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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 
firmalarının destekleriyle dört yıldır düzenlediğimiz TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Tekno-
loji Festivali ile çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere toplumda her kesimden insanın 
bilim ve teknolojiye karşı ilgi ve merakını artırmayı hede�iyoruz. T3 Girişim Merkezi olarak; 
girişimciliğe yönelik eğitim programları gerçekleştiriyor; destek almaya hak kazanan girişimlere 
yatırım, mentor, prototip atölyesi ve teknik uzman destekleri sağlıyoruz. Deneyap ve Deneyap 
Türkiye projeleri kapsamında potansiyel sahibi ortaokul ve lise öğrencilerine teknoloji alanında 
eğitim verirken Bilim Türkiye ve Bilim Üsküdar projeleri kapsamında planetaryum, uygula-
malı atölyeler, çevrim içi atölyeler ve sergi alanlarımızla 6-14 yaş grubu başta olmak üzere farklı 
yaş gruplarından farklı birikime sahip bireyleri bilimle buluşturuyoruz. Milli Teknoloji Burs 
Programı kapsamında ise özgün teknoloji farkındalığına sahip öğrencilerin bir araya gelerek 
etkileşimde bulunduğu bir atmosferde, öğrencilerin Vakfımızın projelerine katkı sağladıkları bir 
program dahilinde lisans ve lisansüstü öğrencilerine burs desteği sağlıyoruz.  1001 Teknoloji 
Takımı hedefi doğrultusunda belirli teknoloji alanlarında uzmanlaşmayı hede�eyen ve 
proje geliştiren takımlara ise Teknolojinin Milli Takımları Destek Programı ile çeşitli destekler 
sağlıyoruz.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak, Teknoloji üreten bir Türkiye hedefiyle 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 amaç-
lıyoruz.
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Bilim Türkiye kapsamında Bilim Üsküdar, Bilim Erzurum, Bilim Şehitkamil, Bilim 
Şahinbey, Bilim Fatih, Bilim Beyoğlu ve Bilim Gaziantep’te görev yapan eğitmenle-
rimizin katılımıyla düzenlediğimiz, Türkiye’nin dört bir yanından herkesin ücret-
siz olarak katılabileceği çevrim içi atölye eğitimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor.

Pandemi sürecinde öğrencilerimizin zamanlarını verimli geçirebilmeleri ve 
eğitimden uzak kalmamaları için düzenlediğimiz çevrim içi atölye eğitimleri 
kapsamında her ay binlerce öğrencimiz eğitim alıyor. Ocak ve haziran ayları 
arasında her ay farklı temalarda gerçekleştirdiğimiz çevrim içi eğitimler kapsa-
mında 6-14 yaş grubundaki 17.252 öğrencimiz tasarım ve doğa bilimlerinden 
matematiğe, teknolojiden astronomiye doğru bilim dolu bir yolculuğa çıktı.

70 farklı başlıkta gerçekleştirilen eğitimler süresince eğitmenlerimize merak dolu 
sorular sorma fırsatı bulan bilimseverler, okullarından ayrı kaldıkları pandemi 
sürecini eğlenerek ve öğrenerek geçirme fırsatı buldu.

BİLİM TÜRKİYE İLE
UZAKTAN EĞİTİM YAKINDAN İLGİ OCAK-HAZİRAN  
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Bilim Türkiye olarak bilimsel ve teknolojik tüm çalışmaları multidisipliner 
bir yaklaşımla öğreten bilim merkezi eğitmenlerinin mesleki ve kişisel 
gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Bilim Türkiye Eğitmen Geliştirme 
Programı’nı düzenliyoruz. Program kapsamında; Ocak ayından beri alanın-
da uzman kişileri bilim merkezi eğitmenlerimizle bir araya getirerek öğren-
me biliminden argümantasyona, hikâyeleştirmeden dijital okuryazarlığa 
kadar 6 farklı alanda eğitimler düzenledik. 6 farklı alanda daha gerçekleşe-
cek olan eğitimlerimiz her ay yeni bir konu ile tüm hızıyla devam ediyor.

BİLİM TÜRKİYE EĞİTMEN GELİŞTİRME
PROGRAMIMIZ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR  OCAK-HAZİRAN
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İnanç Ayar: “Zorlukları Güçlenerek Aş”
30 OCAK

“Her Gün Öğren” kurucu ortağı İnanç Ayar "Zorlukları 
Güçlenerek Aş" konulu çevrim içi eğitiminde toplu-
mumuz üzerinden içsel ve dışsal odaklanmanın neler 
olduğuna, kişilerin sürekli şikayet etmelerinin dışsal 
odaklanmanın bir sonucu olduğuna ve doğru olanın 
ise bireylerin içsel odaklanarak kişisel gelişimlerini 
gerçekleştirmeleri olduğuna değindi.

Prof. Dr. Soner Yıldırım: "Öğrenmenin 
Zihnimizdeki Serüveni” 27 ŞUBAT

Şubat ayında "Öğrenmenin Zihnimizdeki Serüve-
ni" konulu çevrim içi eğitimi ile programımızın 
konuğu ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soner 
Yıldırım oldu. Yıldırım, öğrenme eyleminin 
beynimizdeki algı merkezlerini nasıl harekete 
geçirdiğini örnekler vererek anlattı.
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Abdülkadir Özbek: “Çocuklarla Etkili İletişim 
İçin 3 Anahtar” 27 MART

Abdulkadir Özbek, “Çocuklarla Etkili İletişim İçin 3 
Anahtar” başlıklı eğitim kapsamında çocukların 
kendilerini tanımalarının öneminden bahsetti. Konuş-
masında sağlıklı iletişim kurabilmenin püf noktaları-
na değinen Özbek, ebeveyn ve çocuklar arasındaki 
ilişkinin hangi temeller üzerine kurulması gerektiği 
hakkında bilgilere de yer verdi.

Yusuf Selçuk Aslan: “Eğitimde Fark Yarat” 24 NİSAN

Bilim Türkiye Eğitmen Geliştirme Programı’nın 4. oturumunda 
“Eğitimde Fark Yarat” başlıklı konuşması ile Yusuf Selçuk 
Aslan konuğumuz oldu. Öğrencileriyle birlikte birçok proje 
geliştirip onlarca ödül alan Selçuk Aslan, ilham verici hayat 
hikayesini anlatarak başta küçük gibi görünen fakat aslında 
çok büyük olan adımların öğrencilerin geleceğini nasıl etkile-
diğinden bahsetti. Girişimciliğin eğitimin her alanında olması 
gerektiğini ifade ederek yenilikçi projeleri desteklemenin 
önemini anlattı.
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Ömür Doğan: “Yaratıcılığın Kaynağı: Hayal Gücü” 
29 MAYIS

Bilim Türkiye Eğitmen Geliştirme Programı’nın 5. 
oturumunda Öğrenme Tasarımcısı Ömür Doğan “Yaratı-
cılığın Kaynağı: Hayal Gücü” konulu  eğitimi çevrim içi 
gerçekleştirdi. Beyin esnetme ve kapsamlı düşünme 
etkinliği ile dinleyicilerimizin yaratıcılık konusundaki 
fikirlerini sorgulamasını sağlayan Doğan, ardından 
zeka ve yaratıcılık başlığı altında yaratıcılığın çeşitle-
rinden bahsetti.

Mehmet Fatih Özmısırcı: “Eğitimde Argü-
mantasyon” 26 HAZİRAN

Mehmet Fatih Özmısırcı, “Eğitimde Argümantas-
yon” konulu eğitimi ile Bilim Türkiye Eğitmen 
Geliştirme Programı 6. oturumunda konuğumuz 
oldu. Eğitimde argümantasyonun, tez  ve antitez 
geliştirme üzerine yapılan bilimsel bir tartışma 
olduğundan bahseden Özmısırcı, bir fikri veya 
düşünceyi kanıtlar kullanarak desteklemenin ve 
değerlendirmenin bilimsel anlamda açıklamalara 
dayandırılma sürecini anlattı.
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T3 Vakfı olarak 1001 Teknoloji Takımı hedefi doğrultusunda belirli teknoloji alanlarında uzmanlaşma-
yı hede�eyen ve proje geliştiren takımlarımıza Teknolojinin Milli Takımları Destek Programı ile çeşitli 
imkanlar sağlıyoruz. Program kapsamında takımlarımızın projelerini hayata geçirebilmelerine ve 
ulusal/uluslararası yarışmalara katılabilmelerine destek olmayı amaçlıyoruz.

Teknolojinin Milli Takımları Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan takımlarımıza 
ihtiyaç duydukları malzeme, yarışmanın yapılacağı şehre/ülkeye ulaşım, eğitim ve danışmanlık gibi 
destekler sağlıyoruz.

2021 yılının ilk yarısında Teknolojinin Milli Takımları Destek Programı kapsamında destek başvuru-
sunda bulunan 39 takımdan başvuru şartlarını sağlayan 22 takımla yüz yüze mülakatlar gerçekleştirdik. 
Mülakatlar sonrasında 9 takımın destek talebi olumlu olarak sonuçlandı.

TEKNOLOJİNİN MİLLİ TAKIMLARI DESTEK PROGRAMI
KAPSAMINDA GENÇLERİMİZE DESTEK OLUYORUZ  OCAK-HAZİRAN
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DENEYAP ÖĞRENCİLERİMİZ
ORYANTASYON EĞİTİMLERİNİ TAMAMLADI OCAK, ŞUBAT

Pandemi nedeniyle ara verilen eğitim sürecinde Deneyap Türkiye projesi kapsamında öğren-
cilerimiz ve eğitmenlerimiz için destekleyici eğitim programları planladık.  Aralık ayından bu 
yana  10 ayrı başlıkta gerçekleştirdiğimiz oryantasyon eğitimleri ile öğrencilerimiz çevrim içi 
platformda alanında uzman akademisyenlerden teknoloji eğitimleri aldı. Eğitimlerimize ulaş-
mak için tıklayın.

Dr. Rafet Durgut ve Dr. Caner Özcan: “Yazılım 
Teknolojileri” 17 OCAK

"Yazılım nedir?", "Bilgisayar dili nasıl öğrenilir?" gibi 
sorulara yanıtlar aradığımız Yazılım Teknolojileri 
eğitimi kapsamında eğitmenlerimiz yazılımın 
günümüzdeki ve gelecekteki öneminden, yazılım 
türlerinden, yapay zeka ve siber güvenlik gibi güncel 
konulardan ve yazılım alanında ilham veren isimlerden 
bahsederek eğitimi tamamladı.
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Prof. Dr. Erman Yükseltürk ve Dr. Mehmet Üçgül: 
“Robotik ve Kodlama” 3 OCAK

Alanında uzman eğitmenlerimiz Robotik ve Kodlama 
eğitimleri ile öğrencilerimizin 21. yüzyıl becerileri 
kazanmasının önemini ifade ederken “Robot nedir?” 
sorusundan başlayarak konuya dair temel bilgiler 
aktardı.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDN8IX4Hvkyn93KkGaiTNx17AS_Hvng3r


Prof. Dr. Yunus Eren Kalay: “Nanoteknoloji ve 
Malzeme Bilimi” 7 ŞUBAT

Eğitmenimiz, Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi üzerine 
verdiği eğitim kapsamında maddeyi  atomik boyutuyla 
kontrol ederek yeni maddeler oluşturulabileceğinden 
bahsetti. Ardından konuyu malzeme bilimi ile harman-
layarak hafif ve kuvvetli malzemeler üzerinden anlatı-
mını tamamladı.

Dr. Ahmet Naci Ünal: “Siber Güvenlik”
14 ŞUBAT

Eğitmenimiz yaşanan teknolojik gelişmeler sonucunda 
gerçeklik ve sanallık arasındaki çizginin git gide inceldi-
ğini belirterek günümüzde siber ağlar üzerinden güven-
liğin sağlanmasının, bütünlük ve gizliliğin korunmasının 
önemini örnek siber saldırı olayları, siber tehditler ve 
siber güvenlik önerileri ile anlattı.
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Prof. Dr. Ersin Göğüş: “Havacılık ve Uzay
Teknolojileri” 21 ŞUBAT

Havacılık ve Uzay Teknolojileri eğitimi kapsamında 
eğitmenimiz, bilim insanı olma yolunda rehber olacak 
bilgiler aktarırken havacılık ve uzay teknolojilerinde 
gelinen son noktadan bahsetti ve gelecekte yapılması 
planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Fahrettin Göktaş: “Enerji Teknolojileri” 
28 ŞUBAT

“Enerji nedir?”, “Enerji neden önemlidir?” gibi temel 
sorularla başlayan eğitimde eğitmenimiz enerji ihtiyacı-
nı karşılamak için gerçekleştirilen enerji üretiminin 
aşamalarını anlatarak konvansiyonel enerji sistemleri, 
yenilenebilir enerji sistemleri ve enerji depolama 
sistemleri hakkında bilgi verdi.
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Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim alan ve TEKNOFEST 2021'e 
hazırlanan öğrencilerimiz için takımlaşma, takım içi görev dağılımı 
ve yarışma başvuru süreçleriyle ilgili bilgilendirmeler yapmak ve 
öğrencilerimize motivasyon sağlamak amacıyla çevrim içi toplantılar 
düzenledik. 16 oturumda gerçekleştirdiğimiz toplantılara 2405 öğren-
cimiz katılım sağladı.

DENEYAP TAKIMLARIMIZ
TEKNOFEST YARIŞMALARINA HAZIRLANIYOR OCAK
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Vakıf yöneticilerimizin ve 529 Deneyap eğitmenimizin katılı-
mıyla gerçekleştirdiğimiz eğitmen toplantıları kapsamında 
eğitmen eğitimleri ve eğitim süreçleri üzerine konuşarak 
eğitmenlerimizin sorularını yanıtladık.

DENEYAP EĞİTMENLERİMİZLE
BULUŞUYORUZ 1-15 OCAK
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T3 Vakfı Bilim Türkiye ekibi olarak Bilim Türkiye Eğitim Prog-
ramları uygulayıcılarımızı ziyaret ediyoruz.  Şubat ayında Gazian-
tep’te bulunan Bilim Gaziantep, Bilim Şahinbey ve Bilim Şehitka-
mil’e giderek atölye eğitimleri ve TEKNOFEST hazırlıkları konu-
sunda yöneticilerimiz, eğitmenlerimiz ve bursiyerlerimizle görüş-
meler gerçekleştirdik. Ziyaretlerimize mart ayında da devam 
ettik. İstanbul’da bulunan Bilim Beyoğlu ve Bilim Fatih merkezle-
rini ziyaret ederek yapılan çalışmalar ile ilgili yöneticilerimizden 
ve eğitmenlerimizden bilgi aldık.

BİLİM TÜRKİYE EĞİTİM PROGRAMLARI
UYGULAYICILARINA ZİYARET ŞUBAT-MART

12
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TEKNOFEST 2021 Tanıtım Toplantısını Gerçekleştirdik  
3 ŞUBAT

Dördüncü yılında İstanbul Atatürk Havalimanında gerçekle-
şecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festi-
vali için tanıtım toplantımızı 3 Şubat’ta Atatürk Havalimanı 
Dış Hatlar Terminalinde gerçekleştirdik.
Vakfımızın ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütü-
cülüğünde Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, 
medya kuruluşları ve üniversitelerinin de olduğu 73 paydaş 
kurumla birlikte düzenlediğimiz TEKNOFEST 2021’in tanı-
tım toplantısını Mütevelli Heyeti Başkanımız Selçuk Bayrak-
tar, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Mehmet Fatih 
Kacır, Yönetim Kurulu Başkanımız Haluk Bayraktar ve 
paydaşlarımızın katılımlarıyla gerçekleştirdik.

TEKNOFEST
2021'DEN
HABERLER
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81 İlde Çevrim İçi TEKNOFEST Bilgilendirme Seminerleri Yaptık 
ŞUBAT

TEKNOFEST 2021 duyuru çalışmaları kapsamında paydaşlarımızdan Milli 
Eğitim Bakanlığı ile birlikte 81 ildeki İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı 
idarecilerimize ve öğretmenlerimize yönelik bilgilendirme seminerleri 
gerçekleştirdik. Vakıf Müdürümüz Ömer Kökçam’ın katılımıyla gerçekleştir-
diğimiz seminerlerde TEKNOFEST hakkında bilgilendirdiğimiz öğretmenle-
rimizin öğrenciler ile TEKNOFEST arasında görmüş oldukları köprü vazife-
sini ve bununla birlikte öğretmenlerimizin Milli Teknoloji Hamlesi misyonu-
muza katkılarının bizim için ne kadar değerli olduğunu aktardık. 
Vakıf Müdürümüz Ömer Kökçam, TEKNOFEST İcra Kurulu Üyemiz Elvan 
Kuzucu Hıdır ve TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörümüz Gizem Karaba-
cak'ın katılımıyla TEKNOFEST'in akademik paydaşları ile gerçekleştirdiği-
miz bilgilendirme seminerlerinde ise ülkemizin yarınları olan üniversite 
öğrencilerimizi daha iyi bir dünya için üretmeye ve sunacakları parlak fikirle-
ri ile TEKNOFEST’e katılmaya davet ettik.

14



TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları İçin Başvuru Rehberi
Yayınladık 19 ŞUBAT

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında T3 
Vakfı Kurumsal Yönetim Sistemi üzerinden aldığımız yarışma başvurula-
rı hakkında rehber kitapçığı yayınladık. KYS üyeliği ve yarışma başvuru-
su olmak üzere iki farklı aşamada gerçekleştirdiğimiz sürecin tüm detay-
larını anlattığımız rehber kitapçıkta yarışma başvurusunun tüm adımla-
rına değinerek nasıl gerçekleştirildiğini anlattık. Sizler de başvuru süreç-
lerine dair merak ettiğiniz sorular için başvuru rehberimizi inceleyebilir-
siniz.

15
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TEKNOFEST 2021 Teknoloji Yarışmaları
Tanıtım Kitapçığını Yayınladık 5 MART

TEKNOFEST'in heyecanına ortak olup Türkiye tarihinin en 
büyük ödüllü teknoloji yarışmalarını tanıtmak için oluşturduğu-
muz tanıtım kitapçığımızı başvuru döneminde yayınladık. Festi-
val kapsamında gerçekleştireceğimiz teknoloji yarışmalarımız 
hakkında detaylı bilgi içeren tanıtım kitapçığımızı incelemek 
için tıklayın.

https://www.teknofest.org/upload/diger/TEKNOFEST_2021_YARI%C5%9EMALAR_TANITIM%20KITAPCIGI__.pdf
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TEKNOFEST 2021 Teknoloji Yarışmalarına Yoğun İlgi!
Üç yıldır toplumun her kesiminden teknoloji ve bilim alanında yenilikçi fikirleri olan 
gençleri bir araya getiren TEKNOFEST, bu yıl da 21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında 
hava gösterilerinden teknoloji yarışmalarına, havacılık ve uzay konulu etkinlik ve 
söyleşiden konsere birçok faaliyete  İstanbul Atatürk Havalimanında ev sahipliği 
yapacak.

TEKNOFEST kapsamında geçtiğimiz yıla ek olarak; Karma Sürü Simülasyon, İletişim 
Teknolojileri, Savaşan İHA, Ulaşımda Yapay Zeka, Sağlıkta Yapay Zeka, Turizm 
Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara 
Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler ve daha birçok farklı alanla birlikte toplamda 35 
farklı teknoloji yarışması gerçekleşecek.
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İlköğretimden liseye, lisans ve ön lisanstan doktora seviyesi-
ne kadar bilim ve teknoloji alanlarına ilgisi olan tüm öğren-
cilerin ve mezunların heyecanla beklediği teknoloji yarışma-
larının çoğunun başvuruları sonlandı. Her yıl katlanarak 
büyüyen TEKNOFEST teknoloji yarışmalarının son başvuru 
tarihi öğrencilerden gelen yoğun ilgi ve uzatma talepleri 
üzerine, 28 Şubat’tan 15 Mart’a kadar uzatılmıştı. Başvurula-
rı halen süren bazı yarışmaların başvuru sayılarıyla birlikte 
TEKNOFEST teknoloji yarışmaları, 16 Mart itibariyle 
39.684’e ulaşan başvuru sayısıyla yine rekora koştu.



L

Gönüllü Değerlendiricilerimiz Belli Oldu MART

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlediği-
miz teknoloji yarışmalarında yarışma raporlarının değerlendirme aşamala-
rında yer alacak değerlendiricileri belirlemek için gönüllü değerlendirici 
duyurusuna çıkarak toplamda 545 gönüllü kişiden başvuru aldık. Ön değer-
lendirmeyi geçen 400 aday arasından 210 aday yüz yüze mülakat aşamasını da 
geçerek TEKNOFEST teknoloji yarışmalarında gönüllü değerlendirici olarak 
görev almaya hak kazandı. Gönüllü değerlendiricilerimiz; Çevre ve Enerji 
Teknolojileri, Akıllı Ulaşım, Eğitim Teknolojileri ve İnsanlık Yararına Tekno-
loji Yarışmalarında değerlendirme üyesi olarak bizlere değer katacaklar.
Gönüllü değerlendiricimiz olmaya hak kazanan üyelerimiz ile Mütevelli 
Heyeti Başkanımız Selçuk Bayraktar ve Vakıf Müdürümüz Ömer Kökçam’ın 
katılımlarıyla tanışma toplantısı gerçekleştirdik.

19
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TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları Eğitimleri Tamamlandı NİSAN

TEKNOFEST teknoloji yarışmaları kapsamında yarışmacılarımız; yarışma-
ların yürütücü kurumlarının mühendisleri ve Yarışma Danışma ve Değer-
lendirme Kurulu üyelerinin katılımları ile 10 farklı teknoloji yarışmasına 
hazırlık için teknik eğitimler aldı. Yarışma kapsamında gereken teknik bilgi 
ve birikimlerin aktarıldığı eğitimler çevrim içi platformda gerçekleşti. 
Kaybedenin olmadığı TEKNOFEST teknoloji yarışmaları hazırlık çalışmala-
rı sayesinde gençlerimiz alanında uzman mühendis ve öğretim üyelerinden 
akıllarına takılan tüm soruların yanıtlarını aldı.

20
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TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü Programı ile
Milli Teknoloji Hamlesi Akademide!  MAYIS

TEKNOFEST, bu sene Milli Teknoloji Hamlesi’nin önemini akademide de 
göstermek için paydaşlarından Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı ile 
birlikte Doktora Bilim Ödülü Programı’nı başlattı. 
TEKNOFEST’in odak alanları hakkında yazılmış ülkemiz kaynaklı tezlerin 
ödüllendirileceği TEKNOFEST – TÜBA Doktora Bilim Ödülü Programı 
kapsamında Milli Teknoloji Hamlesi’nin tüm dünyada kabul görmesinin ön 
koşulu olan havacılık ve uzay alanları olmak üzere TEKNOFEST’in teknoloji 
yarışmaları kapsamında odağına aldığı alanlar hakkında ülkemiz kaynaklı 
bilimsel araştırmalara destek olarak Milli Teknoloji Hamlesi’nin akademik 
yönünü kuvvetlendirmeyi amaçlıyoruz.
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Yarışmacılarımız İçin Eğitim Kitleri Hazırladık  HAZİRAN

TEKNOFEST 2021 kapsamında düzenlediğimiz teknoloji yarışmalarına 
hazırlanan takımlarımızı motive etmek ve yarışma hazırlık süreçlerindeki 
çalışmalarına yardımcı olmak için uzaktan eğitim materyalleri, motivasyon 
konuşmaları, dergi ve kitap önerilerinin bulunduğu eğitim kitleri hazırladık. 

Eğitim kitlerimiz ile pandemi süreci sebebiyle bir araya gelemeyen ve çalış-
malarında zorluk yaşayan yarışmacılarımız için fırsat eşitliği sağlamayı 
hede�iyoruz.
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#TEKNOFEST2021Yükleniyor… HAZİRAN

TEKNOFEST 2021 teknoloji yarışmalarına başvuru yapmış ve pandemi 
nedeniyle çalışmalarını evden yürüten takımlarımıza pandemi sürecinde 
destek vermeye devam ediyoruz.

TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörlüğü olarak yarışmalara evden hazırla-
nan takımlarımızın heyecanına ortak olmak için takım üyelerinden kendile-
rini ve projelerini tanıttıkları kısa videolar istedik. Takımlar tarafından gön-
derilen kısa videoları çalışma yürüten tüm takımlarımızı motive etmek ve 
çalışmaya teşvik etmek amacıyla #TEKNOFEST2021Yükleniyor etiketi ile 
sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. 

TEKNOFEST 2021 heyecanını bizlerle paylaşan takımlarımızın kendilerini 
ve projelerini tanıttığı videoları izlemek için tıklayın.

https://www.youtube.com/hashtag/teknofest2021y%C3%BCkleniyor
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Girişimciliğe ilgi duyan lise, ön lisans ve lisans öğrencile-
rimize yönelik hazırladığımız Girişimci Yetiştirme Prog-
ramı kapsamında öğrencilerimizin girişimci yönünü 
güçlendirerek iş hayatına hazırlıyoruz.

Girişimcilik 101 konularını ele aldığımız Temel Girişim-
cilik Eğitimleri, Kitap Tahlilleri, alanında uzman kişilerin 
öğrencilerimize deneyimlerini aktardıkları Girişim 
Buluşmaları ve ilham alınan girişimlerin incelendiği 
Vaka Analizleri gibi eğitim ve etkinliklerin yer aldığı 
programımızı çevrim içi platformda gerçekleştiriyoruz.

GİRİŞİMCİ YETİŞTİRME
PROGRAMIMIZDAN
HABERLER ŞUBAT-HAZİRAN
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"Speed Networking" ile Girişimci Adaylarımız 
Bir Araya Geldi 26-27 MART

Girişimci Yetiştirme Programı kapsamında 
lise ve üniversite seviyesindeki girişimci aday-
larının kendi aralarında iletişim ağı oluştur-
maları adına planladığımız "Speed Networ-
king" etkinliklerini 225 öğrencimizin katılı-
mıyla gerçekleştirdik.

Girişimci Adaylarımızla İlk Toplantımızı 
Yaptık 21 MART

2021 dönemi Girişimci Yetiştirme Programı 
kapsamında aramıza yeni katılan  öğrencilerimiz 
ile ilk toplantımızı gerçekleştirdik. 300 girişimci 
adayımızın katıldığı toplantıda sürecin nasıl 
ilerleyeceği hakkında adaylarımızı bilgilendirir-
ken onların merak ettiği soruları cevaplandırdık.



İlham Veren Girişimcilerle Buluşuyoruz NİSAN-HAZİRAN

Girişimci Yetiştirme Programı kapsamında düzenlediğimiz Girişim 
Buluşmaları’nın ilkinde Scotty’nin kurucusu Tarkan Anlar ile bir araya 
geldik. Scotty öncesinde ve esnasında yaşadığı deneyimleri paylaşarak 
geleceğin girişimcilerine ilham olan Anlar, program sonunda girişimci 
adaylarımızın sorularını cevapladı. Girişim Buluşmaları’nın ikincisini 
ServisSo� kurucusu Emre Pehlivanlı ile gerçekleştirdik.  Temel Girişimci-
lik Eğitimleri Programı ve Girişimci Yetiştirme Programı'na kayıtlı 
öğrencilerimizin ve bursiyerlerimizin katılımı ile gerçekleştirdiğimiz 
programda Emre Pehlivanlı’nın girişimcilik hikayesini dinledik. Sohbet 
eşliğinde ilerleyen programda öğrencilerimizin sorularını yanıtlayan 
Pehlivan, girişimcilik sürecindeyken tüm olasılıklara yer vererek planlı 
bir şekilde ilerlemenin önemi üzerinde durdu. Girişim Buluşmaları'nın 
üçüncüsünde ise konuğumuz Pacha Cips kurucusu Dr. Aslı Zuluğ oldu. 
Zuluğ'un severek yaptığı işini hem akademisyen olarak hem de girişimci 
olarak nasıl sürdürdüğünün hikayesini dinledik.

26
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● Josh Kaufman: “Kendi Kendine MBA” 

Girişimci Yetiştirme Programı kapsamında ilk kitap 
tahlilimizi “Kendi Kendine MBA” kitabı üzerine gerçek-
leştirdik.  Üretim, satış ve pazarlamanın temel prensiple-
rinin anlatıldığı bu kitapta  girişimci adaylarımızla 
modern işletmenin kapsamı üzerine konuştuk.

● Peter Thiel: “Sıfırdan Bire”
Girişimci Yetiştirme Programı kapsamında üçüncü 
kitap tahlilimizi Peter �iel'in "Sıfırdan Bire " kitabı 
üzerine gerçekleştirdik. �iel’in yaşadığımız çağa dair 
"Küçük mobil cihazlar bize her ne kadar birer mucize 
gibi görünse de aslında teknolojik açıdan durgun geçen 
bir çağda yaşıyoruz." önermesi üzerine konuştuk.

● Simon Sinek: “Neden ile Başla”
Girişimci Yetiştirme Programı kapsamında ikinci kitap 
tahlilimiz “Neden ile Başla” kitabı üzerineydi.  Bursiyer-
lerimizin katkıları ile gerçekleşen tahlilde öğrencilerimiz 
bir iş fikri doğrultusunda kendilerini ve takım arkadaşla-
rını motive edebilecek nedenler üzerine tartıştılar.

Girişimci Yetiştirme Programı kapsa-
mında girişimci adaylarımız ile birlikte 
kitap tahlilleri yapıyoruz. Kitap içeriği 
hakkında anlatımımızı gerçekleştirdik-
ten sonra girişimci adaylarımızla 10-15 
kişilik gruplara ayrılıp kitap üzerine 
görüş ve fikirlerimizi konuşuyoruz. 

Girişimci Adaylarımız ile
Kitap Tahlilleri Yapıyoruz
NİSAN-HAZİRAN
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2021 Milli Teknoloji Burs Programı Başladı OCAK

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak Milli Teknoloji Burs Programı kapsamında Türkiye’nin Milli 
Teknoloji Hamlesi'ne katkı sağlamak için lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs imkanı 
sunuyoruz. Aynı zamanda bu program ile öğrencilerimize, teknolojik gelişmelere meraklı diğer 
gençler ile iletişim kurma fırsatı sunarak öğrencilerimizin ekip ruhu kazanmalarını sağlıyoruz.  

Peki bu programa kimler başvurabiliyor ve programa kabul edilenleri nasıl bir süreç bekliyor? 
Gönüllü Burs Programı’na Türkiye'deki tüm üniversitelerin hazırlık, 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri 
başvuru yapabiliyorken Eğitmen Mentor Burs Programı’na mühendislik ağırlıklı bölümlerde eğitim 
gören 2, 3, 4. sınıf ve lisansüstü öğrencileri başvuru yapabiliyor. Burs başvuruları olumlu sonuçlanan 
öğrencilerimiz Milli Teknoloji Burs Programı kapsamında Vakfımızda yürütülen projelere katkı 
sağlıyor, görev bazlı projeler geliştiriyor ve seçtikleri koordinatörlüklerin çalışmalarında aktif olarak 
rol alıyorlar.

Milli Teknoloji Burs Programı kapsamında bu sene 55.000 burs başvurusu aldık. Mülakat aşamasına 
gelen 2.385 adaydan 300 gönüllü, 150 eğitmen mentor olmak üzere toplamda 450 aday tüm aşama-
ları başarıyla geçerek bursiyerimiz olmaya hak kazandı.

BURSİYERLERİMİZDEN
HABERLER 
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Milli Teknoloji Hamlesi yolunda enerji ve umut dolu bir seneye başlarken 2021 Milli Teknoloji Burs 
Programı kapsamında aramıza yeni katılan bursiyerlerimizle Bilim Üsküdar’da bir araya geldik. 
Bilim Üsküdar’a gelemeyen bursiyerlerimiz için canlı olarak da yayınladığımız programımız birbi-
rinden güzel etkinliklere sahne oldu.

2020 bursiyerlerimizden Orhan Dereköy’ün sunuculuğunu üstlendiği etkinliğimiz bir yıl içinde 
neler yaptığımızı anlatan bir video ile başladı. İş Geliştirme ve Gönüllü Koordinatörümüz İrem 
Bayraktar’ın süreç içerisinde bursiyerlerimizi nelerin beklediğinden bahsetmesinin ardından Vakıf 
Müdürümüz Ömer Kökçam Vakfımızın misyonundan ve vizyonundan bahseden Milli Teknoloji 
Hamlesi temalı sunumunu gerçekleştirdi.

Bilim Üsküdar’da
2021 Milli Teknoloji
Burs Programı Açılışı
13 MART
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Etkinlik esnasında 2021 bursiyerlerimizin duygu ve düşüncelerini yazdıkları notlar, sahne-
de notları okuyan koordinatörlerimize ve tüm ekiplere duygulu anlar yaşattı. Ardından 
etkinliğimizi bursiyerlerimizden Sacit Alp Dalmış, Fatih İmral, Yavuz Kağan Aydem ve 
Esra Ünal’ın enstrümanlarıyla verdiği keyi�i konser ile sonlandırdık.
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Aramıza yeni katılan bursiyerlerimize Vakfımızı ve çalışmalarımızı anlatmak için çevrim içi 
platformda koordinatörlük tanıtım toplantıları düzenledik. Kurumsal İletişim, Deneyap, Bilim 
Atölyeleri, TEKNOFEST Yarışmalar, T3 Girişim Merkezi, İş Geliştirme ve Gönüllü ve Bilişim 
Teknolojileri Koordinatörlükleri olarak  çalışmalarımızdan ve 2021 yılı hede�erimizden bahset-
tiğimiz toplantılarda tüm bursiyerlerimizle tanıştık. 

Koordinatörlük tanıtım toplantılarının ardından her birimimiz hakkında bilgi sahibi olan bursi-
yerlerimiz ilerleyen süreçte görev almak istedikleri koordinatörlükleri seçti ve çalışmalarına 
başladı.

2021 Bursiyerlerimize
Koordinatörlüklerimizi
Tanıttık MART
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Bursa Karacaali Gençlik Merkezinde erkek bursiyerlerimiz için 22-25 Mart tarihleri arasında, 
kadın bursiyerlerimiz için ise 29 Mart-1 Nisan tarihleri arasında kamp gerçekleştirdik. Pandemi 
koşullarına uygun bir şekilde önlem alarak düzenlediğimiz kamplar süresince bursiyerlerimiz 
oryantasyon programlarından futbol ve basketbola, sabah yürüyüşlerinden film gecelerine kadar 
birbirinden farklı etkinlikler sayesinde doğayla iç içe ve günlük hayatın stresinden uzak bir ortam-
da sosyalleşme imkanı buldu.

Bursiyerlerimizle
Spor ve Eğlence Dolu
Kamplarda Bir Araya
Geldik  MART
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Bursiyerlerimiz
Konuları Ustasından
Öğreniyor NİSAN

Enes Akyüz: “Proje Hazırlama” 12-22 NİSAN 

Uzman Gönüllümüz Dr. Enes Akyüz çevrim içi platformda gönüllülerimize yönelik “Proje Hazırla-
ma” konulu usta eğitimi verdi. İki oturumda gerçekleşen eğitimde ilk olarak Türkçe yazım kuralla-
rından bahseden Akyüz, devamında “Makale nedir ve makalenin proje yazımındaki yeri”, “Kaynak-
ça nasıl hazırlanır?”, “Referans vermek nedir?”, “Projede literatür taraması nasıl gerçekleşir?”, “Pro-
jede hipotez geliştirme” gibi bir çok konudan bahsetti.

Enes Akyüz: “Dijital İçerik Yazarlığı” 19-22 Nisan

Uzman Gönüllümüz Dr. Enes Akyüz tarafından gönüllülerimize üç oturumda gerçekleşen “Dijital 
İçerik Yazarlığı” eğitimi verildi. Gönüllü üyemiz "Dijital Ansiklopedi Projesi" kapsamında gerçek-
leşen eğitimde; “İçerik nedir?”, “Hangi platformlarda içerik girilebilir?”, “İçerik nasıl oluşturulur?” 
gibi birçok farklı başlığa yer verdi. Eğitimin ardından gönüllü üyelerimiz teorik bilgilerini uygula-
maya dökerek oluşturdukları içeriklerin girişini yaptı.

T3 Vakfı olarak düzenlediğimiz Usta Eğitimleri serisi kapsamında bursiyerlerimiz konuları ustasın-
dan öğreniyor.  Alanında uzman gönüllülerimizin katılımıyla gerçekleşen eğitimler kapsamında 
bursiyerlerimiz proje yazma, içerik yazarlığı gibi pek çok farklı konuda eğitim alıyor ve merak ettiği 
soruları konunun uzmanlarına sorma fırsatı buluyor.
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T3 Vakfı Akran Eğitimi Programı kapsamında bursiyerlerimiz yetkin oldukları alanlarda akranları-
na eğitim vermeye devam ediyor. Her ha�a çevrim içi  platformda farklı konular üzerine eğitim 
veren bursiyerlerimiz, soru-cevap ve fikir alışverişi seansları sayesinde öğrendiklerini pekiştiriyor.

Bursiyerlerimiz
Akranlarına
Eğitim Veriyor
ŞUBAT-MAYIS
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Mert İsmail Galip: “Otomotiv Sektöründe Kalite 
Kontrol Uygulamaları” 13 ŞUBAT

"Otomotiv Sektöründe Kalite Kontrol Uygulamaları" başlıklı 
akran eğitimimizde bursiyerimiz Mert İsmail Galip; firma içi 
kalite kontrol süreçleri, kök neden analizi, 8 Discipline 
(8D), İstatistiksel Proses Kontrol (SPC), Ölçüm Sistemleri 
Analizi (MSA) gibi konulara değinerek kalite tanımının 
tedarikçi ve müşteri ilişkilerindeki öneminden ve firma içi 
uygulamalarından bahsetti.

Mehmet Semih Rüzgar: "Pazarlama Stratejilerine 
Giriş" 27 ŞUBAT

Geçmişten günümüze şekillenen pazarlama kavramı, 
temel pazarlama ilkeleri, hedef pazar seçimi ve pazarlama 
stratejilerinin nasıl oluşturulacağı hakkında bilgi veren 
bursiyerimiz Mehmet Semih Rüzgar, dünyada ve Türkiye'de 
döneme damga vurmuş çeşitli pazarlama stratejisi örnek-
lerini ve bu stratejilerin hangi başlıklar altında yer aldığını 
anlattı.



Murat Şevik: “Haberleşme Teknolojileri Tarihi ve 5G” 
13 MART

“Haberleşme Teknolojilerinin Tarihi ve 5G” başlıklı eğitimimizde 
bursiyerimiz Murat Şevik; baz istasyonu ve hücresel haberleşme 
sistemi nedir, frekans kavramı ve frekans bantları konsepti ne 
demektir, telefon araması nasıl gerçekleştirilir gibi soruları 
cevapladı. Geçmişten günümüze haberleşme teknolojilerinin 
gelişimini inceleyip bu bağlamda 1G, 2G, 3G ve 4G teknolojilerin-
den bahsederek 5G teknolojisinin yararları-zararları, 5G teknolo-
jisi yarışında ülkemizin konumu ve ülkeler için önemini anlattı.

Osman Hulusi Evrensel: “Sosyal Medyada İçerik 
Üretimi ve Hesap Yönetimi” 27 MART

“Sosyal Medyada İçerik Üretimi ve Hesap Yönetimi” konusu 
üzerine akran eğitimi veren  bursiyerimiz Osman Hulusi 
Evrensel; eğitim kapsamında doğru sosyal medya kullanı-
mı, sosyal medyada üretilecek olan içerikler ile yüksek 
etkileşim elde etmenin yolları, hesap yönetimi, kitlenin 
analizi, kitlenin büyütülmesi gibi konulardan bahsetti.

Sanan Garayev: “Algoritmik Düşünme ve Yazılım” 19-20 MART

“Algoritmik Düşünme ve Yazılım” başlıklı eğitimimiz birinci gün Bilim 
Üsküdar'da, ikinci gün ise çevrim içi platformda gerçekleşti. Workshop Takım 
Çalışması şeklinde gerçekleşen eğitimde bursiyerlerimizden Sanan Garayev; 
bilgisayar nedir ve nasıl çalışır, algoritma nedir ve algoritmik düşünce yapısı-
na yazılımda neden ihtiyaç duyuyoruz konuları hakkında bilgiler verdi. İkinci 
gün çevrim içi platformda gerçekleşen eğitimde ise; yazılım nedir ve nerede 
kullanılır, veri bilimi, yapay zeka ve makine öğrenmesi nedir gibi konular 
üzerine konuşarak "Algoritmik Düşünme ve Yazılım" konulu akran eğitimimizi 
tamamladık.
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Ali Özgül: “Deprem: Sesimi Duyan Var mı?" 3 NİSAN

En yıkıcı doğal afetlerden biri olan depremin ele alındığı 
“Deprem: Sesimi Duyan Var mı?" başlıklı akran eğitimimizde 
bursiyerimiz Ali Özgül; deprem nedir, deprem türleri neler-
dir, yapılarımız dayanıklı mı, yapılarda kullanılan teknoloji-
ler nelerdir, deprem anında ve sonrasında neler yapılmalı, 
hayat kurtaran uygulamalar nelerdir, deprem çantası nasıl 
ve nerede olmalı gibi en çok merak edilen konular üzerine 
bir eğitim gerçekleştirdi.

Yusuf Durumlu: “İnsanlığın Uzay Yolculuğu ve Milli Uzay
Programı” 17 NİSAN

Bursiyerlerimizden Yusuf Durumlu, İnsanlığın Uzay Yolculuğu ve Milli 
Uzay Programı konulu akran eğitimi kapsamında  soğuk savaşın uzay 
araştırmalarına etkisi nasıl oldu, ilk insanlı uçuş denemeleri ne zaman 
yapıldı, SpaceX neleri farklı yaptı ve SpaceX’in ürünleri nelerdir gibi 
birçok soruyu cevapladı. Tüm dünyanın odağında olan uzay inceleme 
programlarında Türkiye’nin önümüzdeki 10 yıl içerisinde nasıl bir yol 
haritası izlemesi gerektiği hakkında görüşlerini paylaşarak “Milli Uzay 
Programı”mızın içeriğinden bahsetti.

Mehmet Furkan Topkara: “Enerji Teknolojileri” 
10 NİSAN

Havacılık yakıtlarından ülkemizde esen rüzgar gücüne, 
dünyamızın çeşitli enerji kaynaklarından biyokütle enerjisi-
ne kadar birçok konuyu ele alan bursiyerimiz Mehmet 
Furkan Topkara, enerjide yeni teknolojilerin kullanımının 
öneminden de bahsetti.
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Afranur Baykal: “Sağlıklı Beslenelim Ama 
Nasıl?” 24 NİSAN 

“Sağlıklı Beslenelim Ama Nasıl?” başlıklı akran eğitimi-
mizde vücudumuzu oluşturan hücrelerin doğru ve düzenli 
çalışabilmesi için gerekli ve yeterli besinleri almamız 
gerektiğini ifade eden bursiyerimiz Afranur Baykal, eğitim 
kapsamında besin grupları, beslenme ile ilgili doğru 
bilinen yanlışlar, yaşam kalitesini artıran ipuçları gibi 
konular hakkında detaylı bilgiler verdi.

Orhan Dereköy: “Adobe Illustrator ile Vektö-
rel Tasarıma Giriş” 2 MAYIS

Bursiyerlerimizden Orhan Dereköy “Adobe Illustrator ile 
Vektörel Tasarıma Giriş” konusu üzerine akran eğitimi 
verdi. Bursiyerimiz eğitimde; etkinlik posteri ve sertifika 
hazırlama, infografik kullanımı, Instagram görselleri 
oluşturma hakkında detaylı bilgilere yer verirken eğitime 
katılan diğer bursiyerlerle birlikte örnek çalışmalar da 
gerçekleştirdi.

Ali Tokul: “Dünya Genelinde Girişimcilik 
Ekosistemi” 8 MAYIS        

Bursiyerimiz Ali Tokul, “Dünya Genelinde Girişimcilik 
Ekosistemi” konusu üzerine verdiği akran eğitimi 
kapsamında sosyal ve ekonomik çevrenin yerel ya da 
ülkesel bazda girişimciliği etkileyen faktörlerin 
başında geldiğini ifade etti ve girişimciliğin dünya 
ülkelerindeki yeri ve Türkiye'nin girişimcilik alanında-
ki konumu hakkında bilgiler verdi.

Gülay Malkoç: “Münazara Nasıl Yapılır?” 24 MAYIS

“Münazara Nasıl Yapılır?” konulu akran eğitimine münazara-
nın ne olduğunu anlatarak başlayan bursiyerimiz Gülay 
Malkoç, münazaranın nasıl yapıldığı ve çocukların düşünme, 
problem çözme gibi becerilerine sağladığı katkılar hakkında 
bilgiler verdi.
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İlayda Takır: "Engelleri Aşmada Sesli Betimle-
me”  5 HAZİRAN 

Bursiyerimiz İlayda Takır "Engelleri Aşmada Sesli Betimle-
me" başlıklı akran eğitimimizde görsel öğelerin işitsel 
öğelere dönüştürülmesini dikkat çekici örnekler üzerinden 
anlattı. Eğitim süresince film, dizi, fotoğraf, tablo ve 
nesnelerde sesli betimleme başlıklarını akranları ile 
inceleyen bursiyerimiz görme engelli bireyler için renklerin 
nasıl anlatılması gerektiği konusunda da bilgiler verdi.

Seda Serttürk: “Özgeçmiş Düzenleme Atölyesi”
12 HAZİRAN

Bursiyerlerimizden gelen talep üzerine “Özgeçmiş Düzenleme” 
hakkında akran eğitimi veren stajyerimiz Seda Serttürk, gelişen 
dünyada başta iş sahası olmak üzere hemen hemen her yerde 
kullanacağımız özgeçmiş dosyasının nasıl olması gerektiği ve 
içinde hangi soruların cevabını barındırması gerektiği gibi birçok 
konuya değindi. Eğitimin ardından stajyerimiz, diğer bursiyerleri-
mizle birebir görüşmeler yaparak bursiyerlerimizin özgeçmişleri 
hakkında geri dönütlerini paylaştı.

Dilay Erdem: “AdobePhotoshop’a Giriş”
20 HAZİRAN        

“Adobe Photoshop’a Giriş” başlıklı akran eğitiminde 
günümüzde en etkin kullanılan tasarım araçlarından 
biri olan AdobePhotoshop’un temel kullanımıyla ilgili 
bilgilere yer veren bursiyerimiz Dilay Erdem tasarım-
sal düşünmenin önemine dikkat çekerek özgün ve 
yaratıcı olmak kavramları hakkında da bilgi verdi.

Ali Osman Aydın: “Buraya Bakın” 26 HAZİRAN

Bursiyerimiz Ali Osman Aydın “Buraya Bakın” başlıklı akran 
eğitiminde fotoğrafçılığın temel ilkelerinden bahsederek ışığın 
hangi açı ile hangi yönden gelmesi gerektiği, hangi fotoğraf 
makinesini nasıl kullanmak gerektiği hakkında bilgiler verdi. Bu 
bilgiler ışığında sunumunu gerçekleştiren bursiyerimiz eğitiminin 
sonunda kendi çektiği fotoğraflardan oluşan fotoğraf serisini 
bizlerle paylaştı.
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İş Geliştirme ve Gönüllü Koordinatörlüğü olarak 
bursiyerlerimiz için başlattığımız Kitap Okuma 
Kulübü çalışmaları kapsamında bursiyerlerimizle 
birlikte okumaya devam ediyoruz. Her hasta 
perşembe günleri gerçekleştirdiğimiz çevrim içi 
toplantılarda okuduğumuz kitapların tahlillerini 
yapıyoruz.
Tahlilini yaptığımız kitaplardan birkaçına dair 
izlenimlerimiz: 

Bursiyerlerimizle
Birlikte Okuyoruz
NİSAN-HAZİRAN

Grigory Petrov: “Beyaz Zambaklar 
Ülkesinde”
Kitap Okuma Kulübümüzün bu seneki ilk kitap  
tahlilini Grigory Petrov’un kaleme aldığı “Beyaz 
Zambaklar Ülkesinde” adlı romanı üzerine 
yaptık.  Bir ülkenin; eğitim sistemi, ekonomik 
gücü, yerli üretimi gibi önemli konularda geri 
kalmış bir politikayla yarı sömürü altındayken 
kendini gerçekleştirmek için yaptığı atılımları 
anlatan bu roman ile Finlandiya eğitim 
sisteminin ülkenin kalkınmasıyla nasıl bir 
ilişkisi olduğunu ve  diğer etki faktörlerinin 
neler olduğunu tartıştık.

Grigory Petrov: “İdealist
Öğretmen”
“İdealist Öğretmen” adlı  kitabın tahlilinde bir 
öğretmen nasıl olmalıdır sorusuna dair fikir 
alışverişinde bulunduk. Grigory Petrov’un bu 
kitabında olduğu gibi diğer kitaplarında da 
çoğunlukla, milli şuur oluşturma ve halka 
farkındalık kazandırma çabasının ön planda 
olduğunu ve bunu basit bir üslup kullanarak 
aktardığını gördük. Bu nedenle kitabın içeriği 
ve üslubu arasındaki ilişkiyi tüm okurlarımızla 
değerlendirerek asıl anlatılmak isteneni 
sorguladık.

Epiktetos: “Enkheiridion”

Dönemin ünlü filozoflarından olan Epiktetos’un 
öğretilerinin yer aldığı ve öğrencisi tarafından 
kaleme alınan “Enkheiridion” adlı kitabın tahlili 
kapsamında Epiktetos’un stoacı yani ahlaklı 
olma erdeminin temeli ve “kader” olgusunun 
hayattaki yansımaları üzerine konuştuk. Kitabın 
felsefe alanında rehber olarak kabul görmesinin 
sebepleri ve Epiktetos’un öğretilerinin toplum-
sal karşılığı üzerine tartışmalar gerçekleştirdik.

Seneca: “Mutlu Yaşam Üzerine” 

“Herkes mutlu yaşamak ister ancak yaşamı 
mutlu kılan şeyin ne olduğunu görmek 
konusunda zihinleri kördür.” cümlesi ile 
başlayan kitabın içerik analizini yapabilmek 
için ilk olarak Stoacılık nedir, insan nasıl mutlu 
olur, ahlaki doğruluğun ölçütü nedir gibi 
sorulara yanıtlar arayarak beyin fırtınası yaptık. 
“Akla karşı duran kalabalıktan kendini kurtar.” 
diyen Seneca’nın ahlaki doğruluk ölçütünü 
kendi toplumumuz üzerinden değerlendirdik. 
Etkinliğimizin sonunda tüm katılımcılarımız 
önceden hazırladıkları özetlerini bize ilettiler.

Seneca: “Bilgenin Sarsılmazlığı 
Üzerine” 

Stoa etiği etrafında şekillenen “Bilgenin 
Sarsılmazlığı Üzerine” adlı kitabın tahlili 
kapsamında bilgelik olgusunu bireyin kendine 
çekilmesiyle ilişkilendiren yazarın nasıl bilge 
olunur sorusuna verdiği yanıtları konuştuk ve 
bilgeliğin nasıl bir olgu olduğunu ve inzivaya 
çekilmenin birey için önemini tartıştık. Bilgi 
paylaşımlarımızın ardından bursiyelerimizin 
ilettiği özetleri değerlendirdik.

Anton Çehov: “Altıncı Koğuş”

Bir akıl hastanesinde hasta bir adam ile 
doktoru arasında geçen diyaloğu anlatan 
kitabın tahlili kapsamında yazarın insanların 
birbiri üzerinde kurmaya çalıştığı baskıları ve 
sistemleri farklı çerçevelerden bakarak 
eleştirmesi üzerine konuştuk. Bir doktorun 
hastasıyla kurduğu iletişim ile dünyayı iki farklı 
pencereden görüp yorumlayabildiğimiz bu 
kitapta, ahlaki doğruluğun unvan ve makam ile 
ilişkisini tartıştık. Bursiyerlerimizin bize ilettiği 
kitap özetlerini değerlendirerek tek bir özet 
haline getirdik.
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Bursiyerlerimiz
ve Gönüllülerimiz
Birlikte Öğreniyor
HAZİRAN

Bilim Atölyeleri Koordinatörlüğü olarak bursiyerlerimiz ve gönüllülerimiz arasında iletişim ve iş 
birliği oluşturmak amacıyla başlattığımız bursiyer-gönüllü eğitimlerimiz kapsamında fotoğraf 
düzenleme eğitimi gerçekleştirdik. Onur Muhammet Atay ve Beyza Nur Erol, günümüzde her 
alanda ihtiyaç duyulan fotoğraf düzenleme konusunu 6 ha�alık bir program ile bursiyer ve gönüllü-
lerimize aktardı. 

Bir diğer eğitimimiz ise günümüzde gittikçe önem kazanan dijital içerik geliştiriciliğinin en temel 
yapılarından olan video hazırlama üzerineydi. Video kurgusunda dikkat edilmesi gereken konular 
ve video düzenleme süreçleri üzerine düzenlediğimiz 5 ha�alık eğitim programını bursiyerlerimiz-
den Onur Muhammet Atay gerçekleştirdi.



GELECEĞİN TEKNOLOJİ YILDIZLARI
YAPAY ZEKA PROJE ŞENLİĞİ’NDE PROJELERİNİ SUNDU 6 ŞUBAT
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Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı kapsamında 2018 yılında Deneyap Teknoloji Atölyelerinde 
eğitime başlayan Deneyap öğrencilerimiz pandemi sebebiyle çevrim içi platformda gerçekleştirdiğimiz 
“Yapay Zeka” eğitimlerini tamamlayarak çevrim içi Yapay Zeka Proje Şenliği’nde projelerini sergiledi. 
Açılış konuşmaları ile başlayan programımız, öğrencilerimizin yapay zeka eğitimiyle ilgili görüş ve 
düşüncelerine yer verdikten sonra finalistleri belirleme süreci ile devam etti. Lise grubu öğrencilerimiz, 
"Reinforcement Learning" algoritmasını kullanarak SOS oyununu oynayan bir yapay zeka inşa ederken 
ortaokul grubu öğrencilerimiz ise derslerde öğrenilen makine öğrenmesi algoritmalarının kullanıldığı 
bir bilgisayarlı görü (computer vision) modeli geliştirdiler.



Bilim Türkiye kapsamında bazı özel günler için çevrim içi platformda ve atölyelerde tematik 
atölye eğitimleri ve söyleşiler düzenliyoruz. Tıptan doğa bilimlerine, pi sayısından uzaya birbirin-
den farklı birçok konuda çevrim içi platformda konuk ettiğimiz eğitmenlerimizin ve Bilim Türki-
ye eğitmenlerimizin eğlenceli anlatımlarıyla öğrencilerimiz hem eğleniyor hem de öğreniyor.

ÖĞRENCİLERİMİZ BİLİM TÜRKİYE
TEMATİK ATÖLYELERİ İLE ÖĞRENİYOR MART-HAZİRAN
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Bilim ve Teknoloji Hastası

Bilim ve Teknoloji Hastası’nı insanoğlunun en büyük arayışların-
dan olan Dünya dışı yaşam konulu bir söyleşi ile kutladık. 8 
Mart’ta çevrim içi platformda ağırladığımız Astrofizikçi Dr. Tansu 
Daylan ile “Yeni Dünyalar” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdik. Gök 
cisimlerinin yapısını anlamak için fizik ve kimya ilkelerini 
kullanan Astrofizik bilimi hakkında bilgi veren Daylan, anlatımının 
ardından uzayın ilginç yanlarından bahsederek Dünya dışındaki 
yaşam ihtimallerini aktardı. Keyifli ve verimli zaman geçiren 
öğrencilerimiz söyleşi sonunda astrofiziğe dair merak ettikleri 
tüm soruları Daylan’a sordu.

14 Mart Tıp Bayramı

14 Mart Tıp Bayramı’nı çevrim içi platformda ve atölyelerde  
öğrencilerimizle birlikte  kutladık. Öğrencilerimiz Tıp Bayramı 
temalı çevrim içi atölyemizde tıp çalışmalarının tarihçesini 
öğrenerek erken tıbbın babası İbn-i Sina başta olmak üzere 
birçok ünlü tıp bilgini hakkında bilgiler edindi. Bunun yanında 
öğrencilerin ilgisini ve heyecanını canlı tutmak ve onlardan dönüt 
almak adına evde kolaylıkla bulabilecekleri malzemelerden 
stetoskop modeli oluşturmaları için onlara rehberlik ettik.



14 Mart Pi Günü
14 Mart Pi Günü’nü öğrencilerimizle birlikte hem bilim merkezlerimizdeki 
atölyelerde hem de çevrim içi atölyelerimizde kutladık. Rakamlara anlam 
yükleyerek eğlenceli birer karaktere dönüştüren pi sayısının kaç 
basamaklı olduğunu kimler biliyor?  Sizce T.C. kimlik numaramızın içinde 
pi sayısı var mı? Bu anlamlı günde pi sayısı hakkında merak edilen tüm 
soruları yanıtladık. Bilgiler ışığında öğrencilerimiz pi sayısının günlük 
hayatta nerelerde karşımıza çıkacağını ve nasıl hesaplanacağını öğrendi. 
Ardından bilgileri pekiştirmek için öğrencilerimiz doğum tarihlerinin pi 
sayısının kaçıncı basamağında olduğunu hesapladılar. Öğrencilerimiz 
öğrendiklerini eyleme dökerken ünlü bir piyaniste ait olan pi sayısının 
müziğini dinlediler.
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22 Mart Dünya Su Günü

22 Mart Dünya Su Günü’nde gerçekleştirdiğimiz çevrim içi ve yüz 
yüze atölye eğitimleri kapsamında öğrencilerimiz tüm atölyeler-
de suyun canlılar için ne kadar önemli olduğunu keşfetti. Suyun 
tükenmesi halinde yaşanabilecek olumsuzlukları ve canlılığın 
devam etmesi için her zaman suya ihtiyaç duyulacağını aktardı-
ğımız bu anlamlı günde, öğrencilerimiz ile su tasarrufu hakkında 
fikir alışverişi yaparak alınabilecek önlemleri konuştuk.

5 Haziran Dünya Çevre Günü

5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü öğrencilerimizle tematik 
atölyemizde kutladık.  “Işıkları Kim Yaktı Atölyesi”, “Geri 
Dönüşüm Oyuncak Atölyesi” ve “Ev Atıklarımı Dönüştürüyo-
rum Atölyesi” olmak üzere toplamda 3 farklı temada 
gerçekleştirdiğimiz çevrim içi atölyelerimizde hem geleceği-
mizi korumak için bilinçlendik hem de eğlenerek öğrendik.



Bilim Türkiye olarak dünyamızı tehdit eden en büyük çevresel ve iklimsel sorunlara dikkat 
çekmek amacıyla  5 Haziran Dünya Çevre Günü temalı resim ve şiir yarışması düzenledik. Türki-
ye’nin dört bir yanında 6-14 yaş grubundaki çocuklarımızdan gelen resim ve şiirleri inceledikten 
sonra yarışmamızın sonuçlarını açıkladık.  İşte 5 Haziran Dünya Çevre Günü için düzenlediği-
miz yarışma kapsamında öğrencilerimizden gelen eserlerin bazıları!

BİLİM TÜRKİYE OLARAK
DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ TEMALI YARIŞMA DÜZENLEDİK HAZİRAN
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Köy Okullarına Ziyaret  MART, HAZİRAN

Bilim Türkiye Eğitim Programları uygulayıcılarımızdan 
Bilim Şahinbey, köy okullarında okuyan ve bilim merkez-
lerimize ulaşma imkanı olmayan öğrencilerin de bilim 
merkezi imkanlarından faydalanması için köy okullarına 
ziyaretler gerçekleştirdi. Mart ayında 5 köy okulumuzu 
ziyaret ederek eğlenceli atölye çalışmaları gerçekleştiren 
Bilim Türkiye Eğitim Programları uygulayıcılarımız Hazi-
ran ayında da ziyaretlere devam etti. Bilim Türkiye 
eğitmenleri eşliğinde Van de Graa� Jeneratörü üzerinden 
statik elektrik deneyleri yapan ve Güneş Sistemi’mizdeki 
gök cisimlerinin hareketlerini inceleyen öğrenciler hem 
eğlendi hem de öğrendi.
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BİLİM TÜRKİYE
EĞİTİM PROGRAMLARI
UYGULAYICILARIMIZDAN
HABERLER



L

Bilim Türkiye çevrim içi eğitimlerimiz devam ederken Bilim Türkiye Eğitim Programları uygulayı-
cılarımızdan  Bilim Gaziantep, Bilim Şahinbey, Bilim Şehitkamil ve Bilim Erzurum’da da yüz yüze 
eğitimlerimiz başladı. 

Öğrencilerimizin güvenli bir şekilde eğitimlerine devam edebilmeleri için atölye eğitimlerimiz, 
pandemi sonrası normalleşme sürecine uygun olacak şekilde planlandı. 

Bilim merkezlerimizde  bilim, matematik, teknoloji ve sanat kapsamında verdiğimiz atölye eğitimle-
ri, sergiler ve planetaryumda sunulan interaktif öğrenme alanları ile 6-14 yaş grubu öğrencilerimizi 
geleceğe hazırlıyoruz.
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Bilim Merkezlerinde
Atölye Eğitimlerimiz
Başladı HAZİRAN



Deneyap Teknoloji Atölyelerimizde yeni dönemde Enerji Teknolojileri, Yazılım Teknolojileri, Robotik 
& Kodlama ve Havacılık & Uzay alanlarında eğitim verecek eğitmenlerimizin eğitmen eğitimleri Mart 
ayı itibariyle başladı.

Eğitmenlerimiz pedagojik eğitim kapsamında eğitmen adaylarının öğrenciye yaklaşımının nasıl olması 
gerektiği, konuların öğrenciye etkili ve verimli bir şekilde nasıl aktarılacağı gibi konular üzerine eğitim 
alıyorlar. Pedagojik eğitimlerimizin bir kısmı Deneyap Teknoloji Atölyelerinde bir kısmı ise çevrim içi 
platformda gerçekleştiriliyor. Teknik eğitim kapsamında ise verilecek olan eğitimin teknik boyutu ve 
eğitimlerde kullanılacak olan malzemelerin kullanımına dair eğitim alıyorlar. Teknik eğitimlerimiz 
eğitmenlerimizin illerde görev alacağı Deneyap Teknoloji Atölyelerinde gerçekleşiyor.

EĞİTMENLERİMİZ  YENİ DÖNEME
HAZIRLANIYOR MART-HAZİRAN
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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı kapsamında Deneyap 
Teknoloji Atölyelerinden ilk mezunlarımızı verdik. 13 Mart Cumartesi günü çevrim içi platformda 
gerçekleştirdiğimiz Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı 1. Mezuniyet Etkinliği kapsamında Vak-
fımızın kurucularını, yöneticilerini, gönüllülerini, mentorlarını, öğrencilerimizi, eğitmenlerimizi ve 
velilerimizi ağırladık.

2017 yılında 18 bin başvuru arasından seçilerek Deneyap Teknoloji Atölyelerinde 3 yıllık eğitim 
almaya hak kazanan 410 öğrencimizden 363’ü mezun oldu. 259’u ortaokul, 104’ü lise öğrencisi olmak 
üzere 363 öğrencimiz, robotik kodlamadan siber güvenliğe, yapay zekadan nanoteknolojiye kadar 10 
farklı branşta yer alan 326 saatlik eğitimlerini tamamladı.

DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYELERİNDEN
İLK MEZUNLARIMIZI VERDİK 13 MART
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Vakfımızın kurucuları ve yöneticilerinin konuşmasıyla başlayan çevrim içi mezuniyet programımız-
da Yönetim Kurulu Başkanımız Haluk Bayraktar “Vakıf olarak tüm faaliyetlerimizi Milli Teknoloji 
Hamlesi vizyonuna uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi özgüvendir, Milli Teknoloji 
Hamlesi teknolojide bağımsızlık mücadelesidir. Güçlü ve bağımsız geleceğimizin garantisidir.” diyerek 
Deneyap Teknoloji Atölyeleri eğitimlerinin Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkısına değinirken Sanayi ve 
Teknoloji Bakan Yardımcımız Mehmet Fatih Kacır  “Deneyap projesi bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da Milli Teknoloji Hamlesi için ihtiyaç duyduğumuz insan kaynağını yetiştirmeye ve 
büyük bir takım olarak önemli başarılar elde etmeye katkılar sağlayacak.” diyerek nihai hede�erimiz-
den bahsetti.

Mütevelli Heyeti Başkanımız Selçuk Bayraktar ise gençlere “Bir ağabeyiniz olarak size şunu söylemek 
istiyorum. Hikaye sizinle ilgili. Sizin insanlığa, toplumumuza ve ülkemize sunacağınız ve dolaylı olarak 
kendinize sağlayacağınız katkıyı en yükseğe çıkarın. Bunu asla unutmayın. Yaptığınız her işi kendi 
işiniz gibi görüp, kendi yeriniz gibi çalışın.” diyerek kıymetli tavsiyelerde bulundu.

Mezuniyet etkinliğimiz kapsamında öğrencilerimizin, eğitmenlerimizin ve velilerimizin düşüncele-
rini aldık, geride bıraktığımız birbirinden değerli 3 yılı hatırladık ve öğrencilerimizin enstrümantal 
müzik performansıyla programımızı sonlandırdık.
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Bilim Türkiye olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çocuklarımızla çevrim içi 
atölyelerde; teknoloji, bilim ve sanat dolu etkinliklerle geçirdik. 81 ilden 23.000 öğrencinin katıl-
dığı uygulamalı eğitim atölyeleri ve astronomi seminerleri ile nisan ayını hem eğlenerek hem 
öğrenerek geçirdik. Proje kapsamında 23.000 öğrencimizin katılımıyla 94 saat uygulamalı atölye 
ve 34 saat astronomi semineri olmak üzere toplamda 128 saat çevrim içi eğitim gerçekleştirdik.

BİLİM TÜRKİYE İLE 23 NİSAN COŞKUSU
 NİSAN AYININ TAMAMINA YAYILDI NİSAN
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Deneyap Türkiye projesi kapsamında Deneyap Teknoloji Atöl-
yelerimizde Yazılım Teknolojileri ve İleri Robotik alanlarında 
eğitim verecek eğitmenlerimizi belirledik. 30 ildeki eğitmen 
adaylarımız ile çevrim içi platformda mülakat görüşmeleri 
gerçekleştirdik. Nihai değerlendirmeler sonucu 3039 başvuru 
arasından 828 aday Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitmen 
olmaya hak kazandı.

DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ YAZILIM TEKNOLOJİLERİ
VE İLERİ ROBOTİK EĞİTMENLERİNİ BELİRLEDİ ŞUBAT, NİSAN
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Yeni dönemde Yazılım Teknolojileri ve İleri Robotik alan-
larında görev alacak eğitmenlerimiz ve Vakıf yöneticileri-
mizin katılımıyla Deneyap Türkiye eğitmenleri oryantas-
yon eğitimimizi gerçekleştirdik. 650 eğitmenimizin katıl-
dığı eğitimde Deneyap Türkiye projesi ve Milli Teknoloji 
Hamlesi konuları üzerine konuştuk.

YENİ EĞİTMENLERİMİZE YÖNELİK
ORYANTASYON EĞİTİMİMİZ TAMAMLANDI 29 NİSAN
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Girişimci Yetiştirme Programı kapsamında girişimciliğe ilgisi olan tüm lise ve üniversite takımla-
rına açık Fikir Maratonu gerçekleştirdik. “Eğitimin Geleceği” konulu maratona toplamda 195 lise 
ve üniversite takımı başvuruda bulundu.  2 gün süren maratonda  öğrenciler adım adım gerçek-
leştirdikleri beş görev ile fikir üretme aşamasını deneyimlediler. Görevler sonucunda 195 takım-
dan 81 takım ön değerlendirmeye hak kazandı. Ön değerlendirme neticesinde 10 takım finalde 
jüriye sunum yaptı.

GELECEĞİN GİRİŞİMCİLERİ İLE
 FİKİR MARATONU GERÇEKLEŞTİRDİK 19-22 MAYIS
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Bilim Türkiye olarak Türkiye’nin dört bir yanından öğrencilere ulaşmak için çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Bu doğrultuda İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile birlikte çalışarak çevrim içi 
atölye planlaması yaptık. Haziran ayında 28 ilden 4600 öğrencimiz  Astronomi, Havacılık ve 
Uzay, Tasarım, Doğa Bilimleri, Matematik ve Teknoloji atölye eğitimleriyle bilim dolu bir yolcu-
luğa çıktı.
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İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ İLE BİRLİKTE
ÇEVRİM İÇİ EĞİTİMLER DÜZENLEDİK HAZİRAN



Deneyap Türkiye kapsamında düzenlediğimiz İleri Robotik Eğitmen Eğitimi, 24 
mentor eğitmenin katılımı ile TÜBİTAK TÜSSİDE'de gerçekleştirildi.

Eğitimlerini tamamlayan mentor eğitmenlerimiz, kendi illerindeki Deneyap Tekno-
loji Atölyelerinde görev alacak olan eğitmenlerimize atölyelerde eğitim verecekler.

Vakıf Müdürümüz Ömer Kökçam ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal 
eğitmen eğitimimizi ziyaret ederek eğitmenlerimizle sohbet etti.
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EĞİTMENLERİMİZLE TÜBİTAK TÜSSİDE’DE
EĞİTİM KAMPI 12-13 HAZİRAN



Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında geleceğin mühendislerini yetiştir-
meye devam ediyor. Proje şenlikleri sayesinde öğrencilerimiz ders sonrası geliştirdikleri projeler ile 
öğrendiklerini uygulama ve fikirlerini geliştirebilme imkanı buluyor.

Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim gören 2018 grubu öğrencilerimiz 9. eğitim başlıkları olan 
Enerji Teknolojileri eğitimine pandemi nedeniyle çevrim içi olarak katılmıştı. 7 ha�a süren eğitimin 
sonunda öğrenciler takımlarıyla birlikte Enerji Teknolojileri Proje Şenliği’ne katılım sağladı. 19 Hazi-
ran Cumartesi günü Bilim Üsküdar’da gerçekleşen şenlikte öğrencilerimiz hem eğlendi hem de dene-
yim kazandı.

Açılış konuşmasıyla başlayan şenlik, ortaokul takımlarının proje sunumları ile devam etti. Düzenle-
diğimiz bilgi yarışması ile öğrencilerimiz eğlenirken öğrenmenin tadını çıkardı. Ardından lise takım-
larının proje sunumları gerçekleşti ve ortaokul takımlarımızdan 13, lise takımlarımızdan 6 olmak 
üzere toplam 19 takım finalist olmaya hak kazandı. 146 takımdan finale kalan 19 takım Bilim Üskü-
dar konferans salonunda projelerini jüriye sundu ve projeler jüri tarafından değerlendirildi. Sonra-
sında gerçekleşen müzik dinletisi ile keyi�i anlar yaşanırken Proje Şenliği, Vakıf Müdürümüz Ömer 
Kökçam’ın kapanış konuşması ve ödül töreni ile son buldu.

DENEYAP ÖĞRENCİLERİMİZ
ENERJİ TEKNOLOJİLERİ PROJE ŞENLİĞİ’NDEYDİ 19 HAZİRAN
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Deneyap Teknoloji Atölyelerimizde eğitim alan öğrencilerimizin velileri ile çevrim içi platformda 
buluşmaya devam ediyoruz. Veli buluşmalarında velilerimizin sorularını cevaplıyor, taleplerini dinli-
yoruz.

Haziran ayı içerisinde 840 velimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantılarda; uzaktan eğitim 
sürecinden yüz yüze eğitim sürecine geçiş, TEKNOFEST Deneyap takımlarının çalışma süreçleri ve 
Deneyap öğrencilerimizin başarıları üzerine konuştuk ve velilerimizin merak ettiği birçok konuyu 
açıklığa kavuşturduk.

Vakıf yöneticilerimizin velilerimizin sorularını cevapladığı toplantılarda velilerimizin öneri niteliğin-
deki fikirlerini dinleyerek değerlendirmeye aldık.

DENEYAP ÖĞRENCİLERİMİZİN
VELİLERİ İLE BULUŞMAYA DEVAM EDİYORUZ HAZİRAN

57



T3 Vakfı olarak Teknolojinin Milli Takımları Destek Programı kapsamında destek olduğumuz T3 
AllStar ve Samsun Roket takımlarımız; ABD’de roket mühendisliği alanında düzenlenen en 
önemli yarışmalardan biri olan IREC Yarışması’na katıldı. 

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle iptal edilen yarışmaya bu yıl 20 ülkeden 153 takım katılım 
sağladı. Türkiye’den bu yıl finale kalan T3 AllStar ve Samsun Roket takımları da Vakfımızın, 
ROKETSAN’ın ve TÜBİTAK SAGE’nin desteğiyle fırlatmalarını Hisar Atış Alanı’nda gerçekleş-
tirdi.

Samsun Roket takımı; sistem mühendisliği, sağlam tasarım, üretim süreçleri, mühendislik ve 
teknik becerilerin değerlendirildiği "Teknik Mükemmellik" kategorisinde 16 ülke ve 76 takım 
arasında 2. oldu. T3 Allstar Roket takımı ise bu yıl uzaktan gerçekleştirilen yarışmada çalışmaları-
nı ve roket atışlarını en iyi ve detaylı gösteren takım olarak "En İyi Atış Videosu" ödülüne layık 
görüldü. Takımımızın ödül alan videosunu izlemek için tıklayın.

TEKNOLOJİ TAKIMLARIMIZDAN
ULUSLARARASI BAŞARILAR GELMEYE DEVAM EDİYOR  HAZİRAN
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https://www.youtube.com/watch?v=AGg4otsFjIo


Deneyap Türkiye’nin çocuklarımızı geleceğe hazırladığı Deneyap Teknoloji Atölyeleri için başvurular 
başladı. Ülkemizin kalkınması için Milli Teknoloji Hamlesi’nin itici gücünü oluşturacak, teknoloji 
üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştiren Deneyap Teknoloji Atölyelerimizde eğitim almaya 
hak kazanan öğrencilerimize 11 farklı başlıkta, 36 ay süreli ücretsiz teknoloji eğitimleri vermeye 
devam ediyoruz. Deneyap Türkiye projesi kapsamında Deneyap Teknoloji Atölyelerimizi 81 ile 
yaymayı hede�ediğimiz planın 3. fazında 27 ilde daha açılacak olan atölyeler için hazırlıklarımız 
devam ediyor.

30 ilde öğrencilerine teknoloji eğitimleri veren Deneyap Teknoloji Atölyeleri 3. fazda Ankara, Aksa-
ray, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Hatay, İstanbul, 
Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mardin, Mersin, Ordu, Sivas, Şırnak, 
Tekirdağ, Van olmak üzere  27 ilde daha açılıyor.  27 ilde açılacak Deneyap Teknoloji Atölyeleri için 
ilk aşama olan e-sınav başvurularını aldık.  Öğrenciler, e-sınav ve uygulama sınavı olmak üzere iki
aşamayı başarıyla tamamladıktan sonra Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim almaya hak kazana-
bilecek. Sınava 2020-2021 eğitim-öğretim yılı 4. sınıf, 5. sınıf, 8. sınıf, lise hazırlık sınıfı ve 9. sınıf
öğrencileri başvuruda bulunabilecek.

Deneyap Teknoloji Atölyelerimizde eğitim alarak Milli Teknoloji Hamlesi’nin bir parçası olmak 
istiyorsanız 30 Eylül’e kadar başvuruda bulunabilirsiniz. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayın.

GELECEĞİN TEKNOLOJİ YILDIZLARI
DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYELERİNDE YERİNİ ALIYOR HAZİRAN
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https://www.deneyapturkiye.org/haber-DENEYAP-Teknoloji-Atolyeleri-Ogrenci-Secme-Sinavi-Basvurulari-Basladi-57.html


3. fazda Deneyap Teknoloji Atölyelerinin açılacağı 27 ilimizde Deneyap Türkiye bilgilen-
dirme seminerleri gerçekleştirdik. Vakıf Müdürümüz Ömer Kökçam’ın katılımıyla öğret-
menlere ve okul yöneticilerine yönelik olarak 32 oturumda gerçekleştirdiğimiz çevrim içi 
seminerlere 10.731 kişi katıldı. Seminerler kapsamında Deneyap Türkiye projesi ve öğrenci 
seçme sınavına dair bilgilendirme yaptık.

27 İLDE DENEYAP TÜRKİYE
BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ GERÇEKLEŞTİRDİK HAZİRAN
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27 ilde açılacak olan Deneyap Teknoloji Atölyelerimizde Tasarım & Üretim, 
Robotik & Kodlama ve Elektronik Programlama & Nesnelerin İnterneti 
dersleri için eğitmenlik başvuru süreci başladı. Ortaokul ve lise seviyesinde-
ki öğrencilerimizin yarının teknolojisini üretme ve Milli Teknoloji Hamlesi’-
ni gerçekleştirme yolculuğunda yanlarında olmak isteyen eğitmen adayları-
mızın başvurularını almaya devam ediyoruz. 

Ön değerlendirme, teknik değerlendirme, yetkinlik bazlı değerlendirme ve 
yüz yüze değerlendirme aşamalarını başarıyla geçen eğitmen adaylarımız 
eğitmen eğitimlerini de tamamladıktan sonra Deneyap Teknoloji Atölyele-
rinde öğrencilerimize eğitim verecek. Siz de Deneyap Teknoloji Atölyelerin-
de eğitmen olarak Milli Teknoloji Hamlesi'nin bir parçası olmak 
istiyorsanız detaylı bilgi ve başvuru için tıklayın.

DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ
EĞİTMENLERİNİ ARIYOR
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https://www.deneyapturkiye.org/haber-DENEYAP-TEKNOLOJI-ATOLYELERI-EGITMENLIK-BASVURU-SURECI-UZATILDI-60.html


T3 Girişim Merkezi Koordinatörlüğü olarak sosyal medya 
hesaplarımızdan; GYP Fikir Maratonu programından yerli 
oyun şirketi Garawell Games’in başarısına, Milli Uzay Prog-
ramı'mızın tesis çalışmalarından Türkiye girişim ekosistemi-
ne kadar birçok farklı içerikle ha�alık olarak “Girişimcilik 
Haberleri” paylaşıyoruz. Girişimcilikle ilgili güncel gelişme-
lerden haberdar olmak için T3 Girişim Merkezi sosyal 
medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

62

GİRİŞİMCİLİK HABERLERİ İÇİN
T3GM HESAPLARINDAN
BİZİ TAKİP EDİN
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Bursiyerlerimizin hazırladığı Girişim 
Hukuku 101 temalı içeriklerimiz T3 
Girişim Merkezi Medium hesabında 
yayınlanmaya başladı.  Patent Tescil 
Süreci, Marka Tescil Süreci ve Ortak-
lık Sözleşmesi konularına dair yazılar 
yayınladığımız Medium hesabımız 
üzerinden içeriklerimizi incelemek 
için tıklayın.

GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ
HUKUK İÇERİKLERİMİZ İLE
MEDİUM’DAYIZ

https://t3girisim.medium.com/


T3 Girişim Merkezi olarak bursiyerlerimizle birlikte hazırladığımız Kuluçka Dergisinin 
ilk sayısını yayınladık. Köşe yazılarından röportaj ve bulmacalara, girişimcilikle ilgili 
konulardan yerli girişim faaliyetlerine  kadar pek çok konuda içeriğe yer verdiğimiz 
Kuluçka Dergisinin ilk sayısını incelemek için tıklayın.
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KULUÇKA DERGİSİ  
İLK SAYISI İLE YAYINDA

https://t3gm.org/dergi.php


Bilim Türkiye olarak Bilim Türkiye Eğitim Programları uygulayıcılarımızın katkılarıyla hazırladı-
ğımız Bilim Türkiye Çocuk Bülteni'mizin ilk sayısını yayınladık. Bültenimizde Bilim Türkiye 
kapsamında gerçekleştirdiğimiz etkinlik ve programların detaylarına yer vererek çocuklarımıza 
ilham kaynağı olmayı amaçlıyoruz. Bilim Türkiye mutfak ekibinin çalışmalarından şaşırtan bilgi-
ler serisine, TEKNOFEST heyecanından evde etkinlik köşesine, atölye eğitimlerinden bulmacala-
ra, heyecan dolu yarışmalardan bilgi köşesine ve daha birçok eğlenceli ve eğitici içeriğe yer verdi-
ğimiz bültenimizi incelemek için tıklayın.

BİLİM TÜRKİYE
ÇOCUK BÜLTENİ'MİZ YAYINDA
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https://turkiyeteknolojitakimi.org/pdfler/bilimtrbulten.pdf


T3 Vakfı olarak düzenlediğimiz T3 Podcast serisi ile her bölüm farklı konular ve konuklarımızla 
teknoloji, bilim ve girişimcilik üzerine sohbetler ediyoruz. Şimdiye kadar “Teknolojide Tekelleşmeye 
İtiraz: Milli Teknoloji Hamlesi”, “Teknolojiye Bilimsel Yaklaşın”, “Hangi Kurum Kültürüne Uygun-
sun?”, "Instagram İçin 30 Dakikasınız","Bir Rekabet Aracı Olarak Teknolojik İnovasyon", "Teknoloji-
deki Ufak Değişimlerin Büyük Etkisi" ve "Dijitalleşme Bir Amaç Değil Bir Araç" konularını değerli 
konuklarımız ile tartıştık. 

T3 Podcast kanalından her ha�a yayınladığımız bilim, teknoloji ve girişimcilik temalı içeriklerimiz-
den haberdar olmak için kanalımızı takip edebilirsiniz.

Spotify'dan takip etmek için tıklayın.
Apple Podcasts'ten takip etmek için tıklayın. 
Google Podcasts'ten takip etmek için tıklayın.

T3 PODCAST’İ
TAKİP EDİYOR MUSUNUZ?
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https://open.spotify.com/show/3MGca3ih71AlhPNEo3slnt
https://podcasts.apple.com/tr/podcast/t3-podcast/id1571484638
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5idXp6c3Byb3V0LmNvbS8xNzk4OTQ4LnJzcw


Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğumuz, gençlerimize ve ülkemize umut olmaya devam ediyor. Tasarı-
mı, teknolojisi, üretimi, markası ve pazarlamasıyla yerli ve milli olan Deneyap Kart artık satışta.

Vakfımızın desteğiyle, RFTEK adlı yerli teknoloji girişimi tarafından ülkemizin mühendislik kaynak-
ları kullanılarak geliştirilen Deneyap Kart; güçlü işlemcisi, dayanıklı tasarımı ve çok yönlü G/Ç pinle-
ri ile kullanıcılara Elektronik Programlama, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Yapay Zeka alanlarında 
başlangıç seviyesinden endüstriyel uygulamalara kadar her seviyede projeyi yapabilme imkanı sunu-
yor.

Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti (IoT) ile ilişkili konuların altyapısını aktarmak ve 
belirli yapay zeka algoritmalarını çalıştırmak amacıyla geliştirilen Deneyap Elektronik Geliştirme 
Seti; toplumu dijital çağa taşıyacak otonom araçlar, akıllı şehirler, tarım, sağlık, lojistik, enerji, sanayi 
vb. teknolojik alanlarda projeler geliştirme imkanı sağlıyor.

Kendisi küçük ama marifeti büyük olan bu karta ve kartla ilgili tüm dokümanlara
www.deneyapkart.org sitesi üzerinden ulaşabilir, siteye üye olarak kart ile yapmış olduğunuz proje-
leri  sitede paylaşabilir veya diğer kullanıcılar tarafından yapılan projeleri inceleyebilirsiniz.

DENEYAP KART
SİZLERİ BEKLİYOR! 
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“Burs sürecim benim açımdan çok güzel geçiyor. Bizlere 
verdiğiniz destekler ve görevler Milli Teknoloji Hamlesi’ni 
gerçekleştirmek, ülkemizin geleceğine yön vermek, tekno-
lojide çağ atlayabilmek amacı için daha güçlü daha üretken 
daha cesur daha bilinçli bireyler haline gelmemizi sağlıyor. 
Şubat ayındaki ben ile şu anki ben arasında dağlar kadar 
fark var bunu görebiliyorum. Burs sürecim okul hayatımı, 
sosyal hayatımı her şeyimi olumlu etkiledi. Ben okulumdan 
mezun olduktan sonra da bu vakfın bir parçası olmak istiyo-
rum. Bu bağı sizler oluşturdunuz. Bu ailenin bir parçası 
olmak beni gururlandırıyor.”

Nurten Gündoğdu / T3 Gönüllü Bursiyeri
Gaziantep Üniversitesi / Makine Mühendisliği

“Vakıf bana hem çok güzel bir network hem de çok 
iyi dostlar kazandırdı, aynı zamanda kendimi her 
anlamda geliştirmeme destek oldu.”

Nisa Öztaş / T3 Gönüllü Bursiyeri
İnönü Üniversitesi / Elektrik-Elektronik Mühendisliği

“Bu süreç içerisinde, kısa vadeli hedefler koymanın 
önemini kavradım. Düzenli oluşturulan ve takip 
edilen kısa vadeli hedefler bizi başarıya götürüyor.”

Yavuz Kağan Aydem / T3 Gönüllü Bursiyeri
İstinye Üniversitesi / Tıp

“Çok güzel insanlarla tanıştım. Çocuklara, geleceğin 
yıldızlarına katkı sağlamak çok mutluluk verici.”

Yusuf Ramazan Tanrıkulu / T3 Gönüllü Bursiyeri
Akdeniz Üniversitesi / Bilgisayar Mühendisliği“Araştırma yaparken bakış açımı geliştirmeme, 

yaratıcı düşünme becerisi kazanmama ve konular 
arasında ilişki kurabilmeme katkı sağladılar.”

Seymen Erol / T3 Eğitmen-Mentor Bursiyeri
MEF Üniversitesi / İnşaat Mühendisliği
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Ekip çalışması ve zaman yönetimime çok katkısı 
oldu. Bunun yanında kurumsal yapıda nelerin 
önemli olduğunu ve sayamadığım pek çok şey 
öğrendim. Beklentimin de üzerinde bir tecrübe 
oldu.”

Veli Eren Özer / T3 Gönüllü Bursiyeri
Yozgat Bozok Üniversitesi / Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık

“Farklı farklı alanlarda aktifim fakat bu tür bir 
organizasyon dahilinde çalışma yapmamıştım. T3 
Vakfı bana Türkiye'deki insanlara Vakıf yoluyla nasıl 
katkı sağlayabileceğimi fark ettirdi ve bu benim için 
önemli bir farkındalık oldu.”

Mehmet Semih Babacan / T3 Gönüllü Bursiyeri
Yıldız Teknik Üniversitesi / Endüstri Mühendisliği-
Bilgisayar Mühendisliği 

“Bir şeyleri sıfırdan ilerletmeye çalışmanın üretkenliğime 
ve hayal gücüme çokça katkı sağladığını düşünüyorum. 
Bunun yanında bir iş nasıl başlar, yürür, süreçte nelere 
ihtiyaç duyulur, beklenmedik şekilde hangi sorunlarla 
karşılaşılır, karşılaşılan sorunlar en verimli ve kısa yoldan 
nasıl çözülür gibi iş hayatında edineceğim bilgileri çok 
daha erken ve bana güvenilerek verilen işlerde deneyim-
leme imkanı buldum.”

Zübeyde Dide Karaman / T3 Gönüllü Bursiyeri
İstanbul Medeniyet Üniversitesi / Endüstri Mühendisliği

“Deneyleri derse dönüştürürken ilginç bilgiler öğren-
dim. Üniversiteyi bitirdikten sonra akademisyenlik 
düşündüğüm için öğrencilere ders nasıl anlatılır bu 
ders öncesi hazırlık nasıl olmalıdır gibi konularda 
katkılar sağlarken kendimi bir stajda gibi hissettim.”

Sema Banu Taşgın / T3 Gönüllü Bursiyeri
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi / Eczacılık



VAKFIMIZDAN
BURSİYERLERİMİZE NOTLAR

70

“Vakfımızın adının hakkını şüphesiz en çok 
bursiyerlerimiz ile veriyoruz. Bize güçlü bir takım 
olduğumuzu hissettiren birbirinden değerli 450 
bursiyerimiz var. Bizler de bursiyerlerimizin kişisel 
gelişimlerini kendimize amaç edinip bu uğurda 
gayret gösteriyoruz. Bizim açımızdan da asıl gayesi 
kendini ve ülkesini geliştirmek olan gençlerle 
birlikte çalışmak oldukça dinamik ve ufuk açıcı. 
Bursiyerlerimizi olabildiğince yönetimsel süreçleri-
mize dahil ederek hem onları geleceğe hazırlıyor 
hem de onların farklı perspektiflerinden gelen 
fikirlerle projelerimizi geliştiriyoruz. Bursiyerleri-
miz çok kısa sürede süreçlere hakim olup sorum-
luluk alıyor. Hatta belirli bir süre sonra projeyi 
yürütebilir hale geliyorlar. 

Türkiye Teknoloji Takımı, bünyesindeki bursiyerler 
ile Milli Teknoloji Hamlesi yolunda hızlı bir şekilde 
faaliyetlerini sürdürüyor. Yola çıktığımız takım 
arkadaşlarımıza karşı sorumluluğumuz sayesinde 
bu yolculukta duraksamamıza imkan yok. Tüm 
enerjimizi takım olarak ülkemiz adına güzel 
başarılara imza atabilmek için harcıyoruz. Emek 
veren tüm bursiyerlerimize gönülden teşekkür 
ederiz.”

İŞ GELİŞTİRME VE GÖNÜLLÜ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

“T3 Vakfı bursiyerleri tüm çalışmalarında gönüllü-
lük esasına dayalı olarak hareket ediyor ve aslında 
en temelde bu sebeple çok kıymetliler. Girişim 
Merkezi olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımı-
zın tamamında bursiyerlerimiz de yer alıyor ve 
sürece kendi talepleriyle dahil oluyorlar. Bu da bizi 
takım olarak hep daha dinamik ve canlı kılıyor.

Bursiyerlerimiz, Vakfımızın dışarıya açıldığı en 
etkin kapılardan bir tanesi. Bu sebeple onlarla 
birlikte çalışıyor olmak ihtiyaçlarımızı çok daha 
nitelikli belirleyerek projeler oluşturmamıza 
destek oluyor. Bu projeleri geliştirirken bursiyerle-
rimizin farklı şehir, okul, bölüm ve deneyime sahip 
olmalarının getirisiyle de daha kapsamlı ilerleyebi-
liyoruz. Ve biliyoruz ki tüm bunlar emek ve samimi-
yet olmadan gerçekleşmiyor. Emeğiniz, gayretiniz 
ve samimiyetiniz için gönülden teşekkür ederiz.”

GİRİŞİM MERKEZİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

“Oldukça genç bir çalışan kadrosu olan Vakfımız, bursiyerleri ile daha dinamik ve hareketli hale geliyor. Çalışmalarımıza gönülden 
emek veren bursiyerlerimiz bizlere destek olurken farklı ve taze fikirleriyle çalışmalarımızı renklendiriyorlar. Farklı donanımlara 
sahip kişilerin bir araya geldiği çalışma gruplarımızda bursiyerlerimiz kendilerini geliştirme ve yeni ilgi alanları oluşturma fırsatı 
elde ederken bizler de multidisipliner çalışmaları daha rahat hayata geçirebiliyoruz. Tüm bunların yanında, bursiyerlerimizin 
Vakfımıza, çalışmalarımıza ve bizlere gösterdiği saygı ve sevgi tüm çalışmalarımızdaki en büyük motivasyon kaynağımız.   

Tüm bursiyerlerimize sevgi ve selamlarımızla…”

BİLİM ATÖLYELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
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“Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğuna durmaksızın devam ediyor. Bizler de bu yolculuğun kurumsal 
hafızasını canlı tutmak için çalışan Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü ekibi olarak bursiyerlerimizle birlikte farklı birçok alanda 
çalışmalar yapıyoruz. Vakfımızın isminde de vurgusunu yaptığımız üzere, her başarının arkasında gerçek bir “takım” ruhu olduğuna 
inanıyoruz. Nitekim Vakıf olarak teknoloji üreten bir Türkiye hedefiyle attığımız her adımda hem ekiplerimizle hem de bursiyerleri-
mizle takım olmanın gücünü ve güzelliğini hissediyoruz.

Vakfımızın kurumsal kültürü için etkileşimi üst düzeyde tuttuğumuz çalışma modelimizde her bir bursiyerimizin katkısı çok 
kıymetli. Kurumsal İletişim ekibi olarak bizler de bursiyerlerimizin hem kişisel hem de mesleki gelişimine katkı sağlama gayreti 
içerisindeyiz. Bu karşılıklı etkileşim hem hayallerimizi hedeflere dönüştürmek için hem de hedeflerimize emin adımlarla ilerlemek 
için bizlere güç veriyor. Bursiyerlerimizin her hal hatır sormasında yenileniyor, motive oluyor ve var gücümüzle çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. 

Milli Teknoloji Hamlesi yolunda yaptığımız her işte mutlaka emeği bulunan bursiyerlerimizle birlikte üretmenin, takım olmanın, 
bugüne ve yarına hizmet etmenin önemini fazlasıyla hissediyoruz. Yüksek enerjileriyle çalışmalarımıza destek olan, manevi 
destekleriyle bizi motive eden tüm bursiyerlerimize en içten teşekkürlerimizle… İyi ki varsınız!"

KURUMSAL İLETİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

“Bursiyerlerimizin gelişimine katkıda bulunabilmek, onların öğrendikleri yenilikleri bir başkasına öğrettiğine şahit olmak yaptığı-
mız işler için büyük bir motivasyon kaynağı. Farklı bilgi birikimleri ve yetenekleri olan gençler ile çalışmak yeni bakış açıları kazan-
mamızı sağlıyor. Bursiyerlerimizin çalışmalarımıza ve bize kattığı yenilikler bizlere kendimizi daha genç ve dinamik hissettiriyor. 
Öğrenme sürecinin sevincini beraber paylaşmak ise çok keyifli. Her çalışma ya da her proje sonunda birçok güzel hatıra biriktiriyo-
ruz.  İşlerin arasında kaybolmuşken çay ve kurabiye ile odamıza gelerek bizlere destek vermeleri, yüzümüzü güldürmeleri paha 
biçilemez. 

Ekip içi gelişim, arkadaşlık ve kardeşlik bağları, birlikte iş yapmanın güzelliği, acil kodlu durumların hep birlikte üstesinden 
gelebilmenin oluşturduğu manevi haz ve çok daha fazlası… Tüm bunlar bizler için çok kıymetli. Genç yaşta topluma fayda sağlaya-
cak çalışmalara katkı sunmak için heyecan duyan, her daim ihtiyaç halinde "ben buradayım ve hazırım" diyen ve hatta çoğu zaman 
ihtiyacı belirleyen aktiflikte olan bursiyerlerimiz bizlere gönüllülüğün ne demek olduğunu tekrar tekrar öğretiyorlar. T3 bursiyerleri 
iyi ki varlar ve iyi ki Milli Teknoloji Hamlesi yolumuza yoldaşlar. ”

DENEYAP KOORDİNATÖRLÜĞÜ
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“Bilişim Teknolojileri Koordinatörlüğü olarak 
bursiyerlerimize kullandığımız teknolojileri 
anlatmayı, onlara bu teknolojiler ile geliştirebile-
cekleri projeler vermeyi amaçlıyoruz. Bu amaç 
doğrultusunda yaptığımız çalışmalarla birlikte 
ekip olma, iş planlaması yapma ve iş kalemlerini 
yönetme konularında bursiyerlerimizle birlikte 
kendimizi geliştiriyoruz. Bursiyerlerimiz, yoğun 
olduğumuz dönemlerde bizlere destek vererek iş 
yükümüzü paylaşıyorlar. Dinamik, istekli, 
öğrenmeye açık oluşları ve fikirleriyle farklı 
pencerelerden bakmamızı sağlıyorlar. Geleceği-
mize yön verebilecek olan başarılı, parlak bir 
genç nesil ile çalışmanın mutluluğunu bize 
yaşattıkları için tüm bursiyerlerimize teşekkür 
ederiz.”

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

“TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörlüğü ekibi 
olarak bursiyerlerimizle birlikte çalışmaktan 
büyük mutluluk duyuyoruz. Bursiyerlerimizi ekibin 
bir parçası olarak görüyor ve onların da aynı 
şekilde hissetmeleri için elimizden geleni yapıyo-
ruz. Bursiyerlerimizin her biri bizim için çok değerli 
ve her biri ekibimize farklı bir anlam katıyor. 
Yarının aydınlık yüzü olan bursiyerlerimiz sorumlu-
luk almaktan kaçınmıyor aksine severek gönüllü 
oluyorlar. Kendi sorumlulukları dahilinde olan 
işleri yaparak bizlere sağladıkları katkının yanı 
sıra üniversiteli olmanın verdiği heyecan ve 
enerjiyle ekibimizin motivasyonunu yükseltiyorlar. 
Bursiyerlerimizle birlikte sahip olduğumuz ekip 
ruhunun her zaman böyle devam etmesi en büyük 
arzumuz.

TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörlüğü olarak 
Türkiye'deki genç beyinlere ulaşmak ve yenilikçi 
fikirleri ülkemize kazandırmak için var gücümüzle 
çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. 
Bursiyerlerimizin çalışmalarımıza katkıları bizim 
için çok kıymetli. TEKNOFEST için Türkiye’nin her 
bir ilinden bizimle aynı heyecanı paylaşan 
bursiyerlerimizle daha da güçlüyüz. Bursiyerleri-
mizin de desteği ile nice ayakları yere basmayan 
TEKNOFEST’lere.”

TEKNOFEST YARIŞMALAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ
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TELEGRAM
KANALLARIMIZDAN DA
BİZİ TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

T3 Vakfının tüm faaliyetleri; etkinlik, seminer ve eğitim duyurularından haberdar 
olmak için T3 Vakfı duyuru kanalımıza:
https://t.me/TurkiyeTeknolojiTakimi

Deneyap Teknoloji Atölyelerinin tüm faaliyetleri, Deneyap öğrencilerinin çalışma-
ları ve eğitim duyurularından haberdar olmak için Deneyap duyuru kanalımıza:
https://t.me/Deneyap

TEKNOFEST kapsamında gerçekleşen tüm faaliyetler, TEKNOFEST 2021'e dair 
tüm gelişmeler, teknoloji yarışmalarına dair duyurular ve yarışmacılarımızın çalış-
malarından haberdar olmak için TEKNOFEST duyuru kanalımıza:
https://t.me/TeknofestIstanbul

Bilim Türkiye kapsamında gerçekleşen tüm faaliyetler, eğitim duyuruları ve atölyele-
rimizdeki çalışmalardan haberdar olmak için Bilim Türkiye duyuru kanalımıza:
https://t.me/bilimturkiye

Bilim Üsküdar kapsamında gerçekleşen tüm faaliyetler, eğitim duyuruları, ilginç 
bilgiler ve atölyelerimizdeki çalışmalardan haberdar olmak için Bilim Üsküdar 
duyuru kanalımıza:
https://t.me/bilimuskudar

T3 Girişim Merkezi kapsamında gerçekleşen tüm faaliyetler; Girişimci Yetiştirme 
Programı, Take O� Uluslararası Girişim Zirvesi, Kuluçka Dergisi, girişim ve 
girişimciliğe dair duyuru ve haberleri takip etmek için T3 Girişim Merkezi duyuru 
kanalımıza:
https://t.me/t3girisimmerkezi

Take-O� Uluslararası Girişim Zirvesi hakkında tüm gelişmelerden haberdar olmak 
için Take-O� duyuru kanalımıza:
https://t.me/takeo�istanbul

Milli teknoloji ile ilgili gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için Milli Teknoloji 
Hamlesi duyuru kanalımıza:
https://t.me/MilliTeknolojiHamlesi

katılabilirsiniz.



teknofest teknofestist deneyapturkiye t3girisim
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