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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 üç yıldır gerçekleştirdiğimiz TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve 
Teknoloji 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, 
uygulamalı 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 Vakfın projelerine katkı 
sağladıkları bir program dahilinde lisans ve lisansüstü öğrencilerine burs desteği sağlıyoruz.  
1001 Teknoloji Takımı hede� 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 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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Gönüllü ve bursiyerlerimizin buluştuğu usta eğitimleri kapsamında; alanın-
da uzman gönüllülerimizden Mustafa Bağ çevrim içi platformda, Tuğçe 
Türkmen ise Bilim Üsküdar’da konuğumuz oldu.

TÜBİTAK’ta uzman olan gönüllümüz Mustafa Bağ, bursiyerlerimize 
Geleceğin Enerji Depolama Sistemleri üzerine çevrim içi eğitim verdi. 
Eğitim sonrasında merak ettikleri soruları sorma imkanı bulan bursiyerle-
rimiz, sektörün geleceğine dair �kir alışverişinde bulundu.

Gra�k tasarım uzmanı olan gönüllümüz Tuğçe Türkmen, Bilim Üsküdar’da 
bursiyerlerimize gra�k tasarım üzerine 2 gün boyunca uygulamalı eğitim 
verdi. 

ALANINDA UZMAN
GÖNÜLLÜLERİMİZLE BULUŞTUK 11 TEMMUZ  
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Deneyap Türkiye projesinin ikinci faz çalışması kapsamında 18 ilde açılan 
atölyelerimizde Tasarım ve Üretim eğitimi verecek olan 274 eğitmenimiz 
için teknik eğitim ve pedagojik eğitim gerçekleşti.

Eğitmenlerimiz, �rmadaki alan yetkililerinden ve alanında uzman aka-
demisyenlerden Deneyap Teknoloji Atölyelerinde uygulayacakları program 
kapsamında teknik ve pedagojik eğitim aldılar.  Teknik eğitim kapsamında 
çevrim içi platformda Fusion 360 ve �rma eğitimi alan eğitmenlerimiz; 
pedagojik eğitim kapsamında ilk aşamada çevrim içi platformda, ikinci 
aşamada ise Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim alarak eğitimlerini 
tamamladı.

DENEYAP TÜRKİYE EĞİTMENLERİMİZ
EĞİTİMLERİNİ TAMAMLADI TEMMUZ, AĞUSTOS
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Farklı illerdeki Deneyap Teknoloji Atölyelerimiz, Temmuz ve Ağustos 
aylarında pandemi sürecine uygun tedbirler kapsamında kapılarını 
öğrencilerine açtı. Pandemi sürecinde öğrencilerimizin zamanlarını 
verimli geçirebilmeleri ve eğitimden uzak kalmamaları adına düzenle-
diğimiz yaz okulu eğitimi kapsamında 682 öğrencimiz eğitim aldı. Yaz 
okulu süresince yıl içerisinde almış oldukları Tasarım&Üretim ve Robo-
tik&Kodlama eğitimlerini eğlenerek tekrar etme fırsatı bulan öğren-
cilerimiz, programın sonunda toplam 274 saat eğitim almış oldu. 

DENEYAP TÜRKİYE YAZ OKULUNDA
TEKNOLOJİ SERÜVENİ 9 TEMMUZ – 25 AĞUSTOS
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BURSİYERLERİMİZDEN
VECİHİ HÜRKUŞ’UN HAYATINI ANLATAN ANİMASYON FİLMİ TEMMUZ-AĞUSTOS

Gönüllü bursiyerlerimizden oluşan bir ekip, Türk havacılığının seçkin isimlerinden pilot, 
mühendis ve müteşebbis Vecihi Hürkuş’un aziz hatırasına istinaden, Vecihi Hürkuş’un 
hayatını anlatan 5 dakikalık animasyon �lmi hazırladı.  Filmi izlemek için tıklayın.

4

https://www.youtube.com/watch?v=T56ComdZRqs


Temmuz ve Ağustos aylarında okumuş olduğumuz George Orwell’in “Hayvan 
Çi�liği” ve Stefan Zweig’in “Satranç” kitaplarının tahlillerini bursiyerlerimizle 
birlikte iki oturumda gerçekleştirdik.  Çevrim içi platformda sürdürdüğümüz 
kitap tahlilleri sayesinde bursiyerlerimiz okudukları kitapları farklı bakış 
açılarından değerlendirme fırsatı buldu.

BURSİYERLERİMİZLE BİRLİKTE
KİTAP TAHLİLİ YAPIYORUZ AĞUSTOS
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Bursiyerlerimiz, üniversite tercihi sürecinde olan yaklaşık 250 öğrenciye 3 gün boyunca gönüllü tercih 
rehberliği yaptı. Rehberlik kapsamında bursiyerlerimiz, alanlarına ve üniversitelerine dair mentorluk 
almak isteyen öğrenciler ile eşleşerek bilgi ve tecrübe paylaşımı yaptı, üniversiteye başlayacak öğren-
cilere yol gösterdi.

BURSİYERLERİMİZ
TERCİH REHBERLİĞİ YAPTI AĞUSTOS
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EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZA
GÖNÜLLÜLERİMİZDEN TAM DESTEK TEMMUZ-ARALIK

Bilim Atölyeleri Koordinatörlüğü’nün içerikleri, bursiyer 
ve gönüllülerimizden oluşan 66 kişilik bir ekip 
tarafından özenle hazırlanıyor. Farklı branşlardan 
üniversite öğrencileri ve mezunlardan oluşan ekiple-
rimizle birlikte atölye, kitap ve oyun içeriği geliştirme 
gibi birbirinden farklı projelerimizi çevrim içi 
toplantılarda buluşarak sürdürüyoruz.



BURSİYERLERİMİZ
AKRANLARINA EĞİTİM VERİYOR TEMMUZ-ARALIK

T3 Vakfı Akran Eğitimi Programı kapsamında bursiyerlerimiz, yetkin 
oldukları alanlarda akranlarına eğitim vermeye devam ediyor. Her 
ay gerçekleştirdiğimiz eğitimler kapsamında bursiyerlerimiz, 
Temmuz ayından bu yana Finansal Okuryazarlık, Astro 
Fotoğrafçılık, Etkili CV Hazırlama, Akıllı Şehir ve Şehir Yaşamını 
Kolaylaştıran Teknolojiler, Sosyal Girişimcilik, Dijital İçerik Üretimi 
gibi birbirinden farklı 9 konu başlığında akranlarına çevrim içi 
platformda eğitim verdi, soru-cevap ve fikir alışverişi seansları 
sayesinde öğrendiklerini pekiştirdi.

8



9

BURSİYERLERİMİZ
SPOR VE SANAT DOLU YAZ KAMPINDA BİR ARAYA GELDİ AĞUSTOS 

Ke�en Kamp Alanı'nda 10-13 Ağustos tarihleri arasında 36 bursiyerimizin katılımıyla erkek 
kampı, 24- 27 Ağustos tarihleri arasında ise 22 bursiyerimizin katılımıyla kız kampı 
gerçekleştirdik.

Pandemi koşullarına uygun önlemleri alarak düzenlediğimiz 3 günlük kamplar süresince bursi-
yerlerimiz okçuluk ve badmintondan su sporlarına, el sanatlarından doğa yürüyüşüne  kadar 
birbirinden farklı etkinlikler sayesinde doğayla iç içe ve günlük hayatın stresinden uzak bir 
ortamda sosyalleşme imkanı buldular. 
 
Vakıf Müdürümüz Ömer Kökçam ve koordinatörlerimiz, bursiyerlerimizi kamp alanında ziyaret 
ederek Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğumuzun konu edildiği bir panel gerçekleştirdi.



Deneyap Türkiye projesinin ikinci faz çalışması kapsamında 18 ilde açılan 
atölyelerimizde eğitim alacak öğrencilerimizi belirledik. Yazılı sınavı başarıy-
la geçip uygulama sınavına girmeye hak kazanan öğrenciler için Adıyaman, 
Afyonkarahisar, Antalya, Ağrı, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Ispar-
ta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Malatya, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, 
Tokat ve Yozgat olmak üzere 18 ilde pandemi sürecine ilişkin tüm önlemler 
alınarak “Deprem” konulu uygulama sınavı gerçekleştirildi.

15-16 Ağustos tarihlerinde eş zamanlı olarak 18 ilde gerçekleştirilen uygula-
ma sınavında öğrenciler, sınav esnasında depreme dayanıklı olacak şekilde 
inşa ettikleri bina projelerini, jüri üyelerine sundu. 

ÖĞRENCİLER, UYGULAMA SINAVINDA
DEPREME DAYANIKLI BİNA İNŞA ETTİ 15,16 AĞUSTOS
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Bilim Üsküdar çevrim içi eğitimlerimiz devam ederken Bilim Üsküdar 
Yaz Okulu ile bilim merkezimizin kapılarını çocuklarımıza açtık. Pan-
demi sürecine uygun tedbirler kapsamında planladığımız Yaz Okulu 
programında Ağustos ayı boyunca 77 öğrenci misa�rimiz oldu. 

Tek kullanımlık malzemelerin kullanıldığı, sosyal mesafeye uygun olacak 
şekilde dizayn edilmiş ve normal sınıf kapasitesinin çeyreği kullanılacak 
şekilde planlanan Yaz Okulu programında öğrencilerimiz hem eğlendi 
hem öğrendi. 

BİLİM ÜSKÜDAR
YAZ OKULUNDA BİLİMSEL KEŞİF SERÜVENİ 10-29 AĞUSTOS
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Bilim Türkiye projesi kapsamında  
Gaziantep, Erzurum ve İstanbul’da 
ilgili belediyelerin Vakfımızın 
destekleriyle kurduğu bilim mer-
kezlerinde eğitim verecek eğitmen-
leri belirledik. 

Öğrenci merkezli ve sorgulama 
temelli atölye eğitimlerinde eğitim 
verecek eğitmenleri belirleme 
sürecinde çevrim içi platformda 
mülakat görüşmeleri gerçekleştir-
dik.

Nihai değerlendirmeler sonucu 40 
başarılı aday, içerik ve müfredat 
konularında gönüllü danışmanlık 
sağladığımız Bilim Türkiye atölye-
lerinde eğitmen olmaya hak 
kazandı.

BİLİM TÜRKİYE
EĞİTMENLERİ
BELLİ OLDU AĞUSTOS-KASIM
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BİLİM ÜSKÜDAR İLE
UZAKTAN EĞİTİM, YAKINDAN İLGİ TEMMUZ-ARALIK 

Pandemi sürecinde çocuklar evlerinde de öğrenmeye devam edebilsin 
ve eğitimlerimizden Türkiye’deki her çocuk faydalanabilsin diye Ha-
ziran ayında düzenlemeye başladığımız ücretsiz çevrim içi eğitimle-
rimiz tüm hızıyla devam ediyor. 

Temmuz ve Aralık ayları arasında düzenlediğimiz çevrim içi eğitimler 
kapsamında 6-14 yaş grubundaki yaklaşık 2000 öğrencimiz tasarım ve 
doğa bilimlerinden matematiğe, teknolojiden astronomiye doğru bilim 
dolu bir yolculuğa çıktı.

34 farklı başlıkta gerçekleşen eğitimler süresince eğitmenlerimize 
merak dolu sorular sorma fırsatı bulan bilimseverler, okullarından ayrı 
kaldıkları pandemi sürecini eğlenerek ve öğrenerek geçirme fırsatı 
buldu.
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BİLİM ÜSKÜDAR
ÇEVRİM İÇİ ATÖLYELERİNDEN GERİYE KALANLAR TEMMUZ-ARALIK

Çevrim içi eğitimler süresince velilerimizden geri bildirim 
almayı ihmal etmedik. Velilerimiz, geri bildirimlerine ek olarak 
öğrencilerimizin derslerin sonunda yapmış olduğu çalışmaların 
ve öğrencilerimizin hevesle ders dinlerken çekilen fotoğraflarını 
da bizlerle paylaştı.
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Bilim Seferberliği projesini hayata geçiren sosyal girişim ekibiyle Bilim Üsküdar olarak iş birliği 
çalışmalarımız devam ediyor. 

Bilim Üsküdar çevrim içi atölyelerinde eğitim alan öğrencilerimiz, öğrendiklerini bir video 
haline getirip deney videoları paylaşımı için geliştirilen bir mobil uygulamaya yükleyerek uygula-
mayı kullanan diğer akranlarıyla paylaştı. En iyi videoyu çeken 10 öğrencimiz, Robotik Sanat Kiti 
kazandı.

ÇEVRİM İÇİ ATÖLYELERE
KATILAN ÖĞRENCİLERİMİZ HEDİYELERİNE KAVUŞTU 15 AĞUSTOS-15 EYLÜL
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TEKNOFEST 2020 kapsamında düzen-
lenen teknoloji yarışmalarına katılmak 
isteyen takımların hazırladığı raporlar, 
alanında uzman akademisyenler ve 
ekipler tarafından detaylı bir şekilde 
incelenerek �nal aşamasına hak 
kazanan takımlar açıklandı.

Takımlar, pandemiye rağmen çalışma-
larına evde devam ederek projelerini 
çevrim içi ortamlarda  geliştirmiş ve 
dönemin tüm zorlu şartları altında 
prototip ve ürünlerini hazır hale getire-
bilmişti.

Süreç sonunda Milli Teknoloji Hamlesi 
yolunda hızla çalışmalarına devam eden 
takımlardan rapor aşamalarını başarıyla 
geçen takımlar, �nalist olarak yarışmaya 
hak kazandı.

TEKNOLOJİ
YARIŞMALARINDA
FİNALİST TAKIMLAR
BELİRLENDİ
15 AĞUSTOS
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TEKNOFEST’e 46 gün kala sosyal medya hesaplarımızda yürüt-
meye başladığımız geri sayım kampanyası ile hem 
TEKNOFEST’in nabzını tüm Türkiye ile birlikte tuttuk hem de 
Sualtı Sistemleri’nden Jet Motor Tasarım’a, Roket’ten Model 
Uydu’ya kadar 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışma-
larına dair bilgi paylaşımı yaptık.  

SOSYAL MEDYADA TEKNOFEST 2020’YE
GERİ SAYIM HEYECANI! AĞUSTOS,EYLÜL
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Bilim Üsküdar’ın farklı temalardaki atölye eğitim programları ve dolu dolu etkinlikleri, Bilim Türkiye 
projesi ile birlikte tüm Türkiye’ye yayılıyor. T3 Vakfı olarak başlattığımız Bilim Türkiye Projesi;  Erzu-
rum, Gaziantep ve İstanbul’da ilgili belediyelerin Vakfımızın destekleriyle kurduğu bilim merkezleri ile 
adım adım büyüyor. 

Bilim Türkiye, 6-14 yaş grubu çocuklara teknoloji ve matematikten doğa bilimlerine, astronomiden 
tasarıma 5 farklı atölye eğitimi imkanı, Planetaryum ve sergi alanı ile birbirinden eğlenceli eğitim 
içerikleri sunuyor. 

Bilim Türkiye projesi kapsamında içerik ve müfredat konularında gönüllü danışmanlık sağladığımız 7 
Bilim Türkiye atölyesi açıldı. Gaziantep’te açılan Bilim Şahinbey ve Bilim Şehitkâmil atölyelerinde 20 
Ekim itibariyle yüz yüze eğitim başladı. 

Bilim Türkiye projemizle binlerce çocuk, uygulamalı atölye eğitimlerinden faydalanacak ve yetenekle-
rini keşfedecek.

BİLİM TÜRKİYE PROJESİ
BÜYÜYOR!
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BİLİM TÜRKİYE EĞİTMENLERİ
TEKNİK VE PEDAGOJİK EĞİTİM ALDI (Eylül-Aralık) 

19

Bilim Türkiye kapsamında Doğa Bilimleri, Matematik, Teknoloji, 
Astronomi ve Tasarım Atölyelerinde eğitmenlik yapacak tüm eğitmenlere 
başlangıçta pedagojik ve teknik eğitimden oluşan iki aşamalı bir eğitim 
verilmektedir. 

Bu kapsamda Gaziantep, Erzurum ve İstanbul’daki Bilim Türkiye atölyele-
rinde görev yapacak eğitmenler, çevrim içi platformda ve atölyelerde 
uzman akademisyenler tarafından verilen eğitimlere katıldı. Eğitimlerin 
sonunda süreçler hakkında bilgilendirme toplantıları ve soru cevap 
seansları yapıldı. 

Eğitmen eğitimlerine ek olarak Bilim Türkiye eğitmenlerine T3 Vakfı 
Uzaktan Eğitim Sistemi’ni tanıtmak üzere ha�alık eğitimler düzenledik. 



18 ilde Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim alacak öğrencileri belirlemek 
için gerçekleştirdiğimiz iki aşamalı sınavlar sonucunda eğitim almaya hak 
kazanan öğrenciler belli oldu.

Yazılı sınava giren 65.168 adaydan ilk aşamayı geçen 6680 aday, uygulama 
sınavına girmişti. Yazılı ve uygulama sınav sonuçları dikkate alınarak yapılan 
değerlendirmeler sonucunda 3680 aday, Deneyap Teknoloji Atölyelerinde 
eğitim almaya hak kazandı.

Eğitim almaya hak kazanan tüm öğrencilerimizin kayıt işlemleri tamam-
landı. 

GELECEĞİN TEKNOLOJİ YILDIZLARI
BELLİ OLDU 7 EYLÜL

20



T3 Girişim Merkezi olarak desteklediğimiz Trexo Inovasyon 
girişimi, sinema ve televizyon alanında kullanıcıların 
ihtiyaçları doğrultusunda pazara yenilikçi, uluslararası 
marketlerde kabul edilebilir nitelikte ve kalitede ürünler 
tasarlayıp endüstriyel ürün haline getirerek uluslararası 
pazara sunmak amacıyla geliştirilen Trexo Wheels ürünü ile 
ABD Kickstarter’da kitlesel fonlamaya çıktı ve dünya gene-
linde 916 kişiden $365.700 destek topladı.

T3 GİRİŞİM MERKEZİ OLARAK DESTEKLEDİĞİMİZ
TREXO WHEELS, KICKSTARTER’DA KİTLESEL FONLAMAYA ÇIKTI
8 EYLÜL-8 EKİM
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Deneyap öğrencilerimiz Yiğit Alp Elmas, Mehmet Ali Peker ve öğretim görevlisi Furkan Kınlı 
tarafından hayata geçirilen T-Fashion, 2 milyon dolar değerleme ile ilk yatırımını aldı. Yapay zeka 
tabanlı moda trend tahminleri sunan T-Fashion’ın macerası, Yiğit Alp Elmas ve Mehmet Ali Peker’in 
Deneyap Teknoloji Atölyelerinde bir araya gelip takımlarını kurmalarıyla başladı. 2017 yılında henüz 
lise öğrencisiyken Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim almaya başlayan Yiğit Alp Elmas ve 
Mehmet Ali Peker ekibiyle birlikte TEKNOFEST 2018 kapsamında düzenlenen Yapay Zeka 
Yarışması’na katılarak birinci olmuştu.

Ardından T3 Girişim Merkezi’nden mentorlük, o�s ve network desteği almaya başladılar. Yiğit Alp 
Elmas, Mehmet Ali Peker ve Furkan Kınlı tarafından kurulan T-Fashion, geçtiğimiz sene 
TEKNOFEST 2019 kapsamında düzenlenen Take O� Uluslararası Girişim Zirvesi’nde yerli girişimler 
arasında birincilik, global girişimler arasında ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Dereceye giren 
diğer girişimlerle birlikte San Francisco'da “İş Hızlandırma Kampı”na katıldılar. Halihazırda T3 
Girişim Merkezi’nden mentorluk, o�s ve network desteği almaya devam eden gençler 2 milyon dolar 
değerlemeli, yapay zeka tabanlı “T-Fashion” ile dünya moda endüstrisine Türkiye’nin imzasını atarak 
global bir başarı elde ettiler.

DENEYAP ÖĞRENCİLERİMİZİN GİRİŞİMİ
İLK YATIRIMINI ALDI  15 EYLÜL
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Marka DNA’sına Göre Milyonlarca Paylaşımı Analiz Ediyor

T-Fashion, müşterilerinin doğru moda ürününü doğru zamanda üretmesi ve satın 
alması için firmalara özelleştirilmiş moda analizleri ve trend öngörüleri sunuyor. 
Firmaların kendine has hedef kitlesi ve marka DNA’sını göz önünde bulundurarak 
sosyal medya üzerinden milyonlarca paylaşımı analiz ediyor. Analiz ettiği her bir 
fotoğrastan yaş, cinsiyet, lokasyon, kıyafet, stil, renk ağırlıkları gibi yüze yakın 
özelliği yapay zeka ile algılıyor. Elde edilen veriler doğrultusunda gelecek yıl 
içerisinde nelerin trend olacağı, markanın hedef kitlesinin hangi tür ürünlere daha 
çok ilgi göstereceği gibi öngörüleri platformunda müşterilerine sunuyor.
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Usta Eğitimleri Serisi kapsamında çevrim içi platformda bursiyerlerimize yönelik yapay zeka eğitim-
leri düzenledik. Yapay zekanın tarihçesinden derin öğrenme ağlarına, yapay sinir ağlarından makine 
öğrenmesine uzanan birçok konuda alanında uzman akademisyenler tarafından verilen eğitimler 
kapsamında bursiyerlerimiz, konuları ustasından öğrendi. 

Beş ha�a süren eğitimlerin ardından düzenlediğimiz Usta Seminerleri kapsamında Turkcell Yapay 
Zeka Yöneticisi Caner Çanak ve Baykar Yapay Zeka ve Yazılım Birim Lideri Tolga Büyükyazı çevrim 
içi platformda konuğumuz oldu, bursiyerlerimiz ile tecrübelerini paylaştılar. 

USTA EĞİTİMLERİ SERİSİ İLE
BURSİYERLERİMİZ KONULARI USTASINDAN ÖĞRENDİ EYLÜL,EKİM
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Düzenlediğimiz çevrim içi toplantılarda Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim alan öğrencilerimi-
zin velileriyle bir araya geldik. 

Yeni açılan atölyelerimizde eğitim görmeye başlayan öğrencilerimizin velileri ile tanıştık. Vakıf 
Müdürümüz Ömer Kökçam'ın ve 5840 velimizin katılımlarıyla gerçekleşen toplantılarda Deneyap 
Türkiye projemizi, eğitim süreçlerini anlattık ve velilerimizin öneri niteliğindeki �kirlerini dinleyerek 
değerlendirmeye aldık. 

VELİLERİMİZLE İLETİŞİMDE KALMAYA
DEVAM EDİYORUZ EKİM-ARALIK
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GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİMİZ
TAMAMLANDI
T3 Girişim Merkezi olarak girişimciliğe ilgisi olan 50 lise ve üniversite öğrencisi için başlat-
mış olduğumuz Girişimci Adayları Burs Programı kapsamında çevrim içi platformda düzen-
lediğimiz girişimcilik eğitimleri tamamlandı.

Ömer Muratlı: “Girişimciler İçin Devlet Destekleri”, 
“KOSGEB İleri Girişimcilik Destekleri” 
18 TEMMUZ, 22 AĞUSTOS

Temmuz ve Ağustos ayı eğitimlerini “Girişimciler İçin Devlet 

Destekleri” ve “KOSGEB İleri Girişimcilik Destekleri” konuları 

üzerine gerçekleştirdik. Eğitmenimiz Ömer Muratlı, T3 girişimcile-

rine hangi aşamada hangi devlet desteklerine başvurabilecekleri 

konusunda bilgiler verdi.

Kübra Kılıç: “Girişimciler İçin Patent Eğitimi”
8 AĞUSTOS

Ağustos ayı eğitimi “Girişimciler İçin Patent Eğitimi” 

üzerine Türk Patent Kurumu’ndan Kübra Kılıç 

tarafından gerçekleştirildi.  T3 girişimcileri eğitim 

kapsamında patent başvuru süreçlerine dair merak 

ettikleri soruların yanıtlarını buldu.
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Atakan Karataş: “Girişimciler İçin Hukuk”
17 EKİM

Ekim ayı eğitimini “Girişimciler İçin Hukuk” konusu 

üzerine gerçekleştirdik. Eğitmenimiz Atakan Karataş; 

girişimciler için ihtiyaç duyulan şirket kuruluşu, 

ortaklık sözleşmeleri ve yatırım sözleşmeleri 

konularında T3 girişimcilerini aydınlattı.

Devrim Ekmekçi: “Dijital Pazarlama ve Growth Hacking” 
21 KASIM

Kasım ayı eğitimini Devrim Ekmekçi “Dijital Pazarlama ve Growth 

Hacking” üzerine gerçekleştirdi. Eğitmenimiz dijital pazarlamanın 

temel unsurlarından bahsederek “growth hacking” stratejilerini bu 

temel üzerine kurmaları gerektiğini anlattı. 
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T3 Girişim Merkezi olarak 
girişimciliğe ilgisi olan 50 lise ve 
üniversite öğrencisi için Ocak 
ayında başlatmış olduğumuz 
Girişimci Adayları Burs 
Programı Aralık ayı itibariyle 
tamamlandı.

Girişimci Adayları Burs 
Programı kapsamında girişimci 
adaylarımız; girişimcilik eğitim-
leri, kitap tahlilleri, �rma ziyaret-
leri, seminerler ve usta görüşme-
leriyle Milli Teknoloji Hamlesi 
yolunda dolu dolu bir yıl geçirdi.

21 girişimci adayımız ise kendi 
girişim projeleri üzerinde aktif 
olarak çalışmaya başladı.

T3 GİRİŞİMCİLERİ
12 AYLIK
PROGRAMINI
TAMAMLADI
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Toplumun tamamında Milli Teknoloji Hamlesi konusunda farkındalık oluşturmak, yetenekli ve potan-
siyel sahibi gençlerimizi desteklemek ve Milli Teknoloji Hamlesi heyecanını tüm Türkiye’ye yayabilmek 
için 2018 yılından beri Vakfımızın ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücülüğünde; Türki-
ye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin 
destekleriyle düzenlediğimiz TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ni bu yıl Milli 
Mücadele'nin Gazi şehri Gaziantep'te gerçekleştirdik. Pandemi koşullarına uygun tüm önlemleri alarak 
düzenlediğimiz festival kapsamında 84 ülke ve 81 ilden 100.000 gencin başvuru yaptığı 21 farklı kate-
gorideki teknoloji yarışmaları, 1 Eylül itibariyle başladı.

Tuz Gölü’nde Roket Yarışması ve Körfez’de E�ciency Challenge Elektrikli Araç Yarışması ile başlayan 
heyecan fırtınası; Robotaksi Binek Otonom Yarışması ile Bilişim Vadisi’nde, İnsansız Hava Aracı 
Yarışması ile Alleben Göleti’nde, Model Uydu Yarışması ile Tuz Gölü’nde, İnsansız Sualtı Sistemleri 
Yarışması ile Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu’nda, İnsanlık Yararına Teknoloji, Çevre ve Enerji 
Teknolojileri, Eğitim Teknolojileri, Akıllı Ulaşım, Tarım Teknolojileri, Biyoteknoloji İnovasyon, 
Helikopter Tasarım, Jet Motor Tasarım, Uçan Araba Tasarım, 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma 
Projesi ve Sürü İHA Simülasyon Yarışmaları ile Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde, Hack Zeugma, 
Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması ve ISIF20 ile çevrim içi platformda olmak üzere 21 farklı kate-
gorideki teknoloji yarışmaları ile 27 Eylül’e kadar sürdü.

TEKNOFEST TEKNOLOJİ YARIŞMALARI HEYECANI

1 EYLÜL İTİBARİYLE BAŞLADI
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Roketler Ateşlendi, TEKNOFEST Heyecanı Başladı
1-13 EYLÜL

Türkiye’nin ayakları yere basmayan tek festivali TEKNOFEST, 

Tuz Gölü’nde Roketsan ve TÜBİTAK Sage’nin yürütücülüğünde 

düzenlenen Roket Yarışması ile başladı. Gözü yükseklerde olan 

gençler, tasarlayıp ürettikleri roketleri önce tasarladılar, 

ürettiler sonra alçak, orta ve yüksek irtifada fırlattılar. 

Elektrikli Araçlar Önce Körfez Pisti’nde Ardından İstanbul 
Park’ta Yarıştı 1-6 EYLÜL

TEKNOFEST 2020 kapsamında İzmir Körfez Pisti’nde TÜBİTAK 
yürütücülüğünde düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç 
Yarışması, heyecanlı görüntülere sahne oldu. Alternatif enerjilerle 
araçlar üretmeyi amaçlayan yarışmada takımlar ürettikleri araçlarla 
Elektromobil ve Hidromobil kategorilerinde yarıştı.

Yarışın sonrasında ülkemizin F1 lisanslı tek yarış pisti olan Intercity 
İstanbul Park’ta özel bir yarış düzenlendi. Yarışa katılan Sanayi ve 
Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, bundan sonraki senelerde
yarışın İstanbul Park’ta düzenleneceğinin müjdesini de verdi.
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Geleceğin Otonom Araçları Bilişim Vadisi’nde Boy Gösterdi  
7-10 EYLÜL

TEKNOFEST 2020 kapsamında ülkemizde otonom araç teknoloji-
lerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla Bilişim Vadisi, TÜBİTAK 
ve Havelsan’ın yürücülüğünde düzenlenen Robotaksi Binek Otonom 
Yarışması, heyecanlı görüntülere sahne oldu. Takımların tasar-
ladığı otonom araçlar, trafik işaretleri ve trafik lambaları içeren bir 
parkurda, otonom bir şekilde görevlerini tamamlamak için 
mücadele etti.

İHA’lar Gaziantep Semalarında Milli Teknoloji 
Hamlesi İçin Yarıştı  15-20 EYLÜL

TEKNOFEST 2020 kapsamında TÜBİTAK yürütücülüğünde 
düzenlenen İHA yarışması Gaziantep Alleben Göleti’nde 
düzenlendi. Liselerarası ve Uluslararası olmak üzere 2 
ayrı alanda gerçekleştirilen yarışmalarda takımlar, Sabit 
Kanat ve Döner Kanat kategorilerinde hünerlerini 
sergiledi. 
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Geleceğin Sualtı Araçları Gaziantep Olimpik Yüzme 
Havuzu’nda Yarıştı  23-26 EYLÜL

TEKNOFEST 2020 kapsamında ASELSAN yürütücülüğünde 
düzenlenen İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması, Gazian-
tep Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirildi. Takımlar, 
temel ve ileri olmak üzere iki kategoride geleceğin sualtı 
teknolojilerini geliştirmek için tasarladıkları araçlarla 
kıyasıya mücadele etti.
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TEKNOFEST 2020’de Model Uydular Roketle Buluştu
16-20 EYLÜL 

TEKNOFEST 2020 kapsamında TÜRKSAT yürütücülüğünde 
gerçekleştirilen Model Uydu Yarışması’nda, özgün olarak 
geliştirilen model uydular önceki senelerde drone ile 
uçurulurken bu sene roketle fırlatıldı.  Takımlar, bir uzay 
sisteminin tasarımından fırlatılmasına kadarki tüm 
süreçlere dair tecrübe sahibi olurken, model uydular 
birbiriyle yarıştı.



FESTİVAL BAŞLADI, GAZİANTEP SOKAKLARI
MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ COŞKUSUNU DOYASIYA YAŞADI  24 EYLÜL

TEKNOFEST 2020’nin açılış töreninde yarışmacılarımız ve paydaşlarımızla kortej yürüyüşü 
gerçekleştirdik. Kortejin Gaziantep Panorama Müzesi’nden Gaziantep Kalesi’ne yürüyüşü 
sonrasında gerçekleştirilen törende, genç yarışmacılarımız Türk bayrağını göndere çekerken, 
Türk Yıldızları gökyüzüne kalbimizi bıraktı.
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TEKNOFEST UÇUŞ GÖSTERİLERİYLE
GAZİANTEP HALKINA ÖZEL ANLAR YAŞATTI 24-27 EYLÜL

TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen uçuş 
gösterileri, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. 
Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, EGM ve Jandarma 
üzüm salkımı uçuşları, Red Bull gösteri uçuşu ve 
ATAK Helikopteri, Gaziantep semalarına 
TEKNOFEST’in imzasını bıraktı.
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DENEYAP TAKIMLARININ PROJELERİ
TEKNOFEST’TE GELECEK İÇİN YARIŞTI 24-27 EYLÜL 

Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim gören öğrencilerimiz 
TEKNOFEST kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmalarına katıldı. 
Deneyap öğrencilerimizden oluşan 16 takım TEKNOFEST’te �nalist 
olarak yarışırken, 3 takım ödül aldı. 
•  Halley’in Çırakları takımı, Roket Yarışması’nda Tuz Gölü’nde gökyüzüne      
    imza atmalarının ardından Alçak İrtifa kategorisinde En İyi Takım Ruhu  
    ödülününün sahibi oldu. 
•  Tekno Dahiler takımı, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması’nda insanlık 
    yararına geliştirdikleri projeleri ile Sosyal İnovasyon kategorisinde ikinci 
    oldu. 
•  MFL Sci&Tech takımı, Tarım Teknolojileri Yarışması’nda tarım alan- 
    larında işletme maliyetlerini düşürmek ve daha verimli hale getirmek   
    için geliştirdikleri projeleri ile En İyi Sunum ödülünün sahibi oldu. 
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Vakfımız ve girişimcilerin ortak çalışması olan ve milli mühendislik kaynakları kullanılarak geliş-
tirilen Deneyap Elektronik Geliştirme Seti’nin lansmanını, TEKNOFEST 2020 Gaziantep kapsamında 
Yönetim Kurulu Başkanımız Haluk Bayraktar’ın sunumuyla gerçekleştirdik. 

Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti ile ilişkili konuların altyapısını aktarmak ve belirli 
yapay zeka algoritmalarını çalıştırmak amacıyla geliştirilen Deneyap Elektronik Geliştirme Kartı; 
muadillerine göre boyut, uyarlanabilirlik ve teknik kabiliyetler bakımından birçok üstün özelliğe 
sahip. 

YERLİ VE MİLLİ:
DENEYAP ELEKTRONİK GELİŞTİRME SETİ  25 EYLÜL
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TEKNOFEST 2020’nin üçüncü gününde Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan, teknoloji 
yarışmalarının kazananlarına birincilik ödüllerini takdim etti. Takımlar ile sohbet ederek çeşitli 
kategorilerde gerçekleşen teknoloji yarışmalarına ait projelerin yer aldığı sergi alanını gezdikten sonra 
festival alanında konuşmasını gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan; “Bin 
yıldır bu toprakları vatanımız kılmak uğrunda canlarını ortaya koyan ecdadımız, onca fedakarlığı 
sizin bugün ve gelecekte göstereceğiniz başarılar için yapmıştır. Her birinizden bu anlayışla eğiti-
minize, çalışmalarınıza, geleceğinize dört elle sarılmanızı istiyorum. Biz kurduğumuz güçlü altyapıyla, 
verdiğimiz desteklerle, sağladığımız fırsatlarla, TEKNOFEST gibi platformlarla sizin yanınızda 
olmaya devam edeceğiz. Sizlere destek olmakta kararlıyız. Eksikler varsa tamamlarız, hatalar varsa 
düzeltiriz. İhtiyaçlar varsa gideririz. Engeller varsa kaldırırız. Yeter ki siz hayallerinizi gerçeğe 
dönüştürmek için mücadele etmekten, gayret göstermekten, emek vermekten vazgeçmeyin.” diyerek 
gençlere moral ve motivasyon verdi.

CUMHURBAŞKANIMIZ SN. RECEP TAYYİP ERDOĞAN
TEKNOFEST’TEYDİ  26,27 EYLÜL
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Cumhurbaşkanlığımızın ilk 100 günlük İcraat Programı çerçevesinde hayata geçen Deneyap Türkiye 
projesi kapsamında açılan 30 Deneyap Teknoloji Atölyesinin kurdele kesimi TEKNOFEST’te
gerçekleşti. 

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 şehire eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği canlı 
bağlantılar ile Deneyap Teknoloji Atölyelerinin açılışı yapıldı. 12 ilde bulunan Deneyap Teknoloji 
Atölyelerinin sayısı 2020 yılı itibariyle açılan 18 yeni atölye ile birlikte 30’a ulaştı.

30 DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYESİNİN
AÇILIŞI TEKNOFEST’TE YAPILDI  26 EYLÜL
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Gaziantep’te düzenlenen TEKNOFEST; gurur, coşku ve heyecan dolu günlerin ardından sona erdi. 
Vakfımızın ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücülüğünde; Türkiye’nin önde gelen 
teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin destekleriyle düzenlenen 
festivale üçüncü yılında milli mücadelenin gazi şehri Gaziantep ev sahipliği yaptı. İlk yılında 550.000, 
ikinci yılında ise 1.720.000 ziyaretçisiyle rekor kıran ve bu yıl pandemi nedeniyle ziyaretçiye kapalı 
olarak gerçekleştirilen festival, milyonlar tarafından ekranları başından ve dijital platformlardan 
ilgiyle takip edildi.

21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına 81 il ve 84 ülkeden; ilkokul seviyesinden 
ortaokul, lise, üniversite, lisanüstü ve mezun seviyesine kadar 20.197 takım, 100 bin genç başvuruda 
bulundu. Başvurular arasından 5000 �nalistin belirlendiği yarışmalarda gençler kıyasıya mücadele 
etti.

Aralarında 100 üniversite, 28 lise, 9 ortaokul takımının bulunduğu 149 takım ödüllerine kavuştu. 
Takımlara toplamda 3 milyon TL’den fazla ödül verildi.

TEKNOFEST 2020
MUHTEŞEM FİNALİYLE SONA ERDİ 26-27 EYLÜL
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Selçuk Bayraktar TEKNOFEST’i İstanbul’a Gururla Uğurladı

Kapanış konuşmasını sahnede gençlerle birlikte yapan 
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Mütevelli Heyeti 
Başkanımız Selçuk Bayraktar: ‘‘Gençlere, TEKNOFEST heye-
canını kalbinde hisseden, gönlünü veren, emek veren herkese 
teşekkür ediyoruz. TEKNOFEST’i TEKNOFEST yapan, bizden 
desteğini ve ilgisini esirgemeyen milletimize, güzel ev sahipliği 
için Gaziantep’e çok teşekkür ediyoruz. 2021’de İstanbul’da 
görüşmek üzere.’’ ifadelerini kullandı.
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TEKNOFEST 2020 Gaziantep’te muhteşem �naliyle sona erdikten sonra bursiyerlerimiz, vakfımızın 
düzenlediği tarihi Halfeti gezisi ile TEKNOFEST’in tatlı yorgunluğunu geride bıraktı.

Vakıf çalışanlarımız, bursiyerlerimiz ve Vakıf Müdürümüz Ömer Kökçam’ın katılımıyla gerçekleşen 
Halfeti gezisi, TEKNOFEST müziği ve yöresel müzikler eşliğinde doğal güzelliklere doyduğumuz tekne 
turu ile başladı. Tekne turunun ardından hep birlikte yemekler yendi. Drone ile çekildiğimiz veda 
videosu ile güzel hatıralar biriktirdiğimiz bu kadim şehre veda ettik. 

BURSİYERLERİMİZLE TEKNOFEST’İ
UĞURLADIKTAN SONRA HALFETİ’Yİ GEZDİK 28 EYLÜL
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T3 VAKFI BURSİYERLERİNİN
GÖZÜNDEN TEKNOFEST

TEKNOFEST 2020 tohumumuzdan uydumuza kadar yerli bir 
ülkenin başlangıcını temsil ediyor benim için. Tarım 
yarışmasından model uyduya kadar her alanda ilkokuldan 
üniversite mezununa kadar her gencin özveri ile bu ülkeye 
bir şey katmaya çalıştığının simgesidir. TEKNOFEST’te 
kaybeden yoktur. Dereceye giremeyen kimsenin mutsuz 
gitmediği, firmaların her projeye destek olduğu bir 
festivaldir. TEKNOFEST, bu ülkenin kaç yıldır süregelen 
Milli Teknoloji Hamlesi’nin doğum sancısını sona erdiren 
bir projedir.
Ahmet Receb Demirel / T3 Gönüllü'20
Sakarya Üniversitesi / Makine Mühendisliği 

Milli Teknoloji Hamlesi’nin yeni neferlerinin 
desteklendiğini görmek beni fazlasıyla 
gururlandırdı. O atmosferin içerisinde 
bulunmak, organizasyonda pay almak 
benim için çok değerliydi. Milli Teknoloji 
Hamlesi yolunda bir adım daha ileriye, iyi ki 
varsın TEKNOFEST!
Sergen Zorlu / T3 Gönüllü'20
Akdeniz Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği

TEKNOFEST, benim ve hepimiz için bir 
umut ışığı. Fırsat kapısı. Hayatım boyunca 
hep bir şeyleri daha iyi yapmaya çalıştım. 
TEKNOFEST’te içinde bulunduğum ortama 
kendimi ait hissediyorum. Çok daha 
önemli olan ise kendimi ev sahibi gibi 
hissediyor olmak. Bu işe gönül vermek.
Sena Akar / T3 Gönüllü'20
Çukurova Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Türkiye'de teknoloji geliştirecek olan 
potansiyeli tetikleyen bir oluşumdur 
TEKNOFEST. Normalde proje yapmak gibi 
bir düşüncesi olmayan binlerce gence 
"hadi kalk" diyen itici güçtür. Milli 
Teknoloji Hamlesi ateşleyici bir silahsa 
bunun tetiği TEKNOFEST'tir.
Şaika Şener  / T3 Girişimci Adayı'20 
İstanbul Medipol Üniversitesi / Biyomedikal 
Mühendisliği-Elektrik Elektronik Mühendisliği 

Ülkemizdeki paradigma dönüşümünün 
en somut hali. İnanç ve azim ile 
yoğrulan bir süreçte ülkemizin 
gençlerinin yarına olan inancını daha 
da artıran bir etkinlik. Bu ailede görev 
aldığım için kendimi çok şanslı 
hissediyorum.
Ramazan Petek / T3 Gönüllü'20 
Yıldız Teknik Üniversitesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
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TEKNOFEST, sadece ulusal değil uluslararası 
klasmanda da en büyüğü olduğunu hissettiren 
bir organizasyon. Türkiye'nin geleceğine dair 
umutlar taşıyor, umarım bundan 10 yıl sonra bu 
geleneğin ilk yıllarında benim de emeğim var 
diyerek geriye dönüp bakabilirim.
Yiğit Karataş
T3 Girişimci Adayı'20
Sabancı Üniversitesi / Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği

Benim için birikmiş emeklerin 
somut başarıya dönüştüğü, öğrettiği 
kadar eğlendirdiğine şahit olduğum 
festivaldi. Her anı dolu dolu geçen 
TEKNOFEST 2020, T3 Vakfı’nın bir 
parçası olduğumu içselleştirmemde 
diğerlerinden daha farklı bir 
organizasyon oldu.
Berfin Ece  / T3 Gönüllü'20
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Matematik 

Milli Teknoloji Hamlesi’nin güneşi 
durmadan, emin adımlarla ve 
güven veren bir yükselişle devam 
ediyor.
Muhammed Emin Kula
T3 Gönüllü'20
Erzurum Atatürk Üniversitesi 
Makine Mühendisliği

Teknoloji alanında bağımsızlığımızı 
kazanacağımız surdaki gedik 
taşıdır TEKNOFEST.
Ali Gözükara
T3 Girişimci Adayı'20
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Elektrik Elektronik Mühendisliği

TEKNOFEST, ülkemizin geleceğin 
girişimcilerine ve teknolojilerine 
kapı açan fütüristik bir organi-
zasyon.
Yunus Kaleli
T3 Eğitmen-Mentor'20
Beykent Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Ülkemize refah ve kurtuluşu 
getirecek kişileri destekleyen, 
alanında bir numaralı festival.
Görkem Yıldız
T3 Girişimci Adayı'20
Eskişehir Teknik Üniversitesi 
Endüstri Mühendisliği 

Alanda bulunan görevliler ve 
yarışmacılar yakın gelecekte 
Türkiye’nin önemli birer mühendis 
adayı ve gelecek Türkiye’nin 
mimarları.
Kubilay Sazan
T3 Gönüllü'20
İstanbul Teknik Üniversitesi
Uçak Mühendisliği

Farklı yaş gruplarından geleceği tasarlamaya 
gelmiş binlerce genç; tek festivalde aynı 
hedeste aynı yolda yürüdüğü yaşıtlarını görme 
fırsatı buldu hem de kendinin ne kadar 
değerli bir iş yaptığını bu organizasyonda 
kavramış oldu. Destek alan ekiplerde Milli 
Teknoloji Hamlesi'ne olan aidiyet duygularını 
geliştirdi.
Mehmet Sadettin Akalın 
T3 Girişimci Adayı'20 
Gazi Üniversitesi / Otomotiv Mühendisliği
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TEKNOFEST için Gaziantep’e gelen Sanayi ve Teknoloji 
Bakanımız Mustafa Varank, Mütevelli Heyeti Üyemiz 
ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Mehmet 
Fatih Kacır, Mütevelli Heyeti Başkanımız Selçuk 
Bayraktar ve Yönetim Kurulu Başkanımız Haluk Bay-
raktar Bilim Şahinbey ziyaretlerinde atölyeleri gezerek 
öğrencilerle sohbet etti. 

BİLİM ŞAHİNBEY’DE
MİSAFİRLERİMİZ VAR 24 EYLÜL
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Deneyap Teknoloji Atölyelerinde görev yapan 297 eğitmenimizle çevrim içi platformda 
toplantılar gerçekleştirdik. Deneyap Türkiye eğitim süreçleri, eğitim içerikleri ve eğitmenlerin 
sorumlulukları gibi konuların konuşulduğu toplantılar sonrasında eğitmenlerimizin sorularını 
cevapladık.

DENEYAP TÜRKİYE EĞİTMENLERİ İLE
SÜREÇ BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI YAPTIK 27-29 EKİM
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BİLİM ÜSKÜDAR’IN MERAKLI ÖĞRENCİLERİ İLE
HAFTA SONLARI BULUŞTUK KASIM

Kasım ayı boyunca ha�a sonları 6-14 yaş grubu öğrenci-
lere yönelik atölye eğitimleri düzenledik. Pandemi 
sürecine uygun tedbirler kapsamında planladığımız ha�a 
sonu eğitim programı kapsamında Kasım ayı boyunca 
200 öğrenci, misa�rimiz oldu. 

Tek kullanımlık malzemelerin kullanıldığı, sosyal mesa-
feye uygun olacak şekilde dizayn ettiğimiz ve normal 
sınıf kapasitesinin çeyreği kullanılacak şekilde plan-
ladığımız ha�a sonu eğitimlerinde karantina boyunca 
yüz yüze eğitimi özleyen öğrencilerimiz hem sosyalleşti 
hem de öğrendi. 
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Ders planı geliştiren gönüllü ekiplerimizin gelişimini önemsiyoruz. Hem dersler için öğretim mater-
yali tasarlamalarına fayda sağlayacak hem de hayatları boyunca kullanabilecekleri çeşitli platform veya 
programların kullanımı üzerine düzenli eğitimler organize diyoruz.

Kasım ayı içerisinde Bilim ve Teknoloji Kampüsü kapsamında Doğa Atölyesi ve İnsan Bilimleri ve 
Kimya Atölyesi için içerik geliştiren ekiplerimize Makey Makey eğitimi düzenledik. Algoritma, Kodla-
ma ve Program Geliştirme eğitimleri ve Makey Makey kiti ile geliştirilebilecek çeşitli uygulamalar 
hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra geliştirdiğimiz 2 farklı eğitsel oyunun kodları üzerinden 
çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bursiyer ve gönüllülerimizin seçilen bir oyunu en baştan kodlayarak 
kendi oyunlarını geliştirmeleriyle birlikte eğitimimizi tamamladık. 

BURSİYER VE GÖNÜLLÜLERİMİZİ
EĞİTİMLERLE DESTEKLİYORUZ KASIM
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Vakfımızın çalışmalarına katkı sağlayarak Milli Teknoloji Hamlesi’nin bir parçası olmak isteyen 
üniversite öğrencileri için Kasım ayında Milli Teknoloji Burs Programı başvurularını açtık. 

Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik olarak düzenlediğimiz program kapsamında 
2020 yılında 34 farklı şehir ve 76 farklı üniversiteden belirlediğimiz 350 bursiyerimiz ile birlikte 
çalışmıştık. 2021 Milli Teknoloji Burs Programı’na Gönüllü Burs Programı ve Eğitmen-Mentor Burs 
Programı için 54.136 başvuru aldık.

Milli Teknoloji Burs Programı kapsamında bursiyerlerimiz, vakfımızda yürütülen projelere destek 
sağlayarak koordinatörlüklerde aktif rol alma imkanı bulur, yetkin oldukları alanlarda Deneyap 
Teknoloji Atölyelerindeki öğrencilere eğitmenlik; Vakfımızın yarışmalar için desteklediği takımlara
ise mentorluk yaparak kişisel gelişimlerine katkı sağlarlar.

2021 MİLLİ TEKNOLOJİ BURS PROGRAMI İÇİN
BAŞVURULAR TAMAMLANDI KASIM
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Bilim Üsküdar, Bilim Şehitkamil, Bilim Şahinbey ve Bilim Gaziantep’te 
görev yapan eğitmenlerimizin katılımlarıyla, Bilim Türkiye kapsamında 
Türkiye’nin dört bir yanından herkesin ücretsiz olarak katılabileceği çevrim 
içi atölye eğitimleri veriyoruz. 

Kasım ayı itibariyle başlattığımız Bilim Türkiye çevrim içi eğitimleri 
kapsamında, 6-14 yaş grubundaki yaklaşık 1600 öğrencimiz tasarım ve doğa 
bilimlerinden matematiğe, teknolojiden astronomiye doğru bilim dolu bir 
yolculuğa çıktı.

BİLİM TÜRKİYE ÇEVRİM İÇİ EĞİTİMLERİYLE
TÜM TÜRKİYE’YE ULAŞIYORUZ
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Deneyap Teknoloji Atölyelerinde yüz yüze eğitime ara verdiğimiz süreçte Haziran ayından beri çevrim 
içi platformda eğitimlerimize devam ediyoruz. Deneyap İstanbul kapsamında 2017 ve 2018 grubu 
öğrencilerimiz Yapay Zeka ve Mobil Uygulama&Programlama eğitimlerini çevrim içi platformda 
tamamladı. 

DENEYAP EĞİTİMLERİMİZE
ÇEVRİM İÇİ PLATFORMDA DEVAM EDİYORUZ
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DENEYAP ÖĞRENCİLERİMİZDEN
ÖĞRETMENLERİMİZE HEDİYE 24 KASIM

Bu yıl 24 Kasım’da öğretmenlerimizin gününü kutlamak için Türkiye’nin dört bir yanındaki 
Deneyap öğrencilerimizden öğretmenin onlar için ne anlam ifade ettiğini kısaca söyledikleri bir 
video çekip bizlere iletmelerini istedik.

24 Kasım’da Deneyap Türkiye sosyal medya hesaplarımızdan tüm öğretmenlerimize hediye 
olarak paylaştığımız video ile öğretmenlerimizin yanında olamasak da yüzlerinde bir 
gülümseme olduk.

Deneyap öğrencilerimizle birlikte hazırladığımız videoyu izlemek için tıklayın.
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Bir yıl İstanbul’da bir yıl Anadolu’da düzenlenmesi planlanan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve 
Teknoloji Festivali, 2021 yılında 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 
gerçekleştirilecek. 

Festival hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ederken tüm paydaşlarımızın kurumsal iletişim sorumlu-
larıyla TEKNOFEST 2021 1. Kurumsal Temsilciler Koordinasyon Toplantısı ve yarışma yürütücü 
kurumlarımızla TEKNOFEST Yarışma Süreci Değerlendirme toplantıları gerçekleştirdik.

TEKNOFEST 2021 İÇİN
SÜREÇ DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR
15 ARALIK
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Pandemi sürecinden dolayı yüz yüze eğitimlere ara verdiğimiz bu süreçte eğitime devam etmek için 
Deneyap Türkiye projesi kapsamında Oryantasyon Eğitimleri düzenledik.

Deneyap Türkiye projesi kapsamında öğrencilerimize vereceğimiz 10 farklı eğitim başlığı ile ilgili 
alanlardaki akademisyen ve uzmanların katılımlarıyla çevrim içi eğitimlerimiz Aralık ayı itibariyle 
başladı.

İlk eğitimimiz Eskişehir Teknik Üniversitesi’nden Dr. Tolga Yılmaz, Dr. Engin Kapkın ve Dr. Gizem 
Hediye Eren’in katılımlarıyla Tasarım ve Üretim üzerine gerçekleşti. 

DENEYAP ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN
ORYANTASYON EĞİTİMLERİ DÜZENLEDİK 27 ARALIK
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Pandemi süreciyle birlikte geçilen uzaktan eğitim sisteminin 
ihtiyaçlarının karşılanması ve gelecekte yenilikçi ve etkin 
eğitim modellerinin yaygınlaştırılabilmesi için TEKNOFEST 
tablet bağışı kampanyası başlatıldı. 
Milli Teknoloji Hamlesi’ne gönül veren değerli TEKNOFEST 
2020 paydaşları ve ev sahipleriyle birlikte yürüttüğümüz 
kampanya kapsamında 85.000 tablet bilgisayar, ihtiyaç sahibi 
öğrencilere ulaştırılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı’na 
gönderildi.

TEKNOFEST TABLET BAĞIŞI İLE
GENÇLERİMİZİN EĞİTİMİNE DESTEK OLDU ARALIK

54



Bu yıl Gaziantep’te Vakfımızın ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücülüğünde 63 paydaş 
kurum ile birlikte düzenlediğimiz TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin başarıyla 
gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm emekçilerin hatırasına İstanbul Çekmeköy’de TEKNOFEST 
2020 Emekçiler Hatıra Ormanı’na 5000 �dan diktik.

TEKNOFEST 2020 EMEKÇİLERİ HATIRASINA
5000 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU ARALIK
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2020 Milli Teknoloji Burs Programı kapsamında vakfımızda görev alan bursiyerlerimizle dolu dolu bir 
yılı geride bıraktık.

12 ay boyunca 350 bursiyerimizle birlikte birbirinden güzel hatıralar biriktirdik. Bursiyerlerimiz; 
girişimcilik, bilim, teknoloji ve kişisel gelişim alanlarında birçok eğitim aldılar, Akran Eğitimi Programı 
kapsamında akranlarıyla yetkin oldukları alanlarda bilgi paylaşımı yaptılar, eğitmen-mentor olarak 
Deneyap Teknoloji Atölyelerinde öğrencilere eğitim verdiler, koordinatörlüklerimizde birçok projede 
görev aldılar, kamplara katıldılar, Bilim Üsküdar’da birbirinden farklı etkinliklerde buluştular… Dolu 
dolu geçirdiğimiz bir yılın sonunda güzel hatıralarımızı anımsadığımız ve birbirimize güzel 
dileklerimizi ilettiğimiz sene sonu etkinliğinde bursiyerlerimizle çevrim içi platformda buluştuk.

İki bursiyerimizin sunuculuğu ile gerçekleşen etkinliğimiz Vakıf Müdürümüz Ömer Kökçam’ın 
konuşmasıyla başladı. Ardından tüm T3 Vakfı ailesi üyelerinden, dolu dolu geçen bu bir yılımıza dair 
duygu ve düşüncelerini dinledik. Mütevelli Heyeti Başkanımız Selçuk Bayraktar, Yönetim Kurulu 
Başkanımız Haluk Bayraktar ve Mütevelli Heyeti Üyemiz ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız 
Mehmet Fatih Kacır'ın katılımlarıyla programımızın ilk yarısını sonlandırdık.

Programımızın ikinci yarısında ise Mütevelli Heyeti Başkanımız Selçuk Bayraktar ve Yönetim Kurulu 
Başkanımız Haluk Bayraktar; bursiyerlerimizle sohbet etti, ardından bursiyerlerimizin sorularını 
cevaplandırdı. Keyi�i sohbet sonrasında ödüllü bilgi yarışmamızı gerçekleştirdik. Yarışma sonucunda 
birinci olan bursiyerimiz Baykar’da staj ödülü kazanırken ikinci ve üçüncü olan bursiyerlerimize akıncı 
yeleği ile TEKNOFEST montu hediye ettik. 

2020 MİLLİ TEKNOLOJİ BURS PROGRAMI
SENE SONU ETKİNLİĞİNDE BURSİYERLERİMİZLE BULUŞTUK
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İstanbul’da Bilim Üsküdar, Bayrampaşa Deneyap Atölyesi, Eyüp Deneyap 
Eğitim Merkez, Bilim Beyoğlu ve Bilim Fatih’te, Türkiye genelinde ise 
Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Eskişehir, Erzurum, Hakkari, İzmir, Konya, 
Manisa, Muğla, Trabzon, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Ağrı, Çanak-
kale, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş,Kastamonu, 
Malatya, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat ve Yozgat olmak üzere 30 
ildeki Deneyap Teknoloji Atölyelerimizle EBA erişim noktası olarak hizmet 
veriyoruz.

EBA ERİŞİM NOKTASI OLARAK
UZAKTAN EĞİTİME DESTEK VERİYORUZ
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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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https://drive.google.com/drive/folders/1-pm6GjI9sE-ihQHwIsisqvB6aHkK38_I


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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Dünyanın en büyük havacılık festivallerinden olan ve ayakları yerden kesen TEKNOFEST heye-
canı, yeniden başlıyor. 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda  
gerçekleşecek olan TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Teknoloji Yarışmaları başvuruları açıldı.

Binlerce gencin merakla beklediği ve ilgiyle takip ettiği TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarına 
geçtiğimiz yıl 81 il ve 84 ülkeden 20.197 takım, 100 bin genç başvuruda bulundu. Başvurular 
arasından 5000 �nalistin belirlendiği yarışmalarda gençler kıyasıya mücadele etti. Her yıl bir 
önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı Teknoloji Yarışmaları ile 
TEKNOFEST2021, ilk kez düzenlenen Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Savaşan 
İHA, Sağlıkta Yapay Zeka, Ulaşımda Yapay Zeka, Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup 
Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmaları ile 
birlikte 35 farklı yarışmaya ev sahipliği yapacak. TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarına ilkokul 
seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun seviyesine kadar binlerce genç katılabi-
lecek. Milli teknoloji üretmek ve geliştirmek amacıyla çalışan binlerce gencin projesine destek 
olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 5 Milyon TL'nin üzerinde malzeme 
desteği sağlanacak. Teknoloji Yarışmalarında yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımları ise 
toplamda 5 Milyon TL'nin üzerinde ödül bekliyor olacak.

TEKNOFEST 2021
TEKNOLOJİ YARIŞMALARI BAŞVURULARI AÇILDI
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İlk kez eğitime gireceğimde çok gergindim. Bir önceki gün konuyu tekrar edip 

hazırlanmama rağmen öğrencilerin ilgisini çekemeyip onların sıkılmalarına sebep 

olacağımdan korkuyordum. Derse başladığımda ders saatlerinin nasıl geçtiğini 

anlamadan ders bitti, öğrencilerin gözlerindeki merak, sorularındaki heves ve 

istek tüm gerginliğimi alıp beni elimden gelenin en iyisini yapmaya teşvik etti. O 

ilk eğitimin sonunda ve takip eden her eğitimde yaptığım işi gurur duyarak 

yapmanın hazzını yaşadım. 

Fatih İmral  / T3 Eğitmen-Mentor'20
Yıldız Teknik Üniversitesi / Mekatronik Mühendisliği

Baykar teknik gezisi hala aklımın bir köşesinde durur. 5 yaşındaki 

çocuğun ilk defa lunaparka gitmesi gibi bir şeydi benimki. Dürüst 

olayım, İHA test sistemlerinden birine atlamamak için kendimi zor 

tuttum vallahi. Ama temelde Selçuk abinin yaptığı konuşma ve verdiği 

öğütler hala aklımda, kendime güzel dersler çıkardım. O günden sonra 

bazı değişiklikler yapıp ona göre aksiyon aldım, sanırım şu an 

başarabildiklerim biraz bu aldığım aksiyonlara bağlı.

Abdullah Serdar Özdemir
T3 Girişimci Adayı'20 / Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Lisesi

BURSİYERLERİMİZDEN
ANILAR
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İstanbul’da usta-çırak görüşmeleri için mentorüm Serdar Gürbüz ile ilk görüşmeme 
gideceğim. Serdar abi yoğun olduğundan iş yerinde ziyaret edeceğim kendisini. Epey de 
heyecanlıyım çünkü hem ilk usta görüşmem hem de ilk defa THY’nin mimari ödüllü binasını 
görme fırsatı elde edeceğim. Odaya girdim; uzun bir süre beni, Güçlü İyilik’i dinledikten 
sonra Serdar abi bana çok güzel feedbackler verdi. Daha sonra beni biraz gezdirdi ve binayı 
anlattı. Ayrılırken bir fotoğraf çekinmek istedim o günün hatırasına. Tam çekilirken ekrandan 
fark ettik ki arkamızda Türk Hava Yolları’nın hazırladığı bir dünya haritası var. Orada Serdar 
abi “bugün burası ama yarın bütün Dünya inşallah” dedi. Sayısız unutulmaz an yaşadım bu 
aile ile birini seçmek benim için çok zor. Anlatmaya devam et denilse sabaha kadar da 
devam ederim. Fakat o fotoğrafı saklıyorum ve hiçbir yerde paylaşmadım. Bir gün yurt 
dışına attığımız ilk adımda paylaşacak ve Güçlü İyilik için dünyaya baktığımız ilk harita 
olduğunu söyleyeceğim. Ümit ediyorum ki inşallah o gün de Serdar abinin bir çırağı, 
öğrencisi ve kardeşi olabilecek muhabbetine aynı samimiyetle sahip olurum. Bana, bize ve 
Güçlü İyilik’e olan güveni için teşekkür ederim. Bu aile ile yaşadığım her anı yüreğimde bir 
hazine gibi saklıyorum, saklamaya da devam edeceğim. 
Ravzanur Eker  / T3 Girişimci Adayı'20  / İstanbul Üniversitesi / Eczacılık

2019 yılında TEKNOFEST yarışmasında güzel bir olay yaşadım aslında. Ben 
yarışma alanına gelen lise, ortaokul ve ilkokul öğrencilerine refakatçilik yapıp 
tüm alanları gezdiriyordum. Bir ilkokul öğrencimizin gelecekteki planlarını ve 
yapacağı mesleği sordum. İstanbul'un kenar mahallesinde oturduğundan ötürü 
çok da fazla hedefi yoktu aslında. Meslek olarak babasının yaptığı işi, yani 
kuaför olmak istediğini söyledi.   Ona Milli Teknoloji Hamlesi’nin önemini, alanda 
bulunan uçakları ve araçları göstererek ülkemizin neler yaptığını anlattım; 
gelecekte sen de bunların bir mimarı olursun diye tavsiyelerde bulundum. En az 
1 saatlik bir gezi ve konuşma sonunda alana girmeden önce bir hayali dahi 
olmayan o öğrencimiz çıkarken; "Hocam ben de büyüyünce çok büyük bir 
mühendis olacağım ve ben de bu ürünlerden daha fazlasını üreteceğim" dedi. Bu 
olayı hiç unutmuyorum. Bir çocuğun hayallerine dokunmak beni dünyanın en 
mutlu insanı yaptı. 
Muhammed Emin Kula / T3 Gönüllü'20
Erzurum Atatürk Üniversitesi / Makine Mühendisliği
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BURSİYERLERİMİZDEN
BAŞARILAR
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2020 Milli Teknoloji Burs Programı kapsamında Türkiye’nin dört bir yanından seçilen bursiyer-
lerimizin bu yıl içerisinde bizlere gurur veren bireysel başarılarından birkaçı:

Eğitmen Mentor Bursiyerlerimizden;
Cihan Yurtsever, TEKNOFEST Tarım Teknolojileri Yarışması’nda 1. oldu.
Enes Uçar ve Erkut Kil, TEKNOFEST Helikopter Tasarım Yarışması’nda 1. oldular.
Hüseyin Özen, Yenilikçi Tasarım Yarışması’nda İnovatif Ürün Tasarımı kategorisinde
1. olarak New York’ta girişimcilik eğitimi almaya hak kazandı.
Sezer Hüseyin Özdemir, kendi şirketini kurdu ve mobil uygulaması 1 milyon indirme 
sayısına ulaştı.
Fatih İmral, TUSAŞ ile birlikte ortak proje yürütmeye başladı.

Girişimci Adayı Bursiyerlerimizden;
Deneyap öğrencilerimizden Yiğit Alp Elmas, kendi girişimine $2 milyon değerleme ile 
yatırım aldı.
Sebahattin Ünlü, tıbbi cihaz projesi ile TÜBİTAK BİGG desteği kazanarak şirket kurdu.
Emre Pehlivanlı, kendi girişimine 1 milyon dolar değerleme ile yatırım aldı.3 KOSGEB ve 1 
TÜBİTAK projesinden toplamda 1 Milyon TL’den fazla bütçe için hibe aldı.
Serdar Özdemir, Uluslararası Hult Prize isimli yarışmada Türkiye �nalinde birincilik elde 
ederek geliştirdiği projeyle dünya çapında yarışmaya hak kazandı.
Yiğit Karataş, TOG ve Eti iş birliği ile bilim alanında hikayesiyle fark yaratan 4 gençten biri 
seçildi.
Ravza Nur Eker, TÜBİTAK yarışmasında kurduğu sosyal girişimi ile bölge 2.si oldu.
Yaşar Sönmez, TÜBİTAK yarışmasında geliştirdiği proje ile bölge 2.si oldu.
Lise 1.sınıf olan en küçük bursiyerimiz Sena Melek Kanguru, Matematik Olimpiyatları 
Yarışması'nda Dünya 1.si oldu
Eyüp Alper Saygılı, TEKNOFEST İYT/Afet Yönetimi kategorisinde 3. oldu ve MIT ve 
Oxford tarafından verilen 1 yıllık kursa katılma hakkı kazandı. 
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T3 Vakfı'nın 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 çalışmaları ve eğitim duyurularından haber-
dar 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 
çalışmalarından haberdar olmak için TEKNOFEST 
duyuru kanalımıza:
 https://t.me/TeknofestIstanbul

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

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

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

katılabilirsiniz!

BİZİ TELEGRAM
KANALLARIMIZDAN
TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

https://t.me/TurkiyeTeknolojiTakimi
https://t.me/Deneyap
https://t.me/TeknofestIstanbul
https://t.me/bilimturkiye
https://t.me/bilimuskudar
https://t.me/MilliTeknolojiHamlesi


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, mentor, prototip atölyesi, teknik uzman destekleri sunan birimin adı 
nedir?

4.  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. 31 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. Toplumun her kesiminden teknoloji ve bilim alanında yenilikçi �kirleri olan gençleri bir araya 
getiren TEKNOFEST, bu yıl hangi ilimizde gerçekleşti? 

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!
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T3 VAKFI'NI NE KADAR TANIYORSUNUZ?
BULMACA
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teknofest teknofestist deneyapturkiye t3girisim

Orta mahalle, Topkapı Maltepe Caddesi, Canayakın Sitesi A blok No: 6 , 34040 Bayrampaşa / İstanbul


