallarında dereceye
giren 12 proje seçildi. Proje boyunca
edinilen tüm kazanımlar sonunda hep
birlikte Sıfır Atık Mavi’ye söz vermiştir.

4.933
Proje kapsamında
eğitim verilen
çocuk sayısı

KURUM HAKKINDA
TURMEPA, ülkemiz kıyı ve denizlerinin
korunmasını ulusal bir öncelik haline
getirmek ve gelecek nesillere temiz
denizlerin kucakladığı yaşanabilir bir
Türkiye bırakmak amacıyla, 8 Nisan
1994 tarihinde Rahmi M. Koç’un kurucu
başkanlığında, Deniz Ticaret Odası
ve bir avuç deniz sevdalısıyla birlikte
başlatılmış bir sivil toplum hareketidir.
Hayata geçirdiği projelerle, gerek
ulusal gerekse uluslararası alanda
kamuoyunun yakından tanıdığı
TURMEPA, 27 yıl içinde Türkiye’nin
önde gelen deniz odaklı sivil toplum
kuruluşu haline gelmiştir. 1995
yılında yayınladığı “Denizleri Koruma
Deklarasyonu” ile IMO, UNEP, The
Club of Rome, ICS ve IUCN gibi
organizasyonların uluslararası
platformlarda desteklerini alan
TURMEPA, 19 Haziran 2000 tarihinde
Bakanlar Kurulu’nca alınan kararla,
kamu yararına çalışan dernek statüsünü
elde etmiştir.
Türkiye’nin denizlerini ve suyollarını
koruma konusunda önemli bir rol
üstlenen TURMEPA, ülkemizin bu
alanda faaliyet gösteren lider sivil
toplum kuruluşudur. Ülkemiz, deniz ve
kıyılarının gerek doğal güzellikleri, tarihi
ve kültürel kaynakları, gerekse biyolojik
çeşitliliği ile hem sualtı hem de su
üstü canlı ve cansız varlıkları açısından
dünyanın en zengin ülkelerinden biridir.
DenizTemiz Derneği/ TURMEPA,
kurulduğu günden bu yana deniz
ve kıyılarımızın korunmasını ulusal
bir öncelik haline getirerek gelecek
nesillere, kalkınmada sürdürülebilirlik
hedefine ulaşmış, yaşanabilir bir
Türkiye bırakmak amacıyla çalışmalarını
sürdürmektedir.
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ÖZEL ÇOCUK
GÜZEL TOPLUM
PROJE HAKKINDA
Proje, Zeytinburnu’nda ikamet
eden ve eğitim gören; göç, işsizlik,
düşük eğitim seviyesi vb. gibi çeşitli
nedenlerden dolayı risk altında bulunan
ve kendi gereksinimlerine uygun
eğitime erişimde sorun yaşayan özel
yetenekli çocukların kendi beceri ve
yeteneklerine uygun şekilde eğitim
almalarının sağlanması amacıyla ortaya
çıkmıştır. Bu amaçla ilçede bulunan
ilkokullar ve ortaokullar arasından
seçilen pilot okullara, destek eğitim
odaları (DEO) açılarak gerekli eğitim ve
alt yapı hizmetleri oluşturulmuştur.

PRO JE
KÜNYE SI

Proje kapsamında 14 okulda (7
ilkokul, 7 ortaokul), ilkokul ve ortaokul
düzeylerinde tanılanmış, fakat bireysel
özelliklerine uygun eğitim alamayan
özel yetenekli çocukların eğitim
alabildikleri 14 adet destek eğitim odası
oluşturulmuştur.

ÇOCUKL AR VE G ENÇLER

14

PRO JENIN
A M ACI

Proje kapsamında
kurulan ‘Destek Eğitim
Odası’ Sayısı

Zeytinburnu’nda
ikamet eden ve
eğitim gören; göç,
işsizlik, düşük
eğitim seviyesi
vb. gibi çeşitli
nedenlerden
dolayı risk altında
bulunan ve kendi
gereksinimlerine
uygun eğitime
erişimde sorun
yaşayan özel
yetenekli çocukların
kendi beceri ve
yeteneklerine uygun
şekilde eğitim
almalarını sağlamak.

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
Zeytinburnu İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü
P RO J E O R TAĞ I
Zeytinburnu Rehberlik
ve Araştırma Merkezi
P RO J E İŞ T I R A KÇI L E R I
Zeytinburnu Eğitim ve
Bilim Derneği, Biruni
Üniversitesi
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
1.062.278,80 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%80,87
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
859.097,09 TL

1 52

Fiziki altyapı ve eğitim materyalleri
bakımından özel yetenekli çocukların
gelişim özelliklerine ve öğrenme
yaşantılarına uygun hale getirilen bu
destek eğitim odalarında, öğrenciler
eğitim almaya başlamışlardır. Proje
süresi boyunca 205 özel yetenekli
öğrenci, destek eğitim odalarında
eğitim almıştır.

Eğitici eğitimlerine 202 öğretmen
katılmıştır. Proje kapsamında yürütülen
tüm çalışmalardan elde edilen veriler
ayrıca makaleye dönüştürülerek “Özel
Yetenekli Öğrencilerin Destek Eğitim
Odalarında Aldıkları Eğitimin Etkililiği”
başlığı ile Ankara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Fakültesi Dergisinde 1 Aralık
2020 tarihinde yayımlanmıştır.

Öğrencilerin yanı sıra bölge okullarında
görev yapan okul yöneticileri, özel
yetenekli öğrenciler ile ilgili farklı
eğitimlerden geçirilmiş ve özel yetenekli
çocuklara yönelik farkındalıkları, bilgi
ve duyarlılık seviyeleri arttırılmıştır. Bu
kapsamda 41 idareciye ulaşılmıştır.
Ayrıca destek eğitim odalarındaki
(DEO) eğitim faaliyetlerinin
gerçekleştirilebilmek için sınıf ve branş
öğretmenleri aldıkları eğitimler ile
çocuklarla nasıl çalışılacağını ve iletişim
kurabileceklerini öğrenerek aldıkları
eğitimi başka öğretmenlere aktarabilme
becerisini kazanmışlardır.

KURUM HAKKINDA
İlçemiz Zeytinburnu’nun 1957 yılında
ilçe olmasıyla birlikte 01.09.1957
tarihinde Zeytinburnu İlköğretim
Müdürlüğü adıyla faaliyetlerine
başlamıştır. Zeytinburnu İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü’ne 1985 yılında
dönüşmüştür.
Kuruluşundan itibaren geçici binalarda
hizmet vermiştir. 2015 Şubat ayından
itibaren de Zeytinburnu Meydanı´ndaki
Kaymakamlık Binası 2. katına taşınmış
ve burada hizmet vermeye devam
etmektedir.
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G ELECEĞİNİ
KENDİN TA SARL A
PROJE HAKKINDA

PRO JE
KÜNYE SI

İstanbul’daki gençlerin yenilikçilik,
yaratıcılık yeterliliklerinin teorik ve
uygulamalı eğitim anlayışı ile iş dünyası
hizmetlerinden yararlanmaları, giyim
sektörüne yenilikçi bir yaklaşım
getirerek gençlerin istihdam
edilebileceği alanlar yaratmaktır. Proje
kapsamında kurulan İSTESOB Tasarım
Okulu’nda 126 gence 3D Yazıcı, Tasarım
ve Baskı Eğitimi ile gençlerin 3 boyutlu
baskı teknolojisi yapısı ile yenilikçi
yaklaşım ile yaratıcılıklarına ortaya
çıkarmalarına imkân sağlanmıştır.97 kişi
Kişisel Gelişim Destekleme Eğitimi,43
kişi Girişimcilik Eğitim ve Danışmanlığı,
6 kişi Gelişim ve Kariyer Danışmanlığı
hizmeti, Bilgilendirme ve farkındalık
arttırma semineri ile hedef grubun
iş piyasasına girmelerine ve sosyal
entegrasyonlarına katkı sağlanmıştır.

ÇOCUKL AR VE G ENÇLER

126

PRO JENIN
A M ACI

Proje kapsamında
eğitim verilen
genç sayısı

İstanbul’daki
gençlerin
yenilikçilik,
yaratıcılık
yeterliliklerinin
teorik ve uygulamalı
eğitim anlayışı
ile iş dünyası
hizmetlerinden
yararlanmaları,
giyim sektörüne
yenilikçi bir
yaklaşım getirerek
gençlerin istihdam
edilebileceği alanlar
yaratmak.

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
İstanbul Esnaf ve
Sanatkârlar Odaları
Birliği
P RO J E O R TAĞ I
İstanbul Kadın ve
Erkek Terziler Esnaf ve
Sanatkarlar Odası
P RO J E İŞ T I R A KÇI S I
Güngören Mesleki
Eğitim Merkezi
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
537.300,00 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%89,91
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
473.208,55 TL
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KURUM HAKKINDA
İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları
Birliği 1951 yılında kurulmuş olup,
Türkiye’nin en eski kamu kurumu
niteliğinde meslek kuruluşudur.
Emeğini sermayesi ile birleştirmiş esnaf
ve sanatkârların üye olduğu İstanbul
genelindeki 145 meslek odasının bağlı
bulunduğu bir birliktir. Gıda, tekstil,

metal, ahşap ürünleri, taşımacılık ve
ulaştırma gibi sektörlerin hizmet ve
imalat erbabının bağlı olduğu, aileleri
ile birlikte 2 milyon insanı İstanbul
genelinde temsil eder. İSTESOB,
Üyelerinin ticari ve teknik gelişimi
ile eğitimlerine katkıda bulunan, her
türlü ekonomik ve sosyal hakları için
mücadele veren bir kuruluştur.
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ART M AKER L AB
ÖĞ RENME MERKEZI
PROJE HAKKINDA
İstanbul Modern, İstanbul Kalkınma
Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen,
Art Maker Lab Öğrenme Merkezi
projesi, 7-15 yaş grubu çocukları ve
gençleri sanatı yeni teknolojilerle
buluşturduğu, müzede onlar
için ayrılan özel bir alanda sanat
eğitimi programları düzenleyerek
18.285 çocuğa ulaştı. Geçmişten
bugüne teknolojinin gelişimine
dikkat çeken program, çocukları
geleceğin teknolojisiyle sanatın nasıl
üretilebileceğini düşünmeye davet etti.
Çocuklara üretme cesareti aşılayan,
yeniliğe yatkınlıklarını destekleyen
proje, 3B yazıcılarla küçük heykel
yapımı, camera obscura ile görüntü
oluşturma, özel dijital yazılımlarla
resim etkinliği gibi uygulamalar
sayesinde teknolojiyi onlara bugünün
ve gelecekteki yaratıcı üretimlerinde
kullanabilecekleri bir araç olarak tanıttı.
İstanbul Modern, çocukların yaşamın
bir parçası olan teknolojik gelişmelerle
her geçen gün daha üretken, yenilikçi
ve yaratıcı bireyler olarak yetişmesine
aracı oldu.

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
İstanbul Modern Sanat
Vakfı
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
1.072.613,79 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%90
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
965.352,41 TL
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Sanat eğitimi temeline dayanan, özel
donanımlarla tasarlanan Art Maker
Lab Öğrenme Merkezi, beş ayrı
deneyim alanını içerecek biçimde
tasarlandı: Bu deneyim alanlarının
ilki olan “Şans Eseri Sanat”, mekanik
bir araçla çalışan resim masası, ses
titreşimiyle çalışan çizim masası ve
robot kontrollü çizim platformu ile
çocuklara farklı teknolojilerle sanat
çalışması üretme ve farklılıkları
değerlendirme fırsatı sundu. “Şipşak”
adlı deneyim alanında katılımcılar
fotoğraf teknolojisinin ilk aracı olan
iğne deliği fotoğraf makinasının temel
prensibini tanıdı. Görüntünün nasıl
oluştuğunu keşfetti. “Ansızın Ben” adlı
deneyim alanında poz veren çocuklar
fotoğraflarından hareketli görüntüler
oluşturdu. “Büyüyen Oyun Platformu”
çocukların bilgisayardaki tasarımlarını,
3B yazıcılarla basılarak sergilendiği
bir deneyim alanıydı. “Sihirli Kitap” ise
çocukların masallar tasarladıkları ve
oluşturdukları masalları bilgisayara

ÇOCUKL AR VE G ENÇLER

PRO JENIN
A M ACI

Çocuklara
üretme cesareti
aşılamak, yeniliğe
yatkınlıklarını
desteklemek, 3B
yazıcılarla küçük
heykel yapımı,
camera obscura
ile görüntü
oluşturma, özel
dijital yazılımlarla
resim etkinliği gibi
uygulamalar ile
gelecekteki yaratıcı
üretimlerinde
teknolojiyi
araç olarak
kullanmalarını
sağlamak.

aktarıp, özel bir yazılım yardımı ile
görselleştirdikleri yaratıcı bir uygulama
alanıydı.

18.285

Pazartesi hariç her gün düzenlenen bu
öğrenme merkezi etkinliklerinin yanı
sıra Art Maker Lab Buluşma Etkinlikleri
adı altında, on dört sanatçıyla toplam
on yedi özel etkinlik daha düzenlendi.
Bager Akbay, Avşar Gürpınar, Murat
Uncuoğlu, Hatice Köse, Candaş Şişman,
Ali Alışır, Mert Aydın, Berkay Buğdan,
İpek Kay, Server Demirtaş, Emrecan
Ağtaş, Nergiz Yeşil, Mustafa Arslantunalı
ve Erdal İnci’nin konuk olduğu bu
atölyelerde çocuklar, sanatçıların
yönetiminde sanat ve teknolojiyi
buluşturan uygulamalara katıldı.

Proje kapsamında
eğitim verilen
çocuk sayısı

Çocuklar bu etkinliklerde, dijital
müzik parçaları üretmek, insan robot
etkileşimini gözlemlemek, dijital
fotoğrafları değiştirerek bir sergi
hazırlamak gibi teknoloji temelli
sanatsal çalışmalar gerçekleştirdi.
İstanbul’un 35 ilçesi başta olmak üzere,
Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ’dan
çocukların aileleriyle ya da kayıtlı
oldukları eğitim kurumlarıyla katıldıkları
Art Maker Lab Öğrenme Merkezi,
226 okul başta olmak üzere, 300’ün
üzerinde eğitim ve eğitime destek
veren kurumun, 18.285 çocuğun
katılımıyla etkinliklerini tamamladı.
İstanbul Modern, Art Maker Lab
Öğrenme Merkezi ile çocukların, sanata
duyarlılıklarının güçlenmesine aracı
oldu.
KURUM HAKKINDA
İstanbul Modern Sanat Vakfı Türkiye’nin
sanatsal yaratıcılığını sanata duyarlı
yaratıcı nesillere ulaştırmak ve kültürel
kimliğini uluslararası sanat ortamıyla
paylaşmak amacıyla disiplinler arası
etkinlikler düzenlemektedir. Vakfa
bağlı müze, Türkiye’nin modern ve
çağdaş sanat sergileri düzenleyen ilk
özel müzesi olarak Karaköy’de 8.000
metrekarelik bir alanda kurulmuştur.
Müze modern ve çağdaş sanat
alanlarındaki üretimleri uluslararası bir
yönelimle koleksiyonunda toplar, korur,
belgeler ve sergileyerek sanatseverlerin
erişimine sunar. Süreli ve sürekli sergi
salonları, fotoğraf galerisi, video
alanı, eğitim ve sosyal programları,
kütüphane, sinema, restoran ve
mağazası ile çok yönlü bir hizmet
alanına sahiptir.

Müzenin koleksiyonları, sergileri ve
eğitim programları, her kesimden
ziyaretçiye sanatı sevdirmeyi ve onların
etkin biçimde sanata katılımlarını
sağlamayı hedefler. Türkiye’de özel
kesimin öncülüğünde kurulan ilk
modern sanat müzesi olan İstanbul
Modern, kurulduğu zamanda müze
gezme alışkanlığıyla yeni tanışmakta
olan bir ülkede, bir ilki gerçekleştirerek
müzeyi sosyal bir platforma
dönüştürme amacını gütmüştür.
Müzenin hızla artan ziyaretçi sayısının
kurulduğu günden bu yana 16 yılda
8 milyonu aşkın izleyiciye ulaşmış,
800 bini aşkın çocuk ve gence eğitim
programı sunuş olması İstanbul
Modern’in hem yerel hem de dünya
kamuoyunun gözünde sanatla
toplumun buluşmasını simgeleyen bir
marka olarak gücünü gün geçtikçe
artırmaktadır.
İstanbul Modern’in yeni binası, hem
ulusal hem de uluslararası ölçekte
ziyaretler için, kültür ve sanat alanında
öncü nitelikte, yaratıcılığı, yenilikçiliği,
hayal gücünü temsil eden bir çekim
merkezi oluşturacaktır.
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EĞİTİM DONATIM
G ELİŞİM
PROJE HAKKINDA
Özel eğitim hizmetlerinin temel
amacı, bireylere toplum içerisinde
bağımsız olarak yaşamalarını devam
ettirebilmeleri için gerekli becerilerini
kazandırmaktır. Bunlar; temel beceriler,
kişisel - toplumsal uyum becerileri ya
da günlük yasam becerileri ve mesleki
becerilerdir.

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
Üsküdar İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü
P RO J E O R TA K L A R I
İstanbul Medipol
Üniversitesi Rektörlüğü,
Üsküdar Kaymakamlığı,
Üsküdar Rehberlik
ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
1.190.074,6 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%87,37
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
1.039.869,93 TL
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Kurumsal kapasite ve işbirliğinin
arttırılarak toplumsal hayata katılımı
desteklenmeyen her bir birey risk
altında kalmaya devam etmektedir.
Zihinsel engelli bireylerde risk faktörü
daha fazladır. Özellikle ihmal ve
istismar alanında yapılan çalışmalar
bunu desteklemektedir. Bu nedenle
Projenin genel amacı; özel eğitim
ihtiyacı bulunan risk altındaki çocuklara
özel eğitim sınıflarında eğitim ve ikincil
önleme hizmetlerinin nitelikli, toplum
temelli olarak uygulanması ve doğru
zamanda üçüncül önleme hizmetlerine
yönlendirilmesi ile İstanbul’da mevcut
rehabilitasyon ve hizmet altyapısının
geliştirilmesine katkı sağlamaktır.
Bu amaçla EDGE projesi kapsamında
akademik danışmanların görüşlerine
başvurularak İstanbul Medipol
Üniversitesinde 100 saatlik bir formatör
eğitimi düzenlenmiştir. Türkiye’nin
çeşitli üniversitelerinde görev yapan
sekiz akademisyenin katılımıyla yapılan
bu formatör eğitiminde yedisi psikolojik
danışman yedisi özel eğitim öğretmeni
olan proje formatörleri eğitimlerini
başarıyla tamamlamışlardır.
Formatör olarak eğitim alan uzmanlar
proje hedef grubundaki özel eğitim
sınıflarında görev yapan 50 özel
eğitim öğretmenine 60 saatlik
eğitim vermiştir. Bu eğitimlerde
özel gereksinimli çocukların bilişsel,
duygusal, sosyal yönden gelişimleri için
alt başlıklara yer verilmiştir. Öte yandan
formatörler hizmet alan öğrencilerin
ebeveynlerine yönelik sosyal
becerilerini güçlendirecek, öğrencilerin
ihmal ve istismardan korunmasına
yönelik önleyici, geliştirici becerileri
merkeze alan bir eğitim çalışması
gerçekleştirmiştir.

ÇOCUKL AR VE G ENÇLER

PRO JENIN
A M ACI

Özel eğitim ihtiyacı
bulunan risk
altındaki çocuklara
özel eğitim
sınıflarında eğitim
ve ikincil önleme
hizmetlerinin
nitelikli, toplum
temelli olarak
uygulanması ve
doğru zamanda
üçüncül önleme
hizmetlerine
yönlendirilmesi ile
İstanbul’da mevcut
rehabilitasyon ve
hizmet altyapısının
geliştirilmesine
katkı sağlamak.
Bu çalışmalar küçük gruplar halinde ve
ebeveynlerin kolaylıkla ulaşabileceği(en
yakın okullarda)gerçekleştirilmiştir.
Öte yandan özel gereksinimli
öğrencilerin eğitim alanları olan özel
eğitim sınıfları; fiziksel düzenleme,
teknolojik donanım, eğitsel
materyallerle dünya standartlarında
bir özel eğitim uygulama alanına
dönüştürülmüştür. Bu düzenlemenin
her basamağında alanında yetkin proje
akademik danışmanlarının görüşleri
alınmıştır.

Proje kapsamında gerçekleştirilen
faaliyetlerin öğrencilerin,
öğretmenlerin, ebeveynlerin
üzerindeki etkilerini bilimsel olarak
değerlendirmek adına Eğitim etkililik
araştırması gerçekleştirilmiştir. Bu
verilerden hareketle proje akademik
danışmanlarından Dr. Öğretim Üyesi
Hatice Şengül ERDEM projenin etki
düzeyini ölçmek amacıyla bir makale
yayımlamıştır. Ulusal, hakemli bir dergi
olan Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisinde 2020
yılında yayımlanan bu makalenin ismi;
“Özel Eğitim Sınıflarında Görev Yapan
Öğretmenlere Sunulan Mesleki Beceri
Eğitimi Ve Sınıf İçi Düzenlemelerin
Öğretmenler Ve Öğrenciler Üzerindeki
Etkisi” dir.
Yapılan müdahalelerin süreç
içerisinde eksikliklerinin fark edilmesi
ve geliştirilmesi amacıyla proje
kapsamında öğretmenler formatör
eğiticiler ve akademik danışmanlarla
“intervizyon çalışması” kapsamında bir
araya gelerek süreç değerlendirmesi
yapmışlardır. Bu değerlendirmelerde
meslektaşları ve akademisyenlerden
geliştirici geri bildirimler alabilmişlerdir.
Değerlendirme çalıştayı ile birlikte
projenin paydaşları ile bir araya
gelinerek projenin etkileri ve yapılan
çalışmalar değerlendirilmiştir.
KURUM HAKKINDA
Üsküdar İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü
bünyesinde 306 okul 128’i anaokulu,
146 ilk ve ortaokul ve 53 lise ile
ilçede eğitim faaliyetlerini koordine
etmektedir. Ayrıca, halka açık kursları,
yaşam boyu öğrenme merkezlerini ve
özel bakım eğitim okullarını yönetir.
Öte yandan ilçede, özel yetenekli
öğrencilerin eğitim alabileceği Çocuk
Üniversitesi bulunmaktadır. Üsküdar
Belediyesi öncülüğünde öğrencilerin
okul dışı zamanlarını etkin bir şekilde
değerlendirebileceği Bilgi Evleri açılmış
olup 13 şubesi ile toplam 60.000
öğrenciye hizmet vermektedir.
Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ilçedeki diğer paydaşları ile bir çok
ortak proje yürütmektedir. 2014-2015
yılları arasında Üsküdar Kaymakamlığı
ile ortak yürütülen İSTKA destekli Okul
Temelli Olumlu Davranış Geliştirme
Destek Projesi (ODGE) ile olumlu
okul iklimi oluşturulmasına katkı
sağlanmıştır.
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Proje kapsamında
eğtim verilen
öğretmen sayısı

Ayrıca ilçede eğitim kalitesini
zenginleştirmek için yapılan onlarca
uluslararası ve ulusal yarışmadan
birçok ödülümüz bulunmaktadır.
Müdürlüğümüz koordinesinde Gelecek
İçin Söz Bizde Sempozyumu, Valide
Sultan gemisi ile Tarihe yolculuk,
Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek,
“İstikbâlden İstiklâl’e”, Çok Geç
Olmadan, Bağımsız Hayat Mutlu
Hayat, Bizim Gök Kubbemiz, Üsküdar
Eğitim Okumaları gibi pek çok projeyi
paydaşlarımız ile birlikte yürütmekteyiz.
İlk defa 2014-2015 eğitim öğretim
yılında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce
uygulanan Kendini Geliştir Geleceği
Değiştir Öğretmen Mesleki ve Kişisel
Gelişim Seminerleri ile Haziran
ayı seminer dönemi yaklaşık 4500
öğretmenimizi istihdam ettiğimiz
yoğun bir programla öğretmenlerimizin
istifadesine sunulmuştur. Bu proje, 2019
COVİD sürecinde Nisan 2019’dan beri
çevrim içi olarak Öğretmen Destek
Eğitim Programı adı altında aylık
programlar halinde öğretmenlerimize
destek vermeye devam etmektedir.
Bunun yanı sıra Erasmus Plus K201
Programı kapsamında Üsküdar İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde
5 ülke 6 ortak işbirliğiyle NGSS (
STEAM eğitimi ile Gelecek Nesiller
için Fen Öğretimi) Projesi başarı ile
yürütülmektedir.
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İKS V AR A Ş TIRM A VE
E TKILEŞIM AL ANI
KURULUMU VE
ÇOCUKL AR ILE
G ENÇLERE YÖNELIK
YAR ATICI ATÖLYELER
PROG R A MI
PROJE HAKKINDA

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
İstanbul Kültür Sanat
Vakfı (İKSV)
P RO J E O R TAĞ I
Boğaziçi Üniversitesi
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
1.330.127,00 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%90
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
1.032.805,85 TL

16 0

İSTKA 2018 Mali Destek Programı
kapsamında hayata geçirilen İKSV Alt
Kat: Öğrenme ve Etkileşim Alanı projesi,
İKSV’nin kültür-sanat alanındaki 45 yılı
aşkın birikimi ve tecrübesiyle, çocuklar
ve gençlerin kültür-sanat etkinliklerine
erişim ve katılım imkanlarının
artırılmasını ve çeşitlendirilmesini
amaçlamaktadır. Boğaziçi Üniversitesi
işbirliğiyle, eğitim ve psikoloji
alanlarında uzman akademisyenlerden
destek alınarak, İKSV tarafından
hazırlanan 18 aylık programın bilimsel
yaklaşımı temel alan, sürdürülebilir ve
etkileri ölçümlenebilir bir yapıya sahip
olması sağlanmıştır. Proje kapsamında
sunulan ve farklı sanatsal disiplinlere
odaklanan 10 modül, İKSV Alt Kat ekibi
tarafından, Vakfın uzman birimleriyle
birlikte ve akademik danışmanlar
eşliğinde tasarlanmış, eğitim, atölye ve
etkinlik içerikleriyle, sanatçı ve eğitmen
işbirlikleri bu katılımcı yöntemle
şekillendirilmiştir.
Proje kapsamında; Nejat Eczacıbaşı
Binası’nın en alt katında, çok amaçlı
ve erişilebilir şekilde yeniden
işlevlendirilen İKSV Alt Kat: Öğrenme ve
Etkileşim Alanı kurulmuş ve 2019 Mart
ayı itibariyle faaliyetlerine başlamıştır.
Ücretsiz olarak gerçekleştirilen atölye
programlarına, belediyeler, çocuk,
genç, mülteci ve engellilik alanlarında
çalışan sivil toplum kuruluşları, okullar
ve özel eğitim kurumlarının işbirliğiyle,
İstanbul’da dezavantajlı mahallelerin
yoğun olarak bulunduğu bölgelerdeki
çocuk ve gençlerin katılımı öncelikli
olarak hedeflenmiştir.

ÇOCUKL AR VE G ENÇLER

PRO JENIN
A M ACI

Çocuklar ve
gençlerin kültürsanat etkinliklerine
erişim ve katılım
imkanlarını
artırmakve
çeşitlendirmek.

Proje kapsamında Boğaziçi
Üniversitesi’nin işbirliğiyle
gerçekleştirilen Çocuklar ve Gençlerin
Öğrenme Süreçlerini Destekleme
Seminer Programı’na, 50’den fazla
kültür-sanat, sivil toplum ve eğitim
profesyonelinin katılımı sağlanmıştır.
Proje kapsamında düzenlenen uzun
soluklu atölyelere ve koro çalışmalarına
katılan çocuklar ve gençler, İKSV’nin
düzenlediği festival ve bienallerin
programlarında yer alma fırsatı bulmuş;
böylece akranlarıyla birlikte İKSV
bünyesinde yer aldıkları bu sanatsal
faaliyetlerin profesyonel boyutlarını
deneyimleme, öğrenme ve İstanbul’un
kültürel hayatına doğrudan katılma ve
katkı sağlama şansını elde etmişlerdir.

Tanıtım ve görünürlük faaliyetleri
kapsamında yayına alınan İKSV Alt Kat
web sitesi ve sosyal medya kanalları
aracılığıyla, atölye ve etkinliklerin
düzenli olarak kamuoyuna duyurulduğu
proje ile doğrudan 2.682 faydalanıcıya,
169 engelli faydalanıcıya, 2631 çocuk
katılımcıya, 3 sürekli istihdama, 177
mülteci faydalanıcıya ulaşılmıştır. 18
aylık süre boyunca toplamda 656,5 saat
süren 255 eğitim yapılmıştır.
Ayrıca proje kapsamında Eylül 2019
itibariyle her ay bir genç sanatçının
eserinin sergilendiği, İKSV Binası’nın
cephesindeki kamusal sergileme alanı,
toplam 11 sanat eserine ev sahipliği
yapmıştır. Proje sonunda, proje ortağı
Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri
tarafından, İKSV Alt Kat’ta düzenlenen
atölye ve etkinliklere dair kapsamlı
bir akademik değerlendirme raporu
hazırlanmıştır. Proje süresince 31 eğitim
kurumu, 14 kültür merkezi ve müze,
35 sivil toplum kuruluşu, 20 resmî
kurum ve kültür ofisi ile 11 üniversite,
akademik merkez/birim ile işbirliği
kurulmuş, oluşturulan çocuk kitaplığı
için 36 yayınevi ve kitabevi ile işbirliği
sağlanmıştır. İSTKA desteğiyle altyapısı
oluşturulan İKSV Alt Kat: Öğrenme ve
Etkileşim Alanı, İstanbul’un kültürel
merkezi Beyoğlu’nda, Türkiye’nin en
köklü kültür-sanat kurumunun bir
bileşeni olarak, çocukların, gençlerin
ve kültür-sanata erişimi kısıtlı
diğer grupların katılımına, birlikte
üretimine, profesyonel kariyer ve
özgün yeteneklerinin gelişimine fırsat
sağlayan, uluslararası ölçekte yaratıcı
programların düzenlendiği, dijital
platformların etkin olarak kullanıldığı,
erişilebilir, esnek ve sürdürülebilir bir
yapıya dönüştürülmüştür.
KURUM HAKKINDA
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV),
kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum
kuruluşu olarak İstanbul’da uluslararası
sanat festivalleri düzenlemek amacıyla
1973 yılında Dr. Nejat F. Eczacıbaşı
önderliğindeki 17 işadamı ve sanatsever
tarafından kuruldu. Vakfın birincil
hedefi kültür ve sanat çalışmalarının
en seçkin örneklerini sunmak ve aynı
zamanda sanat yoluyla uluslararası
bir platform oluşturarak Türkiye’nin
ulusal, kültürel ve sanatsal değerlerini
tanıtmaktı. İKSV, 1973 yılından bu yana
İstanbul’un kültür-sanat yaşamını
zenginleştiren çalışmalar yürütüyor.

2.631
Projeye katılan
toplam katılımcı
çocuk sayısı

Düzenli olarak İstanbul Müzik, Film,
Tiyatro ve Caz Festivalleri, İstanbul
Bienali, İstanbul Tasarım Bienali,
Leyla Gencer Şan Yarışması ve
Filmekimi’ni düzenleyen, yıl boyunca
özel etkinlikler gerçekleştiren vakıf,
Nejat Eczacıbaşı Binası’nda yer alan
Salon İKSV’de farklı disiplinlerdeki
etkinliklere ev sahipliği yapıyor ve İKSV
Alt Kat’ta çocuklara ve gençlere yönelik
yaratıcı bir etkinlik programı sunuyor.
Venedik Bienali’nde dönüşümlü
olarak Uluslararası Mimarlık ve Sanat
Sergilerindeki Türkiye Pavyonu’nun
organizasyonunu üstlenen İKSV, kültür
politikalarının geliştirilmesine katkıda
bulunmak amacıyla araştırmalar
yürütüyor ve raporlar hazırlıyor. Vakıf
ayrıca festivallerinde sunduğu ödüller,
verdiği eser siparişleri, yer aldığı yerel
ve uluslararası ortak yapımlar ve
Fransa’daki Cité Internationale des
Arts sanatçı atölyesinde yürüttüğü bir
misafir sanatçı programının yanı sıra her
yıl sunduğu Aydın Gün Teşvik Ödülü,
Talât Sait Halman Çeviri Ödülü ve Gülriz
Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik
Ödülü ile güncel kültür-sanat üretimini
destekliyor. İKSV, 2018’den beri
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu’nun
genel kurul üyeleri arasında yer
alıyor. İSTKA desteğiyle Mart 2019’da
açılan İKSV Alt Kat, başta çocuklar
ve gençler olmak üzere, kültür-sanat
etkinliklerine erişimi kısıtlı gruplar
için İKSV’nin festival ve bienalleriyle
işbirliği içinde yıl boyunca ücretsiz
kültür-sanat programları üretir. Kültür
profesyonelleri, sivil toplum çalışanları,
sanatçılar, eğitimciler ve izleyicileri
bir araya getiren; katılımcı, çoksesli,
çok kültürlü, erişilebilir ve esnek bir
platform oluşturmayı amaçlar. İKSV
Alt Kat, 2020 yılından itibaren güncel
sanat, dans, müzik, yaratıcı drama, kent
kültürü gibi farklı alanlara odaklanan
atölye ve etkinliklerini çevrimiçi olarak
sürdürmektedir.
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SULTANBE YLI BILIM VE
TEKNOLO JI MERKEZI
PROJE HAKKINDA
Sultanbeyli’deki çocuklar ve gençlerin
girişimcilik, yenilikçilik, yaratıcılık,
bilim ve teknoloji alanlarında
gelişmelerine olanak sağlamak için;
bugünün teknolojisini anlamalarına,
yeni teknolojilere hızlı ve sağlıklı
biçimde adapte olabilmelerine ve
bilim ve teknoloji alanında üretim
yapabilmelerine katkı sağlanması isteği
sonucunda SULTANBEYLİ BİLİM ve
TEKNOLOJİ MERKEZİ projesi ortaya
çıkmıştır. Sultanbeyli Bilim ve Teknoloji
Merkezimiz;
• Dünyaca kabul gören STEM
ScienceTechnology-EngineeringMaths/Bilim-Teknoloji-Mühendislik
ve Matematik alanlarında uygulama
yapılabilmesi,

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
Sultanbeyli Belediyesi
P RO J E O R TA K L A R I
Sultanbeyli İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü,
Marmara Üniv. Teknik
Eğitim
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
1.485.240,00 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%88,31
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
1.311.648,91 TL

• Bilişim ve teknoloji alanında
yaşadıkları toplumu ileriye götürecek
yetenekli gençlere ulaşılması ve bu
gençlere temel düzeyde nitelikli
teknoloji ve bilişim eğitimi verilerek
nitelik ve beceri kazanmalarına imkan
sunulması,
• Çocuklar ve gençlerin bilimsel
yaklaşım, araştırma ve analiz
yeteneklerinin artmasına; bilinç,
kültür, bilgi ve beceri düzeylerinin
yükselmesine katkı sağlanması;
• Çocuklar ve gençlere bilim ve
teknoloji alanında girişimci, üretken
ve araştırmacı olma, keşfetme
ve ekip çalışması yapabilme
özelliklerinin kazandırılması; çok
boyutlu ve disiplinler arası düşünme
kabiliyetlerinin geliştirilerek analitik
düşünme, mantıksal düşünme ve
algoritmik düşünme gibi bilişsel işlem
becerilerinin artırılması;
• Toplumda bilim ve teknoloji
farkındalığının artmasına katkı
sağlanarak toplum ile bilim arasında
bağ kurulması;
• Çocuklar ve gençler için bilimsel
düşüncenin bir hayat biçimine
dönüşmesine katkı sağlanması;
• Tüm dünyada yayılan ‘Maker’
(kendin yap) kültürü konusunda
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Sultanbeyli’deki
çocuklar ve
gençlerin
girişimcilik,
yenilikçilik,
yaratıcılık, bilim
ve teknoloji
alanlarında
gelişmelerini
sağlamak.

Sultanbeyli’de farkındalık
oluşturulması;
• Sultanbeyli’deki eğitim kurumlarının
bilim ve teknoloji altyapısının
güçlendirilmesi; öğretmenlerin
teknoloji kullanma becerilerinin
geliştirilmesi ve temel derslerde
teknoloji kullanma özgüvenlerinin
artırılması
• Fatih Projesi kapsamında okullara
kurulan akıllı tahtaların etkin
kullanımının yaygınlaştırılması
• Teknoloji alanında yeni eğitim
modellerinin geliştirilmesine
katkı sağlanması olanaklarının
çeşitlendirilmesi ve okul dışı öğrenme
ortamlarının sayısının artırılmasını
amaçlamıştır.
• Bu doğrultuda 2 Teknoloji
Labaratuarı,1 Maker Atölyesi,1
Karşılama Salonu ve 42 Bilim
Ünitesinden oluşan bir sergi alanı
kurulmuştur. Projemiz süresince
13.839 bilim ünitelerimizi ziyaret
etmiş, 1684 kişi yapılan atölye
etkinliklerine katılmış,720 kişi Maker
eğitimlerine ve 284 kişi uygulama
okulu eğitimlerine katılmıştır.
Öğretmen ve Öğrencilerle teknoloji
gezileri yapılmış,22 öğretmene
akıllı tahta semineri verilmiştir.
Proje süresince toplamda 16.569
kişi Sultanbeyli Bilim ve Teknoloji
Merkezinin eğitim ve etkinliklerinden
faydalanmıştır.

Projemizle birlikte bilim ve teknoloji
merkezi ziyaretçi sayıları yükselmiştir.
Yenilik ve yaratıcılık yarışmalarına
katılım artmıştır. Teknoloji alanında
okul dışı öğrenme ortamlarının sayısı
artmıştır. Teknoloji fuarlarını ziyaret
eden öğrenci sayısı artmıştır. Teknoloji
alanında çalışmaya yönelen gençlerin
çocuk ve gençlerin sayısı artmıştır.
Ortaokul ve lise öğrencilerinin fen
ve teknoloji derslerindeki başarısı
yükselmiştir. İstihdam artmıştır.
Girişimcilik, yaratıcılık, yenilikçilik
bilim ve teknoloji alanlarında gelişme
sağlanmıştır. Çocuklar ve gençlere
yeni teknolojilere hızlı adapte olabilme
ve bilim ve teknoloji alanında üretim
yapabilme imkanı tanınmıştır. Çocuklar
ve Gençler üretken ve araştırmacı
olma keşfetme ve ekip çalışması
yapabilme özellikleri kazanmıştır.
İlçemizin tanıtımına katkısı olmuştur.
Öğretmenlerin teknoloji kullanım
becerilerinin gelişmesine katkı
sunmuştur. Teknoloji alanında yeni
eğitim modellerinin geliştirilmesine
katkı sağlanmıştır. Okullarla etkileşim
içinde olarak bilim ve teknoloji alanında
kalıcı işbirlikleri kurulmuştur.
Çocuklar ve gençlerin bilimsel yaklaşım,
araştırma ve analiz yeteneklerinin
artmasını sağlamıştır. Toplumda
bilim ve teknoloji farkındalığını
artırarak toplum ve bilim arasında bağ
kurulmasını sağlamıştır. Tüm dünyada
yayılan ‘Maker’ kendin yap kültürü
konusunda Sultanbeyli’de farkındalık
oluşturmuştur.

1.684
Projeye katılan
atölye katılımcı
kişi sayısı

KURUM HAKKINDA
Sultanbeyli Bilim ve Teknoloji
Merkezi, yürütücülüğünü Sultanbeyli
Belediyesi’nin üstlendiği, İSTKA
destekli bir projedir. Eğitim-Öğretime
destek vermek amacıyla deneysel
ve uygulamalı etkinlikler içeren,
keşfetmeye teşvik eden, bilgi ile bilimin
kapısını aralayan bir bilim merkezidir.
Sultanbeyli Bilim ve Teknoloji Merkezi,
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle kurduğu
başarılı iletişim ağı sayesinde ilçedeki
bütün okullara ulaşmış, öğretmenlerle
sürekli iletişim halinde kalarak bu
bağın devamlılığını sağlamıştır. İlçedeki
31 ortaokulun tamamından alınan
öğrencilerle robotik ve kodlama
eğitimleri ilçe geneline yayılmıştır.
Deney üniteleri bölümüyle de sınıf
grupları ve bireysel ziyaretçilerini
ağırlayarak binlerce kişinin bilimsel
faaliyetlerde bulunmasına olanak
sağlamıştır. Teknoloji gezileri yapılarak
bilim müzeleri gezilmiş öğrencilerin
teknolojik gelişmeleri yakından
gözlemlemeleri sağlanmıştır. Projenin
sonuna doğru başlayan Covid-19
salgınından sonrada Sultanbeyli Bilim
ve Teknoloji Merkezi hızlı bir refleks
göstererek eğitim ve atölyelerini dijital
ortama aktarmış ve bu sayede ülkenin
her yerinden misafirlerini ağırlar
duruma gelmiştir. Bilim merkezimiz
projenin mevcut başlıklarına ilaveten 50
yeni bilim atölyesi ve 7 farklı teknoloji
eğitimi ekleyerek inovatif bir tavır
sergilemiştir.
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S TEM E T NE OLUR ,
KODL A SENIN DE
OLUR!
PROJE HAKKINDA
Proje Amaçları
• Çocuklara ve gençlere geleceğin
ve dünyanın bir dili olan kodlamayı
öğrenme bilinci oluşturmak.
• Kodlama öğrenmenin geleceğe
katkısını geç olmadan öngörebilmek
ve geleceğe hazır bireyler yetiştirmek.
• Proje tabanlı çalışma süreçlerini
yasayarak öğretmek veriyi
model veya simülasyonlar gibi
somutlaştırmalar yolu ile sunabilmek.

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
Silivri İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü
P RO J E O R TAĞ I
Rumeli Üniversitesi
P RO J E İŞ T I R A KÇI L E R I
Silivri Sanayici ve İş
Adamları Derneği, Tügva
Türkiye Gençlik Vakfı
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
929.506,00 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%84,67
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
785.506,00 TL
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• Çocukların ve gençlerin problem
çözme sürecini diğer farklı problem
durumlarına transfer edip ve
genelleyebilmelerini sağlamak.
• Olası çözümleri, olası aşamaları ve
kaynakları en etkili ve verimli şekilde
birleştirerek tanımlayabilmelerini,
analiz edip uygulayabilmelerini
sağlamak.
• Problemleri bilgisayar veya başka bir
araç kullanarak çözmeyi sağlayacak
şekilde formüle edilebilmelerini
sağlamak.
• Grupla takım olarak çalışma, kendi
ürününü tasarlama ve üretme
becerileri kazandırmak,
• Çocukları ve gençleri Ulusal ve
uluslararası robotik kodlama alanında
yapılan etkinlik ve çalışmalara
katılabilecek seviyeye getirmektir.
Proje Faaliyetleri ve Çıktıları
Silivri İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğümüze
bağlı fiziki koşulları, imkanları
uygun ve gönüllü olan MEB resmi
kurumlarımızdan 1 anaokulu, 5 ilkokul,
8 ortaokul ve 3 lise olmak üzere toplam
17 okulda STEM ve Robotik Kodlama
atölyesi kurumuştur.
MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme
Genel Müdürlüğünün standart eğitim
programları modülüne göre 79
öğretmenimiz Temel Elektronik ve
Kodlama eğitimi almıştır.

ÇOCUKL AR VE G ENÇLER

PRO JENIN
A M ACI

Çocuklara ve
gençlere geleceğin
ve dünyanın bir
dili olan kodlamayı
öğrenme bilinci
oluşturmak.

Arduino Uygulamaları İleri Seviye
Kursunda toplam 31 öğretmenimiz ileri
seviye eğitimci eğitimi almıştır.
17 okulumuzda toplam 1062
öğrencimiz Stem ve Robotik Kodlama
eğitimi aldı. STEM ve Robotik Kodlama
Atölyelerinde eğitim alan öğrenci
velilerine bilgilendirme semineri verildi.
Öğretmenlere ve idarecilere yönelik
farkındalık seminerleri düzenlenmiştir.
21-22 Haziran 2019 da Silivri
Kaymakamlığı himayelerinde Silivri
sahilde Silivri Bilim ve Robotik Kodlama
Şenliği düzenlendi. Silivri ilçesinde ilk
defa Robotik Kodlama ve Bilim Şenliği
yapılmıştır. Şenliğe Silivri halkından
ve diğer ilçelerden yoğun bir katılım
olmuştur. Yerel ve Ulusal basının ilgisi
yüksekti.
İstanbul Kongre Merkezinde
düzenlenen 3. Dünya Teknoloji,
İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı’na
projemizle katıldık. Ana teması;
“Endüstri 4.0 Odaklı İnovasyon,
Teknoloji, Girişimcilik ve Üretim” olarak
belirlenen konferansta anaokulu,
ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerimiz
ziyaretçilere interaktif sunumlar
yaptı. Ulusal ve uluslararası düzeyde
akademisyenler, iş dünyası, kamu
kesimi ve STK temsilcileri standımıza
büyük ilgi göstermiştir.
İlçemizde proje kapsamında eğitim
alan öğrenciler ulusal ve uluslararası
robotik kodlama alanındaki çalışmalara
katılabilecek seviyeye gelerek Dünya ve
Ülkemiz çapında Robot yarışmalarında
derecelere girdi. Prof. Dr. Fuat Sezgin
Fen Lisesi öğrencilerimiz İstanbul
Teknik Üniversitesi,Yıldız Teknik
Üniversitesi, Okan Üniversitesi,

ODTÜ, Konya, Samsun, Gaziantep,
Kahramanmaraş, Sivas MEB robot
yarışmalarına katılmıştır. Ayrıca
öğrencilerimiz son iki yıldır Amerika
Birleşik Devletlerinde Las Vegas ve
Chicago da First Robotic Competition
düzenlenen robot yarışmasına
katılmıştır.

1.062
Proje kapsamında
eğitim alan
öğrenci sayısı

“STEM Et Ne Olur, KODLA Senin
De Olur!” İSTKA destekli projemiz
kapsamında okullarımızda kurulan
robotik- kodlama atölyelerimizde
eğitim gören, Prof. Dr. Fuat Sezgin
Fen Lisesi ve Atatürk Anadolu Lisesi
öğrencileri 13.Uluslararası MEB Robot
Yarışmasına katıldılar. Atatürk Anadolu
Lisesi öğrencileri serbest kategoride
142 okul arasından 4. oldu ve ayrıca
Jüri Özel Ödülü almıştır.
-Antalya’da düzenlenen Robotex
Turkey 2019 Robot Yarışmasında;
projemiz kapsamında katılan Silivri
Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerimiz
Girişimcilik kategorisinde Türkiye 1.si
olarak ve Estonya’da düzenlenen Dünya
Finallerine katılmaya hak kazanmıştır.
-Estonya’nın Başkenti Tallin’de
düzenlenen ve dünyadaki en büyük
Robot Festivallerinden biri olan
ROBOTEX INTERNATİONAL’da,
Girişimcilik kategorisinde Silivri Atatürk
Anadolu Lisesi Robotik Kodlama
Ekibimiz Dünya 4.sü olarak büyük bir
başarı sağlamıştır.
Silivri bölgesinde ve Silivri de sağlanan
projedeki başarılar sayesinde İstanbul
bölgesinde, çocuklar ve gençlerde
geleceğin ve dünyanın bir dili olan
kodlamayı öğrenme bilinci ve
farkındalık oluşturulmuştur.

KURUM HAKKINDA
Silivri İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü;
Milli Eğitim Bakanlığı hedefleri
doğrultusunda ilçe düzeyinde
görevlerini planlamak, programlamak,
yönetmek, denetlemek, geliştirmek
ve değerlendirmekle birlikte eğitim
ve öğretim, bilimsel, kültürel,
sanatsal ve sportif faaliyetler, ölçme
ve değerlendirme, insan kaynakları
yönetimi, araştırma, geliştirme, proje
ve protokoller, yönetim ve denetim,
uluslararası ilişkilere fiziki ve teknolojik
altyapı olmak üzere faaliyet alanlarını
yürütmekle sorumludur.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak
proje faaliyetlerine ağırlık veriyoruz.
İlçemizde Öncü Şahsiyetler, Medeniyete
Yön Veren Şehirlerimiz, Sayfalardan
Hayata, Silivri’nin “Çocuk Yazarlar” ,
Silivri’nin “Genç Yazarları”, Ustaların
İzinde İlim Ve Medeniyet Sohbetleri
gibi pek çok proje yürütülmektedir. Bu
projelerimizde amacımız, kendi dilimizi,
tarihimizi sanat ve edebiyatımızı,
ahlakımızı, örf ve adetlerimizi kısaca
kendi kültürümüzü ve değerlerimizi yeni
nesillere aktarmak ve çağın gerektirdiği
bilgi, beceri donanım ve teknolojiyi
kullanabilen nesiller yetiştirmektir.
Stem Et Ne Olur Kodla Senin De
Olur Projesi hayata geçirilmiştir. Bu
proje ile teknolojiyi tüketen nesilden,
üreten nesile geçişte çocuklarımızı
donanımlı kılmak istedik. Projemiz
başarılı bir şekilde hedeflenen düzeyde
gerçekleştirilmiştir.
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C ANL ANDIRM A
FILM VE OYUN
TA SARIM ATÖLYESI
PROJE HAKKINDA
Canlandırma Film ve Oyun Tasarım
Atölyesi projesi gündelik hayatımızda
büyük yer kaplayan ve geleceğin en
büyük iş kolu olma ve ilgi potansiyeline
sahip animasyon ve canlandırma
alanında, ilgi duyan gençlerin daha
donanımlı teorik ve uygulamalı
eğitimler alması ve alanında uzman
bireyler olarak yetişmeleri gerektiği
düşüncesi ile oluşturulmuştur.
Proje kapsamında ülkemizin ve kentin
gereksinimleri ve şartlarıyla uyumlu,
yerel kaynaktan beslenen ve ulusal/
uluslar arası arenalarda rekabet
edebilen multidisipliner eğitim modeli
ile gençlerin özgür, özgün, kreatif
fikirler üretebilmelerine ve kendilerini
ifade edebilmelerine olanak sağlanması
hedeflenmiştir.

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
Ensar Vakfı
P RO J E O R TAĞ I
Fatih Sultan Mehmet
Vakıf Üniversitesi
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
904.802,00 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%89
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
805.273,78 TL
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Projeye dahil olan 15 animasyon
öğrencisi 546 saat karakter animasyon,
15 dijital oyun öğrencisi 144 saat oyun
tasarımı eğitimi almıştır. Eğitimlerin
teorik ile pratiği iç içe barındırması
öğrencilerin aynı anda öğrenmelerine,
tecrübe etmelerine ve nihayetinde
üretmelerine olanak sağlamıştır.
Karakter Animasyon Atölyesi
kapsamında verilen teorik derslerle
öğrenciler senaryo ışığında tasarımların
yapmayı öğrenmiş, teknik ekipmanların
tanımış ve uygulama alanlarının
tecrübe etmişlerdir. Eğitim sürecinde
animasyona dair 2 boyutlu ve 3
boyutlu canlandırma tekniklerini içeren
dersler alan öğrenciler bir animasyon
çalışmasının tüm aşamalarını görerek,
yaşayarak, animasyon ekibinin
görevlerini üstlenerek animasyon
ve çizgi film yapımının temellerinin
öğrenmişlerdir. İlk 6 ay içerisinde konu
hakkında bilgi içeren teorik dersler
alan öğrenciler sonraki 6 ay pratikte
uygulamaya geçmiştir.
Dijital Oyun Tasarımında ise öğrenciler;
oyun teknikleri ve tanıtımı, oyun
motorları, en popüler olan konular ile
başlangıç yapılmıştır.

ÇOCUKL AR VE G ENÇLER

690

PRO JENIN
A M ACI

Canlandırma
Film ve Oyun
Tasarım Atölyesi
projesi gündelik
hayatımızda büyük
yer kaplayan ve
geleceğin en büyük
iş kolu olma ve
ilgi potansiyeline
sahip animasyon
ve canlandırma
alanına ilgi duyan
gençleri, alanında
uzman bireyler
olarak yetiştirmek.
Daha sonra ise eğitim kapsamında
kullanılacak olan Unity 3d ide ve unity
oyun motoru tanıtımı, ide kullanımı,
2D, 2.5D, 3D nedir, yönler ve kamera
açıları global ve local kavram, 3D ortam
tanıtım, temel hareket ve yönlendirme
teknikleri, Unity bileşen component
yapısı, sanallaştırma VR ,Artırılmış
Gerçeklik AR ,Assets Store kullanımı
ve en çok kullanılan eklentiler, ortam
çıktısı üretme IOS, Android, Web, PC,
konsol konuları ele alınarak öğrencileri
sıfırdan ürün üretebilir hale gelmesi
amaçlanmıştır.

Proje kapsamında
eğitim verilen
toplam saat

Aynı zamanda proje kapsamında
yapılan 5 farklı seminer ile alanında
uzman kişiler ile gençler bir araya
getirildi. 5 farklı seminerde Animasyon
ve Propoganda, Senaryo Ne İşe Yarar,
Türkiye’de 3 Boyutlu Animasyon,
Türkiye’de ve Dünyada Animasyon
Sektörü, Medya ve Dijital Platformda
Animasyon konuları işlenildi.
Proje sonunda, Karakter Animasyon
Atöyesinde Kaktüs ile Balon adlı 3
adet kısa animasyon filmi ve 1 adet
Değerler adlı animasyon filmi, Dijital
Oyun Tasarımı Atölyesinde 4 oyun
tamamlanmıştır.
Proje kapsamında verilen uygulamalı
eğitimler ile gençlerin mevcut iş gücü
piyasasına daha hızlı adapte olmalarını
sağlandı. Eğitim sonrası birçok öğrenci
iş hayatına giriş yaptı. Canlandırma
Film ve Oyun Tasarım Atölyesi projesi
ile Animasyon ve Dijital Oyun alanında
örnek bir proje teşkil edilmiştir.
KURUM HAKKINDA
Vakfımız; ülkemiz insanının manevî
dinamiklerini zenginleştirmek, ilmi,
fikri ve ahlaki yönden gelişmesine
katkıda bulunmak amacıyla 1979 yılında
kurulmuş ve kurulduğu günden bugüne
dek bu amaca ulaşabilmek için çeşitli
alanlarda faaliyet göstermiştir. Halen
Türkiye genelinde onlarca şubesi ile
hizmet vermekte olan vakfımız, son
yıllarda ise daha kaliteli ve verimli
hizmet sunabilmek için bir alanda
uzmanlaşma yolunu tercih etmiş,
“din ve ahlak eğitimi” ile “değerler

eğitimi” konusunu ulusal ve uluslararası
düzeyde kendine amaç edinmiştir.
Vakfımız, uzman olduğu alanlarda
teorik ve pratik çalışmalar yapmak,
bu konuda araştırma yapanları
desteklemek, öğretmen ve öğretmen
adayları ile üniversite öğrencilerine
eğitim desteği sağlamak gayretindedir.
Bilgiyi bugünden yarına sağlıklı bir
şekilde ulaştırmanın sorumluluk ve
bilinciyle, çalışma alanı içine giren
konularda ‘bilgi ve verilerin toplandığı
bir merkez olmak’ yolunda hızlı ve
emin adımlarla ilerlemekte ve bütün
faaliyetlerini bu amaç doğrultusunda
gerçekleştirmektedir. Din ve Değerler
eğitimi alanında ilmi ve akademik pek
çok faaliyetin yürütüldüğü vakfımız
bünyesinde öğrencilerimize aynı
zamanda, nitelikli dil eğitimi verilmekte,
temel İslami ilimler ve sosyal bilimler
alanlarında da eğitim seminerleri
düzenlenmektedir.
Ensar Vakfı hedef kitlesinin eğitim,
kültür, sanat ve spor alanlarında
2012 yılından beri gençler adına
ulusal ve uluslararası birçok proje
gerçekleştirmiş, gençlerin katılımcı bir
anlayışla sosyal sorumluluk projelerinde
rol almalarını sağlamıştır. Diğer
kurum ve kuruluşlarından farklı olarak
Proje Koordinasyon Merkezi kurmuş
ve bu sayede birçok farklı alanda
projelerin üretilmesi, yürütülmesi ve
bu alanda örnek olmak adına bilabedel
eğitim, seminer, danışmanlık ve
çeşitli workshopların yapılmasını
desteklemiştir.
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G ELECEĞİ SANATL A
KODL A M A MERKEZİ
(G ESKOM)
PROJE HAKKINDA
GESKOM Projesi ile İstanbul’da
sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı,
sosyal dışlanmaya maruz kalan çocuk
ve gençlerin aileleri de dahil olmak
üzere bilgi, beceri, yapabilirlik ve
farkındalıklarını artırarak toplumsal
hayata aktif katılım sağlayan üretken
bireyler olmaları amaçlanmıştır.
Proje kapsamında bütüncül bir bakış
açısı ile düzenlenen Bilişim ve Ahenkli
Tınılar Müzik Atölyeleriyle dezavantajlı
çocukların; bilişsel ve duygusal
becerilerinin eşzamanlı gelişimi
desteklenmiştir. Proje kapsamına alınan
çocukların ebeveynlerinin de stresin
olumsuz etkinlerine karşı dirençlerini
arttırmalarına destek verilerek,
çocukları ile sağlıklı iletişim kurmaları
yönünde psikolojik danışmanlık ve
rehberlik hizmeti verilmiştir.

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
Hanımlar Eğitim ve
Kültür Vakfı
P RO J E O R TAĞ I
Fatih Sultan Mehmet
Vakıf Üniversitesi
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
1.364.600 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%90
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
1.228.140 TL
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Projenin ana hedeflerinden biri; İstanbul
da sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı
durumda bulunan ailelerin yoğun
olarak yaşadığı ilçelerde teknoloji ve
kültür odaklı yeni bir merkez kurulması
ve dezavantajlı çocuklara bilgi çağının
gerektirdiği yeteneklerin kazandırılması
için fırsat eşitliği sunulmasıdır. Bu
doğrultuda İstanbul Gaziosmanpaşa
bölgesinde “Geleceği Sanatla Kodlama
Merkezi (GESKOM)” adıyla bir eğitim
merkezi kurulmuştur. GESKOM’da 12
kişilik bilgisayar ve donanıma sahip
Bilişim Laboratuvarı ve 15 çocuğun aynı
anda ritim, müzik ve hareket eğitimi
alacağı şekilde Müzik Atölyesi yer
almaktadır.
Nisan 2019 tarihi itibariyle başlatılan
proje kapsamında toplam 86 çocuk
eğitim almıştır. Projede hedef
grup olarak tespit edilen 9- 14 yaş
öğrencilere yönelik düzenlenen
atölye programlarında, 4 farklı eğitim
dönemlerinde toplam 568 SAAT eğitim
gerçekleştirilmiştir.
Bilişim Atölyesi: Geleceği Sanatla
Kodlama Merkezi Projesi Bilişim Atölyesi
eğitim programları kapsamında 9-14

ÇOCUKL AR VE G ENÇLER

PRO JENIN
A M ACI

Sosyo-ekonomik
açıdan dezavantajlı,
sosyal dışlanmaya
maruz kalan çocuk
ve gençlerin aileleri
de dahil olmak
üzere bilgi, beceri,
yapabilirlik ve
farkındalıklarını
artırarak toplumsal
hayata aktif
katılmalarını
sağlamak.

yaş grubu çocukların yeni teknolojilere
hızlı ve sağlıklı bir şekilde uyum
sağlayabilmeleri, yenilikçi ve yaratıcı
kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla Lego
robotik ve kodlama eğitimleri hayata
geçirilmiştir. Bilişim Atölyesi eğitimleri
Lego Robotik ve Kodlama olmak üzere
2 ana başlıkta verilmiştir. Katılımcı
çocukların 9-14 yaş aralığında olmaları
dikkate alınarak, çabuk sıkılmamaları
ve eğlenirken öğrenebilmeleri için
Lego Robotik başlığında bu eğitiminin
alt modülleri olan Lego mindstron,
3D ve Snap ile elektronik devre
tasarımları tercih edilmiştir. 3D yazıcı
ile tasarım uygulamaları yaptırılmıştır.
Tasarım yapılırken geometrik
şekillerden nasıl faydalanılacağı ve
nasıl değiştirilebilecekleri becerisi
kazandırılmıştır.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Akademik kadrosu tarafından Atölyelere
dâhil edilen tüm çocukların eğitim
öncesi, süreci ve sonucunda olmak
üzere gelişim seviyeleri bilimsel
verilere dayandırılan metotlarla takip
edilmiştir. Proje sürecinde “Demografik
bilgiler formu” aracılığı ile çocuklardan
toplanan veriler, projeden faydalanan
grubun dezavantajlılık durumlarını
ortaya koymuştur. İstanbul’un farklı
ilçelerinde ikamet eden farklı yaş
gruplarına sahip rastgele seçilen
çocukların ortak dezavantajlara

sahip oldukları gerçeği bu çalışma ile
sayısal verilerle de ortaya çıkmıştır.
Hem projenin eğitim içerikleri hem
atölye süreçleri, hem de eğitim
sürecinde eğitimcilerin uygulayıcı
rolleri sayesinde çocukların tüm
bilişsel becerileri desteklenmiş ve
geliştirilmiştir. Araştırmalar tarafından
kodlama eğitiminin ve müzik eğitiminin
çocukların zekaları üzerinde pozitif
etkileri olduğu kanıtlanmıştır. Geleceği
Sanatla Kodlama Merkezi Projesi
çıktıları da literatüre bu çerçevede bir
kanıt sunmuştur. Bu doğrultuda proje
çıktıları, “FSMVÜ-EAK 2021 Eğitim
Araştırmaları Kongresi: Dijitalleşen
Dünyada Eğitim ve İnsan” kongresinde
de Akademik camia ile paylaşılmıştır.
Ahenkli Tınılar Müzik Atölyesi:
Ahenkli Tınılar Müzik Atölyesinde
Sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı
çocukların kendilerini ifade
etmenin farklı yollarını keşfetmeleri,
iletişim becerilerini arttırmaları,
sosyal becerilerini geliştirmeleri,
yaratıcılıklarının desteklenmesi, iş birliği
halinde çalışma becerisi kazanmaları
gibi psiko-sosyal yetilerinin eğlenerek
geliştirilmesi için Orff Schulwerk
tekniği ile çalışmalar yapılmıştır. Orff
Schulwerk tekniği; hareket eden,
dans eden, müzik yapan insanın iç
dinamizmini, yaratıcı kişiliğini, bireysel
anlatım biçimlerini ortaya çıkaran
etkinlikleri içermektedir. Bunun yanı
sıra geleneksel yöntemlerden ayrılarak
çocukta var olan müzik potansiyelini,
keşfederek, oyun oynayarak, deneme
ve yanılma yoluyla geliştirilebildiği
öğrenme ortamları sunan bir
yaklaşımdır.

86

Proje kapsamında
eğitim alan
çocuk sayısı

KURUM HAKKINDA
HEKVA; 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 köklü bir Vakıftır.
Çocuk, genç ve ailelerinin bütüncül bir
yaklaşımla bilgi, beceri, yapabilirlik ve
farkındalıklarını arttırarak, toplumsal
hayata aktif katılım sağlayan bireyler
olmalarını hedeflemektedir.
Türkiye’de zengin bir geleneğe sahip
olan kadın hayırseverlik faaliyetlerinin
öncülerinden olan Hanımlar Eğitim
ve Kültür Vakfı (HEKVA), STK’ların kar
gütmeyen kuruluşlar olarak insanlar
arasındaki yardımlaşmayı artırdığı;
sivil girişimlerin toplumsal hayatta
bireylerin “geliştirmeci” rollerini
çoğalttığı bilincinden güç alarak
yoksul öğrencilerin ve ailelerin, dul
ve yetimlerin gıda, giyim, yakacak,
sağlık vb. ihtiyaçlarının karşılanması,
ekonomik, kültürel ve eğitsel
düzlemlerde iyileştirmeye dönük
hizmetlerle donatılması amacıyla
kurulmuştur. HEKVA kurulduğundan
bu yana yüzlerce ailenin ayni ve
nakdi ihtiyaçlarını organize bir şekilde
karşılamaktadır. Hayatlarını geliştirmeye
ve iyileştirmeye çalıştığı kişilerin ırk, soy,
cins, mezhep, bölge vb. farklılıklarına
bakmadan; hizmetlerini, imkânları
ölçüsünde geniş tutarak, adaletli bir
anlayışla sürdürmeye çalışmaktadır.
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BEN DE VARIM!

ÇOCUKL AR VE G ENÇLER
KURUM HAKKINDA

PRO JENIN
A M ACI

PROJE HAKKINDA
Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından
yürütülen TR10/18/ÇVG/0204 referans
numaralı “Ben de Varım! Projesi”,
İstanbul Kalkınma Ajansı’nın Çocuklar
ve Gençler Mali Destek Programı
kapsamında desteklenmiştir.
İştirakçi olarak İstanbul Ticaret Odası ve
İŞKUR İl Müdürlüğü’nün yer aldığı “Ben
de Varım!” projesiyle, yaşları 18 ila 29
arasında değişen, Yeşilay Danışmanlık
Merkezi (YEDAM) ve YEDAM Atölye’de
psikolojik ve sosyal destek alan
danışanların iş gücüne katılımının
sağlanması amaçlanmıştır. Bu ana
amaç çerçevesinde bağımlılıktan
istihdama geçiş için bir ara mekanizma
geliştirilmesi, bağımlıların istihdam
edilebilirliğinin arttırılması ve
iş dünyasının bağımlılıkla ilgili
önyargılarının yıkılması hedeflenmiştir.
Proje kapsamında dezavantajlı grupların
istihdamını hedef alan işletmeler için
sosyal firma modelinin oluşturulması
amaçlanmıştır.

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
Türkiye Yeşilay Cemiyeti
P RO J E İŞ T I R A KÇI L E R I
İstanbul Ticaret Odası,
Çalışma ve İş Kurumu
İl Müdürlüğü, Yeşilay
Müdürlüğü
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
1.005.250 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%90
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
904.725 TL

1 70

18-29 yaşları
arasındaki gençleri
bağımlılıktan
istihdama
yönlendirmek.

1920 yılında faaliyete başlayan Yeşilay,
insan onurunu ve saygınlığını temel
alan, toplumu ve gençliği ayrım
gözetmeden zararlı alışkanlıklardan
korumak için çalışan, milli ve ahlaki
değerleri gözeterek bağımlılıklarla
mücadele eden; ulusal ve uluslararası
düzeyde önleyici ve rehabilite edici
halk sağlığı ve savunuculuk çalışmaları
yürüten bir sivil toplum kuruluşudur.
Alkol bağımlılığıyla mücadele hedefiyle
kurulmuş; kuruluşundan günümüze
bağımlılık türleri arttıkça Yeşilay’ın
tüzüğüne yeni çalışma alanları
eklenmiştir. Alkolden sonra tütün,
madde, kumar ve internet bağımlılığı
mücadele alanlarına dâhil olmuştur.
Türkiye genelinde 120 Yeşilay şubesi,
dünya genelinde 81 Ülke Yeşilay’ı
bulunmaktadır. 2015 yılında YEDAM

(Yeşilay Danışmanlık Merkezi)
kurulmuştur. 115 Danışma Hattı
ile çağrı merkezi hizmeti vermeye
başlayan Yeşilay Danışmanlık Merkezi,
şu an Türkiye genelinde ve KKTC’de
aktif olarak 101 Yeşilay Danışmanlık
Merkezi (YEDAM) ile bağımlılık alanında
profesyonel psikolog ve sosyal hizmet
uzmanlarından oluşan kadrosu ile
psikolojik ve sosyal hizmet desteği
sağlamaktadır.

60

Tedavi/Rehabilitasyon
Hizmetlerinden
Faydalanan Genç
Sayısı

Toplumu bağımlılıklardan korumak
ve bilinçlendirmek için yaptığı
çalışmalarından dolayı Yeşilay, 1934
yılından bu yana “Kamuya Yararlı
Cemiyetler” arasında yer almaktadır.
BM Ekonomik Sosyal Konsey (ECOSOC)
Özel Danışmanlık Statüsüne ve Avrupa
Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) “Türkiye
Mükemmellik Ödülü’ne” sahip olan
kuruluşudur.

Proje kapsamında, ülkemizdeki
sosyal firma modellerine ilişkin yasal
düzenlemeler incelenerek, Türkiye
Yeşilay Cemiyeti özelinde proje
kapsamında kurulacak olan sosyal firma
için öneriler sunulmuştur.
Bağımlılığın farklı paydaşların bir
arada çalışmasını gerektiren bir sorun
olması nedeniyle rehabilitasyonun
sosyal destek ayağında ilgili karar
alıcıların sürece dahil edilmesi projenin
başarılı olması açısından önem
taşımaktadır. Bu nedenle projenin
faaliyetleri ile ilgili görüş bildirmek
üzere aralarında İŞKUR İl Müdürlüğü,
İstanbul Hayat Boyu Öğrenme İl
Müdürlüğü ve işveren temsilcilerinin
de bulunduğu bir danışma komitesi
kurulmuş ve sürecin koordinasyonu
sağlanmıştır.
Bağımlılık tedavisi görmüş ve
rehabilitasyon süreci tamamlanmış
dezavantajlı gruplar için ahşap ve grafik
tasarım atölyelerinde eğitimler verilerek
sertifika almaları sağlanmıştır. Bu
eğitimlerle danışanların hem girişimcilik
yapabilmelerinin hem de ilgili
işletmelerde istihdam edilebilmelerinin
önü açılmıştır.

Sosyal firma kapsamında danışanların
hizmet verdiği kafe konseptinden
oluşan “Açmalı Kafe” açılmıştır. Kafede
çalışan bağımlılık tedavisi görmüş
danışanların barista ve servis görevlisi
eğitimi almaları sağlanarak sürece daha
etkin katılımları sağlanmıştır.
Proje kapsamında açılan kafe ile,
sosyal hayata entegrasyon için
YEDAM danışanlarının bağımlılıktan
uzak kalması ve bireylerin topluma
kazandırılması ile ilgili farkındalık
oluşturulmuştur. İş hayatına atılarak
ülke ekonomisine katkı sunan bireyler,
bağımlılıkla mücadele adımlarında elde
ettikleri gelirlerle hayatlarına kaldıkları
yerden devam edebilmişlerdir.
Proje süreci bittikten sonra da Yeşilay
kaynakları ile kafe hizmet vermeye
devam etmekte olup, sürdürülebilirliği
sağlanmaktadır.
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BILIM BAK ALIM

ÇOCUKL AR VE G ENÇLER

PRO JENIN
A M ACI

PROJE HAKKINDA
2012 yılından beri Üsküdar Belediyesi
bünyesinde eğitimlerine başlayan
“Genç Enderun” biriminin bir üst
basamağı olan “Bilim Bakalım Projesi”,
bir bireyin karakterinin erken yaşlarda
şekillendirilebileceği düşüncesini
düstur edinerek, ilköğretim üçüncü ve
dördüncü sınıf öğrencileri üzerinde,
kültürüne ve köklerine bağlı ama
aynı zamanda içinde bulunduğumuz
çağa ve teknolojik gelişmelere ayak
uydurabilen, hatta bunlara yön
verebilen bir nesil yetiştirme gayesi
ile işe başlamıştır. Yapılan mülakatlar
sonucu projemizde eğitim almaya hak
kazanan öğrenciler iki yıllık bir eğitim
sürecinden geçerler. Her iki yılda beş
farklı ders almak üzere toplam 10 farklı
branşta eğitim alan öğrencilerimiz
birçok farklı alanda bilgili ve yetkin hale
gelmektedirler.

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
Üsküdar Belediyesi
P RO J E O R TA K L A R I
Üsküdar Kaymakamlığı,
Üsküdar İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü, İbn Haldun
Üniversitesi
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
1.404.269,58 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%90
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
1.263.842,27 TL
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Birinci yıl eğitimlerinden olan Tat
Bakalım dersinde, öğrencilerimiz
paketli ve fabrikasyon gıdalar (Jelibon,
çikolata, cips vs.) yerine doğal ürünleri
yapmayı öğrenmektedir. “Ne yiyorsanız
osunuz” mottosu ile kurulan bu
derste çocuklar sadece doğal ürünleri
yapmakla kalmamış, aynı zamanda
kurum bünyesinde yer alan bahçemizde
atalık tohumlarla kendi tarım
ürünlerini yetiştirmişler ve paketli gıda
içeriklerindeki zararlı maddeleri teorik
derslerde öğrenmişlerdir.
Yap Bakalım dersinde öğrencilerimiz
zanaat eğitimleri almışlardır. Bu
eğitimlerde tamir- tadilat, ahşap
tasarım, alet edevat kullanımı,
dikiş, biçki, geri dönüşüm teknikleri
öğrenmişlerdir.
Çiz bakalım derslerimizde
öğrencilerimiz çizim eğitimi almışlar
ve aldıkları bu eğitimi çizim tabletleri
üzerinde dijital ortama aktarmayı
ve dijital tasarımlar yapmayı
öğrenmişlerdir.
Oku Bakalım derslerimizde
öğrencilerimiz Türk İslam Tarihi’ne
dair okumalar yapmışlar, ecdadımızın
başarıları ve bu başarılara
yeniden ulaşılabilmesi adına neler
yapılabileceğine dair tefekkür eğitimleri
almışlardır.

İlköğretim üçüncü
ve dördüncü
sınıf öğrencileri
üzerinde, kültürüne
ve köklerine
bağlı ama aynı
zamanda içinde
bulunduğumuz
çağa ve teknolojik
gelişmelere ayak
uydurabilen,
hatta bunlara yön
verebilen bir nesil
yetiştirmek.

Bu eğitimleri üç boyutlu haritalar ve
maketler üzerine pekiştirmişlerdir.
Söyle Bakalım derslerimizde
öğrencilerimiz çağımızın en önemli
ihtiyaçlarından biri olan İngilizceyi
nasıl öğrenebileceklerini görmüşler,
İngilizceye karşı olan ön yargıları
yıkılmış ve basit günlük konuşmaları
gerçekleştirebilecek seviyede İngilizce
öğrenimi görmüşlerdir.
İkinci yıl eğitimlerinden Keşfet Bakalım
derslerimizde öğrenciler Bilim Tarihine
adım atmış, Müslüman Bilim adamları
ve dünyadan diğer bilim insanlarının
buluşları ve icatları sınıf ortamında
tiyatral bir şekilde öğrencilere
anlatılmış, deneyler yapılmış ve
öğrencilerin bilim adına ufuklarının
açılması amaçlanmıştır.
Dinle bakalım derslerimizde
öğrencilerimiz adab-ı muaşeret dersleri
almışlardır. Özel olarak dizayn edilen
karanlık sınıfımızda tiyatral bir şekilde
aldıkları eğitimler öğrencilerimizin
genel tavır ve davranışlarının olumlu
yönde değişmesini sağlamıştır.
Çöz Bakalım derslerimizde,
öğrencilerimiz yaptıkları çizimlerde
oran- orantı, matematik ve geometrinin
nasıl uygulanabileceğini öğrenmiş
ve bu çizimleri hareketli hale

getirme yolunda büyük ilerlemeler
kaydetmişlerdir.

1.000

Çek Bakalım derslerimizde
öğrencilerimiz sinema ve onun etkileri
üzerine dersler almış, sinema tarihine
giriş yapmış, bu sektörde kullanılan
teknikleri ve cihazların kullanımını
(Kamera, ışık, yeşil perde vs.) uygulamalı
olarak öğrenmişlerdir.
Kur Bakalım derslerimizde
öğrencilerimiz robotik üzerine
eğitimler almış, robotlarına yazılımlar
oluşturmuş, robotik alanında kullanılan
ve kullanılması muhtemel tüm
teknolojik aletleri (robot kitleri, 3D
yazıcılar, yapay zeka setleri, devreler vs.)
incelemiş ve kullanmışlardır.
Proje dahilinde toplam 1000 ilköğretim
üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencisi
doğrudan eğitim almıştır. Her ay
düzenli olarak öğrencilerin velileri ile
bir araya gelinmiş, veli seminerleri
yapılmıştır. Bu seminerlerde veliler
yapılan eğitimlerden haberdar edilmiş
ve verilen eğitimler bazında velilerin
bilinçlendirilmesi amaçlanmıştır.
Bir bireyin kişiliğinin oluşmasında
en önemli dönem kabul edilen ve
ülkemizde üçüncü ve dördüncü
sınıf ilköğretim öğrencilerinin yaş
aralığına denk gelen bu periyotta
kültürel köklerine bağlı, girişimci,
üretken, sosyal, cesur ve teknoloji ile
iç içe bireyler yetiştirerek gelecekte
ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına
ve yönetilmesine doğrudan katkı
sağlayacak bireyler yetiştirmek
projemizin nihai emelidir.

Proje kapsamında
eğitim alan
öğrenci sayısı

KURUM HAKKINDA
Projemiz, halihazırda 2012 yılından beri
Üsküdar Belediyesi’nin Gençlik ve Spor
Müdürlüğü bünyesinde yer alan, eğitim
alanında hizmet veren Genç Enderun
biriminin geliştirilmiş versiyonudur. İki
yıl süresince on farklı branşta eğitimler
verilmektedir. Bu eğitimler içerik
olarak gıda ve sağlık, dijital çizim, tarih,
İngilizce, zanaat, adab-ı muaşeret, Bilim
Tarihi, robotik ve kodlama, animasyon
ve sinema eğitimlerini içermektedir.
Kurumuzu öne çıkaran en büyük özellik
bu alandaki tecrübesidir. Yılda toplam
500 ilköğretim öğrencisine eğitimler
veren kurumumuza her yıl 250 yeni
öğrenci katılmaktadır. Kuruluşundan
itibaren geçen dokuz yıllık süreçte
binlerce öğrenciye eğitim veren bir
ekibe sahip olan kurumumuzda,
oturmuş bir eğitim ve öğrenciöğretmen ilişkisi sistemi yer almakta,
bu da ders ve eğitim işleyişlerini
hızlandırmakta ve öğrenim etkinliğini
arttırmaktadır.
Kurumumuzu öne çıkaran bir diğer
önemli özellik ise derslerin tamamen
interaktif şekilde yapılmasıdır. Klasik
anlatıcı öğretmen- dinleyiciler sistemi
yerine eğitimlerimizde dersler birer
süreçtir; öğrenciler ve öğretmenler
beraber tecrübe ederek bu sürecin
içinde rol paylaşan aktörlerdir. Bilim
Bakalım projesinde eğitim alan
öğrenciler fikirlerini söylemekten
korkmayan, fikirlerini savunan, üretken,
hata yapmaktan korkmayan, yaptıkları
hataların kendilerini geliştirecek birer
etmen olduğunun bilincinde olan
kişilerdir. Öğrencilerin bu şekilde
davranabilmelerinin en önemli
sağlayıcısı da şüphesiz alanında
tecrübeli eğitim kadromuzun ta
kendisidir.
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BE YOĞ LU ’ NDA SE VDA!
SAĞ LIKLI G ENÇLİK

ÇOCUKL AR VE G ENÇLER

PRO JENIN
A M ACI

Beyoğlu
bölgesindeki
bağımlılık
tedavisi görmüş
gençlere tedavi
ve rehabilitasyon
hizmeti vermek.

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
Beyoğlu Kaymakamlığı

308

Proje kapsamında
tedavi ve rehabilitasyon
hizmeti alan
kişi sayısı

P RO J E O R TAĞ I
İstanbul Valiliği Avrupa
Birliği Ve Dış İlişkiler
Bürosu

KURUM HAKKINDA

P RO J E İŞ T İ R A KÇİ L E R İ
Beyoğlu Gençlik
Hizmetleri ve Spor İlçe
Müdürlüğü, T.C İstanbul
Valiliği Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğü, Beyoğlu İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü,
Beyoğlu İlçe Emniyet
Müdürlüğü, Çalışma ve
İş Kurumu İl Müdürlüğü,
Beyoğlu Belediyesi,
Beyoğlu Muhtarlar
Derneği , Beyoğlu İlçe
Müftülüğü, Beyoğlu
Yeşilay Derneği, Beyoğlu
Sosyal Yardımlaşma Ve
Dayanışma Vakfı, İstanbul
Üniversitesi Bilgisayar
Bilimleri Uygulama
ve Araştırma Merkezi,
İstanbul Denetimli
Serbestlik Müdürlüğü,
Kültür Kenti Vakfı
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
1.396.295,71 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI VE
T U TA R I
%83,05
1.159.579,42 TL
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PROJE HAKKINDA
“BEYOĞLU’DA SEVDA! SAĞLIKLI
GENÇLİK” Sağlık, Esenlik, Vefa Dolu
Akran projesi ile Beyoğlu’nda yaşayan;
16-29 yaş aralığındaki bağımlılık
tedavisi görmüş 69 çocuk ve genç,
10-16 ve 16-29 yaş arasında bağımlılık
riski altında bulunan 100 çocuk ve
genç, Bağımlılık tedavisi görmüş ve
bağımlılık riski altındaki çocuk ve
gençlerin ailelerinden 139 bireye
ulaşılmıştır.

Avcılar Kaymakamlığı bir kamu kuruluşu
olup, “BEYOĞLU’DA SEVDA! SAĞLIKLI
GENÇLİK” Sağlık, Esenlik, Vefa Dolu
Akran projesi gibi proje deneyimlerine
sahiptir. Kaymakamlık Beyoğlu İlçesinde
Emniyet, Milli Eğitim, Müftülük,
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı Başkanlığı, Mal Müdürlüğü,
Sağlık Müdürlüğü, İşkur Hizmet
Merkezi, Nüfus Müdürlüğü, Yazı İşleri
Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, Sosyal
Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Gençlik
Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü,
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri
ile hizmet vermektedir.

Proje kapsamında doğrudan 308 kişi
tedavi ve rehabilitasyon hizmetinden
yararlanmıştır.
Hedef kitleye yönelik olarak: bireysel
terapi ve rehabilitasyon hizmetleri
yürütülmüştür.
Proje kapsamında kişisel gelişim ve
mesleki gelişim eğitimleri verilmiştir.
Atölye çalışmaları ve seminer faaliyetleri
yürütülerek hedef kitlenin iyilik halinin
arttırılması hedeflenmiştir.
Hedef kitleye yönelik yapılan
çalışmalarla çarpan etkisi yaratılmıştır.
Özellikle proje kapsamında yürütülen
bilinçlendirme ve seminer faaliyetleri
ile Beyoğlu ilçesi sınırlarında
yaşayan yurttaşların bağımlılıkla ilgili
farkındalıkları arttırılmıştır.
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YE TENEK AVCIL ARI

ÇOCUKL AR VE G ENÇLER

175

PRO JENIN
A M ACI

PROJE HAKKINDA
Avcılar’da bulunan ilkokul ve
ortaokullarda öğrenim gören 7-14 yaş
arası öğrencilerden, özel yetenekleri
dolayısıyla destek eğitim ihtiyaçları
bulunan ve gereksinimlerine uygun
eğitime erişimde sorun yaşayan
çocukların tespiti yapılmış ve
bu çocukların kendi yetenek ve
becerilerine uygun şekilde eğitimlerini
sağlamak amacıyla 12 ilkokulda destek
eğitim odaları (DEO) ve 6 ortaokul
bünyesinde de farklı temalarda
yaratıcılık atölyeleri açılarak, bu özel
yetenekli çocukların ihtiyaç duyduğu
gerekli eğitim ve altyapı hizmetleri
sağlanmıştır.

PRO JE
KÜNYE SI

YA R A R L A N I CI N I N
ADI
Avcılar Kaymakamlığı
P RO J E O R TA K L A R I
Avcılar İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü, İstanbul
Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü Müdürlüğü,
Avcılar Halk Eğitim
Merkezi, Muallim ve
Eğitime Hizmet Derneği,
S ÖZ L E Ş M E N İ N
TO P L A M B Ü TÇE S İ
1.563.370,00 TL
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
DESTEK ORANI
%89,28
A JA N S S ÖZ L E Ş M E
D E S T E K T U TA R I
1.395.753,33 TL
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Proje kapsamında toplumun özel
yetenekliler hakkında bilinçlenmesi,
ebeveynlerin farkındalığının artması
için, öğretmenlere, öğrencilere,
ebeveynlere ve toplumun belirli
bir kısmına eğitim faaliyetleri
gerçekleştirilmiştir.

Proje kapsamında
atölye uzmanlık
eğitimi verilen
öğretmen sayısı

İlkokul ve
ortaokullarda
öğrenim gören
7-14 yaş arası
öğrencilerden,
özel yetenekleri
dolayısıyla destek
eğitim ihtiyaçları
bulunan çocukları
tespit etmek ve
bu çocukların
kendi yetenek ve
becerilerine uygun
şekilde eğitimlerini
sağlamak.

Avcılar’daki 12 ilkokulda destek eğitim
odaları ve 6 ortaokulda ahşap, müzikritim, yazarlık, görsel sanatlar, akılfikir, astronomi temalarında yaratıcılık
atölyeleri kurulmuştur.
Okul psikolojik danışmanlarına yönelik
özel yetenekli öğrenciyi keşfetme ve
ebeveyn danışmanlık eğitimi, farklı
branşlarda toplam 175 öğretmene
atölye uzmanlık eğitimi ve Destek
Eğitim Odası Eğitici Eğitimi, özel
yetenekli bireylerin ebeveynlerine
yönelik farkındalık ve destekleme
eğitimleri verilmiştir.
Ayrıca Avcılar’da ilkokul ve
ortaokullarda görev yapan tüm
öğretmenlere, ilçedeki STK temsilcileri,
kamu çalışanları ve muhtarlara özel
yetenekli bireylerle ilgili farkındalık
eğitimleri verilmiştir.
Proje ortağı olan İstanbul Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü ile ortak kullanım
için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
Teknokent Avcılar kampüsü bünyesinde
özel yetenekli öğrencilerimize yönelik

Robot ve Teknoloji Araştırmaları
Merkezi kurulmuş ve öğrencilerin bu
merkezde eğitim alması sağlanmıştır.
Yine proje kapsamında özel yetenekli
bireylere yönelik atölye ve destek eğitim
odalarında kullanılmak üzere modüler
eğitim içerikleri oluşturulmuştur.
KURUM HAKKINDA
Avcılar Kaymakamlığı bir kamu kuruluşu
olup, Yetenek Avcıları gibi birçok sosyal
proje geliştirmekte ve uygulamaktadır.
Kamunun imkanlarını özellikle
eğitim hususunda seferber etmiş
olan kurumumuz hazırlamış olduğu
eğitim projeleriyle Türkiye’de ilkleri
gerçekleştirmiştir.
Engellilerin eğitimi ve sosyal hayata
katkısı, ihtiyaç sahiplerinin sosyal
marketten ihtiyaçlarının temini,
bilim laboratuvarı, özel yeteneklerin
bireylerin atölyelerle buluşturulması
gibi eğitim alanında ve sosyal alanda
projeler geliştirmekte ve başarıyla
uygulamaktadır.
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