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Türkiye’nin daha iyi bir dünya için sesini yükseltebilmesi, özgün teknolojiler geliştirebilmesi, 
küresel adaletin sağlanması ve teknolojinin insanlık yararına kullanılmasına liderlik edebilmesi 
için Milli Teknoloji Hamlesi’nin gerçekleştirilmesinin kaçınılmaz olduğuna inanan bir grup genç 
girişimci ve profesyoneliz.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak amacımız, yetenekli gençlerin ve her yaş grubundan 
insanın teknoloji üretme sürecine katılmasını sağlamak, stratejik önemi gereğince milli ve özgün 
olarak üretilmesi öncelikli olan teknolojilerin üretilmesine yönelik girişim, proje ve faaliyetleri 
desteklemek, teknoloji alanında girişimcilik kültürünün gelişmesine ve bütün bu alanlarda 
yapılacak bilimsel çalışmalara katkıda bulunmaktır.

Bir toplum ve ülkenin teknolojik açıdan kendine yeterliliğinin en temel unsurunu yetişmiş insan 
kapasitesi oluşturmaktadır. Bizler de bu inançla yola çıkarak, Türkiye’nin bu alanda yetişmiş 
insan kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Bu hedef doğrultusunda; 
Vakfımızın ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde, Türkiye'nin önemli kurum ve 
�rmalarının destekleriyle iki yıldır gerçekleştirdiğimiz TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve 
Teknoloji Festivali ile çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere toplumun her kesiminden 
insanın bilim ve teknolojiye karşı ilgi ve merakını artırmayı hede�iyoruz. T3 Girişim Merkezi 
olarak; destek almaya hak kazanan girişimlere yatırım, o�s, mentor, prototip atölyesi ve teknik 
uzman destekleri sağlıyoruz. Deneyap İstanbul ve Deneyap Türkiye projeleri kapsamında 
potansiyel sahibi ortaokul ve lise öğrencilerine teknoloji alanında eğitim verirken Bilim Üsküdar 
projesi kapsamında planetaryum, uygulamalı atölyeler, çevrimiçi atölyeler ve sergi alanlarımız-
la 6-14 yaş grubu başta olmak üzere farklı yaş gruplarından farklı birikime sahip bireyleri 
bilimle buluşturuyoruz. 

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak, Teknoloji üreten bir Türkiye hede�yle yürütmekte 
olduğumuz proje ve çalışmalarla tam bağımsızlık yolunda, bilim ve teknoloji alanında dünyayla 
rekabet eden gençler yetiştirerek Milli Teknoloji Hamlesi’nin her alanda hayata geçmesini 
amaçlıyoruz. 
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2019 yılı boyunca vakıf bünyesinde her koordinatörlüğün gerçekleştirmiş 
olduğu faaliyetleri aktardığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik.

Bilim Üsküdar’da gerçekleştirdiğimiz toplantıda 2019 yılı boyunca Bilim 
Üsküdar, Girişim Merkezi, TEKNOFEST, Deneyap ve Takımlar Koordi-
natörlüğü bünyesinde yapılan tüm çalışmaları değerlendirdik. 

Yaptığımız çalışmaların yanında çalışmalar süresince başımızdan geçen 
güzel hatıraları da aktardığımız toplantıda, koordinatörlüklerin ana faaliyet 
alanlarını içeren tüm detaylar üzerine konuşup görüş alışverişinde bulun-
duk.

2019 YILINI T3 VAKFI AİLESİ
OLARAK DEĞERLENDİRDİK 15 OCAK   
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Tüm Türkiye’nin büyük bir merak ve heyecanla takip ettiği, coşku ve gururun bir arada yaşandığı 
TEKNOFEST 2020’nin tanıtım toplantısı, evrensel kültür mirasımız Zeugma Müzesi’nde gerçekleşti. 
İki yıldır ziyaretçi rekorları kıran dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yıl 22-27 
Eylül tarihlerinde milli mücadelenin gazi şehri Gaziantep’te düzenlenecek.

Savunma Sanayi Başkanı Ismail Demir, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye 
Başkanı Fatma Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız ve Kurucu Yönetim Kurulu Başkanımız 
Mehmet Fatih Kacır, Mütevelli Heyeti Başkanımız Selçuk Bayraktar, Yönetim Kurulu Başkanımız 
Haluk Bayraktar, TEKNOFEST paydaşlarının değerli yöneticileri, teknoloji yarışmalarında dereceye 
giren öğrenciler ve çok sayıda davetlinin katılımıyla düzenlenen tanıtım toplantısında 
TEKNOFEST 2020 ile ilgili detaylar kamuoyuyla paylaşıldı.

Konuşmasında TEKNOFEST 2020’nin hede�erine değinen Selçuk Bayraktar, “TEKNOFEST’i Anado-
lu’ya taşımamızın amacı İstanbul’a gelip bu güzelliği yaşayamayan çocuklarımız ve gençlerimizle buluş-
mak, havacılık, uzay ve teknoloji geliştirme heyecanını daha çok gencimizin yüreğine düşürmek. Zira 
bu sevda tam bağımsız ve güçlü Türkiye yolundaki en önemli hazinemiz olacak.” dedi.

TEKNOFEST 2020 TANITIM TOPLANTISI
ZEUGMA MÜZESİ’NDE GERÇEKLEŞTİ! 20 OCAK
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Çocuklarda bilim ve teknoloji alanlarına yönelik farkındalık oluşturmak ve 
bu alanlara karşı merak uyandırmak hede�yle ortaya koyduğumuz Bilim 
Türkiye projesi; bilim, matematik, teknoloji ve sanat kapsamında verilen 
atölye eğitimleri, sergiler ve planetaryumda sunulan interaktif öğrenme 
alanları ile 6-14 yaş grubu öğrencilere hitap ediyor.

Tüm Türkiye’deki çocuklara ulaşmayı amaçladığımız Bilim Türkiye projesi 
için sıradaki ilimiz Gaziantep. Bilim Türkiye projesi kapsamında Gaziantep 
il ve ilçe belediyeleri ile görüştük ve Gaziantep ili özelinde kurulacak Bilim 
ve Teknoloji Kampüsü çalışmalarına başladık.

BİLİM TÜRKİYE,
TÜM TÜRKİYE’YE YAYILIYOR OCAK
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Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı kapsamında 2017 yılında Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde 
eğitime başlayan Deneyap öğrencilerimiz onuncu eğitim başlıkları olan Yapay Zeka eğitimlerini 
tamamlayarak 5 Ocak’ta Bilim Üsküdar’da düzenlenen Yapay Zeka Proje Şenliği Günü’nde bir araya 
geldi. 

Teorik ve pratik olarak 10 ha�a boyunca Yapay Zeka eğitimi alıp projelerini geliştiren Geleceğin 
Teknoloji Yıldızları, Proje Şenliği Günü’nde sunumlarını gerçekleştirdi. Lise grubundaki Deneyap 
öğrencilerimiz, kendilerine verilen veri seti üzerinde en yüksek doğruluk oranına ulaşabilecekleri 
yapay zeka algoritmalarını uyguladılar. Ortaokul grubundaki Deneyap öğrencilerimiz ise proje 
gününden önce topladıkları verileri öğrendikleri yapay zeka uygulamalarıyla eğittiler. Proje gününde 
ise takımların yapmış olduğu projeler, jüriler tarafından verilen test verileriyle değerlendirildi. En 
çok doğru ve en doğru yüzde ile tahmin sağlayan takımlar derece aldı.

Deneyap Avrupa Yakası ve Deneyap Anadolu Yakası Teknoloji Atölyeleri’nden toplamda 410 
öğrencimizin katıldığı programın sonunda öğrencilerimize katılım serti�kası verildi. Lise grubunda 
“Ingenious”, “İyzi” ve “Doğal Zeka” takımları dereceye girerken ortaokul grubunda “Shur’tugal”, 
“Yapay Dahiler” ve “Name Not Found” takımları derece elde ettiler. Dereceye giren takımlar için ödül 
olarak GTÜ Nanoteknoloji Araştırma Merkezi Toyotetsu ve Arçelik’e teknik gezi programı planlandı.

DENEYAP ÖĞRENCİLERİMİZ YAPAY ZEKA
PROJE ŞENLİĞİ GÜNÜ’NDE BİR ARAYA GELDİ  5 OCAK
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ÇOCUKLAR İÇİN
SÖMESTR TATİLİ PROGRAMI 20-31 OCAK

Bilim Üsküdar’ın sömestr tatili için hazırladığı eğitim programları çerçevesinde 6-14 yaş grubu öğren-
ciler; Tasarım, Teknoloji, Matematik, Astronomi&Havacılık ve Doğa Bilimleri Atölyelerinde eğitim 
aldılar. Sömestr tatiline özel olarak hazırlanan bu programda 1 günlük, 3 günlük veya 5 günlük kış 
programlarına katılıp yeni projeler üretme fırsatı bulan öğrenciler sömestr tatillerini bilimle uğraşarak 
değerlendirdiler. 

Atölye eğitimlerinin yanında Bir Dünya Keşif Sergisi'ni ziyaret eden öğrenciler planetaryumda 
“Astronot ve Uzayın Keş�” ve “Teknolojinin Doğuşu” �lmlerini izleyerek uzay çalışmalarının zorlu ve 
şaşırtıcı yanlarını keşfederken; “Hücrenin Hikayesi” �lmi ile insan vücudunun derinliklerindeki gizem-
li olaylara tanık oldu.
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Şubat ayında Kocaeli Diriliş Kamp Alanı’nda Anadolu Yakası’ndan 250, Avrupa 
Yakası’ndan 338 Deneyap öğrencimizle iki ayrı kamp etkinliği gerçekleştirdik.

Sosyal aktiviteler, öğrencilerin eğitimle elde ettikleri kazanımların ötesinde nitelik 
kazanmalarına ve beceri geliştirmelerine ortam hazırlar. Bizler de T3 Vakfı olarak 
öğrencilerimizin sosyal yanlarını güçlü kılabilmek ve iletişimlerini sıkı tutabilmek 
adına Kocaeli Diriliş Kamp Alanı’nda iki ayrı Kış Kampı organizasyonu düzenle-
dik. Kamp süresince doğa yürüyüşü yapan, okçuluk ve matrak gibi sporları dene-
yimleyen öğrencilerimiz, mangala ve satranç gibi zeka oyunlarıyla zihinlerini aktif 
tutarak eğlendiler. Sabah sporu aktivitelerinden kartopu savaşına, �lm gösteri-
minden doğa yürüyüşüne kadar birçok farklı aktivitenin gerçekleştirildiği kamp 
süresince öğrencilerimiz ders ve sınav maratonundan uzakta doğayla iç içe kalarak 
zihinlerini dinlendirdiler. Öğrencilerimiz iki gün boyunca doğa sporları ve kamp 
aktiviteleri ile doğada ekip ruhuyla hareket etmeyi tecrübe ederken doyasıya 
eğlendiler.

Mütevelli Heyeti Başkanımız Selçuk Bayraktar, kamp programlarının ikinci 
gününde öğrencilerimizi ziyaret ederek onlarla sohbet etti ve “Milli Teknoloji 
Hamlesi” konulu seminerini gerçekleştirdi. 

DENEYAP ÖĞRENCİLERİMİZ
BİLİM, TEKNOLOJİ, SPOR VE SANAT DOLU
KIŞ KAMPINDA DOYASIYA EĞLENDİ 2-9 ŞUBAT
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TEKNOFEST 2020 kapsamında düzenlenecek olan 
teknoloji yarışmalarının yürütücülüğünü yapan, 
Türkiye’nin önde gelen teknoloji kurumları ve 
alanında uzman mühendislerin katılımıyla teknoloji 
yarışmaları süreç değerlendirme toplantıları 
gerçekleşti.
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TEKNOLOJİ YARIŞMALARI İÇİN
SÜREÇ DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİ OCAK, ŞUBAT



TAKE OFF 2019 KAZANANLARI İLE
SAN FRANCISCO’DAYDIK! 8-15 ŞUBAT

Take Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi’nde ödül kazanan 15 Türk 
girişimci ile San Francisco’da 7 günlük bir program gerçekleştirdik. 

Program kapsamında Startup Grind Global Konferansı’na katıldık. Take Off 
2019’un kazanan girişimleri, dünyaca ünlü konuşmacıları dinlerken yatırım-
cılar ve potansiyel iş partnerleri ile bir araya gelme fırsatı buldu. 

Program boyunca mentorlar, yatırımcılar ve alanında uzman kişilerle buluşma  
imkanı bulan 15 girişimci, Amerika pazarında potansiyel yatırımcıların startup 
sunumundan beklediklerini göz önünde bulundurarak sunumlarını revize etti.
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Müfredata bağlı eğitim ve projelerden yorulan 
öğrencilerimizin zihinlerini rahatlatmak ve moti-
vasyonlarını artırmak için Deneyap Atölyeleri’mizde 
Rubik Küp Yarışması gerçekleştirdik. 

DENEYAP ÖĞRENCİLERİMİZLE
RUBİK KÜP YARIŞMASI
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Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde “Enerji Teknolojileri” alanında eğitim 
vermek üzere belirlediğimiz 87 eğitmenimiz için 21-22-23 Şubat tarihlerinde 
TÜBİTAK TÜSSİDE’de Enerji Teknolojileri Eğitim Kampı gerçekleştirdik. 
Eğitmenlerimiz 3 gün boyunca alanında uzman akademisyenlerden Deneyap 
Teknoloji Atölyeleri’nde uygulayacakları program kapsamında teknik ve 
pedagojik eğitim aldılar.

Eğitim kampı süresince teknik ve pedagojik eğitimlerin yanı sıra sunumlar ve 
bilgilendirme toplantıları yapıldı. Vakıf Müdürümüz Ömer Kökçam, yeni 
dönem eğitmenlerimiz için T3 Vakfı çalışmaları ve Milli Teknoloji Hamlesi  
konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Mütevelli Heyeti Başkanımız Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcımız ve Kurucu Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Fatih Kacır ve 
TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal eğitmen eğitimimizi ziyaret etti.

TÜBİTAK TÜSSİDE’DE
EĞİTİM KAMPI 21-23 ŞUBAT
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Üniversite öğrencilerinden oluşan teknoloji takımları ve ortaokul/ lise 
seviyesindeki Deneyap öğrencileri Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde 
buluşuyor. 

Uluslararası yarışmalarda ülkemizi başarıyla temsil eden teknoloji takım-
ları, Deneyap Teknoloji Atölyeleri’ne yaptıkları ziyaretlerde Deneyap 
öğrencileriyle tecrübelerini paylaşıyor ve katıldıkları ulusal ve uluslararası 
yarışmalar, takım olma ve üretme gibi konular üzerine konuşuyor. 

Öğrencilerimizin takım olduklarında elde edecekleri başarıları canlı 
olarak görmelerini amaçladığımız bu buluşmalarda; vakfımızın destekle-
diği teknoloji takımları, Deneyap öğrencilerine proje sunumlarını 
gerçekleştiriyor.  

TEKNOLOJİ TAKIMLARIMIZDAN
DENEYAP ÖĞRENCİLERİMİZE ZİYARET OCAK, ŞUBAT

2019'da Uluslararası Formula Student 
mühendislik yarışmasında dünya üçüncüsü olan 
ve bizleri gururlandıran AtaÜniRacing, Erzurum 
Deneyap Atölyesi'ndeydi.
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Marmara Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu 
bir teknoloji topluluğu olan  ElektroMarmara, 
üzerinde çalıştıkları elektrikli aracı ve takım 
olmayı anlatmak için Ümraniye Deneyap 
Atölyesi'ndeydi.

Uluslararası roket yarışmalarında ülkemizi 
temsil eden Parsroket,  Güngören Deneyap 
Atölyesi'ndeydi. 

İTÜ öğrencilerinin oluşturduğu insansız hava 
araçları geliştiren bir teknoloji takımı olan 
İTÜNOM, takım olma ve teknoloji yarışmalarına 
hazırlık konusundaki tecrübelerini paylaşmak 
için Esenler Deneyap Atölyesi'ndeydi.
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L

BİLİM ÜSKÜDAR’DA
MİSAFİRLERİMİZ VAR

İtalya Napoli Federico Secondo Üniversitesi Fizik 
Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Emilio Balzano ve 
Marmara Üniversitesi Fen Eğitim Bölümü öğretim üyesi 
Doç. Dr. İlknur Güven bilim merkezimizi ziyaret etti. 

Bir Dünya Keşif Sergisi, planetaryum ve atölye eğitim 
modelimiz üzerine gerçekleştirdiğimiz bilgilendirme 
toplantısında, öğretim üyesi misa�rlerimizle olası iş 
birlikleri üzerine �kir alışverişinde bulunduk.
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KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YENİLENEBİLİR
ENERJİ LABORATUVARI’NDAYDIK 14 ŞUBAT

Deneyap Eğitim Koordinatörlüğü olarak Şubat ayında yenilene-
bilir enerji sistemlerinin yerli üretimi konusunda çalışmalar 
yapan Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri 
Mühendisliği Anabilim Dalı bünyesinde kurulan Yenilenebilir 
Enerji Laboratuvarı’nı ziyaret ettik. Anabilim dalı hocası Doç. Dr. 
Özcan ATLAM eşliğinde laboratuvarda yapılan setleri inceledik.
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Şubat ayında Tuzla Gençlik Kamp Alanı’nda Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nden 60 öğrencimizle kış 
kampı gerçekleştirdik. 

İki gün boyunca doğayla iç içe kalarak zihinlerini dinlendirme fırsatı bulan öğrencilerimiz tırmanma 
duvarına tırmandı, paint ball ve okçuluk gibi farklı sporları deneyimledi. Doğa sporları ve kamp aktivi-
teleri ile doğada takım olma ve ekip ruhuyla hareket etme becerilerini kazandırmayı hede�ediğimiz 
kamp süresince öğrencilerimiz doyasıya eğlendi.

DENEYAP ÖĞRENCİLERİMİZ
TUZLA GENÇLİK KAMPI’NDA DOĞANIN TADINI ÇIKARDI 23-25 ŞUBAT
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Bilim Üsküdar, kışın dolu dolu etkinlikleriyle öğrencileriyle buluştu. Bilim Üsküdar’da kış okulu eğitimi 
kapsamında Ocak Şubat ve Mart aylarında planetaryumda birbirinden heyecanlı ve bilgilendirici uzay 
temalı �lmlerini seyretmek için 7848 öğrenci misa�rimiz oldu. 

Eğitim süresince Tasarım Atölyesi’nde 2374 öğrencimiz renklerin, dokuların ve yaratıcılığın dünyasın-
da çeşitli ürünler tasarlarken, Teknoloji Atölyesi’nde 2536 öğrencimiz teknoloji, programlama ve 
yenilenebilir enerji konularında eğitimler aldı. 2236 öğrencimiz Matematik Atölyesi’nde sayıların dün-
yasına yolculuk yaparken, Doğa Bilimleri Atölyesi’nde 2435 öğrencimiz doğanın birbirinden ilginç 
bitkileri, hayvanları ve yaşam döngüsüne ışık tuttu. Astronomi&Havacılık Atölyesi’nde ise 2462 
öğrencimiz uzayın bilinmeyen yönlerini keşfetti.

Bu macerada bize eşlik eden ve eğlenerek öğrenen 9517 öğrencimiz, Kış Okulu Programı eğitimlerini 
tamamladı. Program sonunda eğitimini eksiksiz tamamlayan öğrencilerimize serti�kaları dağıtıldı. Kış 
Okulu Programı boyunca yardımcı eğitmenlik göreviyle staj yapan üniversite öğrencileri de e-serti�ka-
larını aldılar.

BİLİM ÜSKÜDAR KIŞ OKULUNDA
BİLİMSEL KEŞİF SERÜVENİ OCAK, ŞUBAT, MART 
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Girişimci Adayları Burs Programı girişimcilerimizden Ravzanur Eker, 
kurucusu olduğu Güçlü İyilik; Ankara, Erzurum ve Edirne'den sonra 
küresel amaçlar için yeni ekibini İstanbul'da kurdu.

Toplum psikolojilerini güçlendirmek için çalışan, daha yaşanabilir bir 
dünya için sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda iyilik 
görevleri tasarlayan bir sosyal girişim olan Güçlü İyilik Platformu’nun 
İstanbul ekibi, T3 Girişim Merkezi’nde T3 girişimcileriyle bir araya geldi. 

GİRİŞİMCİLERİMİZLE
“GÜÇLÜ İYİLİK” TOPLANTISI 12 MART
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Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı kapsamında 2018 yılında Deneyap 
Teknoloji Atölyeleri’nde eğitime başlayan Deneyap öğrencilerimiz altıncı 
eğitim başlıkları olan Nesnelerin İnterneti eğitimlerini tamamlayarak 7 
Mart’ta Fatih Spor Kompleksi’nde düzenlenen Nesnelerin İnterneti Proje 
Şenliği Günü’nde bir araya geldi.

Öğrencilerimiz günümüzde ve gelecekte önemli bir yeri olan nesnelerin 
interneti teknolojisini kullanarak günlük yaşam problemlerine çözüm üret-
mek üzere tarım, ulaşım, çevre, sağlık, afet yönetimi ve eğitim kategorilerinde 
geliştirdikleri projelerini sundular. 

Nesnelerin İnterneti Proje Şenliği’ne İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakala-
rında eğitim gören Deneyap öğrencilerinden oluşan 33 lise ve 110 ortaokul 
takımı projeleriyle birlikte katıldı. Jürinin öğrencilerimizin hazırladığı rapor, 
poster, prototip ve sunumları değerlendirmesinin ardından dereceye giren 
ortaokul ve lise takımları, birbirinden değerli ve alanlarında daha fazla 
deneyim kazanacakları teknik gezi programları ile ödüllendirildi.

DENEYAP ÖĞRENCİLERİMİZ
NESNELERİN İNTERNETİ PROJE ŞENLİĞİ’NDE 7 MART
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BİLİM ÜSKÜDAR’DA
SÖYLEŞİ ZAMANI

 Bilim Üsküdar’ın TÜBİTAK iş birliği ile düzenlediği Bilim Söyleşileri 
etkinliği kapsamında Doç. Dr. Neslihan Karakuş, Altınay Havacılık ve 
İleri Teknolojiler Şirketi İş Geliştirme Müdürü Murat Koç ve Prof. Dr. 
Mehmet Arık’ı Bilim Üsküdar’da ağırladık.

Doç. Dr. Neslihan Karakuş: “Duymadan Konuşabilir miyiz?”
11 ŞUBAT

Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü kapsamında Yıldız 
Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doç Dr. Neslihan Karakuş ve 25 
lise öğrencisinin katılımıyla  “Duymadan Konuşabilir miyiz?” konulu 
söyleşiyi gerçekleştirdik.
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Prof. Dr. Mehmet Arık: “Gelecekteki Hayatımız”
7 MART

Mart ayında TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında Özyeğin Üniversi-
tesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Arık’ı Bilim Üsküdar’da ağırladık.

Girişimci adayları bursiyerlerimizin yoğun ilgi gösterdiği “Teknoloji ve 
İnovasyon: Gelecekteki Hayatımız” konulu söyleşide geçmişte hangi 
öngörülerle teknoloji konusunda ilerleme kaydedildiğini, şu anda 
yapılan çalışmaların gelecekte nelere yol açabileceğini tartıştık. 

Altınay Havacılık ve İleri Teknolojiler Şirketi İş Geliştirme 
Müdürü Murat Koç: “Türk Havacılık Sanayiinde Mühendis 
Olmak”
13 ŞUBAT

Altınay Havacılık ve İleri Teknolojiler Şirketi İş Geliştirme Müdürü 
Murat Koç ile “Türk Havacılık Sanayiinde Mühendis Olmak” konulu 
söyleşiyi gerçekleştirdik.

Mesleki anlamda kendilerine bir ufuk çizmek isteyen 350 lise 
öğrencisinin katıldığı bu söyleşide gençler, havacılık ve mühendislik 
konusunda kafalarına takılan tüm soruların yanıtlarını buldu. 
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2020 yılında Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı kapsamında Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde 
eğitim alacak öğrencilerin belirlenmesinde ilk aşama olan yazılı sınav sorularının hazırlanması için 
alan uzmanı 35 kişiden oluşan bir ekiple bir ha�alık soru yazım kampı gerçekleştirdik ve sınav soru-
larımızı hazırladık.

DENEYAP ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI
SORULARI HAZIRLANDI 9-13 MART
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TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları satış mağazası; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız ve Kurucu 
Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Fatih Kacır, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve 
TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal’ın katılımıyla 9 Mart’ta Bilim Üsküdar’da açıldı!

Açılışa katılan öğrencilerimize “Bilim Teknik”, “Bilim Genç” ve “Meraklı Minik” dergilerini hediye 
ettik. Sonrasında öğrencilerimizle birlikte Bilim Üsküdar’da yer alan sanal gerçeklik tünelinde 3 
boyutlu gözlük takıp uzayı keşfe çıktık. 

TÜBİTAK POPÜLER BİLİM YAYINLARI’NIN
MAĞAZASI BİLİM ÜSKÜDAR’DA AÇILDI! 9 MART
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DENEYAP ÖĞRENCİMİZ
BRONZ MADALYA KAZANDI

Deneyap öğrencimiz Arda Erke Uçar, TÜBİTAK Bilim Olimpi-
yatları’nda ulusal ortaokul kategorisinde üçüncü olarak 
bronz madalya kazandı.
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Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı kapsamında 2017 yılında eğitime 
başlayan ve 36 aylık bir eğitim programına dahil olan 450 öğrencimiz, 24 aylık 
eğitim süreçlerini tamamlayarak takım olma dönemine geçti.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde programın ilk 12 ayında temel eğitim dönemi 
kapsamında "Tasarım ve Üretim", "Robotik ve Kodlama", "Elektronik Programla-
ma ve Nesnelerin İnterneti” olmak üzere üç temel alanda eğitim alan öğrenci-
lerimiz ikinci 12 ayda "Siber Güvenlik", "Enerji Teknolojileri", “Nanoteknoloji ve 
Malzeme Bilimi, “İleri Robotik”, “Yapay Zekâ” , "Havacılık ve Uzay Teknoloji-
leri",“Yazılım Teknolojileri ve Mobil Uygulama” eğitim başlıklarından ilgi ve 
becerileri doğrultusunda seçtikleri üç alanda kapsamlı bir şekilde uzmanlık eğiti-
mi aldılar. Eğitim programlarını tamamlayan öğrencilerimiz takım çalışması süre-
cine başlangıç yaptı.

“Enerji Teknolojileri”, “Havacılık”, “Yazılım” ve “Robotik” olmak üzere dört farklı 
tematik alanda kurulan 54 Deneyap teknoloji takımı, mentorler takibinde ulusal 
ve uluslararası yarışmalara hazırlanmak üzere çalışmalarına başladı. Öğrencilere 
yol göstermeleri ve çalışmalarını teşvik etmeleri adına her takıma bir mentor 
atandı. 

GELECEĞİN TEKNOLOJİ YILDIZLARI
TAKIMLARINI KURDU
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T3 Girişim Merkezi olarak 
girişimciliğe ilgisi olan 50 lise ve 
üniversite öğrencisi için Girişim-
ci Adayları Burs Programı’nı 
başlattık. 

Ocak 2020'de başladığımız 
programımızda T3 girişimcileri; 
eğitimler, seminerler, kitap 
tahlilleri, usta görüşmeleri ve 
�rma ziyaretleri ile Milli 
Teknoloji Hamlesi’ni 
gerçekleştirme hede�nde yol 
almaya devam ediyor.

Alanında uzman ve tecrübeli 
ustalarımız ile her ay bir araya 
gelen T3 girişimcileri, belirle-
dikleri hede�er üzerine çalışıyor-
lar.

T3 GİRİŞİMCİLERİ
YILIN İLK YARISINI
TAMAMLADI!
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Serdar Gürbüz: “Yeni İş Fikirleri”
4 OCAK

Ocak ayının eğitimi, "Yeni İş Fikirleri" üzerine 
Mütevelli Heyeti Üyemiz Serdar Gürbüz tarafından 
gerçekleştirildi. T3 girişimcileri, ekipleri ile fikir 
geliştirirken hangi araçları kullanmaları ve takım 
içerisinde hangi yöntemleri uygulamaları gerek-
tiğini öğrendiler.

Mehmet Gülez: “İş Modeli Üretimi”
1 ŞUBAT

T3 girişimcileri, Baykar Teknik Müdürü ve Mütevelli Heyeti 
Başkanımız Selçuk Bayraktar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
Baykar teknik gezisine katıldı ve Baykar'ın üretim bölümünü 
gezerek orada çalışan mühendisler ile tanışma fırsatı buldu.

Teknik gezinin ardından Şubat ayının eğitimi EY İnovasyon 
Müdürü Mehmet Gülez tarafından “İş Modeli Üretimi” üzerine 
gerçekleştirildi. Girişimciler, örnek vakalar üzerinden iş 
modelinin temel bileşenlerini ve bu bileşenlerin birbirine olan 
etkisini incelediler. 

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİMİZ
DEVAM EDİYOR!
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Bülent Gümüş: “Proje Yönetimi”
7 MART

Mart ayı eğitimini ise PMI Türkiye’de uzman olan 
Bülent Gümüş “Proje Yönetimi” üzerine 
gerçekleştirdi. Eğitimde T3 girişimcileri, proje 
yönetimini girişimleri üzerinde nasıl uygulayacak-
larını ve uygularken diğer işletmelere göre ne gibi 
farklılıklara dikkat etmeleri gerektiğini öğrendi.

Bilal Awan: “Farklı Ülkelerdeki Girişimcilik Ekosistemleri”
4 NİSAN

Nisan ayında 50 girişimcimiz, Take Off 2019 girişimcilerinden Bilal 
Awan ile çevrimiçi olarak bir araya geldi. Bilal Awan girişimcilerimi-
zle tecrübelerini paylaşarak İngiltere, Pakistan gibi farklı ülkelerdeki 
girişimcilik ekosistemleri ve ülkelere göre girişimciliğin dinamikleri 
konularında eğitim verdi.

Girişimcilerimiz, eğitim sonunda farklı ülkelerden yatırım bulma ve 
globalleşmeye dair kafalarındaki tüm soruların yanıtlarını buldu.
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Aykut Hocaoğlu: “MVP Geliştirme Yöntemleri”
2 MAYIS

Mayıs ayında 50 girişimcimiz Arçelik-Garage&Maker 
Lab Startup Program Koordinatörü Aykut Hocaoğlu ile 
çevrimiçi platformda buluştu. 

MVP (Minimum uygulanabilir ürün) geliştirme 
yöntemleri üzerine gerçekleştirilen eğitimde girişim-
cilerimiz MVP’lerini nasıl geliştireceklerini ve 
müşterilerinden MVP ile ilgili nasıl geri bildirim 
alabileceklerini öğrendiler.

Orçun Fıstık: “Satışta Mükemmellik ve LinkedIn’i Etkin 
Kullanma”
6 HAZİRAN

Haziran ayının eğitimi LinkedIn Bölge Müdürü Orçun Fıstık tarafından 
“Satışta Mükemmellik ve LinkedIn’i Etkin Kullanma” üzerine 
gerçekleştirildi.

Eğitmenimiz Orçun Fıstık, T3 girişimcilerine satış yapılırken hangi 
müşteriye nasıl yaklaşılması gerektiğine ve LinkedIn’in etkin 
kullanımına dair püf noktaları aktardı.
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GELECEĞİN TEKNOLOJİ YILDIZLARI
VE VELİLERİYLE BİR ARAYA GELDİK

••• 
Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi

 •••
Bilim Üsküdar

Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı çerçevesinde 
eğitimlerine 2017 yılında başlayan ve 2 yıl aktif eğitim 
aldıktan sonra takım olma sürecine geçen Deneyap Teknoloji 
Atölyeleri öğrencilerimizin takım olma süreci, görev 
dağılımlarının yapılması ve ulusal-uluslararası yarışmalara 
katılım sağlama süreçleri konusunda velilerimize ve 
öğrencilerimize bilgilendirme yapmak ve motivasyon 
sağlamak amacıyla bilgilendirme toplantıları düzenledik.
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İZLEME VE GÖZLEM BİRİMİ STAJYERLERİMİZ
İÇİN ORYANTASYON EĞİTİMİ DÜZENLEDİK 10 MART

Deneyap Türkiye projesi kapsamında 2. faz çalışmasını yürüttüğümüz illerde temel eğitim döneminde 
eğitim verecek eğitmenleri belirledik.

Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Ağrı, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, 
Kastamonu, Malatya, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat ve Yozgat olmak üzere 18 ildeki Deneyap 
Teknoloji Atölyeleri’nde eğitmen olmak üzere başvuru yapan 2215 adaydan 1371 aday, star form 
aşamasına geçti. İkinci aşama olan star form aşamasını başarıyla geçen eğitmen adaylarından 819’u 
mülakat için davet edildi. 

Eğitmen adaylarıyla gerçekleştirdiğimiz mülakatlardan sonra nihai değerlendirmeler sonucu 466 aday 18 
ildeki Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde eğitmen olmaya hak kazandı.
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DENEYAP TÜRKİYE
EĞİTMENLERİMİZ BELLİ OLDU 28 NİSAN

Deneyap Türkiye projesi kapsamında 2. faz çalışmasını yürüttüğümüz 
illerde temel eğitim döneminde eğitim verecek eğitmenleri belirledik. 
Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Ağrı, Çanakkale, Çorum, Elazığ, 
Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Malatya, Rize, 
Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat ve Yozgat olmak üzere 18 ilde 
eğitmen adayları ile mülakat görüşmeleri gerçekleştirdik. Nihai 
değerlendirmeler sonucu 466 aday 18 ildeki Deneyap Teknoloji 
Atölyeleri’nde eğitmen olmaya hak kazandı.
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Girişimci Adayları Burs Programı kapsamında girişimcilerimizle birlikte her ay kitap tahlili yapıyoruz. 
Ocak ayından beri “Neden ile Başla”, “İş Modeli Üretimi”, “Sıfırdan Bire”, “10 Ölümcül Pazarlama 
Günahı”, “Yalın Girişim” ve “Networking” kitaplarının tahlillerini gerçekleştirdik. Pandemi süreciyle 
birlikte çevrimiçi platforma taşıdığımız kitap tahlilleri sayesinde girişimcilerimiz okudukları kitapları 
farklı bakış açılarından değerlendirme fırsatı buluyor. 

GİRİŞİMCİLERİMİZLE BİRLİKTE
KİTAP TAHLİLİ YAPIYORUZ
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23 NİSAN’DA
HAYAL GÜCÜMÜZÜ DE EVE SIĞDIRDIK! 22-27 NİSAN 

Pandemi nedeniyle uzun zamandır evlere kapanmak zorunda kalan çocuk-
larımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak ve bu zorlu 
süreçte hislerini, �kirlerini ve hayal dünyalarını yansıtabilecekleri bir etkinlikle 
meşgul ederek onları mutlu edebilmek için 23 Nisan temalı resim ve şiir yarışma-
ları düzenledik.

Çizdikleri resimlerin ve yazdıkları şiirlerin fotoğrafını çekerek internet sitemize 
yükleyen minik ressam ve şairlerimizin eserleri değerlendirildikten sonra resim ve 
şiir kategorisinde dereceye girenleri internet sitemizden duyurduk. Resim ve şiir 
kategorilerinde ilk üçe girenler, elektrikli scooterdan bisiklet ve drone’a kadar 
birbirinden güzel hediyelerin sahibi oldu.  
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Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşkusunu evlere taşımak için, Deneyap 
öğrencilerimizden “23 Nisan Kutlu Olsun” şarkısının belirli kesitlerini söyledikleri videoları onlarla 
paylaştığımız yönergeye uygun şekilde çekerek bizlere iletmelerini istedik. 

Gelen videoları birleştirdiğimizde ise ortaya harika bir 23 Nisan korosu çıktı! Deneyap Türkiye sosyal 
medya hesaplarımızdan tüm çocuklara hediye olarak paylaştığımız video çalışması ile 23 Nisan’da 
öğrencilerimizin ve tüm çocukların heyecanına ortak olduk.

23 Nisan korosunun konserini izlemek için buraya tıklayın.

23 NİSAN KOROSU
BU SENE EVLERDEYDİ 23 NİSAN
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https://www.youtube.com/watch?v=XSr64BoetaA


NİSAN AYINDA
EVDE KALDIK AMA HEYECANSIZ KALMADIK

Pandemi süreci dolayısıyla evde kalmaktan bunaldığımız günlerde, 
T3 Vakfı olarak takipçilerimizin hayatına ufak da olsa bir heyecan 
katabilmek adına her Pazar Kahoot üzerinden çevrimiçi bilgi 
yarışmaları düzenledik. Katılımcılarımız milli teknoloji, bilim ve 
genel kültür alanlarında hazırladığımız sorulardan oluşan yarışma-
larla hem eğlendi hem de öğrendi.

Toplam 14.738 kişinin katılım sağladığı bilgi yarışmalarında 
dereceye girenler;  Akıncı fuları, Bayraktar TB2 maketleri, 
Teknofest giyim ürünleri ve Teknofest maket uçağı gibi birbirinden 
eğlenceli ödüllerin sahibi oldu.
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T3 Vakfı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu’nun 
organizasyonuyla 19 Mayıs’ta gerçekleşen Türkiye Online Drone Gençlik 
Kupası ile drone heyecanı çevrimiçi platformlara taşındı.

15 ilden 75 sporcunun evlerinden katıldığı yarışmada sporcular hız, dikkat ve 
el-göz koordinasyonunu maksimum seviyede kullandı. Özel bir simülasyon 
sistemi aracılığıyla gerçekleştirilen ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu 
YouTube kanalından da canlı olarak yayınlanan yarışma sonrasında birin-
ciliği Adana’dan Atakan Mercimek, ikinciliği İzmir’den Yasin Can Çelik, 
üçüncülüğü İstanbul’dan Alp Erol Evrendilek ve dördüncülüğü Batu Erilkun 
elde etti. 

Tüm dünyada ilk kez çevrimiçi olarak düzenlenen resmi turnuva sonrasında 
dereceye giren sporcuların ödülleri ve kupaları adreslerine gönderildi.

19 MAYIS’TA
“TÜRKİYE ONLINE DRONE GENÇLİK KUPASI” HEYECANI!
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DENEYAP ATÖLYELERİ
VE BİLİM ÜSKÜDAR’DA SİPERLİK ÜRETİMİ MAYIS

Deneyap Atölyeleri’nde ve Bilim Üsküdar’da 3D yazıcı ile 7200 adet siperlik üretildi.  Üretilen siper-
likler, sağlık çalışanlarımızın Kovid-19 tehlikesine karşı daha korunabilir olmalarını sağlamak amacıyla 
ihtiyacı olan hastanelere teslim edildi. 
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GİRİŞİMCİLERİMİZDEN
ÖĞRENCİLERE AKRAN MENTORLUĞU

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Girişimcilik Kulübü öğrencileri 
merkezimizi ziyaret etti. 

Girişimci Adayları Burs Programı kapsamında gerçekleştirdiğimiz 
eğitimler, seminerler, kitap tahlilleri ve usta görüşmeleri sonucunda 
kendilerini geliştirme imkanı bulan T3 girişimcileri, İstanbul 
Üniversitesi öğrencilerine akran mentorluğu sağladı. 
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Türkiye genelinde Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde 
eğitim alan ortaokul ve lise grubu öğrencilerimizin 
katılımıyla canlı bilgi yarışmaları düzenledik. 
Teknoloji ve genel kültür alanlarında 15 sorunun 
sorulduğu yarışmalar süresince öğrencilerimiz hem 
eğlendi hem de öğrendi. İlk 3’e giren öğrencilerimiz 
ise sürpriz ödüllerin sahibi oldu.

DENEYAP ÖĞRENCİLERİ
EĞLENEREK ÖĞRENDİ NİSAN
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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, teknoloji üretme ideali taşıyan yetenekli gençlere ekibimiz ile birlikte 
çalışma fırsatı sunuyor. 

TEKNOFEST ekibi olarak her ay vakı�a düzenlediğimiz gönüllü toplantılarını pandemi süreciyle 
birlikte çevrimiçi olarak sürdürmeye başladık. Düzenlediğimiz çevrimiçi toplantılarla aramıza yeni 
katılan gönüllülerle tanışma toplantıları gerçekleştirdik.

TEKNOFEST EKİBİ
GÖNÜLLÜLERİYLE BİRLİKTE ÇALIŞIYOR
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ALANINDA UZMAN GÖNÜLLÜLERİMİZ İLE
ÇEVRİMİÇİ OLARAK BULUŞTUK

Doktora öğrencisi olan ve doktorasını tamamlamış 
64 gönüllümüzle birlikte hem T3 Vakfı’nı ve yürüt-
tüğü faaliyetleri anlattığımız hem de gönüllülerimi-
zin uzmanlık alanlarını dinlediğimiz bir tanışma 
toplantısı gerçekleştirdik.  

Tıptan çevre mühendisliğine, bilgisayar teknolojile-
rinden işletme ve girişimciliğe kadar çeşitli sektör-
lerde uzman ve donamlı gönüllülerimizle ortak 
başlatılabilecek ve yürütülebilecek projeler üzerine 
�kir alışverişi yaptık.
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TEKNOFEST YARIŞMACILARININ
ÇALIŞMALARI ENGEL TANIMIYOR!

TEKNOFEST teknoloji yarışmalarına hazırlanan 
yarışmacılarımız; atölyede, sını�a ve laboratu-
varda yaptıkları takım çalışmalarını pandemi 
süreci ile birlikte çevrimiçi platforma taşıdı. 
Başlatmış olduğumuz #ProjelereEvdenDevam 
başlıklı sosyal medya çalışmamız kapsamında 
yarışmacılarımız, çektikleri videolar ile çalışma-
larına evden nasıl devam ettiklerini anlattı. 
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TEKNOLOJİ YARIŞMALARI İÇİN
HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Çevrimiçi Eğitim
Kitleri

Pandemi süreci ile birlikte yarışma takvimimiz 
güncellendi. Sürecin getirdiği değişime hızla 
uyum sağlayıp takım çalışmalarına evden 
devam eden yarışmacılarımıza; düzenlediğimiz 
çevrimiçi eğitimler, soru-cevap toplantıları ve 
hazırladığımız çalışma kitleriyle destek olmaya 
devam ediyoruz.

Teknoloji yarışmalarına hazırlanan takımları 
motive etmek ve yarışma hazırlık süreçlerindeki 
çalışmalarına yardımcı olmak için yerli ve yabancı 
kaynaklar, motivasyon konuşmaları ve çevrimiçi 
eğitim linkleri gibi içeriklerin yer aldığı eğitim 
kitleri hazırlayıp internet sitemizden yayınladık.
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Çevrimiçi Soru-cevap
Toplantıları

TEKNOFEST teknoloji yarışmaları kapsamında Bilim Üsküdar’da düzenlenmesi 
planlanan soru cevap toplantılarını pandemi süreci sebebiyle çevrimiçi olarak 
gerçekleştiriyoruz.

Soru cevap toplantıları kapsamında yarışma Danışma Kurulu üyelerimiz, çevrimiçi 
platformlar üzerinden teknoloji yarışmalarına hazırlık yapan yarışmacılarımızın soru-
larını cevaplıyor.

Çevrimiçi toplantılarımızı, katılamayan ve tekrar izlemek isteyen yarışmacılarımız 
için TEKNOFEST YouTube kanalında yayınlamaya devam ediyoruz.
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T3 Vakfı ve paydaş kurumlarımızın desteğiyle teknoloji yarışmalarına hazırlık yapan 
yarışmacılarımızın çalışmalarına destek olmak ve yarışma sürecindeki başarılarını artırmak amacıyla 
hazırladığımız eğitim programları kapsamında, milli ve yerli yazılımlarımız ile geliştirilmiş olan 
HAVELSAN Diyalog üzerinden çevrimiçi eğitimler gerçekleştiriyoruz.

ASELSAN, TEI, TÜBİTAK, HAVELSAN, ROKETSAN ve TARNET gibi kurumlardan alanında 
uzman mühendislerin ve akademisyenlerin katılımlarıyla gerçekleştirdiğimiz çevrimiçi eğitimler 
sayesinde yarışmacılarımız, yarışma hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Çevrimiçi
Eğitimler
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T3 Vakfı Akran Eğitimi Programı kapsamında bursi-
yerlerimiz, yetkin oldukları alanlarda akranlarına 
eğitim veriyor. Savunma sanayii tarihinden siber 
güvenliğe, girişimcilikten yapay zekaya kadar birbirin-
den farklı 8 konu başlığında akranlarına çevrimiçi 
platformda eğitim veren bursiyerlerimiz, soru-cevap ve 
�kir alışverişi seansları sayesinde öğrendiklerini 
pekiştiriyor.

BURSİYERLERİMİZ
AKRANLARINA EĞİTİM VERİYOR NİSAN, MAYIS, HAZİRAN
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#EVDEKALIP #EVDEOKUYAN ÇOCUKLARIMIZA
BİLİM ÜSKÜDAR’DAN ATÖLYE EĞİTİMİ

Pandemi süreci sebebiyle evde kaldığımız zaman dilimini çocuklar için verimli hale getirebilmek adına 
çocukların mutlaka okuması gerektiğini düşündüğümüz bilimsel içerikli ve çocuk hikaye kitaplarını 
derleyip 50 maddelik bir kitap öneri listesi oluşturduk ve Bilim Üsküdar sosyal medya hesaplarımızdan 
paylaştık.

#EvdeKal #EvdeOku etiketleriyle paylaştığımız öneri listemizdeki kitapları okurken fotoğrafını çekip 
bizlerle paylaşan çocuklar, Bilim Üsküdar eğitim atölyelerinde ücretsiz eğitim hakkı kazandı. 
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Türkiye’nin dört bir yanından Deneyap öğrencilerimiz, #EvdeDeneyap çağrımıza karşılık vererek evde 
kaldıkları süre boyunca, bilimsel gerçekleri evlerinde yaptıkları deneylerle tecrübe ettiler ve tecrübe-
lerini bizlerle paylaştılar.

Hazırladığımız yönergeler doğrultusunda yaptıkları deneylerin videolarını çeken öğrencilerimizin 
deney videolarını Deneyap Türkiye sosyal medya ve YouTube hesaplarından paylaştık. Her yaştan 
çocuğa ulaşmayı hede�ediğimiz #EvdeDeneyap video çalışması süresince, deneylerinin videosunu 
çekerek tecrübelerini bizlerle paylaşan öğrencilerimize sürpriz hediyeler hazırladık.

ÖĞRENCİLERİMİZ EVLERİNİ
DENEYAP ATÖLYESİ’NE ÇEVİRDİ NİSAN, MAYIS
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Matematik, teknoloji, astronomi&havacılık ve sanat alanlarında birbirinden ilginç ve eğlenceli bilgileri 
Şaşırtan Bilgiler Serisi’nde derledik. 

Siz de her gün şaşırtıcı bir bilgi öğrenmek istiyorsanız, en yüksekten uçabilen kuş türünden robot 
bilimiyle bilinen en eski yazılı kaynağa; en eski uçaktan Van Gogh’un eserlerine kadar çeşitli bilgilerin 
yer aldığı Şaşırtan Bilgiler Serisi’ne Bilim Üsküdar sosyal medya hesaplarını takipte kalarak ulaşabilir-
siniz.

TAKİPÇİLERİMİZİ BİRBİRİNDEN İLGİNÇ
BİLGİLERİ ÖĞRENMEYE DAVET EDİYORUZ
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Pandemi dolayısıyla evde kaldığımız süreçte, çocukların zamanlarını 
eğlenceli ve verimli geçirmelerini sağlamak için evde uygulayabilecekleri 
basit etkinlik önerilerini derleyip sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık.

Roket yapımından kuyruklu yıldız yapımına, gece lambası yapımından 
portre yapımına kadar birbirinden eğlenceli birçok atölye önerimizin yer 
aldığı Ev Atölyeleri Serisi çalışmamızın tamamına Bilim Üsküdar sosyal 
medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. 

ATÖLYE ÇALIŞMALARINA
EVDEN DEVAM
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Pandemi sürecinde evde geçirdiğimiz dönemi öğrencilerimiz için yeni içerik geliştirme fırsatına 
çevirerek çalışmalara başladık. Bu süreçte hem yeni atölye �kirlerini hem de kitap ve oyun geliştirme 
çalışmalarımızı gönüllü ve bursiyerlerimizin de aktif görev aldığı komisyonlar eşliğinde yürütüyoruz. 

Mobil oyundan çocuk kulübüne, robotik oyundan kişisel gelişim atölyelerine, sanat kitabından bilim 
kitabına kadar birbirinden farklı projelerimiz için oluşturduğumuz gönüllü ekiplerimizle çalışma-
larımızı, ha�alık yaptığımız çevrimiçi toplantılarda buluşarak sürdürüyoruz.

BİLİM ÜSKÜDAR,
GÖNÜLLÜ EKİBİYLE BİRLİKTE ÇALIŞIYOR
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Pandemi sürecinde eğitmen ve öğrencilerimizin iletişimlerini sıkı tutabilmek adına düzenlediğimiz 
çevrimiçi toplantılarda bilim ve teknoloji sohbetleri yapıldı, bilgi yarışmaları düzenlendi ve ders 
tekrarları yapıldı.

DENEYAP ÖĞRENCİLERİ EĞİTMENLERİYLE
ÇEVRİMİÇİ OLARAK BULUŞUYOR MAYIS, HAZİRAN
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BİLİM ÜSKÜDAR’DAN
ÇEVRİMİÇİ GÜNEŞ SİSTEMİ EĞİTİMİ

Pandemi sürecinde atölyelerimize gelemeyen öğrencilerimiz evlerinde de öğrenmeye devam edebilsin 
ve eğitimlerimizden Türkiye’deki her çocuk faydalanabilsin diye ücretsiz çevrimiçi eğitimler 
düzenlemeye başladık.

Eğitimlerimizin ilki çocukların büyük merak duyduğu astronomi alanında gerçekleşti. Çevrimiçi 
Güneş Sistemi Atölyesi’ne kayıt yaptıran 160 öğrenci, evlerinden Güneş Sistemi’nin derinliklerine 
doğru yolculuğa çıktı. 
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Deneyap Türkiye projesinin ikinci faz çalışmasında Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Ağrı, Çanak-
kale, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Malatya, Rize, Sakarya, 
Samsun, Şanlıurfa, Tokat ve Yozgat olmak üzere toplam 18 ilde açılan atölyelerimiz için belirlenen 460 
eğitmenimizin katılımıyla çevrimiçi platformda tanışma ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. 

18 İL EĞİTMENLERİMİZ İLE
BİR ARAYA GELDİK 1-10 HAZİRAN
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Deneyap İstanbul ve Deneyap Türkiye kapsamında eğitim alan 2017 ve 2018 girişli öğrencilerimizin 
velileriyle çevrimiçi platformda bir araya geliyoruz.

Yeni süreçte Deneyap Atölyeleri’ndeki eğitimlerin nasıl ilerleyeceğine ve çevrimiçi eğitim sürecinin 
nasıl ilerlediğine dair öğrencilerimizin eğitimi ile ilgili velilerimizin merak ettiği birçok 
konuyu,düzenlediğimiz çevrimiçi toplantılarda açıklığa kavuşturduk.

Vakıf Müdürümüz Ömer Kökçam’ın velilerimizin akıllarına takılan soruları cevapladığı toplantılarda 
velilerimizin öneri niteliğindeki �kirlerini dinleyerek değerlendirmeye aldık. 

VELİ TOPLANTILARIMIZ
ÇEVRİMİÇİ PLATFORMDA DEVAM EDİYOR HAZİRAN
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T3GM, TÜRKİYE COVID-19
ORTAK AKIL PLATFORMU'NA PAYDAŞ OLDU

T3 Girişim Merkezi olarak, pandemi ile mücadele kapsamında “Türkiye
Covid-19  Ortak Akıl Platformu”na paydaş olduk ve platformdaki girişimci-
lerle bir araya geldik. 

50’ye yakın üniversite, kurum ve sivil toplum kuruluşunun çevrimiçi ortam-
da bir araya gelerek oluşturduğu platformun çalışmaları kapsamında düzen-
lenen Covid-19 salgınına yönelik çevrimiçi seminerlerde, girişimcilik ve 
inovasyon üzerine gerçekleştirilen eğitimlerde ve mentorüyle başvuruda 
bulunan 100’e yakın girişimcinin �kirlerinin oluşturulması ve kısa sürede 
hayata geçmesi amacıyla yapılan çalışmalarda yer aldık.

Paydaşı olduğumuz platformda, Yönetim Kurulu Üyemiz Serdar Gürbüz 
“Havacılık Sektörü ve Covid-19” üzerine çevrimiçi seminer gerçekleştirdi. 
Platformdaki mentorlerin ve girişimcilerin de katılımıyla düzenlenen se-
minerde Covid-19’un havacılık sektörüne olan etkisi ve süreç doğrultusunda 
ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar üzerine konuştuk.
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TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek olan teknoloji yarışmaları için hazırlık yapan Deneyap 
teknoloji takımlarımız, Bilim Üsküdar’daki üretim atölyelerimizde bulunan 3 boyutlu yazıcı, cnc cihazı 
ve gerekli diğer üretim ekipmanlarını kullanarak çalışmalarına devam ediyor.

DENEYAP TAKIMLARIMIZ
TEKNOFEST YARIŞMALARINA HAZIRLANIYOR HAZİRAN
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2020 yılı T3 Vakfı gönüllü bursiyerlerimizden Girişim Merkezi’nde görev 
almak isteyen 30 öğrenciyle çevrimiçi olarak tanıştık. 

Bursiyerlerimizin yetkinliğine göre görev paylaşımını gerçekleştirdik ve 
yeni projelerimiz için hep birlikte çalışmaya başladık.

T3GM GÖNÜLLÜLERİYLE
BİRLİKTE ÇALIŞIYOR
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24 aylık eğitim programını tamamlayıp takım kurma 
sürecine geçen 2017 Deneyap takımlarımıza, proje 
detay raporunun hazırlanması ve rapor hazırlanırken 
nelere dikkat edilmesi gerektiği konularında 
Deneyap Türkiye eğitmenlerimiz tarafından çevrimiçi 
eğitim verildi. Haziran ayında gerçekleştirilen eği-
timlere 172 öğrencimiz katılım sağladı.

DENEYAP TAKIMLARIMIZ ÇEVRİMİÇİ
PLATFORMDA EĞİTİMLERİNE DEVAM EDİYOR HAZİRAN
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T3 Vakfı ve T3 Girişim Merkezi olarak, pandemi sonrası normalleşme sürecinde üniversitelerin ve 
öğrencilerin karşılaşabileceği problemlere özgün, yenilikçi ve ticarileşme potansiyeli olan çözüm 
önerilerinin sunulması amacıyla UNIdeathon Fikir Maratonu’nu düzenledik.

Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden oluşan 124 takımın eğitim, kampüs hayatı, konakla-
ma ve kampüste ulaşım alanlarındaki olası sorunlar için çözüm önerisi geliştirdiği maratonun �nali 22 
Mayıs YouTube canlı yayınında çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. 

Jürinin �nale kalan 10 takımın çözüm önerilerine dair gerçekleştirdikleri sunumu değerlendirmesinin 
ardından dereceye giren takımlar belirlendi. Kampüs-genel alanında antibakteriyel bakır ile çok 
kullanılan yüzeyleri kaplama �kriyle PandeGO takımı birinci olurken, eğitim alanında çevrimiçi 
sınav-ders platformu �kriyle Con�g Ideas ikinci oldu. Üçüncülüğü ise kampüs-genel alanında UVC 
havalandırma ve oda sterilizasyonu �kriyle Airplane ve eğitim alanında doktorlar için çevrimiçi staj ve 
vaka takibi �kriyle Doctors takımları paylaştı. 

Dereceye giren takımlar, 2020 TEKNOFEST için ulaşım ve konaklama desteği, T3 Girişim Merke-
zi’nde bir yıl boyunca iş geliştirme&mentorluk desteği ve prototip atölye kullanım hakkı ile ödüllendi-
rildi.

Pandemi sonrasında üniversitelerde karşılaşılması öngörülen problemleri ve problemlere yönelik 
geliştirilen çözüm önerilerini içeren UNIdeathon �kir maratonu sonuç raporuna ulaşmak için buraya 
tıklayın.

ÜNİVERSİTELİLER FİKİR MARATONU’NDA
ÇÖZÜMÜN PARÇASI OLMAK İÇİN YARIŞTI!
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Pandemi sürecinde atölyelerimize gelemeyen öğrencilerimiz, evlerinde de 
öğrenmeye devam edebilsin diye Türkiye’deki her çocuğun faydalanabileceği 
şekilde hazırladığımız ücretsiz çevrimiçi eğitim programımızı Haziran 
ayında başlattık.

Bilim Atölyeleri olarak Türkiye’nin dört bir yanından katılım sağlayan 713 
öğrencimizle uzaktan eğitimde buluştuk. Takımyıldızlarından tohumun 
hikayesine, portreden temel kodlamaya ve kriptolojiye uzanan yolculukta 
birbirinden ilginç bilgiler edinen öğrencilerimiz hem eğlendiler hem 
öğrendiler.

BİLİM ATÖLYELERİ,
ÖĞRENCİLERLE UZAKTAN EĞİTİMDE BULUŞTU! HAZİRAN
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TEKNOLOJİ YARIŞMALARINA
YOĞUN İLGİ!

İki yıldır toplumun her kesiminden teknoloji ve bilim alanında yenilikçi 
�kirleri olan gençleri bir araya getiren TEKNOFEST, bu yıl da 23 farklı kate-
goride düzenlenecek olan teknoloji yarışmalarına Gaziantep Ortadoğu Fuar 
Merkezi'nde ev sahipliği yapacak. 

İlkokul ve ortaokuldan liseye, lisans ve ön lisanstan doktora seviyesine kadar 
bilim ve teknoloji alanlarına ilgisi olan tüm öğrencilerin ve mezunların heye-
canla beklediği teknoloji yarışmalarının başvuruları sonlandı. 

Her yıl katlanarak büyüyen TEKNOFEST teknoloji yarışmaları, son başvuru 
tarihi olan 28 Şubat’ta 15.000’in üzerinde başvuru sayısına ulaştı. Öğren-
cilerden gelen yoğun ilgi ve uzatma talepleri üzerine, teknoloji yarışma-
larının son başvuru tarihi 15 Mart’a kadar uzatıldı. Başvuruları halen süren 
bazı yarışmaların başvuru sayılarıyla birlikte TEKNOFEST Teknoloji 
Yarışmaları, 20.091'e ulaşan başvuru sayısıyla bir ilke imza attı.
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TEKNOFEST teknoloji yarışmalarına, Türkiye Açık 
Kaynak Platformu’nun düzenleyeceği Çevrimiçi 
Türkçe Doğal Dil İşleme yarışması da eklendi. 

Başvuru, mentorluk ve proje takip süreçlerinin tama-
mıyla çevrimiçi ortamda gerçekleşeceği bu yarışmada 
dereceye girecek takımları birbirinden güzel ödüller 
bekliyor.

TEKNOFEST TEKNOLOJİ YARIŞMALARINA
BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ! HAZİRAN 
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T3 Girişim Merkezi olarak Girişim Merkezi Koordi-
nasyon grubumuz ile birlikte Mayıs ve Haziran 
aylarında  T3 Girişim Merkezi’ne başvuruda bulunup 
yatırım sürecinde üçüncü aşamaya geçmeye hak 
kazanan girişimlerin sunumlarını çevrimiçi platform-
da dinledik. 

GİRİŞİMLERİN
SUNUMLARINI DİNLİYORUZ 27 HAZİRAN
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Deneyap Türkiye projesinin ikinci faz çalışması kapsamında 18 ilde açılan atölyelerimizde Tasarım ve 
Üretim eğitimi verecek olan eğitmenlerimizin teknik eğitimleri illerdeki atölyelerimizde Haziran ayı 
itibariyle başladı.

Teknik eğitimlerin birinci aşaması olan Fusion 360’ın ilk iki eğitimini 200’ü aşkın eğitmenimizle birlikte 
çevrimiçi platformda gerçekleştirdik. Tasarım ve Üretim teknik eğitimimizin 2. aşamasında ise eğitim 
süresince kullanacakları ekipmanları deneyimleyen  eğitmenlerimiz,  diskli tornalamadan zımparalama 
işlemine, lazer tezgahı ile yakma yönteminden 3B yazıcı kullanımına kadar birçok farklı alanda eğitim 
aldı. Teknik eğitimlerini tamamlayan eğitmenlerimiz, Deneyap Türkiye eğitmen eğitimlerinin son 
aşaması olan pedagojik eğitime başladı.

18 İL EĞİTMEN
EĞİTİMLERİMİZ BAŞLADI 22 HAZİRAN
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Mütevelli Heyeti üyelerimiz, gönüllü bursiyerlerimizle çevrimiçi platformda buluştu. Mütevelli Heyeti 
üyelerimiz, bursiyerlerimizle tecrübelerini paylaşırken aynı zamanda bursiyerlerimizin Milli Teknoloji 
Hamlesi’ni gerçekleştirme yolunda vakfımızın yapabileceklerine dair �kir önerilerini dinledi.

Mütevelli Heyeti Başkanımız Selçuk Bayraktar, gençlere bir hedefe sahip olmanın ve hedefe ulaşma 
yolunda etikten ve ahlaktan ayrılmadan gayret göstermenin öneminden bahsederken Sanayi ve 
Teknoloji Bakan Yardımcımız ve Kurucu Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Fatih Kacır, vakfın 
hepimize ait olduğunu ve gençlerin elinde yükseleceğini ifade etti. Yönetim Kurulu Başkanımız Haluk 
Bayraktar ise gençlere vakitlerini doğru kullanmaları ve milletimize, insanlığa yönelik faydalı işler 
yapmaları konularında tavsiyelerde bulundu. 

MÜTEVELLİ HEYETİMİZ BURSİYERLERİMİZLE
ÇEVRİMİÇİ OLARAK BİR ARAYA GELDİ
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EĞİTMENLER İÇİN DERS PLANI
YAZIM KILAVUZU HAZIRLADIK

Bilim Üsküdar olarak Bilim Türkiye atölye eğitmenlerimizin 
hazırlayacağı ders planlarının aynı formatta ve aynı nitelikte 
olması amacıyla bir “Ders Planı Yazım Kılavuzu” hazırladık. Atölye 
eğitimi öncesinde yapılması gereken hazırlıklar ve kullanılması 
gereken kaynaklardan, öğrencilerin bir konudaki performansı 
değerlendirilirken eğitmenlerin faydalanabileceği değerlendirme 
ölçeğine kadar birçok konuda yol gösterici olan bu kılavuz ile 
etkili bir ders planı yapmak isteyen eğitmenlere rehberlik etmeyi 
hedefledik.

220 atölye içeriğini ve ders süresince 
eğitmenlerimiz tarafından yapılan 
gözlemleri göz önünde bulundurarak 
hazırladığımız kılavuz, ilk ve ortaöğretim 
seviyesine yönelik ders planlarının 
geliştirilmesi için uygundur.

DERS 

2

SINIF: Yaş aralığı

KONU: Konu başlığı

SÜRE: Ders�n süres�

HAZIR BULUNUŞLUK:

Öğrenc�ler�n daha önceden sah�p 
olduğunu bekled�ğ�m�z b�lg� ve 
becer�ler

ANAHTAR TERİMLER: 

Derste kullanılacak anahtar 
kel�meler

B�lg� düzey�ndek� öğrenmen�n 
uygulamaya aktarılmasını �fade 
eder. Atölye boyunca öğrenc�ye 
kazandırılması hedeflenen becer�ler 
tanımlayıcı �konları �le b�rl�kte 
buraya

BECERİLER: 

                KAZANIMLAR:

Ders�n sonunda öğrenc�de 
görülmes�n� bekled�ğ�m�z b�lg�, 
becer� ve tutumları �fade eder. 
Öğrenc�n�n b�lmes�n�, anlamasını ve 
yapab�lmes�n� bekled�ğ�m�z 
durumlar ölçüleb�l�r ve 
gözlemleneb�l�r f��ller �le bel�rt�l�r. 

Anahtar f��ller: İfade eder, �nceler, 
tanımlar, ölçer, ver� toplar, graf�ğ�n� 
ç�zer, eşleşt�r�r, sınıflar, yorumlar, 
�l�şk�lend�r�r, tasarlar, üret�r, 

*Kazanılacak becer�ler �lg�l� 
�konları �le beraber bel�rt�lecek.

Sunum

Grup
Çalışması

Tartışma

Modelleme

Drama

Tahmin
etme

Gra�k
oluşturma 

6

GENEL BAKIŞ

Genel bakış bölümü eğ�tmene ders�n tüm akışı hakkında b�lg� veren 
alandır. Derse �l�şk�n öneml� adımlar burada �fade ed�l�r.

1)Harekete Geç

Eğ�tmen�n ders başında öğrenc�n�n d�kkat�n� çekmek üzere veya sınıfın 
b�lg� düzey�n� ölçmek üzere kullanacağı yöntem�n bel�rt�ld�ğ� adımdır.

Öğrenc�n�n hedefled�ğ�m�z kavramı kend� çıkarımları doğrultusunda 
öğrenmes�n� sağlayan önceden kurgulanmış uygulama ve araştırma 
sürec�n�n olduğu adımdır.

2)Keşfet

3)Üret

Öğrenc�n�n bu adıma kadar öğrend�kler�yle b�r ürün ortaya çıkarmasını 
sağlayan proje veya ürün tasarımına �l�şk�n b�lg�lend�rmen�n yapıldığı 
adımdır.

4)İlerlet 

Kavrama �l�şk�n b�lg�n�n gen�şlet�lmes� �ç�n farklı denemeler�n yapıldığı 
ve b�lg�n�n başka d�s�pl�nlerle entegrasyonu �ç�n yapılacak 
uygulamaların bel�rt�ld�ğ� adımdır. 

5)Değerlendir

Atölyede ver�len eğ�t�m�n sınıftak� öğrenc�ler�n b�lg� ve becer�s�nde 
yarattığı değ�ş�m�n nasıl ölçüleceğ�n�n bel�rt�ld�ğ� adımdır.
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T3 Girişim Merkezi olarak girişimcilerimize rehber olması için girişimcilikle ilgili temel bilgilerin yer 
aldığı kılavuzlar hazırladık.

Yatırımcı, yatırım güncellemesi, satış, girişim ve asansör sunumlarının nasıl hazırlanması ve neler 
içermesi gerektiğinden Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na dair girişimcilerin sahip olması gereken 
temel bilgilere kadar girişimcilikle ilgili temel tüm bilgileri içeren bu kılavuzlar, girişimi olan ve girişim-
ciliğe ilgi duyan okuyucularımız için de fayda sağlayacaktır.

GİRİŞİMCİLERİMİZ İÇİN
KILAVUZ HAZIRLADIK
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HER AY BİR
BİLİM TAKVİMİ

Bilim Üsküdar; tarihteki bilimsel gelişmeleri, günlük hayatı 
kolaylaştıran icatları ve bu icatları yapan mucitlerin hayat-
larını aylık bilim takviminde yayınlıyor. Her ay farklı bir 
bilim insanının hayatının anlatıldığı bu takvimde geçmiş 
yıllarda o ay içerisinde gerçekleşen bilimsel gelişmelere 
yer veriliyor. İlk kez çocuk aşısının uygulandığı tarihten 
Türkiye’de üretilen ilk uçağa, nükleer denizaltılardan uzay 

araçlarının yolculuklarına kadar 
birçok bilimsel gelişmenin
yer aldığı bilim takvimleri serisine
ulaşmak için buraya tıklayın.
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Bilim Üsküdar, bir yıl boyunca Türkiye’de gözlemlenen doğa 
olaylarını, yıllık Doğa Takvimi’nde topladı.
İlk cemrenin suya düşmesinden husum fırtınasına, kaplum-
bağaların kış uykusundan uyanmasından ipek böceklerinin 
yumurtadan çıkışına kadar birçok doğa olayının hangi tarihlerde
gerçekleştiği gibi bilgilerin yer aldığı bu takvimi  

www.bilimuskudar.org adresi üzerinden 
ücretsiz olarak indirip 2020 yılında Türkiye’de 
gözlemlenen tüm doğa olaylarını öğrenme 
fırsatı bulabilirsiniz! 
2020 yılı doğa takvimine ulaşmak için buraya 
tıklayın.

2020 YILI DOĞA TAKVİMİ
BİLİM ÜSKÜDAR’DAN
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PANDEMİ SONRASI SÜRECE UYGUN
EĞİTİM İÇİN HAZIRLIKLARIMIZ SÜRÜYOR 

Bilim Üsküdar uzaktan eğitimlerimiz devam ederken Bilim Üsküdar Yaz 
Okulu ile atölye eğitimlerinin başlaması için hazırlık çalışmaları yapılıyor. 
Öğrencilerimizin güvenli bir şekilde eğitimlerine devam edebilmeleri için 
atölye eğitimlerimiz, pandemi sonrası normalleşme sürecine uygun olacak 
şekilde planlanıyor. 

Bilim Üsküdar Yaz Okulu programı kapsamında 6-8 yaş grubu öğrenciler 
için 3 günlük eğitim programı, 9-11 ve 12-14 yaş grubu öğrenciler için ise 6 
günlük eğitim programı uygulanacak. 

Eğitimler başladığı zaman, Bilim Üsküdar’a gelen herkes için olduğu gibi 
atölyelerimize kayıt yaptıran öğrencilerimiz için de belirli kurallar geçerli 
olacak. Öğrencilerimiz ellerini dezenfekte ettikten ve ateş ölçümleri yapıldık-
tan sonra atölyelere geçebilecek. Tek kullanımlık malzemelerin kullanılacağı, 
sosyal mesafeye uygun olacak şekilde dizayn edilmiş 8 kişilik atölyelerde 
maske takmak zorunlu olacak ve planetaryumda sosyal mesafe kurallarına 
uygun şekilde oturma planı uygulanacak. 
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T3 GİRİŞİM MERKEZİ’NE
BAŞVURUN!

T3 Girişim Merkezi olarak Türkiye girişimcilik ekosisteminde, yerli ve milli teknoloji 
girişimlerinin doğması, büyümesi ve dünya pazarına açılmasındaki teknik, ticari ve 
finansal bariyerleri ortadan kaldırma ve yerli sermaye sahiplerini teknoloji yatırımcısına 
dönüştürme hedefiyle Türkiye ekonomisine yüksek katma değerli teknoloji üreten 
girişimler kazandırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. 

Teknoloji üreten bir Türkiye için, ileri aşama yüksek teknoloji girişimlerine yatırım, ofis, 
mentor, prototip atölyesi ve teknik uzman desteği sağlıyoruz. Yıl boyunca açık olan T3 
Girişim Merkezi başvuru sistemi üzerinden, en az çalışan prototip aşamasındaki teknoloji 
girişimcilerinin başvurularını bekliyoruz!
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UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMIMIZ
YAZILIM İLE İLGİLENEN HERKESE AÇIK!

Pandemi süreci boyunca Deneyap Atölyeleri’ne gelemeyen öğrencilerimiz 
eğitimlerine evden devam edebilsin diye herkesin faydalanabileceği şekilde 
hazırladığımız T3 Vakfı Uzaktan Eğitim Programı’nı Nisan ayı itibariyle 
başlattık.

Yazılımdan Python ve C programlama diline, Java programlama dilinden 
App Inventor ile mobil programlama eğitimine kadar yazılım alanında temel 
eğitimlerin verildiği uzaktan eğitim programımızdan Deneyap öğren-
cilerimizin yüksek verimde fayda sağlaması üzerine programı herkese açık 
hale getirdik. Eğitimlerimizin sonunda gerçekleştirdiğimiz soru-cevap 
oturumları sayesinde öğrendiklerini pekiştiren öğrencilerimiz, sistemdeki 
oyunlarla eğlenerek öğreniyor ve alıştırmalar sayesinde kendini test ediyor. 
Ayrıca çevrimiçi olarak gerçekleşen eğitimler, sistem üzerinden tekrar izlene-
biliyor.

Yediden yetmişe yazılıma ilgisi olan herkese hitap eden eğitimlerimize katıl-
mak için deneyaponline.org adresine girerek üye olabilirsiniz. 
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2019 yılında gerçekleştirilen TEKNOFEST bünyesinde altı gün süresince Atatürk Havalimanı’nda 
gökyüzü; Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, sivil akrobasi pilotları, Atak helikopterleri, THK balonları, 
paraşüt timleri, özel harekât polisleri ve Rusya’dan gelen özel gösteri ekiplerinin performansına 
tanıklık ederken teknoloji yarışmalarına hazırlanan gençlerimiz farklı kategorilerde kıyasıya mücadele 
etmiş, Take O� Uluslararası Girişimcilik Zirvesi ile girişimler görücüye çıkmıştı. Dikey Rüzgar Tüneli, 
Balon Uçuşları ve Sivil Uçuşlar ile ziyaretçilerin ayakları yerden kesilirken planetaryum, atölyeler, 
bilim sergileri, konser, hava araçları sergisi gibi birbirinden farklı onlarca etkinlik gerçekleştirilmişti. 

Teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler ve atölyeler gibi birçok aktivite ve eğlenceli etkinlikle 
her dakikası dolu dolu geçen festivalin izlerini kalıcı hale getirebilmek ve herkese ulaştırabilmek adına 
festivale ait fotoğra�arı ve içerikleri bir almanakta derledik.

TEKNOFEST 2019 almanağına ulaşmak için buraya tıklayın.

TEKNOFEST 2019’UN HEYECANINI
ALMANAĞA TAŞIDIK 
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T3 VAKFI BURSİYERLERİNDEN
T3 VAKFI’NA NOTLAR

Düzenli yapılan online görüşmelerle bursiyerler arasındaki 
kaynaşmanın sağlanması, bursiyerlerin akran eğitimleri, 
online eğitimler, kitap değerlendirmeleri gibi etkinliklerle 
vakfa katkı sağlarken kendilerini de geliştirme imkanı 
bulmaları, süreç yöneticisinin bursiyerlerle yakından 
ilgilenmesi ve çeşitli konularda destek olması, T3 Vakfı’nın 
ise vizyon ve misyonuyla hem bünyesindekilere hem de 
tüm milletimize aşıladığı motivasyon vakfın güçlü 
yönlerindendir.

Çok iyi bir ekibin 
ellerinde güzel bir aile 
olduğumuzu 
düşünüyorum.

Yönetici ve sorumlularımızın 
her biri son derece ilgili ve 
anlayışlı insanlar. Bence vakfın 
en güçlü yönü patron değil 
lider barındırması.

Kendi adıma memleketimde 
böyle ileri teknoloji için üretim 
yapan bir vakfın üyesi 
olmaktan mutluluk 
duyuyorum.

Bize her zaman vakfın bir 
bursiyeri değil de vakfın sahibi 
gibi hissettirdiler, bu sayede 
bu kadar evim oldu orası.

Vakfın amacını yerine getirmek 
için üstün bir gayretle ve 
samimiyetle çalıştığına 
inanıyorum, bizler de bunun 
meyveleriyiz. 

75



Vakfın geniş bir kitleye hitap etmesi ve her yaştan her 
sektöre ilgili kişileri barındırması vakfa çeşitlilik katıyor. 
Bir bakıyoruz bir arkadaşımız insansız su altı sistemleri ile 
uğraşıyor bir arkadaşımız psikoloji ile. Biri çıkıp diyor ki 
kodlama eğitimi vereceğim. Yani, heyecanı yüksek bir 
kadro görüyorum. Bu kadroda yer alabilmek benim için çok 
hoş. Yönetim kademesi oldukça cana yakın ve hoşgörülü. 
Herkese teşekkür ederim.

Ben T3 Vakfı’nın bir parçası 
olmaktan gurur duyuyorum ve gün 
geçtikçe kendimi daha çok buraya 
ait hissediyorum çünkü vakıf bana 
sadece burs vermiyor kendimi 
geliştirmem için birçok fırsat 
veriyor.

Belirli aralıklarla bursiyerlerin 
görüşlerinin alınması, toplantılar 
düzenlenmesi, sürekli iletişim 
halinde olmamız, ilişkimizin 
sadece bursiyer-vakıf ilişkisinden 
ibaret olmaması için gösterilen 
gayretin çok değerli olduğunu 
düşünüyorum.

Vakıf, hem biz gençlere katkı 
sağlıyor hem de bizim vesile-
mizle ülkemize katkı sağlıyor.

Vakıf ve vakıf yönetimi her türlü fikre 
açık. Vakfın gerekli her türlü desteği 
vererek biz gençlerin ülkemize en iyi 
şekilde hizmet edebilmesi için bize 
sağladığı/ sağlayabileceği imkanlar 
için teşekkür ederim, iyi ki bu 
vakıstan erkenden haberim olmuş ve 
iyi ki bu ailenin içindeyim.
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T3 VAKFI'NI NE KADAR TANIYORSUNUZ?
BULMACA

1. Teknoloji üreten ve geliştiren bir Türkiye hede�yle başlatılan, T3 Vakfı'nın da yürüttüğü çalışma-
larla katkıda bulunduğu atılımın adı nedir?

2. Planetaryum, uygulamalı atölyeler ve sergi alanları gibi alanlarıyla farklı yaş gruplarından farklı 
birikime sahip bireyleri bilimle buluşturarak  bilim ve teknolojiyi toplum için anlaşılır ve ulaşılır bir 
hale getirmeyi amaçlayan ve Üsküdar’da yer alan bilim merkezinin adı nedir?

3. T3 Vakfı bünyesinde aylık değerlendirilen girişim başvurularında destek almaya hak kazanan 
teknoloji girişimlerine yatırım, o�s, mentor, prototip atölyesi, teknik uzman destekleri sunan 
birimin adı nedir?

4. T3 Vakfı ve T3 Girişim Merkezi’nin pandemi sonrası normalleşme sürecinde üniversitelerin ve 
öğrencilerin karşılaşabileceği problemlere özgün, yenilikçi ve ticarileşme potansiyeli olan çözüm 
önerilerinin sunulması amacıyla düzenlediği �kir maratonunun adı nedir?

5. 30 ilimizde yer alan, Tasarım ve Üretim’den Robotik ve Kodlama’ya, Nanoteknoloji ve Malzeme 
Bilimi’nden Yapay Zeka’ya kadar 10 farklı başlıkta 36 ay süreli ücretsiz eğitimler veren teknoloji 
atölyelerinin adı nedir?

6. İki yıldır toplumun her kesiminden teknoloji ve bilim alanında yenilikçi �kirleri olan gençleri bir 
araya getiren ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen TEKNOFEST, hangi ilimizde gerçekleşecektir? 

7. T3 Vakfı’nın sloganı olan “Teknoloji üreten bir …. hede�yle…” cümlesinde noktalı yere hangi 
kelime gelmelidir? 

8. T3 vakfı bursiyerlerinin yetkin oldukları alanlarda birbirlerine verdikleri eğitimlerden oluşan 
programın adı nedir?

T3 Vakfı'nı iyi tanıyorum diyorsanız sonraki sayfada yer alan bulmacayı çıktı alıp çözdükten 
sonra fotoğrafını hikayenizde paylaşıp T3 Vakfı'nı etiketleyebilirsiniz!

77



1

2

3

4

5 6

7

8

T3 VAKFI'NI NE KADAR TANIYORSUNUZ?
BULMACA
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