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KREDİ KAYIT BÜROSU HAKKINDA
Türkiye’nin ilk ve tek kredi bürosu olan KKB, sektörün önde gelen 9 bankasının ortaklığı ile 11 Nisan 1995 tarihinde 
kurulmuştur. 

Merkez Bankası’nda yer alan sicil kayıtları, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda yapılan değişiklikle Türkiye Bankalar Birliği 
(TBB) Risk Merkezi’ne aktarılmıştır. TBB Risk Merkezi’nin finansal kuruluşlardan datanın toplanması, birleştirilmesi ve 
paylaşımı konusundaki tüm teknoloji ve altyapı gereksinimlerini Kredi Kayıt Bürosu sağlamaktadır. KKB’nin; bankalar, 
tüketici finansman şirketleri, leasing, faktoring ve sigorta şirketleri olmak üzere hem Risk Merkezi hem de kendi üyelerini 
içeren 180’in üzerinde üyesi bulunmaktadır. KKB’nin temel fonksiyonu; üyelerden topladığı müşteri bilgilerini birleştirip 
kredi risk yönetim süreçlerinde kullanılmak üzere yine üyeler ile paylaşması şeklindedir.

2013 yılı Ocak ayında hizmete sunduğu Çek Raporu, Risk Raporu ve Elektronik Rapor Sistemi ile KKB, yalnız finansal 
kuruluşlara değil aynı zamanda bireylere ve reel sektöre yönelik hizmetler de sunmaya başlamıştır. Kişi ve kurumların 
finansal itibarlarını yönetebilmeleri için önemli araçlar sunan KKB, gerek finans sektörüne gerekse reel sektöre yönelik 
katma değerli ürün ve hizmetler sunmaya devam etmektedir. Bu kapsamda KKB alt markası olan Findeks, bireylere ve 
reel sektörlere yönelik olarak tasarlanmış yeni finansal hizmetler platformu olarak 2014 yılında hayata geçirilmiştir. 
Findeks, sahip olduğu dünyanın en gelişmiş kimlik doğrulama yapılarından biriyle benzersiz bir hizmet sunmaktadır. 
Findeks sayesinde kişiler, bankalar ve diğer finansal kurumlardaki kredi borç ve limitlerini, Findeks Kredi Notu’nu takip 
edebilmekte ve sunulan tüm hizmetlerle finansal kontrollerini kolayca sağlayabilmektedir. 

www.kkb.com.tr 
www.findeks.com 
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ÖNSÖZ
Bankacılık ve finans sektörünün en kritik şirketlerinden biri olarak Kredi Kayıt Bürosu son üç yılda çok önemli gelişmeler kaydetti. Ürün sayımızı dört 
kat, çalışan sayımızı ise dokuz kat artırdık. Sadece bankacılık sektörüne değil, banka dışı finansal sektöre de kendi kredi risklerini etkin yönetmeleri 
için hizmet sunmaya başladık. Ayrıca reel sektörün alacak riskini yönetmesini sağlayacak bilgi kaynakları ve uygulamalar geliştirdik. Bu yolla ticareti 
daha güvenli ve daha hızlı hale getirdik. Özellikle Findeks üzerinden sunduğumuz hizmetlerle bireylerin finansal okur yazarlığının gelişmesine, 
finansmana erişim ve kendi kredibilitelerini yönetme yeteneklerinin gelişimine önemli katkılar sağladık. Hızlı bir gelişim dönemi yaşadığımız bu son 
üç yıllık dönemde en önemli hedeflerimizden biri sosyal sorumlu bir şirket kültürü oluşturmaktı. Çünkü  her zaman daha yükseğe çıkmak, daha 
yüksekten uçmak için, iki kanadımızın olması gerektiğine inandık. Bunlardan ilki profesyönel yetkinlikler ve performans; diğeri ise, ki bence ilki kadar 
bu da önemli, sosyal sorumluluk bilinci.

Son dönemde her bir çalışanımızın sosyal sorumluluk bilincini artırmaya yönelik çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik. Bu çalışmalardan en önemlisi 
“Hayal Edin Gerçekleştirelim” projesi oldu. Bu projenin üç ana hedefi var. Birincisi; gençlerimizin kendilerinde var olduğuna inandığımız sosyal 
sorumluluk kasını yine kendilerine keşfettirmek, bu kası kullanmalarını sağlamak ve güçlendirmek. Çünkü gelecekte profesyonel başarıları için buna 
çok ihtiyaçları olacak. İkincisi; özellikle sosyal sorumluluk projesi yapmak isteyen, bununla ilgili kaynak ayıran kurumlarımız için bir proje havuzu 
oluşturmak. Bu kapsamda, geçtiğimiz yıl ilk Hayal Edin Gerçekleştirelim yarışmasında gelen 300’ün üzerindeki projeden seçilen ilk 60 projenin yer 
aldığı bir kitap oluşturduk. Hazırladığımız 1.000 adet kitabı tüm finansal sektör kuruluşlarına, bankalara, leasing - faktoring şirketlerine, basın 
mensuplarına ve kuruluşlarına, tüm üniversitelerimize, 81 ildeki Ticaret ve Sanayi Odalarına, ilk 500’deki kurumsal firmalara tek tek gönderdik. 
Oldukça olumlu, bizi yüreklendiren ve bu projeye devam etme konusunda bizi destekleyen mesajlar aldık. Bu projenin üçüncü amacı ise Kredi Kayıt 
Bürosu çalışanlarının sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek.  Kredi Kayıt Bürosu Yönetim Kurulu olarak özellikle çalışanlarımızın sosyal sorumluluk 
bilincini geliştirerek her bir çalışanın bu sosyal sorumluluk projeleri içerisinde olmasını hatta aileleri ile birlikte bu projelerin içine katılmasını ve sosyal 
sorumluluk konusunun bir kurumsal kültür olarak Kredi Kayıt Bürosu’nun içerisine yerleşmesini hedefliyoruz. Bu kültürü şirketin genlerine yazıp 
gelecek kuşaklara da bu kültürü taşımayı hedefliyoruz.

Mutlu ve huzurlu bir ömür sürmenin yolu hayatımızı ve işimizi anlamlandırmaktan geçiyor. Hayatımızı ve işimizi anlamlandırma konusunda önemli 
bir adım olan bu projeye destek olduğu ve bu projenin içinde yer aldığı için katılan tüm öğrencilere teşekkür ediyorum. Ayrıca bizi her aşamada 
destekleyen Yönetim Kurulu üyelerimize, Kredi Kayıt Bürosu çalışanlarına, ayırdıkları zamanla bu projeyi daha da  değerli kılan çok değerli jüri 
üyelerimize, tanıtımında destek olan basın mensuplarımıza ve öğrencilerini motive ederek destek olan tüm üniversitelerimize ayrıca teşekkürlerimi 
iletiyorum.

Hepinize saygılarımı sunuyorum.

Kasım Akdeniz
KKB Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
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SİVİL TOPLUM GÖNÜLLÜSÜ İBRAHİM BETİL’İN MESAJI
İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda, her farklı alanda toplumsal gelişimi sağlayabilmek için sosyal sorumluluk konularına odaklanmanın çok önemli 
olduğunu düşünmekteyim. Sosyal sorumluluk kavramı hem bireylerin hem de kurumların sahiplenmesi gereken, toplumsal bir duyarlılık olarak ele 
alınmalıdır. Toplumsal gelişim için her bireyin ve her kurumun sorumluluğu vardır.

Toplumumuzda gelişimi merkezi devlet yönetiminden beklemek gibi bir kültürel alışkanlık vardır. Bu alışkanlığımızı sorgulamalıyız ve bu beklentiden 
vazgeçmeliyiz. Gelişimin sorumluluğunun devlet ve yöneticiler kadar sivil girişimlerin de üzerinde olacağını kabul ederek ilerlemek gerekir. Toplum 
içinde beğenmediklerimizi sadece eleştirmekle kalmayıp, olumsuz olanı değiştirebilmeyi hedefleyerek belirli sorumluluklar üstlenip sosyal sorumluluk 
bilinciyle hareket etmek, toplumsal duyarlılık projeleri geliştirmek, kişisel, kurumsal ve toplumsal gelecek açısından büyük değer oluşturur.

Toplam nüfus içerisinde özellikle genç nüfusun önemli ağırlığı olan ülkemizde, gençlerin yaratıcı düşüncelerine, kendilerini ifade edebilmelerine önem 
vermeliyiz. Gençlerin sosyal sorumluluk alanında yaptıklarını dikkatle değerlendirmeliyiz. Bu alanda yetişkinlere düşen görev de gençlerin toplumsal 
duyarlılık girişimlerine ve projelerinde ayrımcılık yapmaksızın, gençlerin sosyal sorumluluk alanındaki projelerine destek vermek olacaktır.

Gençlerin sosyal sorumluluk çalışmaları yapmaları gençlerle ilgili toplumda oluşmuş pek çok önyargının yıkılmasına da yol açacaktır. Gençlere fırsat 
verildiğinde, gençlerin neler başarabilecekleri somut olarak hem yerelde, hem de genel toplumda olumlu kanıt oluşturacaktır. Gençlerimiz toplumsal 
sorumluluk projeleriyle yaptıkları yaratıcı uygulamalar sonucu, projelerden etkilenen kişilere yarar sağladıkları kadar, çevredeki insanlara ve akranlarına 
da örnek olmaktadır. 

Sosyal sorumluluk projelerinde özellikle gençlerin girişimlerinin önemini vurgulamamın nedeni; gençlerin katılımıyla, yaratıcı fikir ve girişimleriyle 
gençlerin üretecekleri yenilikçi projelerle toplumsal sorunlara çözüm bulunma olasılığının daha yüksek olduğuna inanmaktayım. 

KKB'nin başlatmış olduğu "Hayal Edin Gerçekleştirelim" Yarışması bu nedenlerle çok değerli ve örnek bir kurumsal sosyal sorumluluk uygulamasıdır.  
Bu yılki yarışmada, Çevre, Eğitim, Kültür-Sanat, Sağlık, Spor ve Toplumsal konularda pek çok gençten gelen çeşitli projeleri incelerken gençlerin ne 
kadar yaratıcı olabileceğini bir kere daha yaşamış olduk.

İbrahim Betil
Sivil Toplum Gönüllüsü
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HAYAL EDİN GERÇEKLEŞTİRELİM 
SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ YARIŞMASI HAKKINDA
Kredi Kayıt Bürosu (KKB), üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk konularındaki farkındalıklarını ve toplumsal sorunlara karşı duyarlılıklarını 
artırmak amacıyla bu sene ikincisini düzenlediği “Hayal Edin Gerçekleştirelim” sosyal sorumluluk proje fikirleri yarışmasını Ocak 2015 tarihinde 
başlattı. “Hayal Edin Gerçekleştirelim” sosyal sorumluluk proje fikirleri yarışmasına yapılan yoğun iletişim çalışmaları sonucunda, Türkiye genelinde 
tüm üniversitelerin ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri başvuruda bulundu.
Yarışmaya katılan sosyal sorumluluk projeleri; CNN Türk Ekonomi Müdürü Emin Çapa, İletişim Uzmanı Fügen Toksü, Sivil Toplum Gönüllüsü İbrahim 
Betil, DesiBel Ajans Başkanı Mustafa Kutlay, Posta Gazetesi Köşe Yazarı Özlem Denizmen, Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz ve ARPR 
Kurucu Ortağı Arzu Paksoy’un yer aldığı seçkin jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.
Üniversite öğrencilerinin çevre, eğitim, sağlık, spor, kültür - sanat ve toplumsal kategorilerinden proje fikirleri ile katılabildiği yarışmaya başvurular, 1 
Ocak – 13 Mart 2015 tarihleri arasında alındı. Hayal Edin Gerçekleştirelim yarışmasına bu süre zarfında İstanbul, Denizli, Trabzon, İzmir, Ankara ve 
Antalya başta olmak üzere 60 ilden toplam 560 başvuru geldi. 
6 Mayıs 2015’te düzenlenen Ödül Töreni ile ödüller sahiplerini buldu. Sosyal medya birincisi ile kategori birincileri 5.000 TL, kategori ikincileri       
3.000 TL, kategori üçüncüleri 1.000 TL para ödülü; 6 kategori birincisi arasından en yüksek puanı alan proje ise 10.000 TL olan Büyük Ödülü kazandı. 
Her kategoriden ilk 3’e kalan öğrencilere ve sosyal medya birincisine verilen ödüllerinin yanı sıra Kredi Kayıt Bürosu’nda staj yapma imkanı sağlandı.
Toplumsal, eğitim ve sağlık kategorilerinden yoğun başvurunun olduğu yarışmaya, üniversitelerin 2. ve 3. sınıf öğrencileri daha fazla katılım gösterdi. 
Ağırlıklı olarak İletişim, Halkla İlişkiler, Sınıf Öğretmenliği, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Tıp, Psikoloji ve Mühendislik gibi bölümlerden öğrencilerin 
katıldığı yarışma sonucunda seçilen projelerden biri topluma kalıcı bir katkı sağlanması hedefiyle Kredi Kayıt Bürosu’nun desteği ile hayata geçirildi.
Bu kitapçıkta ön elemeyi geçen her kategoriden ilk 10 proje, toplamda 60 proje yer almaktadır. Yarışma şartnamesinde de belirtildiği gibi ödül, 
kazananlar da dahil olmak üzere yarışmaya katılan bütün projeler üzerindeki her türlü manevi ve mali haklar KKB’ye ait olup diğer kişi / kurumlar 
tarafından fikrin gerçekleştirilmek istenmesi durumunda KKB ile iletişime geçilmesi ve izin alınması gerekmektedir. Kitapçıkta yer alan projeler, 
içerdiği bilgilerin doğruluğuna bakılmaksızın yarışmaya başvuran öğrencilerin ilettiği içeriklerden özetler oluşturacak şekilde derlenmiştir.
KKB tarafından ikinci kez gerçekleştirilen “Hayal Edin Gerçekleştirelim” Yarışması’nın, önümüzdeki yıllarda binlerce kişiye ulaşarak öğrencilerin ülke 
sorunlarına çözüm üretmek konusunda daha fazla düşünen, fikir ve proje geliştiren bir nesil yetiştireceğine inanıyoruz.

*Hayal Edin Gerçekleştirelim Sosyal Sorumluluk Proje Yarışması kapsamında ödül kazananlar da dahil olmak üzere yarışmaya katılan bütün projeler 
üzerindeki tüm manevi ve maddi haklar Kredi Kayıt Bürosu’na aittir. Bu projelerden herhangi birini hayata geçirmek isteyen kurum ya da kuruluşlar 
konu ile ilgili taleplerini Kredi Kayıt Bürosu’na yazılı olarak heg@kkb.com.tr adresinden bildirmelidir.
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Amaç:
Hatay’da tarlalarda çalışan ve sağlık hizmetlerine erişimi 
yetersiz olan mevsimlik işçilere temel fizik muayene ve bazı 
parazit testleri yardımı ile gerektiğinde sağlık kuruluşlarına 
yönlendirerek yardımcı olunması ve kişilere vücudu doğru 
kullanma teknikleri öğretilerek olası sakatlanmaların, ağrıların 
en aza indirilmesinin sağlanmasıdır. Bölgedeki işçilere el 
yıkama, kan grubunun önemi, kişisel hijyen, kendi kendine 
meme muayenesi, hasta çocuğa yaklaşım eğitimleri ve 
haklarıyla ilgili bilgiler verilerek hayat standartları 
iyileştirilecektir. Aynı zamanda katılımcı tıp öğrencilerine 
bilgilerini pekiştirerek ve deneyim kazanarak gelecekte daha 
iyi birer hekim olma şansı kazandırılacaktır.

Uygulama:
Bölgede görev yapacak öğrenciler tıp ve fizyoterapi bölümler-
inden istekli öğrenciler arasından seçilecektir. Bölgede 
çalışmak isteyen öğrenciler için alınması zorunlu eğitimler 
vardır. Bunlar; sertifikalı ilk yardım eğitimi, çocuklara istismar 
eğitimi, hasta ile iletişim teknikleri eğitimi, çocuğa yaklaşım 
teknikleri, genel fizik muayene ve hasta öyküsü alma eğitimi, 
temel parazitoloji eğitimidir. Eğitimler sertifikalı eğitimciler ve 
öğretim görevlileri tarafından verilecektir. Bu eğitimlerin yanı 
sıra öğrenciler aile sağlık merkezlerinde staj yapmak zorunda 
olacaklardır. Bölgede öğrencilerle birlikte çalışacak ve onları 
konsülde edecek bir tıp hekimi ayarlanacak, Sağlık Bakanlığı 

ve gerekli yerlerle irtibata geçip onaylar alınıp Etik Kurul 
oluşturulacaktır. Gerekli malzemeler temin edilecek ve 
öğrencinin dönemine göre çalışma grupları oluşturulacaktır.
Bölgede önceden belirlenen bir alana sahra çadırı ve içerisine 
istasyonlar kurulacaktır. Kişilerden onam alındıktan sonra 
sırasıyla hasta öyküsü alınacak, vital bulgulara bakılacak, 
genel fizik muayene yapılacaktır. Şüpheli durumlarda bölgede 
çalışan tıp doktorunun da onaylamasıyla kişilerin en yakın 
sağlık kuruluşuna ulaşımı sağlanacaktır. Onamları alınmış 
bireylerin hasta bilgileri isim kullanmaksızın bilgisayar 
ortamına geçirilecek ve SPSS, MedCalc gibi programlar 
yardımı ile datalar incelenecektir. Grubun verileri makale 
haline getirilip sorunlar ve bu sorunlara neden olan durumlar 
hakkında bilgiler derlenecek ve benzer projelerde kullanılmak 
üzere bir alt yapı oluşturulmaya çalışılacaktır. Bölgedeki 
çocuklardan toplanan gayta örnekleri uygun şartlarda 
laboratuvara teslim edildikten sonra çıkan sonuçlar 
değerlendirilip, ulaşılan bilgilerle bir eylem planı 
oluşturulacaktır. Katılımcıların yapacağı geri dönüşler ile ileriki 
projeler planlanacaktır.

Öğrenci İsmi: Pırıl Yıldız, Sılasu Arıkan 
Üniversite / Bölüm:  Acıbadem Üniversitesi / Tıp / Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

// SEN ORADAYSAN BİZ DE ORADAYIZ

11



SOSYAL 
MEDYA 
BİRİNCİSİ

 



Amaç:
Dolum sonrası çöpe atılan Kentkart dolum makbuzlarının 
israfını önlemek, kâğıtların geri dönüşümünü sağlamak ve 
bireyleri geri dönüşüme teşvik etmek amacıyla geri dönüşüm 
sisteminin geliştirilmesidir. Proje sayesinde hedef kitlenin 
davranışının istenilen yönde değiştirilmesi ile yaşam 
kaynağımız ve geleceğimiz olan doğanın döngüsüne bir parça 
da olsa katkı sağlanacaktır.

Uygulama:  
İzmir'in toplu taşıma sisteminde Kentkart ile ulaşım 
sağlanmaktadır. 4 milyonluk nüfusa sahip bir şehir olan 
İzmir'de öğrenci, öğretmen, 60 yaş bireyler ve şehir içinde 
ikamet etmeyen yerli ve yabancı turistlerin kullanabileceği 3-5 
kullan at biletler de dâhil olmak üzere toplam 4,5 milyon adet 
İzmir Kentkart kullanılmaktadır. Kentkart, tıpkı İstanbul ve 
Ankara'daki Akbil ve Ego gibi vatandaşların kent içi toplu 
taşıma araçlarını kullanmaları için bir bilet görevi görmektedir. 
Kentkart lira yüklemeleri, İzmir genelindeki bayiliklerde 
yapılabilirken İzmir Metro istasyonlarında bulunan yüklematik 
kart dolum otomatları ile de yapılabilmektedir. İzmir içinde 
toplu taşıma araçlarının çok fazla kullanılması sebebiyle gün 
içinde de Kentkart kullanımı ve Kentkart lira yüklemeleri 
oldukça fazladır. Kentkart lira yüklemeleri sonucunda günde 
milyonlarca kez dolum makbuzları alınmakta ve çevreye 

atılmaktadır. İlk adım olarak İzmir Metro ve ulaşım akışının 
gün içerisinde daha sık olarak kullanıldığı pilot olarak 
belirlenmiş olan istasyonlarda (otobüs, izban, feribot ve vapur) 
bulunan yüklematik kart dolum otomatlarının yanına dolum 
makbuzlarını dönüştürme kutuları yerleştirilecektir. Bu 
dönüştürme kutuları bir kağıt öğütücüsü görevini görecektir. 
Bireyler yalnızca makbuzların üzerinde bulunacak barkodun 
okunacağı dijital göstergelere kent kartlarını okuttuklarında 
kutunun kapağı açılacak ve bu noktada geri dönüşümün ilk 
adımı başlamış olacaktır. Makbuzların öğütülmesi sonucunda 
ekranda ''Çevreye gösterdiğiniz özen için teşekkür ederiz, geri 
dönüşüm tamamlandı.'' şeklinde bir yazı belirecek ve hedef 
kitlenin bu davranışlarını sürekli hale getirmeleri için ödüllen-
dirme sistemi ile 7 ay süreyle kutuya attıkları makbuz sayısına 
göre her ay kent kartlarına otomatik olarak lira (gün içinde 
kutuya atılan her makbuz için bireylerin kartlarına 10 krş.) 
yüklemesi yapılacaktır. Geri kalan 7 ayda, bireylerde algı 
değişiminin uzun bir süreç olduğu düşünülerek ödüle götüren 
bir davranış sonucu oluşan koşullanma yoluyla davranışın 
sürekliliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Son adım olarak 
kutu içindeki haznede biriken makbuzlar İzmir Büyükşehir 
Belediyesi'nin araçları ile toplanıp geri dönüşüm fabrikalarına 
götürülecektir.

Öğrenci İsimleri: Anıl Öndül, Selin Türkol, Eda Yavuz
Üniversite / Bölüm: Ege Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

// MAKBUZUNU AT GELECEĞİNE ARTI KAT
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 ÇEVRE
KATEGORİSİ 

BİRİNCİSİ



Amaç:
Enerji tasarrufunun ve çevre duyarlılığının önem kazandığı 
günümüzde, insanlara güneş enerjisi ve rüzgar gücüyle 
elektrik üretiminin tanıtılması, insanların çok daha ekonomik 
ve çevreci bir şekilde enerji ihtiyaçlarını karşılayabileceklerinin 
anlatılmasıdır.

Uygulama:
Proje ile termik, hidroelektrik ve nükleer santrallerin doğaya ve 
insanlara verdiği zararın büyüklüğü nedeniyle bu santrallerin 
olabildiğince minimum seviyeye indirilip yenilenebilen enerji 
kaynaklarının kullanımı etkili hale getirilecektir. Ülke 
genelinde kullanılan enerji kaynaklarının tükenmesi ve doğaya 
zarar vermesi nedeniyle, ekonomik ve çevre dostu yenilen-
ebilir kaynak olan güneş ve rüzgar gücüyle enerji elde 
edilebileceği insanlara anlatılacaktır. Günlük hayatlarında bu 
doğal enerji kaynaklarından yararlanmaları halinde hem 
çevreye duyarlı hem de ekonomik tasarruf yapan bireyler 
haline gelecekleri belirtilecektir. Proje kapsamında; Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve 
Enda Holding'le işbirliği yapılacaktır. Uygulama bölgesi olan 
tatil ilçeleri, projede kurulacak sistemlerin özelliklerine uygun 
olarak seçilmiştir. Kurulacak Enerji Ev'leriyle insanlara güneş 

enerjisinin sadece sıcak su sistemine değil, elektrik enerjisine, 
wi-fi sistemine ve benzeri birçok sisteme 
dönüştürülebileceğini ve bunların aynı zamanda hem ekono-
mik hem de çevre dostu olduğu uygulamalı olarak 
anlatılacaktır. Enerji Evi'nin kurulumundan bir ay sonra ilçe 
merkezlerinde seçilecek duraklara yerleştirilecek güneş 
panelleriyle telefon şarj alanları oluşturulacaktır. Bu sayede 
insanlara, ilgili sistemin çok daha küçük bir versiyonuyla 
küçük ev aletlerini çalıştırabilecekleri gösterilecektir. Aynı 
zamanda insanlar, duraklardaki bilgilendirme notlarıyla Enerji 
Evi'ne yönlendirilecektir. Durakların yanı sıra sahillerde belirle-
nen noktalarda da rüzgargülleriyle benzer elektrik sistemleri 
kurularak bu sistemin çok daha küçük bir versiyonuyla 
tasarruf yapılabileceği anlatılacaktır. Projenin son ayında ise 
"Bi Enerjik Festival" adı verilen festival alanı oluşturulacaktır. 
Bu alanda kurulacak güneş sinemasının tüm enerji ihtiyacı 
güneşten; lunapark ve konserdeki cihazların ihtiyaçları ise 
festival alanına kurulacak rüzgâr türbinlerinden ve güneş 
panellerinden elde edilecektir. Böylece projenin hedef kitlesi 
olan 15 ve 15 yaş üstü bireylere, sistem daha geniş bir alanda, 
daha keyifli, ekonomik ve çevre dostu bir yolla anlatılacaktır. 

Öğrenci İsmleri: Cem Ilgazlı, Çağla Uysal, Pelin Özkaya
Üniversite / Bölüm: Akdeniz Üniversitesi / Radyo Televizyon ve Sinema / Halkla İlişkiler ve Tanıtım

// HAYAT ENERJİ DOLSUN
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 EĞİTİM 
KATEGORİSİ

BİRİNCİSİ



Amaç:
Maddi olanakları yetersiz olan, taşrada yaşayan okul çağındaki 
çocukların okumak istedikleri kitaplara sahip olmalarının 
sağlanmasıdır. Çocukların okuma alışkanlığı / sevgisi 
kazanması ve toplumda yardımlaşma duygusunun 
gelişmesidir.

Uygulama:
Proje, öncelikle bir pilot bölgede uygulanmaya başlanacak ve 
online kitap siteleriyle, kitap okuma alışkanlığı olan, 
yardımlaşmayı seven gönüllüler ile okuldaki öğretmenlerin 
katkılarıyla sürdürülecektir.
Proje sayesinde çocuklar, kendi başlarına karar verebilme 
yetisini geliştirecek, okumayı sevecek ve kitap okumayı bir 
zorunluluk olarak görmekten vazgeçerek okumaktan keyif 
alacaklardır.
Projenin hayata geçebilmesi için e-ticaret şekline sahip bir 
site kurulacak, projenin gelişimiyle birlikte site reklamlarla ve 
kitap sitesinin duyurularıyla tanıtılacaktır. Seçilen pilot 
okuldaki öğretmenlere bir kullanıcı adı ve şifre verilerek 
öğrencilerinin seçtikleri kitapları ücretsiz alabilmeleri için web 
sayfasına girerek istenen kitabın anlaşmalı sitedeki ürün kodu 

ve öğrencinin adı yazılmasının yeterli olduğu anlatılacak, 
sistem hakkında detaylı bilgi verilecektir. Öğretmenler sisteme 
kitapları eklediğinde sitede kitap görseliyle, bilgileriyle satın 
alma butonu birlikte çıkacaktır. Bu bilgiler anlaşmalı siteden 
kod yardımıyla çekilecektir. Bir kitap satın alındığında aynı 
eserin tekrar tekrar satın alınmasının önüne geçmek adına 
satın al butonu deaktif hale getirilecektir.  
Web sitesinde istenen kitaplar liste biçiminde çıkacaktır. Kitap 
talebi gönderen öğretmenin kitap isteğinin altında, okulun 
adresi ve iletişim bilgileri yer alacaktır.  
Gönüllüler, web sayfasından öğrencilerin istedikleri kitapları 
görebilecek, anlaşmalı site aracılığıyla internet üzerinden 
kitapların ilgili okula ulaşmasını sağlayacaktır. Gönüllü kişiler 
dilerse online kitap sitesi aracılığıyla kitapla birlikte 
öğrencilere not da gönderebileceklerdir. Anlaşmalı kitap sitesi, 
gönüllülere elektronik ortamda ya da baskılı kartlarla teşekkür 
iletisi gönderecektir.  

Öğrenci İsimleri: Hicran Karahan, Akif Ulutaş
Üniversite / Bölüm: Ege Üniversitesi / Gazetecilik

// ÇOCUKLARA SEÇTİKLERİ KİTAPLARI ALIYORUZ
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KÜLTÜR-SANAT

KATEGORİSİ

BİRİNCİSİ

 



Amaç:
Ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan 
ilkokul seviyesindeki öğrencilerin “Güzel Sanatlar” ile 
tanışmalarının sağlanmasıdır. Öğrencilere bir yandan “Güzel 
Sanatlar” eğitimi verilerek onların bu alanla kaynaşmaları 
sağlanırken diğer yandan da gelecekteki meslek hayallerinin 
içerisinde “Güzel Sanatlar”ın da yer edinmesini sağlayarak 
sanatın hayatlarının bir parçası haline getirilmesidir.

Uygulama:
“Güzel Çocuklar, Güzel Sanatlarla Büyüsün!” projesi, ülkemi-
zin Doğu ve Güneydoğu kesiminde bulunan ve “Güzel Sanat-
lar” ile yakından tanışma fırsatı bulamayan öğrencilere bu 
alanı tanıtma ve onları “Güzel Sanatlar” ile kaynaştırma 
amacıyla gerçekleştirilen bir projedir. 
Proje dahilinde belirlenen şehirlerdeki ilkokul öğrencileri ile 
aynı şehirlerde yer alan üniversitelerin Güzel Sanatlar 
Fakültesi öğrencileri bir araya geleceklerdir. İlkokul 
öğrencilerine Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından 
resim, heykel, seramik ve cam tasarımı eğitimleri verilecek ve 
“Güzel Sanatlar” ile kaynaşmaları sağlanacaktır. Atölye 
çalışmaları sonrasında üretilen eserler belediyelerin tahsis 
ettiği salonlarda sergiye açılacak ve katılım gösteren 
öğrencilere sertifika verilecektir. Proje için Facebook hesabı 
açılarak öğrencilerin atölye çalışmaları esnasında çekilen 

video ve fotoğrafları paylaşılacaktır. Yerel ve ulusal basınla 
iletişime geçilerek serginin ülke çapında duyurulması 
sağlanacaktır. 
Geleceğin Sanatçıları Güzel Sanatlar Atölyesi: Projenin ilk 
aşamasında üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi ile 
iletişime geçilerek bir iletişim ağı oluşturulacak ve eğitime 
alınacak öğrencilerin bulunduğu ilkokullar belirlenerek üniver-
sitelerde eğitim atölyeleri açılacaktır. Atölye eğitimleri toplam 
iki hafta sürecektir. Eğitimin ilk haftasında öğrencilere temel 
bilgiler verilecek ve ikinci haftada eğitmenlerin de yardımıyla 
eserler üretilecektir. Belirlenen şehirlerin belediyeleri ile 
iletişime geçilecek ve öğrencilerin üniversitelere ulaşımı 
belediyelerin tahsis ettiği araçlarla gerçekleşecektir. Eğitim 
süresi boyunca öğrencilere rehber öğretmenler eşlik edecek-
tir. 
Geleceğin Sanatçıları Güzel Sanatlar Sergisi: Projenin ikinci 
aşamasında atölyelerde üretilen eserler sergilenecektir. Sergi 
aşamasına geçmeden önce belediyeler ile görüşülerek sergi 
için yer ve tarih belirlenecektir. Bir yandan Facebook hesabı 
açılarak öğrencilerin atölye çalışmaları esnasında çekilen 
video ve fotoğrafları paylaşılacak; diğer yandan yerel ve ulusal 
basınla iletişime geçilerek serginin ülke çapında duyurulması 
sağlanacaktır. Sergi tüm halka açık olacak ve belediyelerin 
tahsis ettiği salonlarda gerçekleştirilecektir. 

Öğrenci İsmi: Abdulkadir Temir
Üniversite / Bölüm: Karadeniz Teknik Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

// GÜZEL SANATLAR GÜZEL ÇOCUKLARLA BÜYÜSÜN
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 SPOR 
KATEGORİSİ

BİRİNCİSİ



Amaç:
Maddi olanağı yetersiz kişilerin, yetenekli olduğu spor 
dalındaki performans videolarını, güncel iletişim bilgileri 
(ikametgah adresi, telefon, isim soy isim vb.) ile birlikte 
yükleyebileceği www.geleceginmillileri.com.tr adlı bir internet 
sitesi oluşturulması ve bu sayede yetenekli sporcuların gün 
yüzüne çıkarılmasıdır. 

Uygulama:
Türkiye’nin her tarafında ve en ücra yerlerinde nice 
keşfedilmeyi bekleyen minik sokak yıldızları, geleceğin 
millileri bulunmakta, ancak bu gençler yaşadıkları bölge veya 
maddi imkansızlıklardan dolayı kendini ispat edememekte-
dirler. Hayata geçirilecek bir web sitesi ile spora yeteneği olan 
gençlerin performanslarını gösterme şansları olacaktır. Web 
sitesine başvuru yapan ve başarılı görülen kişilerle iletişime 
geçilecek, amatör sporcular bulunduğu dallarda uzman heyet 
gözetiminde müsabakaya tabi tutulacaktır. Bu zorlu eleme 
sürecinden geçen ve yetkinliği kanıtlanan kişiler altyapıya 
kazandırılacaktır. Bu kişilerin performansları sürekli takip 
edilerek hem toplumun hem de ilgili mecraların ilgi ve 
hassasiyetleri artırılmaya çalışılacaktır.

Siteye yüklenen tüm videolar değerlendirilecek ve videolar baz 
alınarak gerekli eleme yapılacaktır. Ön elemeyi geçen sporcu-
lar, kendi aralarında düzenlenecek bir kamp ile bir araya 
getirilecektir. Kampta yapılacak elemeler sonucunda başarılı 
olanlar ile devam edilecektir. Proje kapsamında Gençlik ve 
Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği 
ile işbirliği yapılacaktır. Bu işbirliği ile sporculara sahip 
çıkılacak, gerekli yardımlar yapılacak, her ilde bu kişilerin ilgi 
duyduğu alanlarda gelişim sağlaması için destekler ihmal 
edilmeyecektir. Bu altyapı yatırımları ile Türk sporunun 4 - 5 
yıl içinde hattrick yapması sağlanacaktır. 

Proje ile her zaman yakınılan sporda altyapı sorununa çare 
bulunulacaktır. Bu proje sayesinde özellikle futbolda kaldırılan 
yabancı sınırlaması ile altyapıya verilecek önem daha da 
artırılacak ve yetenekli olan tüm sporculara ulaşılmaya 
çalışılacaktır. Günümüzdeki mevcut teknoloji ile herkesin 
kendi videosunu çekip web sitesine yükleyebilecek şartlara 
sahip olduğu düşünülürse geleceğin millileri şimdiden hazır 
olacaktır. Her ilde altyapıya en az 10 başarılı birey 
kazandırılırsa 810 yetenekli sporcu Türk sporuna 
kazandırılacaktır.

Öğrenci İsmi: Mehmet Emin Alkan
Üniversite / Bölüm: Fırat Üniversitesi / Hakla İlişkiler ve Tanıtım

// TÜRK SPORUNA ÖNEM İLERİDE PARLAK DÖNEM
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 TOPLUMSAL 

KATEGORİSİ

BİRİNCİSİ



Amaç:
Sokaklarda yaşamak zorunda kalan kişilerin yemek ihtiyacına 
çözüm üretilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesidir.

Uygulama:
Mega yapılaşmanın hız kesmeden devam ettiği 21.yy’da 
İstanbul’un sokak aralarında, köprü altlarında, yaşanılması güç 
koşullar altında 90 bin (Şefkat-Der tarafından beyan edilen 
rakamdır, bu konuda resmi bir sayım yapılmamıştır) evsiz 
vatandaş varlıklarını sürdürmeye çalışmaktadır. Şefkat-Der’in 
2010 açıklamasına göre sokakta yaşayanların 1/3’ünü 6-15 
yaş arası çocuklar oluşturmaktadır. Suriye’deki iç savaştan 
kaçan ve ülkemize sığınan göçmenler de dâhil edildiğinde bu 
rakam ciddi boyutlara ulaşmaktadır. İstanbul’da yaşayan her 
10 kişiden 6’sı sokaklarda dilenen çocuklarla ve ‘bir ekmek 
parası abla/ağabey’ gibi söylemle karşılaşmaktadır. Birçok 
vatandaş bu durum karşısında cüzi miktarda para yardımında 
bulunarak vicdani sorumluluğunu karşılamaktadır. Ancak 
evsizlerin temel ihtiyaçlarını karşılaması temennisiyle yapılan 
bu yardımlar, zaman zaman tütün ürünleri vb. zararlı 
maddelerin temini gibi yanlış amaçlarla kullanılabilmektedir.

Proje kapsamında; ‘senin için’ jetonları karşılığında yemek 
temin edilecek bir mekanizma hazırlanacaktır. Yardım sahibi 
para yerine ‘senin için’ jetonunu ihtiyaç sahibine verecek ve 
ihtiyaç sahibi de bu jetonla en yakın ‘senin için’ düzeneğine 
giderek yiyeceğini alabilecektir. Ayrıca yapılan mekanizma ile 
ihtiyaç sahibi kişi dilenmek zorunda kalmadan çevreden 
topladığı 10 adet pet şişeyi düzeneğe atarak bir jeton 
alabilecektir. Aldığı jetonla da yiyeceğini pratik ve hızlı bir 
şekilde temin edebilecektir. Yardım sahipleri; kamu 
kuruluşlarından, market/süpermarket vb. yerlerde tanesi 1TL 
olan jetonları temin edebilecektir. Haftanın belirli günlerinde 
bağışlar toplanarak ‘senin için’ düzeneğinin içi 
doldurulacaktır. Ayrıca düzeneğin üstünde bulunan 5 
numaralı kısımdan da bağış yapılabilecektir. Böylece kişi evsiz 
bir vatandaşla karşılaşmasa bile, bağışta bulunarak bu 
toplumsal soruna kayıtsız kalmamış olacaktır. 

Öğrenci İsmi: Ebru Ernez
Üniversite / Bölüm: Marmara Üniversitesi / Ekonometri

// SENİN İÇİN JETONLARI
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  ÇEVRE
KATEGORİSİ



Amaç:
E-atıkların geri dönüşümü ile ülke ekonomisine katkı sağlan-
masıdır. Proje ile toplumun e-atık konusunda bilinçlenmesi, 
toplanan e-atıkların geri dönüşümü ile e-atıkların doğaya 
verdiği zararın en aza indirilmesi, geri dönüşen ürünler 
sayesinde doğal kaynakların tüketiminin azalması ve gelecek 
nesillere yaşanabilir bir dünya bırakılması sağlanacaktır.

Uygulama:
Elektronik atık olarak adlandırılan veya kısaca e-atık adı 
verilen malzemeler; atık konumunda olan elektrikli ve elektro-
nik cihazlardır. Genel olarak elektronik atıklar; TV, bilgisayar, 
yazıcı, telefon, fax, fotokopi makinaları, ekranlar, DVD, VCR, 
entegre devreler, yarı iletkenler, baskılı devreler, algılayıcılar, 
kablolar, MP3, tıbbi cihazlar gibi alet ve ekipmanlardan 
oluşmaktadır. Elektronik atıklar bünyelerinde 1000’den fazla 
madde barındırır. E-atıklar hem miktar açısından hem de 
içerdikleri Pb, Be, Hg, Cd, Cr+6 ve bromlu alev geciktiriciler 
(BFR) açısından atıldıkları zaman hem iş hem de çevre güven-
liğini tehdit ederek dolaylı olarak insan sağlığını olumsuz 
yönde etkilemektedirler. Geleceğ-e Dönüş projesi ile çevreyi 

ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen elektronik atıkların 
zararı hakkında toplumda farkındalık yaratmak ve bu doğrul-
tuda insanların e-atıklarını geri dönüşüme kazandırmaları 
hedeflenmektedir.
Proje kapsamında “Sosyal Dönüşüm’’ adlı etkinlikte sosyal 
ağlarda yayınlanacak kamu spotu ile sosyal medyada 
konunun yayılması ve konuşulması sağlanacaktır. E-Atık 
Toplama Ağı etkinliği düzenlenerek oluşturulan e-atık toplama 
ağı ile insanların evlerinden e-atıklar ücretsiz bir şekilde 
toplanacak ve geri dönüşüme kazandırılacaktır. 
Yapılacak son çalışma “Liseliler Dönüşüme Hazırlanıyor” ile 
fuarda e-atıkların dönüşümü somut bir şekilde insanlara 
gösterilecek ve liseli gençlerin yaratıcılıklarından faydalanıla-
caktır. Aynı zamanda ülke ekonomisine de katkı sağlanmış 
olacaktır. Proje ile toplum e-atık konusunda bilinçlenecek, 
toplanan e-atıkların geri dönüşümü ile e-atıkların doğaya 
verdiği zarar en aza indirilecek, geri dönüşen ürünler sayesin-
de doğal kaynakların tüketimi azalacak ve gelecek nesillere 
yaşanabilir bir dünya bırakılacaktır. 

Öğrenci İsimleri: Abdurrahman Gürses, Erhan Demirel
Üniversite / Bölüm: Karadeniz Teknik Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

KATEGORİ İKİNİCİSİ // GELECEĞ-E DÖNÜŞ
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Amaç:
Ana sınıfı ve ilköğretim çağındaki çocukların, geri dönüşüm ile 
ilgili bilgi düzeylerinin artırılması ve çevre kirliliğine karşı 
duyarlı bireyler olarak yetişmelerinin sağlanması, ambalaj 
atıklarını evsel atıklardan ayrı olarak biriktirme alışkanlığı 
kazandırılmasıdır.

Uygulama:
TÜİK 2014 atık verilerine göre Türkiye’de bir kişi 1.12 kg atık 
üretmektedir ve yılda sadece belediyeler tarafından 25.000 
ton atık toplanabilmektedir. Bu da büyük bir çevre sorununu 
ortaya koymaktadır. Bunun sebebi, toplumda geri dönüşüm 
bilincinin ve alışkanlığının yeterli düzeyde olmayışı olarak 
görülmektedir. Ağaç yaş iken eğilir felsefesi ile hayata 
geçirilecek proje, doğa ile ilgili ilköğretim çağındaki çocuklara, 
yapılacak olan atölye çalışmaları ile farklı bir bakış açısı 
kazandırmak ve geri dönüşümün rutin işler arasında yer 
almasını sağlamayı hedeflemektedir. 
Proje, TÜİK verilerine göre atık maddelerin en çok çıktığı 
İstanbul, Kocaeli, Bursa, Gaziantep illerinde gerçekleştirilecek-
tir. Proje lansmanının ardından workshoplarda çalışacak 
Ulusal Ajans eğitmenlerine destek sağlaması ve projenin 
geniş alana yayılması amacıyla; geri dönüşüm, sivil toplum, 

ambalaj atıkları, çevre bilinci ve 6-10 yaş arası çocuklar ile 
iletişim kurma teknikleri üzerine eğitimleri verecek olan 
gönüllü ordusu kurulacaktır. Ulusal Ajans, TÜKÇEV ve ÇEVKO 
desteği ile çocukların alışkanlık kazanmaya en müsait 
oldukları dönemler olan ana sınıfı ve ilkokullarda gerçekleştiri-
lecek olan workshoplar ile çocuklar, bir bitkinin büyümesine 
ve bir kâğıt parçasının geri dönüşümüne şahit olacaktır. Yeşile 
ve doğaya saygılı, geri dönüşümün ne olduğunun farkında 
bireyler yetiştirilmesine destek olunarak çevre kirliliğine 
sürdürülebilir çözümler getirilecektir.
“Atom Çocuklar Dünyayı Kurtarıyor” etkinliği ile çocuklar, 
workshop çalışmalarında elde ettikleri atom kağıtlara yeşil bir 
dünya için dileklerini yazacak ve bu kağıtlar Orman Bölge 
Müdürlükleri’nin belirlediği arazilerde doğa ile buluşacaktır. 
Bu etkinlik sonucunda çocuklar birer kâğıt parçasından bir 
orman elde edecektir. Projenin değerlendirilmesi ve proje 
hikâyesinin oluşturulması etkinliğine ayırılan bütçe ile çocuk-
ların bir kalemden bir bitki oluşturması ve bir kâğıt parçasını 
bir ormana dönüştürme hikâyesi karikatürize edilerek proje 
çıktısı elde edilecektir.

Öğrenci İsmi: Asiye Nurcihan Çoban
Üniversite / Bölüm: Karadeniz Teknik Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

KATEGORİ ÜÇÜNCÜSÜ // ATOM ÇOCUKLAR
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Amaç:
Doğadan aldığını doğaya ver anlayışı ile daha yaşanılabilir ve 
uzun ömürlü bir dünya için bireyleri üstüne düşen görevler 
hakkında bilinçlendirerek; sürdürülebilir bir gelecek için iklim 
değişikliği ile mücadele etmek ve karbon ayak izini en aza 
(nötr hale) indirgemek konusunda toplumsal farkındalığın 
artırılmasıdır. 

Uygulama:
21. yüzyılın en büyük sorunlarından biri de şüphesiz ki küresel 
ısınmadır. Küresel ısınmaya neden olan etkenlerin başında ise 
insanların günlük faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yüksek 
karbon oranının meydana getirdiği sera gazı etkisi gelmekte-
dir. Bu faaliyetler sonucu ortaya çıkan ve sera gazı etkisi 
yaparak dünyanın ömrünün kısalmasına neden olan yüksek 
karbon miktarı, karbon ayak izi olarak hesaplanabilmektedir. 
Karbon ayak izi; insanların çevreye verdiği zararın ölçüsüdür 
ve gerekli önlemler alınarak bu oran nötr hale getirilebilmekte-
dir. Hatta ağaç dikmek, ambalajlı ürünlerin tüketimini 
azaltmak, kısa mesafeler için araba yerine bisiklet kullanmak 
gibi küçük önlemlerle doğaya salınan karbonun telafi edilebil-
mesi mümkün olmaktadır.
Projenin ana etkinliği olan ve günümüzde yoğun bir nüfusun 
kullandığı dijital platformda gerçekleşen “En Yeşil Birey Kim” 
yarışması ile bireylerin karbon ayak izini hesaplayarak bunu 

nötr hale getirmek için yapması gerekenlerin ipuçları 
verilecektir. Üç ay boyu sürecek iki periyot halinde yapılacak 
yarışmanın kazananları ile “Yeşil Bireyler Karbon Nötr Kampı” 
etkinliği gerçekleştirilecektir. Bu etkinlikle Karbon Nötr Dünya 
Projesi boyunca ortaya çıkan karbon ayak izi hesaplanacak ve 
Myclimate Türkiye desteği ile nötrlenecektir.
 
Bu amaçlar doğrultusunda yapılan etkinlikler sonucu, yeşil 
bireylerin toplumsal bir sorun olan iklim değişikliği alanındaki 
çözüm önerilerinin yayılmasında aktif paydaş konumuna 
gelmesi hedeflenmektedir. Karbon Nötr Dünya Projesi ile iklim 
değişikliği konusunda toplumsal farkındalık artırılarak sürdü-
rülebilir çözümler getirilecektir. İklim değişikliğine neden olan 
karbon nötr ayak izini en aza indirmek projenin yaratacağı en 
büyük faydadır. Uzun ömürlü bir dünya için herkesin üstüne 
düşen görevler olduğunun bilincinde daha yeşil bireyler 
yetiştirmek ve bu yeşil bireylerin iklim değişikliği ile mücade-
lede sürdürülebilir bir gelecek için katkıda bulunmalarını 
sağlamak projenin yaratacağı faydalardır. 

Öğrenci İsmi: Asiye Nurcihan Çoban
Üniversite / Bölüm: Karadeniz Teknik Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

// KARBON NÖTR DÜNYA
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Amaç:
Türkiye’de endemik bitki türlerinin çeşitliliğini azaltmadan 
orman alanları ve tarım arazilerinde bitkilerin varlıklarının 
sürdürülmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunmasıdır. 

Uygulama:
Türkiye 3000 endemik bitki ile Avrupa’nın en çok endemik 
bitki türüne sahip ülkesidir. Fakat dağlarda orman yangınları 
sonrası oluşan araziler ve orman olmayıp endemik bitki 
türlerinin olduğu arazilere insan eliyle bilinçsiz sıklıkla dikilen 
ormanlar endemik bitkilerin güneş almasını engellediği için bu 
endemik bitki türlerinin yaşamasına alan bırakmamaktadır. 
Orman oluşturmak için dikilen ağaçlar, endemik bitkileri 
büyük bir tehlikeye sokmaktadır. Aynı zamanda tarımsal ekim 
için kullanılan ovalık veya dağlık arazilerde de yoğun ilaçlama, 
çapalama ve ürün alma çalışmaları için endemik bitki türleri-
nin ve orada yaşayan canlıların yaşam alanlarını kısıtlayıp 
türleri azaltmakta ve bazı türlerin nesillerini tükenme tehlike-
siyle karşı karşıya bırakmaktadır. 

Proje kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlıkları ile işbirliği 
yapılacaktır. Doğal hayatı bozmamak için her bölgede kullanı-
lan arazilerin bir kısmı endemik bitkilerin doğal ortamında 
yetişmesi için tarıma kapatılacak ve kapatılan arazilerin parası 
çiftçiye verilecektir. Bu sayede tarım yapılan yerde doğal 
yaşam devam edecektir. 
Orman oluşturmak için ağaçlar dikilirken, endemik bitki 
türlerinin yaşaması için belirli boşluklar bırakılarak; orada 
yetişen kekik, kantaron, adaçayı, lavanta, keçiboynuzu gibi 
endemik türlerin varlığını devam ettirmesine engel olmayacak 
şekilde konumlandırılacaktır. 
Türkiye’de 24.000.000 hektar tarım arazisi vardır. İlk etapta 
bunun 2/1000’si boş bırakılarak, boş kalan arazi için çiftçiye 
dekar başına 200 TL destek verilecektir.

Öğrenci İsmi: Berrin Çakmakoğlu
Üniversite / Bölüm: Gaziosmanpaşa Üniversitesi / İlköğretim Matematik Öğretmenliği

// YEŞİL TEHLİKE 
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Amaç:
Halk arasında yaşanan veya yaşanması sürekli muhtemel olan 
gelir ve yaşam kalitesindeki farklılıkların en aza indirilmesi ve 
toplumdaki sosyal riski azaltma çalışmalarına katkıda 
bulunulmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, ikinci el eşyalar 
toplanarak bakım, tamir, temizlik ve paketleme süreçlerinden 
geçirilip ihtiyaç sahibi olan aile ve kişilere ulaştırılacaktır.

Uygulama:
Alışveriş merkezlerinde, mobilya, beyaz eşya üretim ve satış 
mağazalarında teşhir edilen, satışı olmayan veya modası 
geçerek üretimden kalkan, az kullanılmış olarak ardiye ve 
depolarda çürümeye bırakılan ikinci el ev eşyalarını toplayıp; 
bakım, tamir, temizlik ve paketleme hizmetlerinin yapılarak 
ihtiyacı olan aile ve insanlara ulaştırılması yoluyla toplumda iş 
imkânları oluşturulacaktır. Projenin bir diğer faydası da, bu 
eşya ve araç gereçleri ekonomiye yeniden kazandırmak ve 
çevreye vereceği zararları geri dönüştürerek çevreyi korumak-
tır.

Bu proje ile toplumda meydana gelen ve gelebilecek sel, 
deprem, yangın vb. afet etkilerinin önüne geçilecek ve fakirlik-
ten dolayı yaşam kalitesi düşen ailelerin sosyal yaşam riskleri 
azaltılacaktır. Toplumdaki aile fertlerinin ortak yaşama bilinci-
ni, paylaşım refleksleri ve toplumsal duyarlılıkları artırılacaktır. 
Sosyal yaşamda zayıflayan akraba ilişkileri ve komşuluk 
ilişkileri yardımlaşma yolu ile güçlenecek, kullanılmayan her 
türlü araç - gereç ve eşya tekrar kullanıma sunulacak, ekono-
mik tasarruf ve dışa bağımlılık azaltılacak ve israf önlenecek-
tir.
Bu eşyaların oluşturduğu çöp toplama alanlarındaki çirkin 
görüntü, taşıma maliyetlerinin artması ve düzenli katı atık 
depolama alanlarında kaplanan geniş hacimlerden dolayı 
oluşan ekonomik kayıplar önlenecektir. Eşyaların düşük 
tamirat çalışmaları ile tekrar kullanıma sunulmasıyla geri 
dönüşümün gerçekleştirilmesi ve bu eşyalardan kullanılama-
yacak durumda olanlarının ise parçalara ayrılarak (plastik, 
cam, ahşap, bez/kumaş, metal) çevrenin iyileştirmesi ve 
ekonomiye katkıda bulunması sağlanacaktır.

Öğrenci İsmi: Gamze Küpeli Baloğlu
Üniversite / Bölüm: Pamukkale Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

// İKİNCİ EL EV EŞYALARININ GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
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Amaç:
Akdeniz foklarının yok olmasının çevre ve insan üzerindeki 
olumsuz etkisinin halka duyurulmasının ve bu konuda halkın 
bilinçlenmesinin sağlanmasıdır. 

Uygulama:
Türkiye kıyılarında yaşayan Akdeniz fokları insanlar tarafından 
bilinmemekte ve korunmamaktadır. Bu nedenle foklar yok 
olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Akdeniz Foku 
Araştırma Grubu birçok çalışma yapmasına rağmen bu 
çalışmalar yetersiz kalmaktadır. Araştırma grubu bu konuda 
çözümler üreterek sürdürülebilirliğe katkı sağlayıp, ekolojik 
yaşamın önemini insanlara anlatma çabası içindedir. 
Projenin uygulama aşamasında “Fokların Sesi Akdeniz’in 
Neşesi” sloganlı afişler yapılacak ve yapılan afişler Ege, 
Akdeniz ve Marmara bölgelerinde seçilen noktalara asılacak-
tır. Afişler, insanların Akdeniz foklarını tanıması ve destekle-
mesini sağlayacak biçimde hazırlanacaktır. Ayrıca projenin 
hayata geçmesinden önce web sayfası, Facebook, Instagram, 
Twitter hesapları “Fokların Sesi Akdeniz’in Neşesi” adıyla 
açılacaktır. Dünya Çevre Günü olan 5 Haziran’ı kapsayan ve 
Haziran ayı boyunca anlaşma yapılacak bir bankanın kredi 
kartından yapılan her alışverişin 1 TL’sini Akdeniz Foku 

Araştırma Grubuna bağışlamasını sağlayan bir kampanya 
düzenlenecektir. Böylece Akdeniz foklarının yaşam alanlarını 
iyileştirebilmek için gereken para oluşturulmaya çalışılacaktır. 
Akdeniz fokları için Greenpeace aracılığıyla gönüllü ordusu 
oluşturulacaktır. Akdeniz foklarının habitatımız için öneminin 
daha çok kişi tarafından bilinmesi sağlanacaktır. Üniversiteli-
ler arasında “Akdeniz’in Son Elçileri” adlı video yarışması 
yapılacak ve başarılı bulunan fikir, Turizm ve Çevre 
Bakanlığı’nın desteğiyle kamu spotu olarak ulusal kanallarda 
gösterilecektir. Böylece gençler konu hakkında bilgi sahibi 
olacak ve gençliğin yaratıcı enerjisinden yararlanılmış olacak-
tır. Güven İslamoğlu’yla yapılacak anlaşma sonucunda “Yeşil 
Doğa” programına konunun taşınması sağlanacaktır. 
Akdeniz foklarının korunması, gittikçe bozulan ekolojik denge-
yi yeniden kurmak açısından önemlidir. Bu projeyle dünya için 
büyük önem taşıyan ve her yerde yaşam alanı bulamayan 
Akdeniz foklarının korunarak üremeleri dolayısıyla türünün 
devam ettirmesi sağlanacaktır. Bu projeyle kıyılarda insan 
eliyle zarar gören ve ekolojik sistemin önemli bir parçası olan 
Akdeniz fokları hakkında kamuoyu bilgi sahibi olacak ve 
toplumda foklarla ilgili var olan yanlış algılar ve tutumlar 
değiştirilecektir.

Öğrenci İsmi: Nil Çokluk Cömert
Üniversite / Bölüm: İstanbul Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım

// AKDENİZ'İN NEŞESİ FOKLARIN SESİ
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Amaç:
Çöp kutularına yerleştirilecek sensörlü LED’li sistem sayesin-
de, akşam vakitlerinde insanların çöp kovalarını görmeden 
çöpleri çevreye atmalarının ve çevreyi kirletmelerinin 
engellenmesidir.

Uygulama:
Proje kapsamında çöp kutularının içine presleme sistemi 
yerleştirilecek ve atılan çöp, kişinin ayak gücüyle kutunun 
yanındaki baskı koluna basması sonucu, kutunun içinde 
presleme sağlanacak ve çöpün hacmi azalacaktır. Bu presle-
me sayesinde hacim azaldığı gibi, sıvı dolu atıklardaki sıvıların 
kutunun tabanına yerleştirilen haznede toplanması sağlana-
caktır.
Çöp kovalarında veya çöp kutularına içi sıvı dolu atıkların 
atılması sonucu pis atık sıvıların çöp kovasının tabanına 
yerleştirilen delikli, takma çıkarma özelliği olan sıvı toplama 
kabında toplanması sağlanacaktır. Böylece çöp kutuları 
boşaltılırken atık sıvıların etrafa akması ve oluşacak itici 

görüntü engellenecektir. Atık sıvının belirli bir seviyeye 
geldiğinde kullanıcıya uyarı verme devresi, bir sistemle 
sağlanacaktır. Sıvı istenen seviyeye ulaştığında LED lamba 
yanacak ve kullanıcı uyarılacaktır. Proje ile çevre kirliliği 
önlenecek, insanların etrafa çöp atmalarının önüne geçilecek, 
temiz bir çevre oluşacak, küresel ısınmanın yavaşlaması 
sağlanacaktır.
Restoranlarda, evlerde çöp kutularının boşaltılması sırasında 
atık pis sıvıların etrafa akmasının önüne geçilecek ve böylece 
oluşacak itici görüntü engellenecektir. Ayrıca yerleştirilen 
presleme sistemiyle zamandan, hacimden, çöp poşetinden 
tasarruf sağlanacaktır.
Kutunun yedek enerji kaynağının şarjı, üstüne yerleştirilen 
max 3V, 150 mA’lık güneş paneli ile sağlanacaktır. Güneş 
enerjisi; bol ve tükenmeyen, maliyeti az bir enerji kaynağıdır. 
Enerjiye gereksinim duyulan her yerde kullanılabilir.

Öğrenci İsmi: Taner Çarkıt
Üniversite / Bölüm: Erciyes Üniversitesi / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

// SOLAR ENERJİ İLE ŞARJ OLAN AKILLI ÇÖP KUTUSU

33



Amaç:
Geri dönüşümün günlük hayatın doğal ve sıradan bir parçası 
olarak kabul edilmesini ve gençler başta olmak üzere bütün 
topluma geri dönüşüm fikrinin kazandırılmasının sağlanması-
dır. Bir diğer amaç insanların çöpleri geri dönüşüme atmaları 
karşılığında şarj ve wi-fi imkânı sunarak çevrenin temiz 
tutulmasına teşvik edilmesidir.  

Uygulama:
Hızla artan insan nüfusu ile ihtiyaçlar artmakta, insan eliyle 
yaratılan kirliliğin tabiata ve çevreye verdiği zararın boyutu her 
geçen gün büyümektedir. Yaşamı daha mükemmel hale 
getirmek, daha sağlıklı ve uzun bir ömür sağlayabilmek 
amacına yönelik bazı gelişmelerin eksikliğinden yola çıkılarak 
bu proje fikri ortaya çıkmıştır.

Proje kapsamında parklara ve sahillere akıllı geri dönüşüm 
kutuları yerleştirilecektir. Bu akıllı dönüşüm kutusu, içine 
atılacak olan materyalleri hassas tartı ile ölçerek ağırlık 
miktarına göre dakikaya çevirip karşılığında telefonlar için şarj 
ve wi-fi desteği sağlayacaktır. 
Bir pet şişenin ağırlığının ortalama 15 gram olduğu düşünü-
lürse her 15 gram için 5 dakika şarj ve internet hizmeti 
sunulacaktır. Böylece insanlar parklarda ve sahillerde çöpleri 
ŞAR-Wİİ’ye atarak hem internet sahibi olabilecek hem de 
telefonlarını şarj edebileceklerdir. Sponsor olarak Turkcell, 
TTnet gibi firmaların reklamlarını alıp projeyi ücretsiz yapılan-
dırmayı başarmak sosyal çevreye yardım için destekte 
bulunulması sağlanacaktır.

Öğrenci İsmi: Tuğkan Kulaç
Üniversite / Bölüm: Yeditepe Üniversitesi / İşletme

// ŞAR-Wİİ
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 EĞİTİM
KATEGORİSİ



Amaç:
7 - 12 yaş arası okul çağındaki çocukların, telefon, bilgisayar, 
tablet gibi teknolojik araçlarla oynanabilecek “Sosyal Oyun” 
aracılığıyla aile ve sosyal ilişkilerini kuvvetlendirerek, toplum-
sal katılımlarının desteklenmesi ve hayatın içinde daha fazla 
aktif rol almalarının sağlanmasıdır.

Uygulama:
Günümüzde daha çok telefon, bilgisayar ve tablet vb. teknolo-
jik araçlarla oynanan oyunlar; saldırganlık gibi duygu bozuklu-
ğuna neden olma, sosyal etkileşimi azaltma, çevresindeki 
insanlarla yardımlaşma, paylaşma, empati yapma ve saygı 
duyma bilincinin azalmasına neden olur. Teknolojinin çocukla-
rın hayatında fazlasıyla yer alması; hareketsizliğin artması, 
diyabet gibi çeşitli sağlık problemlerine, bireyselleşmenin 
artmasıyla toplumsal hayattan uzaklaşmaya ve zamanı doğru 
kullanma becerisinin azalması ile akademik başarının 
azalması gibi pek çok önemli soruna yol açmaktadır.
Çocuklar, Sosyal Oyun’la grup halinde oynanan oyunlardaki 
gibi aktif olarak oyunun içinde rol alarak, aile ve sosyal ilişkile-
rini ve bağlarını güçlendirerek hayatın içine daha fazla dâhil 
olup toplumla iç içe olma fırsatı yakalayabileceklerdir.
Çocuklar, “aile-sosyal ilişkiler” ve “toplumsal fayda” olarak iki 
kategori altında verilecek çeşitli görevleri gerçekleştirerek; 

iletişim kurma becerisini kuvvetlendirme, toplumsal sorunlar 
hakkında farkındalık kazanma, aktif olarak oyun oynayabilme, 
kişisel gelişimine katkı sağlama ve toplumsal değerleri 
kazanabilme gibi birçok fayda sağlayabilecektir.
Çocuklara verilen görevlerin tamamlanması, oyun sistemine 
görevin gerçekleştirilme resmi yüklenmesiyle ve sonuçta 
puanların kazanılmasıyla olacaktır. Her iki kategoriden 
toplamda 10.000 puana ulaşan kullanıcı oyunu tamamlamış 
olup “Başarı Sertifikası” kazanacak ve bu belgeyle okulunda 
onur öğrencisi olma fırsatı yakalayacaktır. Sosyal Oyun 
uygulaması geliştirildikten sonra, kullanıcının 3 ay süre içinde 
10.000 puana ulaşması beklenmektedir. Sosyal Oyun’la 
çocuklar daha bilinçli, topluma ve çevresine karşı farkındalık 
kazanarak daha ilgili olabilecek ve en önemlisi Sosyal Oyun’la 
hayatın içine katılan çocuklar kişisel gelişimleri için önemli bir 
adım atmış olacaklardır.

Öğrenci İsmi: Hatice Elif Çar
Üniversite / Bölüm: Hacettepe Üniversitesi / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

KATEGORİ İKİNİCİSİ // SOSYAL OYUN
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Amaç:
Toplumda çok düşük olan kitap okuma alışkanlığının yukarıya 
çekilmesi ve diğer Avrupa ülkeleri gibi kitap okuma alışkanlı-
ğımızın yüksek oranlarda olmasıdır.

Uygulama:
Proje, toplumun düşük olan okuma oranlarını yükseltecek, 
insanlara boş zamanlarını değerlendirme fırsatı verecektir. 
Teknolojinin bize dayatmış olduğu telefonda oyun, internete 
girme vb. zaman kaybettirici zararlı alışkanlıklar “Her anımda 
kitap” uygulamasıyla olumluya çevrilerek e-kitap okumaya 
teşvik edilecektir.
Her anımda kitap kampanyasında ilk adım, barkod okuma 
sisteminin ara yüz programının yazılması olacaktır. 2. adım 
olarak bu programa Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Atatürk Kütüphanesi’ndeki 
e-kitaplar yüklenecektir. Kitaplar romantik, tarih, genel kültür 
vb. şekilde kategorize edilecektir. 3. adım olarak ise, barkodla-
ra e-kitap uygulaması yüklenecek ve tüm toplu taşıma araçla-
rına, İstanbul’daki tüm devlet kurumlarına bu barkod sistemle-
ri yerleştirilecektir. Barkodlar tüm koltuk sıralarında cam 
kenarlarına yerleştirilecektir. Barkodlar insanların bekleme 

alanlarında stratejik noktalarda olacaktır. Daha sonra afişlerde 
ve tanıtım videolarında programın ücretsiz nasıl indirilip 
kurulduğu anlatılacaktır. Sistemin indirme aşamaları ayrıntılı 
şekilde anlatılacaktır.
Sosyal sorumluluk projesinin halkla ilişkiler ve reklam 
çalışması da yapılacaktır. Barkod okuma sisteminin ve e-kitap 
yükleme işleminin tamamlanmasının ardından İBB’nin kendi 
kanalında, yerel gazetelerde, afişlerde ve en önemlisi halk 
otobüslerinin reklam panolarında, otobüslerdeki durak 
gösteren ekranlarda programın nasıl indirileceği, nasıl kullanı-
lacağı hazırlanacak animasyon filmle anlatılacaktır. Eğitime ve 
toplumun gelişmesine destek veren kurum kuruluş ve dernek-
lerin de katılımıyla güzel bir tanıtım töreni düzenlenecektir. 
Böylelikle hem yerel hem de ulusal medyada gündem 
yaratılacaktır.
Tanıtımının yapılmasının ardından toplu taşıma kullanan, 
devlet kurumlarında işi olan insanlar beklerken veya yolculuk 
yaparken bu programa girerek istedikleri kategoriden kitabı 
okuyabilecek, kaldığı yeri kaydedip istediği yerde kitabına 
devam edebilecektir. Böylece toplumumuza okuma alışkanlığı 
kazandırılıp aydın bir toplum oluşturulacaktır.

Öğrenci İsmi: Selim Çakır
Üniversite / Bölüm: İstanbul Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım

KATEGORİ ÜÇÜNÜCÜSÜ // HER ANIMDA KİTAP
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Amaç:
Eğitim ve öğretim yılı içerisinde toplanan 5 kuruşlarla, en az 
500 öğrenciye ulaşılarak öğrencilerin daha iyi ve sağlıklı 
şartlarda eğitimlerine devam edebilmesidir.

Uygulama:
Proje kapsamında üniversitelere yerleştirilecek olan "5 
Kuruş'la 500 Öğrenciye" kutularında, her öğrencinin kendi 
gelirini etkilemeyecek ufak bir meblağ olan 5 kuruşlar biriktiri-
lecektir. Proje pilot il olarak belirlenen Eskişehir'de başlatıla-
caktır. 
Anadolu Üniversitesi 18 fakülte, 3 yüksekokul, 4 meslek 
yüksekokulu, 7 enstitü, Osmangazi Üniversitesi; 10 fakülte, 1 
yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu ve 5 enstitüden oluşmak-
tadır. Projenin toplamda 28 fakülte, 4 yüksekokul, 8 meslek 
yüksekokulu ve 12 enstitüye ulaşması hedeflenmektedir. 

Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi fakültelerine "5 Kuruş'la 500 Öğrenciye" kutuları 
yerleştirilecektir. Kutular 50 litre hacminde ve şeffaf plastik 
olacak, bu kutulardan her fakülteye 2’şer adet, yüksekokullara, 
enstitülere ve meslek yüksekokullarına 1’er adet olmak üzere 
dağıtılacaktır. Sonrasında ihtiyaç sahibi okullar tespit edilecek 
ve bu okulların ihtiyaçlarının neler olduğu belirlenecektir. 
Üniversitelere yerleştirilen kutularda biriken 5 kuruş ve diğer 
bozuk paralar toplanıp belirlenen okullara toplanan yardımlar 
ulaştırılacaktır.
Üniversitelerden elde edilecek gelirler ile yardıma muhtaç 
okullara; kütüphane, sıra, tadilat vs. yardımları yapılacaktır.
Hangi okula hangi yardımın yapılacağı tespiti, kutular üniversi-
telere yerleştirildikten sonra kararlaştırılacaktır. 

Öğrenci İsimleri: Gizem Sakar, Yeşim Şahin, Sozda Ergün
Üniversite / Bölüm: Anadolu Üniversitesi / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

// 5 KURUŞLA 500 ÖĞRENCİYE
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Amaç:
Yeni nesillerin, oyun desteğiyle; tarihimizi daha kolay, daha 
zevkli ve daha akılda kalıcı bir şekilde öğrenmesidir. Gençlerin 
tarihimizi zevkli ve eğlenceli bir metotla öğrenmeleri sağlana-
rak, mühendis, yazılımcı, grafiker vb. mesleklere yeni iş 
alanları oluşturulacaktır.

Uygulama:
Proje kapsamında öncelikle, öğrencilere ulaşılması için video 
oyununun hazırlanması ile ilgili çalışmalar yapılacaktır. 
Oyunun senaryosu Türk Tarih Kurumu’nun desteği ile hazırla-
nacak ve bu senaryo profesyonel bir video oyun yapım şirketi 
tarafından oyunlaştırılacaktır. Oyunun yapılması sırasında 
hevesli mühendis ve yazılımcılar başta olmak üzere çeşitli 
meslek elemanları ile çalışılacaktır. Oyunun seslendirmeleri 
Seslendirme Sanatçıları Derneği’nin desteği ile uzman seslen-
dirmenler tarafından yapılacaktır. Yapılan deneme çalışmaları 

ve analizlerin ardından oyun piyasaya sürülecek ve tarihin 
zevkli bir metotla genç nesillere aktarılması sağlanacaktır. 
Oyunun piyasa sürümünden önce tanıtım ve reklamları yapıla-
caktır. Proje ile genç nesillerin tarihimizi öğrenmesi daha 
kolay ve eğlenceli bir hale getirilecektir. Tarih bir oyun forma-
tıyla sunulduğundan bilgilerin kalıcı olma imkânı sağlanacak-
tır. Mühendis ve yazılımcılara yeni bir istihdam alanı sağlana-
caktır. Türkiye’nin oyun sektöründeki bir açığı kapanacaktır.  

Öğrenci İsmi: Hüseyin Emre Ekici
Üniversite / Bölüm: Mevlana Üniversitesi / Beslenme ve Diyetetik

// EĞİTİCİ TARİH OYUNLARI
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Amaç:
Trafik kazalarında, ev kazalarında, diğer durumlarda zarar 
gören ve ilkyardım müdahalesine ihtiyaç duyacak hayvanlar 
için hayvan sahiplerini ve gönüllülerini eğitmek üzere bir 
eğitim programı yaratılmasıdır.

Uygulama:
Proje ile sokak hayvanlarının ve ev hayvanlarının yoğun olduğu 
ülkemizde, acil durumlarda olabildiğince fazla kişinin hayvan-
lara, kliniğe nakledilene kadar, müdahale edebilecek ilk 
yardım eğitimini alması sağlanacaktır.
Medikal Arama Kurtarma Derneği, MEDAK İlkyardım Eğitim 
Merkezi, Veteriner Hekim ve İlkyardım Eğitmeni Devrim 
Baykal, Giza Veteriner Sağlık Merkezi ile işbirliği yapılarak 
proje yürütülecektir.
Türkiye’de ve yurtdışında konunun bilirkişileri ile görüşülecek, 
yurtdışından alınan standardize eğitim programları ve 
veteriner fakültelerinin kaynakları birleştirilerek, ülkemiz 
koşullarına adapte edilecektir. Ortaya çıkacak eğitim mater-
yalleri, Sağlık Bakanlığı’nın resmi “ilkyardım eğitim” programı 
taslağında hayvanlar için düzenlenecektir. Sonrasında projeyi 

hazırlayan eğitmenler tarafından gönüllü model bir gruba 
eğitim verilecek ve geribildirimleri alınacaktır. Aynı zamanda 
insanlara yönelik ilkyardım eğitiminde de olduğu gibi sınav 
yapılacak ve kişilerin yeterlilikleri ölçülecektir. Sonunda ise 
yasal bir yükümlülüğü ya da sorumluluğu olmayan, “hayvan 
ilkyardımcısı” kartları kişilere verilecektir. Akabinde sağlık 
personeli gönüllülerden eğitmenler yetiştirilecek ve eğitimin 
yaygınlaşması için çalışmalar başlatılacaktır.

Öğrenci İsmleri: İffet Beril Gökmen, Sılasu Arıkan
Üniversite / Bölüm: Acıbadem Üniversitesi / Tıp / Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

// ONLARIN DA CANI VAR

 

43



Amaç:
Türkiye’deki kitap okuma alışkanlığının, geliştirilecek cep 
telefonu uygulaması ile artırılması ve kitap bağışında bulunul-
masının sağlanmasıdır.

Uygulama:
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yaptığı araştırmaya göre 
6 saat televizyon izleyip, 3 saat internete giren Türk insanı, 
kitap okumaya sadece 1 dakika ayırmaktadır. Araştırmada 
ayrıca, Avrupa’da yüzde 21 olan kitap okuma oranının 
Türkiye’de binde bir olduğu da ortaya konulmuştur. Bu veriler 
göz önünde bulundurulduğunda kitap okuma alışkanlığının 
artırılması gerektiği aşikârdır. Okumayan bir neslin gelişeme-
yeceğine inanarak yoğun bir şekilde internet kullanan gençle-
rin okuma alışkanlığını yine internet aracılığı ile artırılması 
hedefleniyor. 
Android ve IOS işletim sistemleri için geliştirilecek olan 
Kitapram adlı uygulama ücretsiz şekilde kullanıcılara sunula-
caktır. Kullanıcılar uygulamayı indirdiklerinde kendi profil 
sayfalarını oluşturacak ve arkadaşlarını takip edebilecektir. 
Uygulamaya dışarıdan hiçbir veri yüklenemeyecektir. Arayüze 
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ya da özel kitap satış firmaları 
(örnek: D&R) desteği ile satışta olan tüm kitapların kategori-
leştirilmiş olarak kapak görselleri eklenecektir. Kullanıcılar 

okudukları kitapları bu arayüzden seçip yorumlarını ekleyerek 
kendi sayfalarında paylaşabileceklerdir. Bu paylaşımlarını 
diğer sosyal medya araçları ile eşleştirebilecek, beğendikleri 
kitapları arkadaşlarına önerebileceklerdir. Bu akım bireyleri 
daha çok paylaşım yaparak daha çok okumaya yönlendire-
cektir. 
Programın ayrıca ‘Bağış’ bölümü bulunacaktır. Burada bireyler 
kendi sayfalarına yükledikleri kitaplardan MEB’e bağışta 
bulunabilecektir. Bağış için bireyler uygulama üzerinden 
formu dolduracaklardır ve bağışta bulundukları kitapları PTT 
veya özel kargo aracılığı ile ilgili adrese göndereceklerdir. 
Bağışlanan kitaplar 100’e ulaştığında kişi kitap bağışçısı 
sertifikası almaya hak kazanacaktır. Bağışlanan kitaplar MEB 
tarafından ihtiyacı olan okulların kütüphanelerine gönderile-
cektir. Projenin başlangıcından itibaren 1 yıl içerisinde 
bağışlanan kitap sayısının ihtiyacı ne kadar karşıladığı değer-
lendirilecektir.
Uygulama kitap okuma alışkanlığı edinen bireylerin kişisel 
gelişimine, çok yönlü düşünme becerisi kazanmasına, hem iş 
hem sosyal hayatlarında kendilerini daha doğru ifade edebil-
mesine olanak sağlayacaktır. Bağışlanacak olan kitaplarla 
ihtiyacı olan okullardaki öğrencilerin eğitim ve öğretimlerine 
destek olunacaktır.

Öğrenci İsmi: Nurgül Yücel
Üniversite / Bölüm: Anadolu Üniversitesi / İnsan Kaynakları Yönetimi

// KİTAPRAM
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Amaç:
Çocuklarda diğer insanlara oranla daha yoğun bir şekilde 
mevcut olan merak duygusundan hareketle, yazarların 
görüşleri ve hayatları gibi konuların, ilgi çekici ve akılda kalıcı 
yöntemlerle çocuklara aktarılmasıdır. Çocuklar bu konuların, 
zorunluluktan dolayı öğrenilmesi gerektiği zihniyetinden 
uzaklaştırılarak, aslında edebiyatın çocukların ilgisini çekebi-
lecek konuları da barındırdığı gösterilecektir. Bu sayede kitap 
okuma alışkanlığı kazandırılarak çocukların, edebiyat eğitimini 
zorunlu olduğu için değil, keyif aldıkları için öğrenmeleri 
sağlanacaktır.

Uygulama:
Projenin uygulanması için öncelikle gönüllülük esasına dayalı 
olarak proje aktörleri ile görüşülecektir. Pilot okul seçilerek 
çocukların gelişimlerine uygun olarak sınıf öğretmenlerinin de 
yardımıyla her yaş grubu için yazar ve eserler belirlenecektir. 
Gönüllüler, seçilen bu yazar/ eserler hakkında çocukların 
ilgisini çekebilecek ayrıntıları, kısa hikâyeleri, ilginç ve komik 
olayları da katarak yazar veya eseri tanıtan kısa bir metin 
hazırlayacaktır. Oluşturulan metin sahnelenmeye müsait bir 
şekilde ve amatör bir teatrallikle çocuklara sunulmaya hazır 
olacaktır. Her teatral sunu için gönüllülerin ihtiyacı olabilecek 

çeşitli malzemeler, yine gönüllüler arasında paylaşım esasına 
dayalı olarak ve belirlenen özel tiyatrolar yardımıyla sağlana-
caktır. İçinde bulunulan eğitim – öğretim yılı boyunca okul 
panolarına, tanıtılacak yazarların resimleri ve kısa bilgilerini 
içeren afişler asılacaktır. Bu sayede öğrencilere hem sunu 
öncesi ön bilgi verilecek hem de sonrasında öğrenilenlerin 
akılda kalması sağlanacaktır. Bu afişlerin panolara asılması 
işleminin özellikle dikkat çekici olabilmesi için yüzlerinde 
çeşitli yazarların maskeleri olan gönüllü grubu tenefüs saatin-
de karışık olarak dağılacak ve panolara afişleri asacaktırlar. 
Yapılacak sunumlarda gönüllüler, ilgili kahramanların maske-
lerini takacaklardır. Ekipteki her gönüllü maskesini taktığı ve 
anlatımını üstlendiği yazarı, hazırlanan metin doğrultusunda 
öğrencilere teatral bir şekilde anlatacaktır. Sınıf öğretmenleri 
ile anlaşılıp, sunuların bir sınıf için aynı gün ve ders saatine 
denk gelmemesi sağlanacak ve her sunu öğrenciler için tam 
bir sürpriz olarak gerçekleştirilecektir. Karşılıklı etkileşim 
halinde anlatılan yazarın kim olduğu sunu sonunda öğrencile-
re ‘BUL BENİ’ sorusu ile yöneltilecektir. Yazarın kim olduğunu 
bulan öğrenciye tanıtılan yazarın maskesi verilecektir.

Öğrenci İsmleri: Nurten Aslı Kaya, Gizem Pöl, Kezban Büşra Güven
Üniversite / Bölüm: İstanbul Üniversitesi / Hukuk / Turizm İşletmeciliği,
Marmara Üniversitesi / Muhasebe Denetimi Yüksek Lisans

// BUL BENİ 
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Amaç:
Yazmak isteyen fakat yazma fırsatı bulamayan çocukların, 
yazmaya teşvik edilmesinin sağlanmasıdır.

Uygulama:
Proje kapsamında öncelikle yazmak isteyip, yazma fırsatı 
bulamayan çocuklar belirlenecektir. Yazma hevesleri bulunan 
çocukları cesaretlendirmek için projenin 3 uygulama adımı 
hayata geçirilecektir. 

Geleceğin için Yaz: Yazmak isteyen çocuklara bu isteklerini 
gerçekleştirmeleri için öncelikle bir kırtasiye seti gönderile-
cektir. İçerisinde hikâye kitapları, defter, kalem, silgi gibi temel 
kırtasiye ihtiyaçlarının bulunduğu bu set onların ilk adımı 
atmalarına yardımcı olacaktır. Yazma işini bırakmamaları ve 
ileride profesyonel olarak ilgilenmeleri için gönüllü yazarlar 
tarafından çocuklara eğitim verilecektir. Yazarlardan aldıkları 
eğitim çocukların hem gelişmelerine hem de yazma istekleri-
nin artmasına büyük katkı sağlayacaktır.

Başlangıç İçin Her Şey Hazır: Eğitimlerini tamamlayan çocuk-
lar artık yazmaya hazırdırlar. Hem öğrendiklerini uygulamak 
hem de pekiştirmek amaçlı bir kitap çıkartılacaktır. Çocukların 
yazdıkları yazılar değerlendirilerek kitaba koyulacak olanlar 
belirlenecektir. İçerisinde kendi isimlerinin, yazdıkları 
hikâyelerin ve yazıların olduğu bu kitap sayesinde çocukların 
yazmaya karşı olumlu tutumu artacaktır. Yazıların belirlenme-
sinin ardından Dünya Çocuk Kitapları Haftası’nda kitap piyasa-
ya sürülecektir.
Sen de Yaz: Yazan çocukların yazmayı bırakmaması açısın-
dan, onlar için yazarların desteği çok önemlidir. Bu nedenle 
çocukların, yazdıklarını paylaşabilecekleri ve bünyesinde 
yazarların da bulunduğu bir web sitesi oluşturulacaktır. 
Çocukların yazdıkları yazılara yazarların yorum yapması 
gelişimlerini olumlu yönde etkileyecektir. Ayrıca çocuklara 
maddi ve manevi destek vermek isteyen kişilerin onlara 
ulaşması açısından da faydalı olacaktır.

Öğrenci İsimleri: Nurullah Çakır, Büşra Çakıcı  
Üniversite / Bölüm: Karadeniz Teknik Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

// KALEMİNİN IŞIĞI AYDINLATSIN GELECEĞİNİ
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Amaç:
Cezaevinde kalan hüküm giymiş çocukları, sosyal ve psikolojik 
açıdan destekleyerek onların sanata yönlendirilmesi, sanat ve 
sosyal becerilerin geliştirilmesi, aldıkları bu destekle ve 
yapılan etkinliklerle özgüvenlerinin geliştirilmesi, içlerindeki 
duvarları yıkarak, hayata karşı umutlarının artırılmasıdır.

Uygulama:
Cezaevindeki mahkûm çocukları sosyal, psikolojik ve kültürel 
olarak desteklemek amacı ile başta Ceza Tevkif Evleri Genel 
Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 
projenin diğer paydaşları olan sivil toplum kuruluşlarıyla 
birlikte ortak bir çalışma platformu oluşturulacaktır. Bu 
platform aracılığı ile mahkûm olan çocukların sanat alanların-
da eğitim alabilmelerine yönelik imkânlar sağlanacaktır. Bu 
imkânlar, proje kapsamında yer alan sanatsal eğitimlere 
yönelik eğitmenlerin ve eğitimler için gerekli olan malzemele-
rin, koşulların ayarlanmasıdır. Bu eğitmenlerden biri; halk 
dansları başlığında İzmir Zeybek, Ankara Halay ve Roman 
Havası derslerini kapsayacaktır. Aynı zamanda el işi eğitimleri 
içerisinde ahşap boyama, yağlı boya resim dersleri de 
vereceklerdir. Yağlı boya resim eğitimlerinin sonunda bütün 
mahkûm çocuklardan huzur, mutluluk, umut ve özgürlük 
kelimelerinden onlar için en önemli olanını seçmelerini ve bu 

seçtikleri kelimenin yine onlar için ne ifade ettiğini anlattıkları 
resimler yapmaları istenecektir. Böylelikle çocuklar kaliteli ve 
eğlenceli zaman geçirirken sanata olan eğilimleri artacak, bu 
durum zihinsel gelişimlerini olumlu yönde etkileyecektir. 
Alınan eğitimler sonucunda paydaşların oluşturduğu platfor-
mun sponsorluğunda belirlenen tarihlerde Konak Atatürk 
Kültür Merkezi’nde halk dansları gösterisi yapılacak ve yine 
çocukların yaptığı el sanatları ürünleri aynı etkinlikte sergile-
nerek satışa sunulacaktır. Böylelikle yaptıkları resimleri de 
toplumla buluşturarak toplumun, mahkûm çocukların iç 
dünyalarını görmeleri ve çocukları daha iyi anlamaları 
sağlanacaktır. 
Etkinlik sonrasında elde edilen gelirler çocukların eğitimlerine, 
kıyafet ve diğer gerekli olan ihtiyaçlarını sağlamaya yönelik 
kullanılacaktır. Bununla birlikte yapılan resimlerden en çok 
ilgiyi gören resim İzmir Suluboya Ressamları Derneği ve İzmir 
Serbest Mimarlar Derneği’nin ortaklaşa çalışması sonucunda 
mahkûm çocukların kaldıkları koğuşların duvarlarına resmedi-
lerek bulundukları ortam güzelleştirmeye çalışılacaktır. Bu 
sayede onların psikolojik gelişimlerine destek olmak ve hayata 
olumlu yönde bakmalarını sağlayacak bir çalışma ortaya 
koyulacaktır

Öğrenci İsimleri: Nejla Güvenç, Ayşegül Öztürk, Hazal Ece Budak
Üniversite / Bölüm: Ege Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım

// SANATLA TUTALIM ELLERİNDEN
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 KÜLTÜR-SANAT

KATEGORİSİ



Amaç:
Sanatçıların mevcut durumda farklı platform ve alanlarda 
sergiledikleri performansı “Sanat Kumbarası” platformunda 
sergileyerek, insanların STK ve vakıflara küçük maddi yardım-
lar yapmasının sağlanmasıdır.

Uygulama:
Sokak sanatçılarının veya sanatla ilgilenen amatör sanatçıların 
performanslarını sergileyebilecekleri, eserlerini insanlara 
sunabilecekleri bir alana sahip olmaları sağlanacaktır. Sanat-
çılar bu sayede mevcut sistemde yaşanılan sorunlarla 
karşılaşmadan sanatlarını icra edebilecekler, ayrıca proje 
amatör sanatçılar bakımından da ciddi bir teşvik olacaktır. 
STK ve vakıflara maddi kaynak sağlanacak projede, “Sanat 
Kumbarası” fikri hayata geçtiği takdirde insanlara da gündelik 
hayatlarının akışı esnasında görsel ve işitsel canlı performans 
izleyebilme şansı sunulacaktır. “Sanat Kumbarası” platformu-
nun meydana getirilmesinin ardından ilgili kurumlardan 
gerekli izinler alınacak ve belirlenen kriterlere uyan STK ve 
vakıflarla iş birliği yapılacaktır. Bunların ardından saha 
çalışmaları ve sosyal medya çalışmaları başlığı altında 
projenin aktif tanıtımı yapılarak, sokak sanatçılarının ve 

amatör diğer sanatçıların “Sanat Kumbarası” projesinden 
haberdar olması sağlanacaktır. “Sanat Kumbarası” fikri, 
sanatçılara performanslarını sergileyecekleri bir platform; STK 
ve vakıflara maddi yardım; sanatseverlere de görsel ve işitsel 
bir performans izleme ve işbirliği yaptığımız STK ve vakıflara 
küçük maddi yardımda bulunma imkânı sunacaktır. Projenin 
tanıtımının yapılmasına, daha çok sanatçı ve sanatsevere 
ulaşması için aktif tanıtım saha çalışmaları ile destek 
verilecektir.
Saha çalışmaları kapsamında amatör sanatçılara proje 
anlatılarak, onlardan fiili destek istenecektir. Buna ek olarak 
“Sanat Kumbarası”nın konumlandırıldığı metro durağı ve 
çevresindeki insanlara, projenin misyon ve vizyonunun 
tanıtımı anlaşılır şekilde yapılacaktır.

KATEGORİ İKİNCİSİ // SANAT KUMBARASI
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Öğrenci İsimleri: Raşitcan Koca, Ezgi Özbek, Halenur Özalp
Üniversite / Bölüm: İstanbul Üniversitesi / Hukuk / Eczacılık



Amaç: 
Toplumdaki sanatsal tabakalaşmayı önleyerek tiyatro, sinema, 
sergi gibi kültür-sanat etkinliklerinin daha geniş bir kitleye 
hitap etmesini ve bu yolla bireylerin daha kültürlü, çağdaş 
olmasını sağlayarak tabiat, insan ve evren sevgilerinin arttırıl-
masına katkıda bulunulmasıdır.

Uygulama:
Proje tiyatro, sinema, sergi, opera, müzikal gibi kültürel 
etkinliklere katılmak için yeterli bütçeye sahip olan orta ve üst 
gelir düzeyindeki bireylerin ve bu etkinliklerden ticari gelir 
elde eden şahısların, sponsorların, şirketlerin ve kuruluşların 
işbirliğiyle gerçekleştirilecektir. Projede esas olan, kültürel 
etkinliklere katılımı küçük bir kitleye hitap etmekten çıkarıp 
toplumsal bir olgu haline getirmektir. Böylelikle insanlar 
arasında yardımlaşmayı sağlayarak toplumda birliktelik 
bilincinin oluşturulması ve insanların kendilerine, birbirlerine 
ve dünyaya daha farklı ve barışçıl bir algıyla yaklaşması 
sağlanacak ve kültürel tabakalaşma en aza indirgenecektir. 
Böylece özellikle trafiğin yoğun olduğu büyük şehirlerde ve 
günlük yaşamın hızlı temposunda insanların zaman ve parala-
rını boşa harcamaması hedeflenmektedir.

Proje, toplumsal sorunların en aza indirgenmesi ve bu kültürel 
aktivitelere katılımın en üst seviyelere çıkmasını hedeflemek-
tedir.
Projenin uygulanması için aşağıdaki adımlar izlenecektir:
1. Bu projeye katılım sağlayacak olan şahıs ve kuruluşlar 
belirlenecek,
2. İnsanların bu projeden haberdar olması ve askıya konula-
cak olan biletin ücretinin yarısının ödenmesi için tanıtım ve 
reklamlarla toplumsal bilinç oluşturulacak,
3. Türkiye çapında gerçekleştirilmesi planlanan bu projede, 
askıda biletlerin nerede bulunduğunu öğrenebilmeleri ve 
insanların bu biletleri ayırttırabilmeleri için bir telefon uygula-
ması oluşturulacaktır.
Projenin hedef kitlesinde öncelikle kültürel aktivitelere 
katılmak istemesine rağmen gerekli bütçeye sahip olmayan 
ve ülkemizin geleceğini şekillendirecek üniversite öğrencileri 
bulunmaktadır. Bununla birlikte proje çeşitli imkânsızlıklar 
sebebiyle bu aktivitelere katılamayan bireyleri de hedef kitlesi 
içine dâhil etmektedir.

Öğrenci İsmleri: Can Çerezci, Nazlıhan Öz 
Üniversite / Bölüm: Yeditepe Üniversitesi / İşletme

KATEGORİ ÜÇÜNCÜSÜ // ASKIDA SANAT VAR

 

52



Amaç: 
17 - 18 yaşında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu’ndan ayrılmak zorunda olan kimsesiz gençlere 
kameramanlık eğitimi vererek, gelecekte en azından düğün 
kameramanlığı gibi işlerde çalışabilmelerinin sağlanmasıdır.

Uygulama:
Proje sayesinde 17-18 yaşlarındaki SHÇEK (Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kurumu)’nda bulunan gençler, buradan 
ayrılmak zorunda kaldıklarında hem mesleki yeterliliğe kavuş-
muş, hem sosyal ortamını kurmuş hem de hayata hazırlanmış 
olacaktır.
Eğitimler ve Dersler: Her ders günü 4 saatlik eğitimler yapıla-
caktır. 1 saat teorik dersler anlatılacak ve ders sonunda 3 saat 
kamerayla pratik çekim çalışmaları yaptırılacaktır. Yapılan bu 
çekimlerin bilgisayarda kurgulanması, edit edilmesi (ses, 
müzik, efekt konulması) gibi işlemler yapılacak ve çalışmala-
rın DVD’ye yazılması öğretilecektir. Yapılacak olan eğitimlerde, 
öğrencilere verilecek olan dersler kapsamında kameralar, 
dijital kameraların incelenmesi, bir dijital kamerayla yapılacak 
çekimin bilgisayara aktarılması öğrencilere gösterilecektir. 
Öğrenciler, teorik derslerin yanı sıra pratik uygulamalarla da 

kameramanlık ve çekim tekniklerini öğreneceklerdir. Eğitimin 
pratik kısmında öğrenciler; kamera üzerindeki işaret ve 
tuşların ne işe yaradığını, kamerayla çekim çalışması çekim 
ölçek ve açılarının belirlenmesini (monitöre bağlı bir kameray-
la örnekleme), çekim mekânlarının ve çekim yapılacak yerdeki 
insanların değerlendirilmesini, ekip çalışmasının önemini, 
ışığın önemini, aydınlatma tekniklerini, kamera üst ışığıyla ve 
3 ışıklı set ile nasıl çalışılacağını, ışık filtrelerini kullanmayı, 
ses kaydının yapılmasını, sesleri edit etmeyi, ses efektlerini, 
mikrofon kullanımını, bilgisayarlı kurgu sistemini, kurgu 
programlarını, çekilen görüntülerin kameradan bilgisayara 
aktarılmasını ve kurgulanmasını öğreneceklerdir. 
Pratik uygulamalarda edindikleri bilgileri, örnek çekimler/ 
kurgu ve montaj çalışmaları ile deneyimleyecek ve bilgisayar 
efektleri ve film hileleri, bitmiş bir filmin DVD olarak yazılması 
ile ilgili genel bilgileri de alacaklardır. Filmlere bakış açılarını 
zenginleştirmek için yapılmış çekimlerin ve sinema filmlerinin 
izlenmesi ve çözümlenmesini de öğreneceklerdir. Ayrıca 
eğitime katılan öğrencilere staj olanağı da sağlanacaktır.

// ELİMDEN KAMERAM TUTAR

Öğrenci İsmi: Ahmet Furkan Kara
Üniversite / Bölüm: Ankara Üniversitesi / Radyo Televizyon ve Sinema
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Amaç:
Sanat eserlerinin zor, anlaşılmaz ve yüksek zümreye ait 
olduğu yargısının kırılıp sanat eserlerinin anlaşılabileceğinin 
gösterilmesi ve halka bu pratiğin kazandırılmasıdır. Projenin 
diğer bir amacı, halka sanat sevgisi aşılanarak anlayamama 
kaygısının giderilmesi, sanata daha makul bir yaklaşım kazan-
dırılmasıdır.

Uygulama:
Proje ile halkın hem sanata olan uzaklığı giderilerek, onun 
manasız ve karmaşık olduğu düşüncesi yıkılacak, hem de bu 
yolla devam eden bir sanat merakı uyandırılacaktır. Böylece 
toplumsal olarak da entelektüel yüksek zümre ile halk arasın-
daki uçurumun törpülenmesi sağlanacaktır. İlk olarak şehir 
merkezindeki belediyelerden meydanlar için fiziki yeterlilik 
istenecek ve böylece her bir ilde hangi meydanda serginin 
yapılacağı belirlenmiş olacaktır. Bundan sonraki adım olarak 
projenin eğitim ve kültür – sanat konusunda çalışma yapan 
sivil toplum örgütlerine projeye destek vermeleri için çağrıda 
bulunulacaktır. Halkevleri’nden destek beklenecek, çalışmala-
ra katılabileceği illerde resim atölyeleri kurmak için teminat 
alınacaktır. Kültür Bakanlığı çalışanlarının kurduğu bir komis-
yon, sergilenecek eserleri ve açıklamalarını hazırlayıp büyük 
resimler olarak tasarımını yapacaktır. Desteklerini açıklayan 

sivil toplum kuruluşlarına ve belediyelere resimler gönderile-
cek, resimlerin bastırılması ise illerde yapılacaktır. Bu yolla 
taşıma masraflarını azaltma amacı güdülmektedir. Bunun 
diğer bir ekonomik yolu ise önce toplu halde bölgesel merkez-
lere gönderilip oradan çevre illere dağıtılmasıdır. 
Projenin basın bültenleri yerel ve ulusal gazetelere gönderile-
cek, kültür-sanat köşesinde yayınlanması sağlanacaktır. 
Böylece reklama gerek kalmadan yeterli tanıtım faaliyeti 
sağlanmış olacaktır. Hazırlanmış olan sergilerin, illerdeki 
valiler tarafından eş zamanlı olarak açılışı yapılacak ve bundan 
sonraki bir yıl boyunca açık kalacaktır. Sosyal medyada 
‘’insanoğlunun eserleri’’ hesabı kurulacak ve burada sergiler, 
sanatçılar hakkında kısa bilgiler verilecek eserler incelenecek 
ve öneriler takip edilecektir. Bu arada herhangi bir sergiden 
farklı olarak ilk üç ay boyunca sergilerin olduğu yerlerde 
Halkevleri tarafından resim atölyeleri kurulacak daha sonra 
Halkevleri’nin kendi şubelerine; etkinliğe devam eden katılım-
cılar davet edilecektir. Ayrıca yine hafta sonları meydanlarda 
aynı mantıkla hazırlanan daha geniş içeriğe sahip kitaplar cüzî 
ücretle satılacaktır. Böylece insanların kitaplığında bu eser yer 
edinecek ve etkinlik kendi süresinden daha uzun süreli bir 
etkiye ulaşmış olacaktır. Sergilenen resimler dört ayda bir 
tamamen değiştirilecektir.

Öğrenci İsmleri: Anıl Suna, Derya Eda Özbey
Üniversite / Bölüm: Ege Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım 

// İNSANOĞLUNUN ESERLERİ SERGİSİ
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Amaç:
İnsanların kitap okumaya yöneltilmesi, kitaplara olan ilginin 
artırılması, kitap sahibi olmanın ve eserler hakkında bilgi 
edinmenin kolaylaştırılmasıdır.

Uygulama:
Dil ile iletişime dayalı olan okuma, çoğu zaman toplumların 
ekonomik ve kültürel gelişmişliğinin uygarlık düzeyinin 
ölçütlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Çağdaş ve yaratıcı 
düşünceye sahip, üretken, eleştirici, yapıcı, özgür düşünceye 
sahip bireylerden oluşan bir toplum olmak için, öncelikle 
okuma bilincinin aşılanması gerekmektedir. 
Bugün toplumumuzda oturup okuyan bir kimse, çoğu kez 
tembellikle ya da insanlardan uzak durmakla suçlanmaktadır. 
Proje ile bireylerin gelişimi için kitap okuma alışkanlığı kazan-
ması, kitaplara ilgi duyması, kitap sahibi olmak isteyenler için 
uygun ortam yaratılması hedeflenmektedir. Pilot il olarak 
belirlenen İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Eskişehir, 
Bursa, Antalya ve Trabzon’daki anlaşmalı üniversite kampüs-
lerine, liselere, kampüs kütüphanelerine ve şehir kütüphanele-
rine “Kitap Otomatları ” yerleştirilerek eğlendirici şekilde eser 
ve yazarlar hakkında bilgi verilecektir. Kitap almaya bütçe 

ayıramayanlar için oluşturulan “Sen de Kitabını Paylaş” web 
sitesinde tüm Türkiye’de kitaplarını paylaşan veya takas 
yapan bireyler, okumayı artıracak ve kitap sahibi olabilecekler-
dir.
“Kitap Sokakta” etkinliği ile yapılan Flashmob gösteriler ile 
yazarların hayatları ve eserler canlandırılıp, anlatılacaktır. 
Önce şaşırılan daha sonra merakla izlenen gösteriler 
sonucunda kitaplara karşı ilgi artacaktır. 
Kitap, bilgi birikiminin vazgeçilmez bir parçası olup insan 
gelişimine en çok katkı sağlayan araçtır. Uygulama ile kitap 
okumayı seven bireylerin bu alışkanlığı desteklenmiş olacak-
tır. Kitap okumak isteyen ancak zaman bulamayan veya para 
ayıramayan bireyler için kolay ve eğlenceli bilgi edinebilecek-
leri bir ortam sağlanacaktır. Kitaplar hakkında bilgi sahibi 
olmak, bu bilgileri hatırlamak ve paylaşmak kolaylaşacaktır. 
Gelişen, bilgi birikimi ve algı gücü artan birey toplumda statü 
sahibi olacak, kendine güveni artacaktır. Ülkesi için yararlı 
olan, araştırma ve yorum yapabilme yeteneğine sahip daha 
donanımlı, toplumu kalkındıran, toplumu daha çağdaş hale 
getirmek için çabalayan bireylerin sayısı artacaktır.

Öğrenci İsmi: Eda Övüç
Üniversite / Bölüm: Karadeniz Teknik Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

// BİR KİTAPLA BAŞLAR DEĞİŞİM
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Amaç:
Müzik, dans, tiyatro, sinema gibi alanlara olan ilginin artırılma-
sı, sanatın ve sanatçının desteklenmesi, kültür - sanat alanın-
da gelişime ve ilerlemeye destek olunmasıdır.

Uygulama:
Proje kapsamında, kültürel bir etkinliğe katılan kişilerin Twitter 
gibi bir sosyal ağ üzerinden “#evetburadayız” hashtag’i ile 
biletini ve fotoğrafını paylaşması teşvik edilecektir. Her ay 
sonunda ayın en çok kültür-sanat alanına ilgi gösteren kişisi 
seçilecektir. Ay içerisinde en çok faaliyete katılmış kişiye; bir 
tiyatro oyununda küçük bir rol alma, yaşadığı şehirdeki üniver-
site şenliklerinden birine katılma, canlı yayın / canlı perfor-
mans / konsere katılma, istediği bir oyuna bilet (bilet 1 hafta 
veya 1 ay içerisinde tek kullanımlık), kütüphane girişlerinde / 
kitap evlerinde 1 ay / 1 hafta geçerli indirim (örneğin klasik 
eserleri herkes okusun diye belirli bir indirim yapılabilir) ve 
istediği herhangi bir dans alanında 1 ay indirimli eğitim 
hediyelerinden herhangi birini kazanmış olacaktır. İsteyen 
ödülünü maddi geliri düşük olan birine bağışlayabilecektir. Bu 
uygulama yıl boyunca paylaşılacak, en çok paylaşımda 
bulunan kişinin ödülü ise; tanışmak istediği ünlü ile bir araya 
gelmesinin organize edilmesi olacaktır. 

Türkiye’deki orta seviyeli aileler sayıca fazla olup kültür ve 
sanat alanındaki faaliyetlere karşı ilgilerinin az olduğu gözlen-
miştir. Proje ile bu alanlara olan ilgi ve önem artacaktır. 
Başlangıçta projenin dikkat çekmesi için belediyelerden 
destek alınacak, okullardaki sınıf / rehberlik hocalarının teşvik 
etmesiyle proje ses getirecektir. Günümüzde sosyal medya 
fazla kullanılmakta böylelikle projenin reklamı yapılmış olacak 
ve bu reklam maliyetsiz gerçekleşmiş olacaktır. Projenin 
popülerliği arttıkça sponsor sayısında artış gerçekleşecektir. 
Bu proje sosyal ve kültür seviyesi yüksek bir toplumun 
oluşmasına yardımcı olacaktır. 
Katılımcılar yapıcı eleştiri yapabilirler ve bu eleştiriler içinden 
seçilen birine küçük ödüller verilebilir. Böylelikle fikir alışverişi 
sayesinde kültür-sanat alanı gelişme ve ilerlemesine katkıda 
bulunulacaktır. 
Proje ile tiyatro, sinema, dans, müzikaller gibi birçok sanat 
alanına ilgi artacak, hem toplum hem sanat hem de sanatçı 
kazanacak, bu alanlara olan teşvik artacak, bu alanların 
ücretsiz reklamı yapılacak ve sanatsal – kültürel alanda 
bilinçli bir toplum oluşacaktır.

Öğrenci İsmi: Emine Çağrı Kar
Üniversite / Bölüm: Çukurova Üniversitesi / Fen Bilgisi Öğretmenliği

// SOSYAL TAKİPTEYİZ
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Amaç:
Yetişkin insanlara okuma alışkanlığı kazandırılması ve bu yolla 
toplumun küçük fertlerine de ulaşılmasıdır.

Uygulama:
Proje öncelikle yetişkin insanların okuma alışkanlıklarına yeni 
bir soluk getirecektir. Bunu yaparken kendini tanıtmak isteyen 
ve bir nevi reklam yapmak isteyen yazarlar, yazdıkları öykü 
veya masalları kurulacak YOL HİKÂYELERİ kuruluna verecek-
tir. Yazarların bu projeye katılmaları elbette ki gönüllülük 
esasına dayanacaktır. Projenin öykü ya da masal gibi romana 
göre daha kısa olan türlerden seçilmesinin sebebi okuyucular 
açısından zaten yeterince zor olan yol şartlarını bir de 
yanlarında kitap taşıyarak daha zor hale getirmemektir. Bunun 
yanı sıra söz konusu öyküleri okunup tüketilen bir şekilde 
değil de bir dizi havasında haftalarca devam etmesini 
sağlamak olduğundan, edebi eserlerin daha kısa olması bu 
açıdan yardımcı olacaktır.

Kurul söz konusu edebi ürünleri değerlendirmeye aldıktan 
sonra takdir yetkisini kullanarak bu edebi ürünleri basacak ve 
YOL HİKÂYELERİ haline getirecek. Bu yol hikâyeleri en kaliteli 
kağıda basılmak ya da gösterişli kapaklara sahip olmaktan 
oldukça uzak adeta sıradan bir gazete kalitesinde olacaktır. 
Bu yolla maliyeti olabildiğince düşürmek hedeflenmektedir. 
Bir dergi gibi haftada ya da iki haftada bir çıkması planlanan 
YOL HİKÂYELERİ, kitap boyutlarında olacaktır.
Proje ile maliyeti oldukça düşük edebi ürünler ve bu ürünlerin 
sahibi olan yazarlara da bir nevi kendilerini tanıtma fırsatı 
verilmiş olacaktır. Kurul bu edebi ürünler için sözleşmeyle 
sınırları belirlenmiş olan bir hakka sahip olacaktır. Böylelikle 
bu edebi ürünler eser sahibinin izni olmaksızın bu proje 
dışında herhangi bir şekilde kullanılamayacak böylelikle 
sanatçıların telif haklarına sonuna kadar saygılı kalınacaktır. 
Bu projeye katılacak olan yazarlara telif hakkı olarak bir ücret 
ödenmemesi de maliyeti düşüren önemli bir faktör olacaktır.

Öğrenci İsimleri: Enes Albayrak, Elmira Arslan
Üniversite / Bölüm: İstanbul Ticaret Üniversitesi / Hukuk, Boğaziçi Üniversitesi / Psikoloji 

// YOL HİKÂYELERİ
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Amaç:
Türkiye’de yetişen genç nesillerin sanat hakkında bilgilendiril-
mesi ve çocukların kendi yeteneklerinin keşfetmesinin 
sağlanmasıdır. Aynı zamanda sanatın çocuğun eğitiminde ve 
geleceğinde ne kadar önemli olduğunu topluma anlatma 
çabası olan proje, yeni nesilde büyük sanatçıların yetişmesi 
için motivasyon kaynağı olacaktır. 

Uygulama:
Türkiye’de yeni yetişen nesil, okullarda verilen eğitimle sadece 
beynin sol yarım küresini geliştirebilmektedir. Bu durum 
çocukların tek yönlü gelişmesine ve sağ beynin sağladığı 
yeteneklerini kullanamamasına neden olmaktadır. Sanatın 
teknolojiyle birleşecek olması projenin faydasını artırmaktadır. 
Dokunmatik ekranlara ilgi duyan çocukların aynı şekilde 
sanata da ilgi duyması ve sanatı sevmesi sağlanacaktır. Ayrıca 
proje kapsamında oluşturulan dokunmatik düzeneklere 
yüklenecek oyunlaştırma aracılığıyla çocukların kendi 
yeteneklerini keşfetmeleri sağlanacaktır. Sanat hakkında bilgi 
sahibi olan ve kendi eserlerini kurulan bu ekranlarda üretme 
olanağı bulan çocukların kendine güveni artacaktır. Böylece 
çocukların toplumsal hayata katılımı ve iletişimi kolaylaşacak-

tır. Proje kapsamında bilgisayar düzeneğine sahip dokunmatik 
ekranların ilköğretim okullarına yerleştirilmesi planlanmakta-
dır. 
Sanatmatikler, ilk yıl için seçilen 50 okula yerleştirilecektir. 
Sanatmatikler yıldan yıla ülke geneline yaygınlaştırılacaktır. 
Böylece projenin devamlılığı sağlanacaktır. Sanatmatiklerin 
içerisinde toplam on sanat dalı (resim, heykel, minyatür, vitray, 
çömlekçilik, drama, mimari, ebru, kukla, fotoğraf), ayrıca ilgili 
alanda yetişmiş sanatçılar ve eserleri yer alacaktır. “On 
Parmağında On Sanat” sloganıyla çocukların sanatı deneyim-
lemesini sağlamak amacıyla bilgisayar düzeneğine sahip 
dokunmatik ekranlarda gamificationlar olacaktır. Böylece 
çocuklar kendi resim, heykel, kukla vb. eserlerini bilgisayar 
üzerinde üretebilecektir.
Proje 2015 yılının Ekim ayında Türkiye’nin yedi bölgesinden 
seçilen ilköğretim okullarında başlayacaktır. Bu tarihin 
seçilme sebebi çocukların tatil sonrası okula, ilgiyle ve taze bir 
enerjiyle başlamasıdır. Projenin sürdürülebilirliğini sağlamak 
amacıyla her yıl ayrılan bütçe doğrultusunda yeni okullara 
Sanatmatikler yerleştirilecektir. Böylece projenin, Sanatmatik-
ler yaygınlaşana kadar devam etmesi sağlanacaktır.

Öğrenci İsmi: Nil Çokluk Cömert
Üniversite / Bölüm: İstanbul Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım

// SANATMATİK 
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Amaç:
Kitap okuma oranlarının artırılması kitap okuma aktivitesinin 
gelişen teknolojiye uyarlanarak daha da zevkli hale getirilmesi, 
toplumun eğitim ve kültür seviyesine katkı sağlanmasıdır.

Uygulama:
Türkiye’de kitap okuma oranları oldukça azdır. TÜİK’ in son 
açıklamasına göre Türkiye dünya sıralamasında %0,1’le son 
sıralarda bulunmaktadır. Kitap okumayı artırmak amacıyla 
yapılan projeler bu oranda bir değişiklik sağlamamaktadır. Bu 
nedenle; “kitap okuyun” temelinin dışına çıkıp “sesli kitaba 
her yerde ulaşın, okudukça kazanın” fikrinden yola çıkarak 
kitabı insanların hayatlarına doğal bir süreçte dâhil etmek ve 
bir fayda sağlayarak cazip hale getirmek hedeflenmektedir.
Uzun yol otobüslerinde film, müzik gibi seçenekler varken 
kitap okumak ya da dinlemek isteyenlere yönelik bir çalışma 
bulunmamaktadır. Gelişen teknoloji de göz önünde bulundu-
rularak interaktif ortamda sesli kitap ve e-kitap okuma sistemi 
projenin temelini oluşturmaktadır.

Otobüs firmaları ve Düşün Taşın Derneği işbirliğiyle sesli kitap 
ve e- kitap okuma-dinleme sistemi oluşturulacaktır. Otobüs 
bileti alanlara, ücretsiz sesli kitap sistemine giriş yaparak 
tekrar otobüs bileti alana kadar kullanabilecekleri bir şifre 
verilecektir. Otobüse bindikten sonra otobüs TV’lerinde sistem 
şifresiyle girişi yapılacak ve sesli kitap veya e-kitaplar arasın-
dan iki tane kitap seçimi yapılabilecektir. Yolculukta yolcuların 
keyifle dinleyip kitap okuyabilmelerinin yanında, akıllı telefon-
larına indirebilecekleri uygulamayla ve diğer teknolojik 
cihazlarla ulaşabilecekleri web sayfasıyla yolcular boş zaman-
larında kitaplarını okumaya devam edebileceklerdir. Sayfada 
kitap türleri seçenekleri bulunacaktır. Bunlar; tarihi kitaplar, 
polisiye kitaplar, korku kitapları, kişisel gelişim kitapları, şiir 
kitapları ve çocuk kitapları olacaktır. Ayrıca okudukları kitaplar 
hakkında paylaşımda ve fikir alışverişinde bulunabilecekleri 
forum sayfası oluşturulacaktır. Kitaplarını bitirdikten sonra 
aldıkları otobüs biletlerinde de %5’lik bir indirim kazanarak 
kitap okumak daha cazip hale gelecektir.

Öğrenci İsmleri: Sakine Şen, Tuğba Kaya, Sefer Çelik
Üniversite / Bölüm: Akdeniz Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım  

// SESLENEN KİTAP YOLLARDA
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Amaç:
Hedef kitleye donör olmak için kan vermenin basit ve kısa 
süren bir işlem olduğunun anlatılması, bu işlemle lösemili 
çocuklara nasıl yardımda bulunacaklarını çarpıcı bir şekilde 
göstererek farkındalık yaratılması ve donör olmalarının 
sağlanmasıdır.

Uygulama:
Türkiye’de ve dünyada her yıl binlerce çocuk kansere yakalan-
maktadır. Lösemi, sıklıkla 2-5 yaşları arasında artmakta ve 1 
yaş altı ile 10 yaş üstü vakalarda tedaviye cevap azalmaktadır. 
Çocukluk çağındaki kanser vakalarının %35'ini lösemi 
oluşturmaktadır. Türkiye’de, her yıl 16 yaşın altında yaklaşık 
2000 çocuk, lösemi hastalığına yakalanmaktadır. 2020’de bu 
sayının yılda 3000’e ulaşacağı tahmin ediliyor. Hastalığın 
tedavisinde, son yıllarda oldukça önemli adımlar atılmışsa da 
sebepler bilinemediği için gerekli tedavi yapılamamaktadır. 
Radyasyon tedavisi; çeşitli kanser ilaçlarının tatbiki; bağışıklık 
sistemini güçlendirme tedavisi ve kemik iliği nakli başlıca 
tedavi şekilleri arasında yer almaktadır. Yapılan kemik iliği 
nakillerinde yüzde 70 oranında başarı sağlanmaktadır. Kemik 
iliği nakli ülkemizde başarıyla gerçekleştirilmesine rağmen, 
Türkiye’de nakil işlemleri nüfusa oranlandığında çok az 
yapılmaktadır. Bunun nedeni, insanların ilik nakli konusunda 
bilinçsiz olmaları ve donör olmaya çekinmeleridir. 

Projenin hedef kitlesi, ilik bağışı konusunda yeterli bilgiye ve 
doğru düşünceye sahip olmayan 18-55 yaş arası sağlıklı 
bireylerdir. “Bir Küçük Zaman, Bir Küçük Hayat Kurtarır’’ 
projesi ile hedef kitleden “bilinçli ve donör’’ profili oluşturula-
caktır. 
“Beş dakikanı ayır, hayat kurtar” etkinliği ile ilik bağışı yapma-
yı zahmetli, acılı ve uzun zaman alan bir iş olarak gören 18-55 
yaş arası sağlıklı bireylere ulaşılarak doğru bilgilendirme 
sağlanacak ve kan verme gibi çok kısa bir zaman ayırarak 
hayat kurtarma şansları olduğu gösterilecektir. Hedef kitleyi 
doğru yer ve zamanda yakalamak için şehir merkezlerine, 
alışveriş merkezlerine ve havaalanlarına dijital ekranlar 
kurulacaktır. Bu dijital ekranlar her beş dakikada bir geriye 
sayım yapacak ve ekranda lösemili bir çocuğun hastalığının 
ilerleyişi gösterilecektir. Beş dakika içinde ekranın yanındaki 
“yardım edin” yazan butona basıldığı zaman çocuk ellerini 
yumruk yapıp sevinerek zıplayacak, basılmadığı takdirde ise 
yere düşecek ve hayatını kaybedecektir. Etkileşimli video 
sonunda donör olmak için kan vermenin kolaylığı, uygulanan 
işlemlerin çok kısa bir zaman aldığı anlatılacaktır. Yapılan bu 
uygulamayla insanlarda şok etkisi yaratarak konuya daha 
fazla dikkat çekme şansı elde edilecek ve gönüllü sayısında 
artış sağlanacaktır.

Öğrenci İsimleri: Taylan Ahen, Aslıhan Çılkadaroğlu, Sefa Koç
Üniversite / Bölüm: Akdeniz Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım

KATEGORİ İKİNCİSİ // BİR KÜÇÜK ZAMAN, BİR KÜÇÜK
HAYAT KURTARIR
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Amaç:
Obezitenin ve yarattığı hastalıkların önlenebilmesi için 
insanların, obezite hastalığının sebep olduğu sağlık problem-
leri hakkında bilgilendirilmesi ve daha bilinçli bireyler olmala-
rının sağlanmasıdır.

Uygulama:
Proje ile Türkiye’deki obez sayısı azaltılarak insanların sağlık-
sız beslenme alışkanlıkları değiştirilecek ve sağlıklı bir beslen-
me kültürü yaratılarak insanların yaşam kaliteleri yükselecek-
tir. Sağlıklı beslenmenin yanı sıra kişilere spor yapmanın 
önemi anlatılarak onların daha aktif ve dinamik bireyler 
olmaları,  fiziksel ve mental açıdan kendilerini rahat ve sağlıklı 
hissetmeleri sağlanacaktır. Obezite ve onun sebep olduğu 
hastalıklarla mücadelenin artık eskisi kadar zor olmadığı ve 
obeziteyle verilen mücadelede, karşılıklı destek ve azimle 
üstesinden gelinemeyecek hiçbir engelin olmadığı proje ile 
anlatılacaktır.
Obeziteyle mücadele amacıyla kurulan merkez ve hazırlanan 
mobil uygulama için 20-50 yaş arası bir hedef kitle belirlen-
miştir. Proje için koyulan hedeflere ulaşabilmek için tasarla-
nan Obeziteyle Savaş Merkezi, mobil uygulama, kiosk ve 

afişlerle obeziteyle ilgili bir farkındalık yaratmaya çalışılacak-
tır. Pilot şehir olarak Türkiye’nin en obez şehirlerinden biri olan 
Konya seçilecektir. Konya Büyükşehir Belediyesi’yle ortak 
gerçekleştirilecek olan projede hedef kitle üzerinde etkin 
olmaya çalışılacak faaliyetler gerçekleştirilecektir. 
Oluşturulacak merkez, mobil uygulama ve yaratıcı etkinlikler 
sayesinde hedef kitlenin yaşam tarzını değiştirecek ve 
şehirdeki obezite oranını %20’ye indirecektir. Proje sonucun-
da ‘obezite arkanda kalsın sen yürü’ sloganıyla farkındalık 
yaratılacak, hedef kitleye sporun obeziteden kurtuluşta en 
önemli etkenlerden biri olduğu vurgulanacaktır. Projede 
merkez, kiosk ve mobil uygulamanın sağladığı faydanın ön 
plana çıkmasını sağlayacak yaratıcı stratejilerin kullanılması 
planlanmaktadır. Projenin hedef kitlesine ‘geleceğe daha hafif 
yürü’ felsefesi benimsetilecek; bu mobil uygulama, kiosk, web 
sitesi ve afişlerde farklı ve akılda kalıcı mesajlarla desteklene-
rek kullanıcılara sunulacaktır.

Öğrenci İsimleri: Engincan Yıldız, Elif Hoy
Üniversite / Bölüm: Ege Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım 

KATEGORİ ÜÇÜNÜSÜ // OBEZİTE ARKANDA KALSIN SEN YÜRÜ

 



Amaç: 
Su içmenin faydaları konusunda ilkokul öğrencilerinin 
bilinçlendirilmesi, doğru zamanlarda yeterli miktarda içilen 
suyun organları koruması, su ihtiyacının doğrudan su alımı ile 
sağlanması ve su içmenin vücuda olan faydası konularında 
farkındalık yaratılmasıdır.

Uygulama:
Çocukların dikkatlerinin dağılma süreleri göz önünde 
bulundurularak güçlü görsellerle hazırlanan proje sunumu, 
ilkokul ve ortaokullarda öğrencilere yapılacaktır. Bir günde 
içilmesi gereken su miktarının, bu suyun ne zaman içilmesi 
gerektiği ve faydaları eğlenceli bir şekilde öğrencilere anlatıla-
rak sunumun daha etkili olması sağlanacaktır. Proje posterleri 
okulun panolarına yapıştırılacak ve çocuklara küçük el broşür-
leri dağıtılarak bu broşürlerin odalarına asılması sağlanacaktır. 
Sunumda çocuklara küçük su dağıtımı yapmak çocukların 
zihninde sunumu nesnel olarak hatırlamalarını sağlayacak ve 
çocukları daha çok güdüleyecektir. Doğru zamanda yeterli 
miktarda su içmenin alışkanlık haline getirilmesi hem zihin 
olarak hem beden olarak daha sağlıklı bir nesil demektir.

Sunum yapılan okullarda nesnel ve görsel desteklerle çocuk-
lara su içmenin faydaları anlatılacaktır. Okulda sunumdan 
önce çocuklara el broşürleri, sunumdan sonra su dağıtılacak-
tır.
Proje ile öğrencilere vücudumuzun üçte ikisinin sudan oluştu-
ğu ve suyun hayati bir ihtiyaç olduğu anlatılarak organlarımızı 
korumanın temel yolunun bu olduğu ve organ bağışı kadar 
organlarımızı korumanın da önemi vurgulanacaktır.

Öğrenci İsmi: Behriban Nurhaklı
Üniversite / Bölüm: Üsküdar Üniversitesi / Sağlık Kurumları İşletmeciliği 

// SAĞLIĞINIZ İÇİN SU İÇİN
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Amaç: 
İnsanların spora teşvik edilmesi, spor yaparken tasarlanan 
bisiklet sayesinde insan gücü ile elde edilecek enerjinin cep 
telefonlarını şarj edebilmesidir.

Uygulama:
Ülkemizde 7 il, 7 farklı bölgede yapılan bir araştırmaya göre 
her 100 kişiden sadece 4 kişi spor yapmaktadır. Bu araştırma 
sonucuna bağlı olarak insanları spora teşvik etmek amacı ile 
herkesin kullanabileceği bir bisiklet geliştirilmiştir. Bu bisikle-
tin özelliği pedal çevirdikçe bisiklet masası üzerinde olan 
cihaza bağlı telefonların elektrik enerjisi yerine kinetik enerji 
ile şarj edilmesidir. Dışarıda olunduğunda ya da dış mekânda 
spor yapıldığında cep telefonları bisiklet sayesinde rahatlıkla 
şarj edilebilecektir. Gün içinde gazete okuma, banka işlemleri, 
sosyal medya kullanma gibi bütün aktiviteler telefonlar üzerin-
den yapılmaktadır. Bundan dolayı telefon şarjları gün içinde 
çok çabuk bitmektedir. Bu durumdan yola çıkarak artık 
dışarıda olunan zamanlarda çok vakit kaybetmeden ve sağlıklı 
bir şekilde cep telefonları şarj edilebilecektir.
Proje kapsamında tasarlanan bisiklet, belediyelerin spor 
parklarına yerleştirilecektir. Bu bisikletlerin sponsorluğunu ise 
Türkiye’nin ilk yerli bisiklet markası olan Bisan’ın üstlenmesi 

öngörülmüştür. Bu konu ile ilgili devletin kamu spotu oluştur-
ması sağlanarak bireylerin konuya dikkatleri çekilecektir.
Hedef kitle için beklenen sonuç, spor yapan insanların spor 
yaparken telefonlarını şarj etme ihtiyaçlarını karşılamasıdır. 
Bu duruma ek olarak, park çevresinde olup ve telefonlarını şarj 
etme ihtiyacı olan kişilerin bisiklet sayesinde telefonlarını 
kolaylıkla şarj etmeleri sağlanacaktır. Paydaş açısından 
beklenen sonuç ise, park alanlarına yerleştirilmiş bu bisiklet 
sayesinde reklamının yapılması, çevreye ve bireylere fayda 
sağlamasıdır.
Tasarlanan bu bisiklet sayesinde bireyler, bir yandan pedal 
çevirip kalori yakarken bir yandan da masada olan fişlere 
telefonlarının kablolarını taktıktan sonra çevirdikleri pedalın 
oluşturduğu enerji ile telefonlarını şarj edebileceklerdir. Bu 
bisiklet, 3 kişilik olup aynı anda 3 kişi tarafından kullanılabile-
cektir. Bisiklet masasının üzerinde 3 adet fiş gözü bulunacak, 
şarj edilecek telefonun kablosunu bu gözlerden birine 
taktıktan sonra bisikletin alt tarafında bulunan pedal çevrilme-
ye başlanacaktır. Pedal çevrildikçe oluşan kinetik enerji 
sayesinde telefonlar şarj olacaktır. Telefonun şarj oluşu, fiş 
odasının yanında bulunan ışık göstergesi yeşil olarak yanmaya 
başlamasıyla anlaşılacaktır.

Öğrenci İsmi: Dilara Çakır
Üniversite / Bölüm: Yeditepe Üniversitesi / İşletme 

// SAĞLIKLI TEKNOLOJİ 

 



Amaç:
Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek olan kampanya 
aracılığıyla şeker kullanımının azaltılması ve şeker kullanımı 
konusunda halkın bilinçlendirilmesidir.

Uygulama:
Türkiye Şeker Kurumu verilerine göre; 2007/08 yılında 
Türkiye’de üretilen toplam şeker miktarı 1.708 bin ton iken; 
2013/14 yılına gelindiğinde bu rakam, 2.390 bin tona 
ulaşmıştır. İnsanların farkında olmadan tükettikleri günlük 
şeker miktarı düşünüldüğünde şeker kullanımının artması, 
insan sağlığını tehdit eden önemli bir unsur haline gelmekte-
dir.
Projenin hedef kitlesi şeker tüketicileri olarak belirlenmiştir. 
Toplumda bilincin uyandırılmasında kısa vadeli kamu spotu 
olarak uygulanacaktır, fakat 4 Şeker 1 Çay Çeker kampanyası 
uzun vadede sürdürülecektir.

Proje ile insanların kullandıkları aşırı şeker miktarının farkına 
varmaları ve bu konuda bilinçli davranmaları sağlanacaktır.
Öncelikle bu bilinci yerleştirme amacıyla Sağlık Bakanlığı 
tarafından bir kamu spotu hazırlanacaktır. ”4 Şeker 1 Çay 
Çeker” sloganıyla oluşturulacak olan kampanya kapsamında 
çay içilen işletmelerde açılmayan her 4 şeker paketi (küp, toz) 
karşılığında içilen bir çay hesaptan silinecek ya da kişinin bir 
çay daha içme hakkı olacaktır. Bu kampanya, üzerinde Sağlık 
Bakanlığı tarafından belirlenen sembolün bulunduğu şekerler 
için geçerli olacaktır. Ayrıca kampanya sosyal medya üzerin-
den #4sekercayceker hashtag’i ile duyurulacaktır. Böylece 
aşırı şeker kullanımına dikkat çekmek amacıyla bir adım 
atılmış olacaktır. Orta vadede bilincin oluşmasıyla da şeker 
tüketiminde azalma gerçekleşecektir.

Öğrenci İsimleri: Mustafa Yiğit, Merve Külhan
Üniversite / Bölüm: Kocaeli Üniversitesi / Mimarlık

// 4 ŞEKER 1 ÇAY ÇEKER
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Amaç:
Oluşturulan akıllı hekim uygulaması ile hastanelerde yaşanan 
zaman kayıplarını ortadan kaldırarak her hastanın en iyi 
hizmet ve tedavi almasının sağlanmasıdır. Geliştirilecek 
sistem hastaların hangi tıbbi branşı seçme sorusunu yanıtla-
yacak semptomlarına göre gerekli branşa yönlendirerek doğru 
tedavi almasını sağlayacaktır. İçerisinde bulundurduğu tıbbi 
yayınlar ile hasta ve toplum bilincini artıracak aynı zamanda 
basılan tıbbi broşür masrafını azaltarak ekonomiye katkı 
sağlayacaktır.

Uygulama:
Akıllı hekim, yazılım tabanlı toplumun büyük çoğunluğunu 
kapsayan, hastaların en iyi ve en doğru bilgileri almasını 
hedefleyen, hastanelerdeki yoğunlukların getirdiği zaman 
kaybının önlenmesi için geliştirilecek bir çözümdür. 
Akıllı hekim sayesinde hastalar, hastalıklarıyla ilgili bilgileri 
veya şikâyetçi oldukları semptomların neden kaynaklandığını 
hızlı ve doğru bir şekilde öğrenebilecek ayrıca ihtiyaç duyduk-
ları tıbbi branşa yönlendirilerek en doğru tedaviyi alabilecektir. 
Akıllı hekim kullanımı sayesinde hastanelerdeki yoğunluk 
azalacaktır. Semptomları hakkında detaylı bilgi alan hastalar 
hekimlerle daha anlaşılır iletişim kurarak hekimlere kolaylık 
sağlayacaktır. 

Akıllı hekimin içinde barındırabileceği tıbbi kitapçık, broşür ve 
afişler sayesinde hastaların bilinç düzeyi artırılacak ve bu 
yayınlara ayrılan kaynak masraflarının önüne geçilerek ekono-
miye katkı sağlanacaktır. Bunlara ek olarak akıllı hekim, 
görme engelli kişilerle sesli, duyma engelli kişilerle ise görsel 
olarak iletişim kurarak bilgi akışı sağlayacak ve engelsiz 
hastaneler oluşmasına katkıda bulunacaktır. 
Akıllı hekim, hastanelerde ergonomik şekilde duvarlara asılı 
olarak bulundurulabilir ya da kiosklar şeklinde konumlandırıla-
bilir.  Akıllı hekimin kolay kullanılabilir ara yüzü sayesinde 
uygulama halkın büyük çoğunluğu tarafından rahatça kullanı-
labilecektir. Akıllı hekimin ara yüzünde şikâyetinizin bulundu-
ğu noktayı dokunarak seçebilirsiniz aynı zamanda derinizde 
şikâyet varsa bunu da belirtebilirsiniz. Akıllı hekimin çalışma 
ekranında ilk alanda seçilen bölge ile ilgili listeden şikayet 
seçimi veya girilen şikayet doğrultusunda ikinci alanda 
olabilecek hastalıklar gösterilecek ve son olarak üçüncü 
alanda gidilmesi gereken tıbbi branş bildirilecektir.

Öğrenci İsmi: Murat Kaya
Üniversite / Bölüm: Toros Üniversitesi / Bilgisayar Mühendisliği 

// AKILLI HEKİM

 



Amaç: 
Astım ve KOAH tanısı almış hastaların “pulse oximetry” ile 
evden kan oksijen seviyesi takip edilerek atakların öngörülme-
si, bu sayede erken tıbbi tedbir alınabilmesi ve bunun 
sonucunda hastane başvurularının azaltılmasıdır.

Uygulama:
Astım ve KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) bir kez 
tanısı konduktan sonra ömür boyu takip gerektiren kronik 
(süreğen) ve ataklarla seyreden hastalıklardır. İkisinin de 
tedavi yönetiminde en belirgin hedef atakların önlenmesi ve 
kontrol altında tutulmasıdır. Çünkü bu ataklar çoğunlukla 
hastalığın seyrini kötü etkilemekte, hatta bazen ölümcül 
olabilmektedir. Hastalar ilaçlarını düzenli kullansalar, kontrol 
muayenelerine düzenli gelseler bile atakları öngörmek çoğun-
lukla mümkün olamamaktadır. 
Kolektif tıp veri tabanlarında yayınlanan pek çok bilimsel 
bildirimde Astım ve KOAH ataklarının, kandaki serbest oksijen 
seviyeleriyle doğrudan ilişkili olduğu gösterilmiştir. Buradan 
hareketle hastanelerde ameliyathane, yoğun bakım ve servis-
lerde kullanılan “pulse oximetry” denen; hiçbir ağrı, rahatsızlık 
vermeden hastanın kolayca parmağının ucuna iliştirerek 

uygulayabileceği cihazın evden düzenli takip amacıyla 
kullanılabilmesi sağlanacaktır. Web tabanlı bir yazılımla 
entegre olarak çalışacak pulse oximetry kiti hastanın günlük 
ölçümlerini kaydedecek, kan oksijen seviyesi tehlike arz 
edecek kadar düştüğünde hem hastayı hem de yazılım 
üzerinden hastanın hekimini uyaracaktır. Bu sayede erkenden 
öngörülen atak ya önlenebilecek ya da hafif seyretmesi 
sağlanarak büyük hasarlar vermesinden kaçınılacaktır.
Proje ile her gün solunum ataklarıyla hastanelerin acil servis-
lerine başvurmak zorunda kalan binlerce hasta, atak gelme-
den önce uyarılmış olacağı için erken dönemde tedbir almak 
olanağı bulmuş olacaktır. Hasta entelektüel seviyesi nedeniyle 
durumunun farkında olmasa bile, hekim bilgisayar üzerinden 
hastayı takip etme şansı yakaladığından erken tıbbi müdahale 
ulaştırma imkânına sahip olacaktır. Ayrıca hastalara klinik 
tablo henüz çok kötüleşmeden müdahale edilebildiği için 
hastalıklarının seyrinin kötüleşmesi engellenecek, bu sayede 
gereken medikal ekipman, ilaç, sağlık hizmeti masrafları en 
aza indirildiğinden; hastalıkların neden olduğu ekonomik yük 
de önemli ölçüde azaltılmış olacaktır.

Öğrenci İsmi: Onur Dinçer
Üniversite / Bölüm: Düzce Üniversitesi / Tıp 

// KRONİK AKCİĞER HASTALIKLARINDA EVDEN OKSİJEN SATURASYON
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Amaç: 
Türkiye’de maden suyu tüketimini artırarak sağlığa faydaları-
nın anlatılması ve aynı zamanda cam şişe geri dönüşümünü 
destekleyerek toplumda bilinç oluşturulmasıdır. Böylece; 
insanların hem maden suyu tüketiminin artırılması hem de 
geri dönüşüme teşvik edecek yönelimlerde bulunmasının 
sağlanmasıdır.

Uygulama:
Türkiye maden suyu rezervleri bakımından zengin bir ülkedir. 
Sağlık açısından birçok yarar sağlamasına ve Türkiye’nin bu 
rezervlerin %95’ine sahip olmasına rağmen sadece %10’luk 
kısmı değerlendirilmektedir. Geriye kalan %85’lik rezerv boşa 
akmaktadır. MASUDER’in (Türkiye Maden Suyu Üreticileri 
Derneği) 2012'de yaptığı araştırmaya göre Türkiye'de yıllık 
maden suyu tüketimi kişi başı 7,6 litredir. Bu oran, Avrupa 
ülkeleri ile kıyaslandığında oldukça düşüktür. Örneğin; 
İtalya'da kişi başı maden suyu tüketim miktarı 170 litre, 
Belçika'da 136 litre, Fransa'da 130 litre, Almanya'da 120 litre 
ve İspanya'da 110 litredir. Maden suyunun sağlık açısından 
birçok faydası bulunmaktadır. İçerdiği mineraller sayesinde 
sindirim sisteminden şeker hastalığına, kalp rahatsızlığından 
prostat ve meme kanseri gibi birçok hastalığa fayda 

sağlamaktadır. Proje ile Türkiye’de az olan maden suyu 
tüketimini artırarak maden suyunun faydalarını anlatmak, cam 
şişe geri dönüşümünü desteklemek ve insanlarda toplumsal 
bilinç oluşturmak hedeflenmektedir.
Proje kapsamında pilot il olarak Antalya’da Cumhuriyet 
Meydanı, Konyaaltı Meydanı ve Akdeniz Üniversitesi Kampüsü 
içerisinde dikkat çekecek yerlere maden suyu şişesi şeklinde 
tasarlanan otomatlar yerleştirilecektir. Bu otomatların büyük 
şişe ve küçük şişe girişi olacaktır. Otomata atılan 2 küçük boş 
cam şişe için 1 maden suyu; 1 büyük boş cam şişe için ise 1 
maden suyu verecek şekilde programlanacaktır. Bu otomatla-
ra MASUDER’e (Türkiye Maden Suyu Üreticileri Derneği) üye 
firmaların sağlayacakları maden suları yerleştirilecektir. 
Otomatın her kullanımında maden suyunun faydaları hakkında 
bilgilendirici sesli mesajlar verilecektir.
Proje ile maden suyu tüketimi artırılacak, maden suyunun 
sağlığa faydaları anlatılacak ve cam şişenin geri dönüşümü 
desteklenecektir.
Proje 3 ay sürecek olup her ay Antalya Büyükşehir Belediyesi 
ekipleri tarafından toplanan cam şişeler alınarak ÇEVKO’ya 
gönderilecektir.

Öğrenci İsimleri: Tuğba Kaya, Sefer Çelik, Osman Havutcu
Üniversite / Bölüm: Akdeniz Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım 

// İÇTİKÇE DÖNÜŞEN MADEN SUYU

 



Amaç:
Kalp krizinden ölüm oranlarının en yüksek olduğu ülkelerden 
biri olma durumunun yok edilip yaşam kalitesi adına iyileştir-
me sağlanarak; hem refah hem de istatistiksel olumsuzluğun 
bertaraf edilmesi sonucu itibarsızlık oluşturan ve ilkel olarak 
adlandırılan bu durumun ortadan kaldırılmasıdır.

Uygulama:
Türk Kalp Vakfı’nın 2010 yılında belirttiği rakamlara göre, bir 
yılda 207 bin kişi hayatını kaybetmiştir. TÜSAV’ın belirttiği 
oranlara göre kalp krizi geçiren bir hastanın hastaneye ulaşın-
caya kadarki ölüm oranı yüzde 20-30 arasındadır. Bu ani 
ölümlerin yüzde 80’i ise önlenebilir ölümlerdir. Süreye bağlı 
bir ortalama ile durumu belirtmek gerekirse defibrilasyon 
işlemine ilk 10 dakikadan sonra başlanması halinde ortalama 
her 250 hastadan yalnızca biri hayatta tutulabilmektedir. 
Proje ile kalp krizine erken müdahale imkânının getireceği 
olanaklar sonucunda bu vaka ve dolaylı olarak toplam ölüm 
vakaları rakamlarında azalmalar görülecektir. Nüfusun yoğun 
olduğu ve trafik sorunlarından kaynaklı olarak ambulansın 
zamanında yetişememesi gibi durumlara çözüm olabilecek 
yöntemlerden bir tanesi hastanenin belli fonksiyonlarını mobil 

hale getirmektir. Bu sayede kalp krizi geçiren bir hasta için 
hayati öneme sahip ilk 10 dakikalık süre içinde müdahale 
imkânı bulunacak ve hastanın hayatta kalma şansı önemli 
ölçüde artırılacaktır. Kalp krizinin gerçekleşmesi anında 
kişinin kendi sorununu bir sağlık kuruluşuna bildirmesi 
oldukça güç olmasına karşın yüksek popülasyonun bulunduğu 
gezi ve şehir merkezlerinde bu olayın çevredeki kişilerce fark 
edilebilme durumunda vakaya anında müdahale talep edilme-
si mümkün kılınacaktır. 
Uygulamanın başlangıç noktası kalp krizinin belirtilerinin 
ortaya çıkmasıdır. Hastalığın belirtilerinin görülmesi ile sağlık 
personeli belirtileri doğrulayabilmek için EKG cihazı ile görün-
tüleme işlemlerine başlayacaktır. Belirtilerin doğrulanma 
durumunda portatif defibrilatör cihazı ile ilk müdahale yapıla-
caktır.  
EKG ve defibrilatör cihazlarının ayrı ayrı kullanılmasına 
alternatif olarak bu iki cihazın tümleşik olduğu “Otomatik 
Eksternal Defibrilatör (AED)” cihazı kullanılabilir. Bu cihazın 
kullanımıyla sistem daha portatif ve ilk müdahaleye daha 
uygun bir forma dönüştürülebilir.

Öğrenci İsimleri: Umut Atakul, Batuhan Atasoy
Üniversite / Bölüm: Namık Kemal Üniversitesi / Makine Mühendisliği,
Gaziantep Üniversitesi / Makine Mühendisliği 

// KİTLELERLE TUTUN HAYATA 
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 SPOR
KATEGORİSİ

 



Amaç:
7-15 yaş arası, 46 ve 47 kromozoma sahip çocuklara gönüllü 
BESYO öğrencileri tarafından yaptırılacak bisiklet, yüzme ve 
masa tenisi gibi sporsal aktivite çalışmaları ile bu iki grup 
arasındaki tek farkın +1 kromozomdan ibaret olduğunun 
gösterilmesidir.

Uygulama:
Tohum Otizm Vakfı Başkanı Mine Narin, Uzman Pedagog Sevil 
Yavuz ve Prof. Dr. Ahmet Aydın tarafından BESYO öğrencileri-
ne verilecek konferanslar ile gönüllü öğrenciler saptanacaktır. 
Bu eğitim sürecinde gönüllü olmak isteyen BESYO öğrencileri-
ne “2016 Yaz Olimpiyatlarına” gitme olanağı sunulacaktır. 
Proje süresince gerçekleştirilecek tüm çalışmalar Gençlik ve 
Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile yürütüle-
cektir. Proje kapsamında atılması planlanan ilk adım gönüllü 
BESYO, ilk ve orta öğretim öğrencilerine (ilk ve orta öğretim 
öğrencilerinin aileleri de bu konferansta yer alacaktır.) 
verilecek olan “OTİZM” konulu bilgilendirici konferans olacak-
tır. Konferans sonrasında, bisiklet, yüzme ve masa tenisi 
kategorileri için ayrı ayrı 10 gönüllü BESYO öğrencisi belirle-
necektir. Sonraki aşamada ise Tohum Otizm Vakfı tarafından 
seçilecek 7-15 yaş arası otizmli çocuklar ile gönüllü 7-15 yaş 
arası çocuklar eğitim programına dâhil 3 kategoriden birini 

kendi iradeleri ile seçerek, yetenekleri dâhilinde faaliyetlere 
başlayacaklardır. “Aramıza Engel Koyma” adlı sosyal sorumlu-
luk projesinin faaliyet ve antrenman alanı haftada 3 gün 2’şer 
saat olmak üzere İBB Sosyal Tesisi olarak belirlenip, mekân 
olanağı sağlayacak kurum İstanbul Büyük Şehir Belediyesi 
olarak saptanmıştır. Otizmli çocukların bu programa dâhil 
edilmesinin sebebi, otizmin bir zekâ geriliği değil, sosyal 
iletişim becerilerinin gelişmemiş hali olmasıdır. 
Kuvvet, denge, koordinasyon, çeviklik, çabukluk ve esneklik 
gibi becerilerin gelişmesi çocukların sosyal çevresi ile de daha 
fazla diyaloğa girmesine yardımcı olmaktadır. Sağlıklı çocuk-
ların gelişiminde etkin ve olumlu rol oynayan spor, otizmli 
çocuklar için de aynı etkiye sahiptir. Bisiklet, denge ve koordi-
nasyon becerisini geliştirirken, yüzme tüm vücut fonksiyonla-
rının kullanılmasına yardımcı olmaktadır. Masa tenisi ise 
dikkat becerisini ve konsantrasyonu ciddi anlamda arttırdığı 
için bu spor dalları “Aramıza Engel Koyma” sosyal sorumluluk 
projesinin temel taşlarını oluşturmaktadır. Haftada 3 gün 2’şer 
saat uygulanması planlanan aktivitelerde, çocuklar spor 
faaliyetlerini gerçekleştirirken aynı zaman diliminde ailelerinin 
de Pedagog Sevil Yavuz ve Prof. Dr. Ahmet Aydın tarafından 
verilecek bilgilendirici eğitimlere katılması ön görülmektedir.

Öğrenci İsmi: Buse Gülçiçek Sarp
Üniversite / Bölüm: İstanbul Üniversitesi / Klasik Arkeoloji

KATEGORİ İKİNCİSİ // ARAMIZA ENGEL KOYMA
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Amaç:
Görme engelli bireylerin toplumda var oldukları gerçeğinin 
kabul edilmesi ve kendilerini iyi hissedebilecekleri koşu 
sporunu yapabilme fırsatının sağlanmasıdır.

Uygulama:
Proje ile görme engelli vatandaşlara koşu sporu yapabilme 
özgürlüğü sağlanacaktır. Öncelikli ve pilot bölge olarak seçilen 
Çanakkale'de, görme engelli bireylerin koşu sporunu yapmala-
rına olanak sağlanması ve bireylerin dezavantajlı pozisyonları-
nın oluşturduğu, fazla hareket edememekten kaynaklı aşırı 
kilo, gerginlik, stres, anksiyete, iletişim bozuklukları ve yaşam 
doygunluklarının düşüklüğünün giderilmesi sağlanacaktır. 
Başta görme engelli olmak üzere tüm bireylerin sporda ve 
sosyal yaşamda farkındalıklarını artırmaları amaçlanmaktadır.
Projenin hedef kitlesi Çanakkale’de yaşayan 12 – 50 yaş arası 
görme engelli bireylerdir. 6 hafta sürecek proje, hazırlık 
faaliyet ve değerlendirme aşamalarından oluşacaktır. 
Her sporcunun kendi kemer düzeneğindeki zil, koşu sırasın-
dan önde ya da arkada birilerinin olup olmadığı bilgisini 

aktaracak ve 400 metre başlarında bulunan farklı tondaki zil 
sesleri tur bilgisini sağlayacaktır. Engelli birey, koşu kulvarında 
koştuğu sürece bir gözetmen tarafından takip edilecektir.
Proje hazırlık döneminde koşu yapılacak parkur/ stadyum 
keşfedilecek ve bu sporu yapacak görme engelli bireyler tespit 
edilecektir. Tespit edilen engelli bireylerin birbiriyle tanışması 
için tanışma toplantısı yapılacak ve bel kemeri gibi yardımcı 
aksesuarların temini sağlanacaktır.
Uygulama döneminde tespit edilen koşu parkuruna gidilip 
koşu alanının kenar boşluğu uygunluk çalışması yapılacak ve 
takılabilir sökülebilir boru hattı temin edilecektir. Koşu alanının 
etrafına kulvar oluşturulacak şekilde 1 metre yüksekliğinde 
122 cm genişliğinde boru hattı montelenecektir. Görme 
engelliler tarafından deneme koşuları yapılacaktır. Deneme 
koşuları ve kulvarın kullanılabilirliği değerlendirilerek son 
kontroller yapılacak ve görme engelli bireylerin koşu sporunu 
yapmaları sağlanacaktır.

Öğrenciİsmi: Volkan Dönmez
Üniversite / Bölüm: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi / Antrenörlük

KATEGORİ ÜÇÜNCÜSÜ // KOŞ AMA KOŞ
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Amaç:
Gençlere sporun ve sporculuğun erdemini aşılayarak, gençle-
rin spor eğitimine kolay ulaşmasının sağlanmasıdır.

Uygulama:
Proje öncelikli olarak gençlere ve çocuklara yönelik spor 
eğitimi verecek, bu eğitimlerle birlikte fair play duygusunu da 
aşılayarak spordaki şiddetin önüne geçecektir. Bununla 
beraber gençler ilgilendikleri, merak ettikleri spor dallarının 
antrenörleri ile buluşacaktır. 
Fair play dersleri okullarda müfredata eklenecek ve bölgeler, 
şehirler, ilçeler, spor dallarına göre o illerdeki antrenörlerin 
listesi oluşturulacaktır. Bu sayede sahte spor eğitmenlerinin 
de önüne geçilerek sağlıklı spor yapmanın önündeki engel 
kalkmış olacaktır. Gerçek eğitmenlerin de böylelikle öğrenci-
lere ulaşması kolaylaşacaktır.

Eğitim psikologlarının ve uzman kişilerin oluşturacağı müfre-
datta ders içeriği, haftada kaç saat olacağı, hangi öğretmenle-
rin bu dersi verebileceği gibi konular belirlenecektir. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB)’nın yapacağı bir çağrı ile tüm 
sertifikalı ve lisanslı spor eğitimcileri belirli zaman aralıkların-
da kayıt altına alınarak oluşturulan veri tabanı internette 
yayınlanacaktır. Bu veri tabanı aynı zamanda kitapçıklar haline 
getirilerek okullara ve gençlik merkezlerine dağıtılacaktır. 
Antrenör kitapçığı,veri tabanı ve Fair Play dersleri oluşturul-
duktan sonra dağıtımı Milli Eğitim Bakanlığı ve GSB tarafından 
ders kitaplarının yanında ücretsiz olarak dağıtılabilir.

Öğrenci İsmi: Ahmet Uğuz
Üniversite / Bölüm: Ankara Üniversitesi / Tıp 

// KALBİMDE SPOR AŞKI, RUHUMDA FAİR PLAY,
İŞTE BENİM ANTRENÖRÜM 
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Amaç:
Futbolda kötü tezahürat ve şiddetin engellenmesi amacı ile 
geleceğin taraftarlarının yaratılmasıdır. Bu kapsamda ilkokul 
öğrencileri ve yeni nesil gençlerin holigan olarak değil taraftar 
olarak eğitilerek büyüklerine örnek olması sağlanacak. 

Uygulama:
Yeni nesil taraftar projesi ile bir futbol sezonu boyunca öğren-
ciler için yapılacak etkinlikler ile futbolda küfrün ve şiddetin 
önüne geçilecektir. Futbol stadyumlarının, insanların aileleri ile 
gelebileceği, futbolun amacına uygun eğlence yerleri haline 
getirilmesi hedeflenmektedir.
Okullarda milli futbolcuların desteği ile gerçekleştirilecek 
konferanslarda öğrenciler temiz futbol konusunda bilgilendiri-
lecek ve onlara futbolun birleştirici gücünden bahsedilecektir. 
Kurulacak taraftar grubu ile stadyumlara girilecek ve proje 
hem stadyumdaki seyircilere hem de tüm Türkiye’ye duyuru-
lacaktır. Ligin sonunda gerçekleştirilecek koreografi gösterisi 
ile tüm dikkatler etkinliğe çekilecek, medyada yer alarak bu 
konu hakkında toplumun bilgilenmesi sağlanacaktır. Projenin 
uygulanması esnasında bazı etkinlikler gerçekleştirilecektir.
Temiz Futbol Konferansları: Belirlenen okullarda emekli milli 
futbolcuların katılımı ile konferanslar gerçekleştirilecek ve 
konferanslarda temiz futbol ile ilgili bilgi verilecektir. Çocuklar 

futbolun özü hakkında bilgilendirilecek, projenin gerçekleşe-
ceği 3 büyük futbol takımının olduğu İstanbul’da 34 okulda 
konferanslar gerçekleşecektir. Konferansta dünyaya örnek 
olmuş taraftar grupları, kardeş taraftar grupları ve onların kısa 
güzel hikâyeleri anlatılacaktır.
Temiz Futbol Taraftar Grubu: Kurulacak bu taraftar grubu ile 
her hafta konferansın verildiği okulun öğrencileri bir futbol 
takımının maçına gidecektir. Öğrenciler stadyuma dağıtılan 
“Temiz Futbol” formaları ve “Stadyumda çocuk var!” afişleri ile 
girecekler, o maçta futbolcular da sahaya “Stadyumda çocuk 
var!” pankartı ile çıkacaklardır. Çocukların oluşturduğu bu 
taraftar grubunun amigoluğunu o hafta konferansa gelen 
futbolcu yapacaktır.
Temiz Futbol Koreografisi: 34 haftanın sonunda konferans 
verilen tüm okulların öğrencileri 3 büyük kulübün maçına 
gidecekler ve temiz futbol temalı koreografi gösterisi 
yapacaklardır. O maçta futbolcular ellerinde “Ülkemizin 
geleceği temiz futbol” pankartı ile sahaya çıkacaklardır. 
Futbolcular ise sahada “Temiz Futbol” t-shirtleri ile ısınarak 
projeye destek vereceklerdir.

Öğrenci İsmi: Abdurrahman Gürses
Üniversite / Bölüm: Karadeniz Teknik Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 

// YENİ NESİL TARAFTAR
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Amaç:
Topluma bilinçli spor yapma alışkanlığı kazandırarak sağlıklı 
yaşam sürdürülmesine yardımcı olunması ve sporun yaşamın 
bir parçası haline getirilmesidir.

Uygulama:
Proje ile gençler zararlı alışkanlıklardan sporla uzaklaştırıla-
cak, yaşlılara daha sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakma, 
beyin ve vücut hareketleri birlikte çalıştırılarak karar verebilme 
ve strateji kurma yetisi geliştirilecektir. Gençlere, yanlıştan 
ders alıp doğruya odaklanma, hataları kabul etme, kendine 
güven ve sınırlarını zorlama ve düzenli spor yapma alışkanlığı 
kazandırılacaktır. Doğa ile iç içe olunacak ve doğa sevgisi 
doğayı koruma duygusu geliştirilecektir. Pusula ile yön bulma 
ve harita bilgisi geliştirilecektir. Kalp, solunum ve dolaşım 
sistemleri güçlenerek, buna bağlı olarak dayanıklılık özelliği 
gelişecektir. 
Tarsus Kent Konseyi ve Tarsus Belediyesi ile görüşmelerde 
projeye katkı yapacakları konusunda destek alınacaktır. 
Ayrıca Tarsus Halk Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak bu 

konuda kurslar düzenlenecektir. 20 kişilik grup (10 kişi genç 
– 10 kişi 21 yaş üstü yetişkin) ile bu çalışmaların başlatılması 
planlanıyor. Belirlenen grupla çalışmalar başlatılacak daha 
sonra gönüllülerle eğitim gören kişi sayısı çoğaltılacaktır. 
Tarsus Belediyesi, proje afişlerinin asılması vb. proje tanıtımı 
ve ulaşım araçları konularında yardımcı olacaktır. Halk Derne-
ği ise çalışma için salonlarının kullanılmasına izin verecektir. 
Temin edilecek projeksiyon aleti ve bilgisayarlarla çalışmalar 
başlatıp tanıtımlar gerçekleştirilecek ve katılımcılar tarafından 
da fikirler alınarak çalışmaların yönlendirilmesi sağlanacaktır. 
Mayıs ayında şehirde yapılacak BİSİKLET ORYANTİRİNGİNE 
dikkat çekilerek Tarsus’ta insanların sosyalleşmesine katkıda 
bulunulacaktır. Bu sporun tanıtımı için ayrıca Mersin Doğa 
Sporları Kulübü (MDK) tarafından yapılacak geniş katılımlı 40 
dakikalık bir sunum organize edilecektir. 
Her Yaşta Spor Başta Oryantiring projesi, tekrarlanabilir bir 
proje olup sosyal medya ve Facebook’ta açılacak sayfa kanalı 
ile geniş bir katılımcı sayısına ulaşacaktır.

Öğrenci İsmi: Ayşe Kuru
Üniversite / Bölüm: Anadolu Üniversitesi / Yerel Yönetimler

// HER YAŞTA SPOR BAŞTA ORYANTİRİNG
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Amaç:
Spor yapan ve bu esnada suya ihtiyaç duyan sporcuların su 
tüketimlerinin karşılanması ve su içmenin alışkanlık haline 
getirilmesine bir telefon uygulaması ile yardımcı olunmasıdır.

Uygulama:
Maalesef ülkemizde fazla spor yapılmamakla beraber spor 
yapan ya da spor yapmak isteyen insanlara fazla destek 
gösterilmemektedir. Spor yapan insanlar, spor esnasında 
oldukça fazla su kaybetmekte ve yaptıkları spor faaliyetinden 
sonra suya ihtiyaç duymaktadırlar. Spor yapan insanlara 
yardımcı olmak amacıyla ve insanları spora teşvik etmek için 
bir telefon uygulaması tasarlanacaktır. Projenin uygulanması 
için aşağıdaki adımlar izlenecektir: 
1. Sponsor olarak düşünülen firmalarla proje hakkında 
görüşülecek ve firmalar ikna edilecek,
2. Belediyeler ile projeyi anlatmak ve otomatların elektriğini 
sağlamaları hakkında görüşülecek,
3. Firmaların ikna edilmesinden sonra ‘BİR SU ALABİLİR 
MİYİM?’ adlı telefon uygulaması yaptırılacak ve uygulamanın 
içindeki barkod sistemiyle otomatlardaki sistem eşleştirilecek,

4. Otomatların sahillerde nereye konulacağına kararlaştırıla-
cak,
5. Tüm otomatların anlaşılan su firması ile doldurması ve bu 
işlemin her sabah tekrarlanması sağlanacaktır.
Bu projenin gerçekleştirilmesi halinde Türk insanı sporu bir 
alışkanlık haline getirecek ve spor yapmaktan zevk alacaktır. 
Firmalar sosyal sorumluluklarını yerine getirerek Türk halkına 
olan borçlarını ödemiş olacaklardır. Ayrıca projeye destek 
veren firmalar için güzel bir reklam fırsatı da olacaktır. 
Projenin hedef kitlesi olarak, 15 - 40 yaş arası kesim belirlen-
miştir. Hem erkekler hem de kadınlar bu uygulamayı rahatlık-
ta kullanabileceklerdir. İnsanlar bu uygulamayı daha çok 
İstanbul’da Bebek ve Caddebostan sahilindeki koşu parkurun-
da kullanabileceklerdir. Uygulama Akıllı telefonu olan ya da 
tableti olan herkes tarafından rahatlıkla kullanılabilecektir.

Öğrenci İsimleri: Berker Zini, Emre Arslaner
Üniversite / Bölüm: Yeditepe Üniversitesi / İşletme 

// BİR SU ALABİLİR MİYİM?
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Amaç:
Çocuklara spor yapma alışkanlığı kazandırılarak onların kötü 
işlerden (hırsızlık, kaçakçılık, cinayet vb.) kötü yaşam tarzı ve 
sigara, alkol, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan korunması-
dır. 

Uygulama:
Sporla birlikte insanların bedenine ve sağlığına olan saygısının 
farkındalığını artırma, düzenli, sağlıklı bir yaşam biçimi oluştu-
rulur, toplum daha iyiye daha refaha yönlendirilir. Suçtan 
kurtarılmış, bilinçlenmiş bir çocuk, toplumun ilerlemesi için de 
çok büyük bir adım oluşturacaktır. Proje ile çocukların suç 
oranının düşürülmesi ve yaratıcılıklarının artırılması hayatları-
na bir amaç yerleştirilmesi ve çocukların yaşamının iyiye 
yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca çocukların takım 
ruhunu kazanması, arkadaşlar edinmesi ve sosyal açıdan 
kendisini daha iyi ifade edebilir konuma gelmesi ve kişilerin 
spora teşvik edilmesi hedeflenmektedir.
Bir adım projesi, günlük en az atılması gereken 15 bin adımı 
baz almaktadır. Kişi proje ile belirlenmiş bir adım sayar 
uygulaması ya da Nike Run üzerinden günlük attığı adımları 
saydıracaktır. Aylık 470 bin adımdan fazla atıldıysa, bir 
çocuğun spor eğitim masrafı karşılanmış olacaktır. Belirli 
yerlerde ‘’Sanat Atölyesi’’ adı verilen spor / aktivite merkezleri 

belirlenecektir. Buralarda ücretsiz olarak çocuklara ve gençle-
re spor aktiviteleri için hizmet sunulacaktır. Kişi, adım limitini 
geçtikten sonra ‘’Tebrikler! Bir çocuğun bir aylık spor masraf-
larını karşıladınız.’’ yazısını görecektir. Kişi isterse bu bilgiyi 
sosyal medyada paylaşabilir, arkadaşlarını da uygulamaya 
davet edebilir. Uygulamayı kullanan kişi spora teşvik edilme-
nin yanı sıra birine yardım etmenin sevincini de yaşamış 
olacaktır. Sponsor olan firmalar ise reklam yapma imkânı 
bulup sosyal sorumluluk açısından tüketicilerin gözünde iyi bir 
imaj oluşturacaktır. 
Projenin uygulama adımları şu şekildedir:
1- Var olan adım sayar uygulamalarından birinin seçilmesi ve 
amaç doğrultusunda geliştirilmesi,
2- Sanat atölyesi adı verilen yerlerin belirlenmesi,
3- Gönüllü olarak çocuklara eğitim verecek antrenörlerin bu- 
lunması,
4- Sosyal medya ve markaların kendi iletişim ağıyla uygula-
manın tanıtılmasına destek olması,
5- Okullarda ve geliri düşük olan ailelerin yaşadığı mahalleler-
de sanat atölyelerinin tanıtımlarının yapılması ve çocukların 
spora teşvik edilmesidir.

Öğrenci İsmi: Buse Yıldırım
Üniversite / Bölüm: Yeditepe Üniversitesi / İşletme 

// BİR ADIM DAHA
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Amaç:
Sporseverlerin bir araya gelerek sosyalleşmesi ve spor alanla-
rının yaşatılmasıdır.  

Uygulama:
Ülkemizde birçok spor branşı bulunmaktadır. Ancak bazı spor 
branşlarına yeterince katılım sağlanamadığı veya katılım 
sağlayacak kişilere ulaşılamadığı için bu branşlar çok fazla 
yaşam alanı bulamamaktadır. Örneğin; Tuning Oyuncak Araba 
Yarışları, Ragbi, Badminton, İzcilik… Proje ile yeni sporlar 
yaşam alanı bulabilecek; sporu seven, spor yapmak isteyen 
herkes bu projeye katılabilecektir.
Proje kapsamında öncelikle bir web sitesi kurulacak, sitede 
futbol, basketbol, tenis, voleybol, hentbol, bisiklet, badminton, 
dağcılık, izcilik, yelken, golf, satranç, su topu, kürek, tuning 
oyuncak araba yarışları, ragbi, rafting, bilardo, engelli sporları, 

yelken, karting gibi birçok spor branşı olacaktır. Siteye üye 
olan kişi katılım sağlamak istediği sporu seçecek ve aynı 
kategoride aynı sporu yapmak istediği kişilere ulaşacaktır. 
Ayrıca üyeler, yeni çıkmış olan sporları burada yazarak ve 
paylaşarak hem ilgili spora katılım sağlayabilecek kişileri 
bulabilecek hem de yeni spor alanını yaşatmış olacak. Bu site 
sayesinde seyahatte bulunanlar, seyahat yaptığı yerdeki spor 
alanlarına katılım sağlayabilme imkânı bularak spor yapmaya 
devam edebilecektir.
Sitenin tanıtımı sponsorların yardımı ile belli spor branşlarında 
turnuvalar düzenlenerek sağlanacaktır. Turnuvalar outdoor 
reklamlar ile hedef kitleye duyurulacak ve katılım artırılacaktır.

Öğrenci İsmi: Mehmet Habip Kutlar
Üniversite / Bölüm: İstanbul Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım

// SPOR ALANI
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Amaç:
Genç nesillerin sağlıklı gelişiminin sağlanması ve sporun 
günlük hayatın bir parçası haline getirilmesidir.

Uygulama:
Ağaç yaşken eğilir sözünden yola çıkarak toplumsal yaşam 
biçimine sporu dâhil etmek, daha sağlıklı nesiller yetişmesine 
katkı sağlayacaktır. Bu proje ile genç nesil sporu bir yaşam 
tarzı olarak benimseyecektir. Ayrıca öğrencilerin her sabah 
derse daha dinç başlamaları sağlanacağından proje, öğrenci-
lerin başarısına da olumlu etki edecektir.
Proje kapsamında ilk önce Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşüle-
rek her okulda sabah egzersizleri uygulaması gerçekleştirile-
cektir. Bu uygulama dâhilinde bir egzersiz programı hazırlana-
caktır. Her sabah ilkokul öğrencileri okul bahçesinde sınıflara 
girmeden önce toplandığında, beden eğitimi öğretmenleri 
tarafından hazırlanan egzersiz programı dâhilinde spor 
egzersizleri yapacaklardır. Bu programda yer verilen egzersiz 
hareketleri ilkokul öğrencilerinin bedensel gelişimlerine katkı 
sağlayacak vücut ve nefes egzersizlerinden oluşacaktır. Hava 
koşullarına göre egzersiz programı 2 alternatif halinde hazırla-

nacaktır. Hava şartlarının uygun olduğu günlerde okul bahçe-
sinde yapılacak olan egzersizler, olumsuz hava koşullarında 
sınıflarda her öğrencinin kendi sırasında veya sırasının 
yanında ayakta yapabileceği şekilde hazırlanacaktır. Okul 
bahçesinde yapılacak egzersizleri okulun beden eğitimi 
öğretmenleri gerçekleştirirken, sınıflarda yapılacak olan 
egzersizleri ise ilk derse giren öğretmenler tarafından yaptırı-
lacaktır. Bu nedenle her okulun beden eğitimi öğretmeni veya 
öğretmenleri, okulun diğer öğretmenlerine uygulama hakkın-
da bilgi ve eğitim verecektir. Böylece projenin Türkiye'deki 
tüm okullarda uygulanması sağlanacaktır.
Her sabah spor yapan öğrenciler zamanla sporu günlük 
yaşamlarının bir parçası haline getirecektir. Spor hem 
bedenen hem de ruhen olumlu etki meydana getirecektir. 
Ayrıca öğrenciler de güne daha dinç başlayacak ve derslere 
daha iyi adapte olabileceklerdir. Bu da okul başarısının artma-
sına katkı sağlayacaktır. Bunun yanı sıra spor bir hayat tarzı 
halini aldıkça daha sportif bir toplum meydana gelecektir. 

Öğrenci İsmi: Oğuzhan Ceylan 
Üniversite / Bölüm: İstanbul Ticaret Üniversitesi / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 

// SPORLA BAŞLA HAYATA
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Amaç:
Türkiye’de bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve yürüme 
engelli vatandaşların tekerlekli sandalye sahibi olmasının 
sağlanmasıdır.

Uygulama:
Türkiye’de bisiklet kullanımı yaygın olmamakla birlikte 
şehirden şehre değişmektedir. Türkiye'de bisiklet kullanım 
oranı Avrupa ve Amerika'ya oranla düşüktür. Bu konuda 
Avrupa özellikle obeziteye karşı, hava kirliliğini önlemede 
bisiklet kullanımını desteklemektedir. Ayrıca birçok ülke 
bisiklet faturalarının yüzde 40-60 oranını kullanıcılara iade 
etmektedir. Bisiklet Derneği, Türkiye’de bisiklet kullanım 
oranının sadece %5 oranında olduğunu belirtmiştir. Dolayısıy-
la kampanya bisiklet kullanımını bir nebze de olsa arttıracak-
tır.
Öncelikle bisiklet kullanımının olduğu ve bisiklet kurulabilecek 
il ve ilçeler belirlenecektir. Daha sonra il ve ilçelerde metro, 
metrobüs ve otobüslerde, belediyeye ait çeşitli billboardlar 
kullanılarak kampanyanın duyurusu yapılacaktır. Merkezler 
belirlendikten sonra işbirlikçilerle birlikte bisikletler merkezle-
re kurularak açılışta, projenin anlam ve önemini vurgulayacak 
engelli vatandaşlar davet edilecektir. Projenin duyurulması 

esnasında, bisiklet kiralama gelirlerinin tamamının yürüme 
engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye alınması için kullanı-
lacağına dikkat çekilecektir.
‘Bir Pedal Selfie’ sloganıyla bisikleti kiralayacak vatandaşlar 
bisikletiyle birlikte bir fotoğrafını sosyal medyada arkadaşları 
ile paylaşarak engelliler için kampanyayı desteklediğini 
gösterecek ve diğer arkadaşlarını da katılım için teşvik 
edecek, özendirecektir. 
Proje için alternatif hastaglar ise  #engelsizpedal  
#engelikaldırbisikletim  #beyazbisiklet olacaktır.  Bir Pedal 
Selfie projesinin amacı, yürüme engelli vatandaşlara tekerlekli 
sandalye sağlanması için alternatif çözümler üretmektir. 
Günümüzde sosyal medyanın çok güçlü bir iletişim aracı 
olması nedeniyle projede sosyal medya büyük bir önem 
taşımaktadır. 
Bisikletler tek renk olacak, üzerinde kampanya slogan ve 
hastaglerinin bulunduğu bir tasarıma sahip olacaktır. Bu 
sayede kampanya için kullanılan bisiklet algısı yerleştirilecek-
tir. 
Proje ihtiyaç sahibi engelli vatandaşları tekerlekli sandalyeye 
kavuşturacak, öte yandan da bisiklet kullanımının yaygınlaştı-
rılmasına katkıda bulunacaktır.  

Öğrenci İsmi: Derya Sağlık
Üniversite / Bölüm: Kocaeli Üniversitesi / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 

KATEGORİ İKİNCİSİ // BİR PEDAL SELFİE



Amaç:
Türkiye’de Lösemili ve Kan Hastası çocukların, başta sağlık ve 
eğitim olmak üzere her türlü ihtiyaçlarını karşılamakta olan 
LÖSEV’e yardım bilincinin arttırılması ve bağış yapılmasıdır.

Uygulama:
Proje uygulaması için İstanbul pilot bölge seçilecektir. 
İstanbul’da Raylı Sistem, Deniz Ulaşımı ve Metrobüs hatları 
günlük olarak ortalama 2.669.654 kişiye hizmet vermektedir. 
Bu sayı projeden beklenen minimum 5 milyon TL bağışın 
oluşmasına imkân tanımaktadır.
İstanbul’un farklı bölgelerinde yoğun olarak kullanılan Raylı 
Sistem, Deniz Ulaşımı ve Metrobüs duraklarında aktif olarak 
kullanılan turnikelerden her durakta bir tane olması planlana-
rak LÖSEV adına tekrardan düzenlenecektir. Vatandaşların 
LÖSEV turnikesiyle diğer turnikeleri karıştırmaması adına 

mavi renkte arka fon üstüne LÖSEV’in logosu konularak 
turnikelere yeni bir tasarım yapılacaktır. Bu uygulama sırasın-
da hem Lösemili çocukların projede aktif rol alması hem de 
projenin farkındalığını artırmak amacıyla, lösemili çocuklar 
tarafından çizilen resimler de turnikeler üstünde var olacaktır.
LÖSEV adına faaliyete geçirilecek olan bu turnikeler geçiş 
başına +20 kuruş fazladan ücret alacak ve LÖSEV turnikele-
rinden elde edilecek bağışlar, istasyonlarda kurulacak olan 
bilgi ekranlarından vatandaşlar tarafından anlık olarak takip 
edilebilecektir. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nin LÖSEV 
adına toplayacağı bağışlarla lösemili ve kan hastası çocukların 
her türlü ihtiyaçları karşılanmış olacak ve toplumun bu konuda 
bilinçlenmesi sağlanacaktır. 

Öğrenci İsmi: Burak Erdoğan
Üniversite / Bölüm: Bahçeşehir Üniversitesi / Halkla İlişkiler

KATEGORİ ÜÇÜNCÜSÜ // HER GEÇİŞ BİR HAYAT  

88



89

Amaç:
Ülkemizdeki üniversite öğrencilerini ortak bir platformda 
toplayarak öğrencilerin birbirleriyle dayanışmalarının ve 
birbirlerinin ihtiyaçlarına destek olmalarının sağlanmasıdır.

Uygulama:
Proje kapsamında üniversite öğrencileri, tek bir platformda 
(internet sitesi) toplanarak ellerinde bulunan ihtiyaç fazlası 
ürünleri teklif edecek ya da ihtiyaçları olan ürünleri talep 
edeceklerdir. Üniversite öğrencileri bu yöntemle birbirileriyle 
yardımlaşacaklar ve ihtiyaçları konusunda birbirilerine 
yardımcı olacaklardır.
Projenin ilk aşamasında üniversitelerin öğrenci kulüpleri ve 
öğrenci konseyleriyle temasa geçilerek onlara proje tanıtıla-
caktır.
Öğrencileri bu projeye çekebilmek için öncelikle “merak” 
faktörü kullanılacaktır. Öğrenci kulüp ve konseylerine üzerinde 
sadece “0.7 Ucu Olan Var Mı?” yazan afişler gönderilerek 
kampüs içerisinde öğrencilerin görebileceği yerlere asılacak-
tır. Böylece öğrencilerde merak uyandırılacaktır. Merak 
uyandıran ilk afişler kampüslerde 1 hafta boyunca asılı 
duracak ve bir sonraki hafta bu afişlere açıklama getirmesi 

amacıyla ikinci afişler asılacaktır. İkinci afişlerin içeriğinde 
“0.7 ucu olmayanlar www.silgisiniortadanbölenler.com’da 
buluşuyor” yazısı bulunacaktır. “Silgisini Ortadan Bölenler” 
ismiyle Facebook ve Twitter hesapları açılacak, ikinci afişlerde 
bu hesapların linkleri bulunacak ve öğrenciler bu hesaplar 
üzerinden yapılacak paylaşımlarla bilgilendirilecektir. İlk 
aşamadaki tanıtım faaliyetleri ile öğrenciler projeyi tamamen 
tanımış olacaklardır. Öğrencileri afişler, Facebook ve Twitter 
hesaplarıyla web sitesine yönlendirdikten sonra proje 
uygulanmaya hazır hale gelecek ve öğrenci kulüp ve konsey-
lerinin de işbirliği ile proje hayata geçirilecektir.
Projenin üçüncü aşamasında üniversitelerde gönüllü öğrenci-
lerin yer alacağı “Silgisini Ortadan Bölenler Kulübü” kurula-
caktır. Kampüslerde stantlar kurulacak, birebir görüşme ve el 
ilanları ile öğrenciler bilgilendirilecektir. Uygulama tamamen 
yardımlaşma bilinciyle sürdürülecek ve öğrenciler, aldıkları / 
verdikleri ürünler için herhangi bir ücret talep etmeyecekler-
dir. Bu sayede bir yandan ihtiyacı olan öğrencilerin ihtiyaçları 
karşılanırken diğer yandan öğrencilere yardımlaşma / 
dayanışma bilinci aşılanmış olacaktır.

Öğrenci İsmi: Abdulkadir Temir
Üniversite / Bölüm: Karadeniz Teknik Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 

// SİLGİSİNİ ORTADAN BÖLENLER



Amaç:
Gözleri görmeyen belli yaş aralığındaki çocukların, gören 
akran arkadaşlarıyla iletişimi ve sosyalleşmesi sağlanarak 
gören öğrencilerin gözleri göremeyen öğrencilere okuduğu 
(seslendirdiği) kitaplar sayesinde görmeyen gözü olmasının 
sağlanmasıdır.

Uygulama:
Proje ile dezavantajlı grupların erken yaşta sosyal yaşama 
entegre olması, yaşıtlarıyla kaynaşması ve diğer kitap seslen-
dirmek isteyen gönüllü çocukları teşvik etmesi ve daha duyarlı 
bireyler olarak topluma katkı sağlamaları hedeflenmiştir. 
Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılıp pilot okulla-
rın belirlenmesi için görüşülecektir. Daha sonra okullarda 
yönetsel kollar oluşturulup (sosyal girişimcilik kolu) duyarlı 
öğrenciler arasından kitap seslendirmek isteyen gönüllü ruha 
sahip öğrenciler seçilecektir. 
Öğrencilerin seslendireceği kitaplar, öğretmen ve okul aracılı-
ğıyla seçilecektir. Bir web sitesinin oluşturulması için uzman 
kişilerle görüşülüp kullanımı kolay ve etkili bir web sitesinin 
tasarlanması sağlanacaktır. İletişime geçilen ve anlaşmaya 
varılan yayınevlerinin desteklerinin sürekli olması sağlanacak-
tır.

Diğer taraftan görme engellilerin eğitimiyle ilgilenen okullar, 
dernekler, özel eğitim kurumları ve sivil toplum örgütleriyle 
iletişim halinde olup destekleri alınacaktır. Projenin adını 
duyurması, yaygınlaşması ve örnek olması açısından 
görüşmeler sonucu ulaşılan ünlü oyuncu ve tiyatrocularla kısa 
bir filmle projenin tanıtımının yapılması sağlanacaktır. Görme 
engelli öğrenciler dışında sesli kitap dinlemek isteyen insanlar 
ve kitap seslendirecek gönüllüler için Anadolu Üniversitesi ile 
görüşülerek kitaplar sağlanacaktır. Ayrıca Anadolu 
Üniversitesi’nde Topluma Hizmet dersi alan öğrencilerin 
gönüllü olarak kitapları seslendirilmeleri sağlanacaktır. 
Projenin son aşaması olarak, seslendirilmeye başlanan 
kitaplar siteye yüklenecek, her yaşa hitap edecek kitapların 
dinleyicisiyle buluşması sağlanacaktır. Hem gören öğrencilere 
hem de görme engelli öğrencilere birçok açıdan fayda 
sağlayacağına inanılan, okul çağında olan ve okuma yazma 
bilen öğrencilere yönelik olan bu projenin önemli yararların-
dan biri çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve bir 
sosyal girişim projesinde yer almalarını sağlamaktır.

Öğrenci İsmi: Başak Demiray
Üniversite / Bölüm: Anadolu Üniversitesi / Uluslararası İşletmecilik Tezli Yüksek Lisans

// SESLİ DÜNYA

90



Amaç:  
Türkiye’de yaygınlaşan ‘Çocuk Gelinler” sorunsalı için hedef 
kitle üzerinde farkındalık yaratılması ve insanların konu 
hakkında bilinçlendirilmesidir.

Uygulama:
Proje kapsamında belirlenen amaç ve hedef kitleye göre bir 
iletişim planı hazırlanacaktır. İletişim stratejisi, gerilla halkla 
ilişkiler olarak tasarlanmıştır. Bu plana göre anket çalışması 
Şubat’ta yapılan proje, Mart-Nisan-Mayıs aylarında Beşiktaş 
Meydanı’nda uygulanacaktır. İsmiyle bir ironi oluşturan proje 
için, kaldırım kenarındaki babalar çocuk gelin motifleriyle 
giydirilecektir. Kampanyanın duyurusu ve en iyi şekilde 
anlaşılması için afiş ve broşür tasarlanacaktır. Afişler, çocuk 
gelin figürünün bulunduğu bölgenin yakınlarına asılacaktır. 
Broşürler ise çevredeki mağaza ve dükkânlara dağıtılacaktır. 
Instagram, Facebook ve Twitter hesapları açılarak  

#Çocukgelinheryerde hashtagi oluşturulacaktır. Bu sayede 
projenin sosyal medyada konuşulması sağlanacaktır. Kadın 
Dayanışma Derneği, engin bilgi birikimleri ve kurduğu bağlan-
tılar ile projeye destek olacaktır.
Bu proje ile çocukların fiziksel ve ruhsal olarak yeterli olgunlu-
ğa ulaşmış olmadıkları her insana hatırlatılacaktır. İnsanların 
dikkatini çocuk gelinlere çekebilmek için dükkân ve mağaza-
lara broşürler dağıtılacak ve daha fazla çocuk gelin olmaması 
için herkes duyarlı olmaya davet edilecektir. 

Öğrenci İsmi: Gizem İskeçeli
Üniversite / Bölüm: Marmara Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım 

// ÇOCUK GELİNLER HER YERDE!
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Amaç:
Konuşma ve işitme engeli olan insanların engellerinin bir 
derece azaltılması, sağır ve dilsiz olan engelli bireylerin telefon 
araması yapabilmesinin sağlanmasıdır.

Uygulama:
Projenin uygulanması için 10 bilgisayar ve çağrı merkezi 
ekipmanları (mikrofonlu kulaklık, kamera) ile bir ofis tutula-
caktır. İşaret dili kullanmayı bilen 10 kişi işe alınacak ve kısa 
süreli bir eğitime tabi tutulacaktır.
Kurulacak internet sitesi ARAYANBULUR.COM'dan ücretsiz ve 
kolay kurulum ile birlikte, web sitesi ile aynı ismi taşıyan, 
Skype (ücretsiz görüntülü arama) ara yüzlü uygulama indirile-
bilecektir.
Telefon araması yapmak isteyen hedef kitle arama yapmak 
yerine uygulamada oturum açacak ve çevrimiçi olan ve ismini 
görebileceği herhangi bir ofis çalışanına çağrı gönderebile-

cektir. Olumlu yanıt sonrası görüntülü arama başlayacak ve 
engelli bireyler hangi numaraya bağlanmak istediğini işaret 
diliyle anlatacaktır. Çalışan o numarayı arayacak ve durumu 
kısaca izah ettikten sonra engelli bireye ve çağrı yapılan 
numara arasında çeviri yapacak; engelli birey işaret diliyle 
gerekli çeviriyi yaparak karşı tarafa iletecek ve gelen cevabı 
işaret dili aracılığıyla engelli bireye aktaracaktır. 
İlk 6 aylık dönemde her ay, sonraki 6 aylık dönemde her iki 
ayda bir kontroller ve değerlendirmeler ile açıklar belirlenip 
kapatılabilecektir.
Proje kapsamında İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği, İşitme 
Engelliler Federasyonu ve Konuşma Engelliler Federasyonu ile 
iş birliği yapılacaktır.

Öğrenci İsmi: Mustafa Zafer Kaya
Üniversite / Bölüm: Bahçeşehir Üniversitesi / Halkla İlişkiler

// ARAYAN BULUR
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Amaç:
Kayıp vakalarında kişiler arasında dinamik bir iletişim 
kurulması, kayıp ilanlarının tek bir çatı altında toplanması, 
kayıp ilanlarının daha geniş kitlelere ulaşması, güncel kayıp 
bilgilerinin tutulması, toplumda kayıp vakalarına farkındalık 
yaratmayı sağlayan interaktif ve dinamik bir mobil platform 
oluşturarak kayıp vakalarının olumlu sonuçlanmasıdır.

Uygulama:
Proje veli, vasi veya yakınları tarafından nerede olduğu 
bilinmeyen insanları veya kaybolmuş hayvan ve eşya kaybı 
olan kişiler ile kaybı bulan kişilere köprü görevi sağlayan bir 
mobil uygulamadır. Kayıplar insan, evcil hayvan ve eşya olmak 
üzere 3 ayrı kategori altında toplanmaktadır.
Türkiye’de yılda yaklaşık 50.000 insan kaybolmaktadır. Bunun 
23.000’i yetişkin, 27.000’i de çocuklardan oluşmaktadır. 
Projenin uygulanmasıyla, 50.000 insan kabul edilebilir süre 
içinde sevenleriyle, aileleriyle buluşturulacaktır.
Aynı zamanda istatistiklere göre günde ortalama 900 evcil 
hayvan kaybolmaktadır. Evcil bir hayvan kaybolduğunda 
eskiden başvurulan tek yöntem olan ilan asmak, teknolojinin 
gelişmesiyle birlikte sosyal medya paylaşımlarına dönüşmüş-
tür. Ancak bu iki yöntem her ne kadar vazgeçilmez olsa da, 
sınırlı sayıda kişiye ulaşmaktan öteye geçememektedir. Proje, 
kaybolan evcil hayvanların bulunmasında da yardımcı olmayı 

amaçlamaktadır. Proje kayıp eşya kategorisi adı altında, kayıp 
eşyaların sahiplerine ulaştırılması amacına da hizmet etmek-
tedir. 
Kullanıcılar, kayıp veya buluntu hakkında açıklayıcı bilgiler, 
fotoğraf, belirtici özellikler, en son görüldüğü konum ve isteğe 
bağlı olarak ilan verenin iletişim bilgileri gibi detayları girerek 
ilan verebileceklerdir. Kullanıcılar ilan bilgilerini girerek ilanı, 
uygulamanın diğer kullanıcılarıyla ve eğer isterlerse de sahip 
oldukları sosyal platformlarda paylaşabileceklerdir. Hazırlana-
cak olan bildirim sistemiyle kullanıcı isteğine bağlı olarak 
kullanıcı yakın çevresindeki kayıp vakalarından haberdar 
olabilecektir. Kullanıcılar ilan sahibiyle isterlerse ilan sahibinin 
paylaşmış olduğu iletişim bilgileri vasıtasıyla ya da ilan altına 
yorum yaparak haberleşebileceklerdir. Bu uygulamayla 
toplumda kayıp vakalarına olan duyarlılığı artırmak ve bu 
vakaları olumlu sonuçlandırmak hedeflenmektedir.
Uygulama tüm Türkiye’de kullanılabilir olarak hazırlanacak ve 
kullanıcılar bulundukları ili seçerek o ildeki kayıp ve buluntu 
vakalarını öncelikli olarak görebileceklerdir. İlan paylaşılırken 
GPS konumu ile kullanıcıların bulundukları yer, ilan detayları-
na eklenebilecektir. Aynı zamanda, kullanıcı isterse bulundu-
ğu noktaya yakın olan kayıp vakalarını bildirim olarak alabile-
cektir.

Öğrenci İsimleri: Reyhan Köksal, Emre Baran, Yasin Uysal
Üniversite / Bölüm: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / Bilgisayar Mühendisliği 

// KAYIP
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Amaç: 
İşçi ve işverenlerin bilinçli ya da bilinçsiz mobbing saldırılarına 
uğramasının önüne geçilmesi ve mobbinge bağlı olarak stres 
yaşanmasının büyük ölçüde önlenerek, iş verimliliğinin arttırıl-
masıdır.

Uygulama: 
Proje ile mobbingin ve stresin kurumlar ve bireyler üzerindeki 
zararlı etkilerinin yapılan çalışmalar doğrultusunda en aza 
indirilmesi amaçlanmıştır. Bireyler aşırı iş stresi ve mobbing 
kuşatması altındayken hayata negatif bakmakta, karamsar bir 
ruh haline bürünmektedirler. Bu durum bireyin sağlığı ile 
birlikte işyerindeki verimliliğini de etkilemektedir. Aynı zaman-
da bireylerin mobbing tanımını yanlış ve taraflı yorumlaması, 
ülkemizde konu ile ilgili yasa açıklarının bulunması mobbing 
davalarında mahkemeleri yanlış yönlendirebilmektedir. 
Birçok birey iş yaşamında strese ve mobbinge iç veya dış 
etkenler aracılığı ile maruz kalmaktadır. Aynı zamanda bu 
bireyler, başka bireylerin yaşadığı mobbing hissi ve streste 
bilinçli veya bilinçsiz olarak önemli bir rol oynayabilmektedir-
ler. Mobbing ülkemize yeni girmiş bir kavram olması nedeniy-
le, çalışan bireyler mobbingi tam olarak tanımlayamamakta-
dırlar. Hem devlet hem de şirketlerin kendi öz politikalarındaki 

eksiklikler nedeniyle, çoğu işçi ve işveren gerçeği yansıtma-
yan mobbing davalarında kaybediyor. Bu durum ise mobbingi 
hem işveren hem de işçi bakımından tehdit edici bir unsur 
haline getiriyor.
Projede verilen eğitimlerde mobbingin gerçek tanımına dikkat 
çekilerek, yanlış ve taraflı mobbing tanımlamalarının önüne 
geçilecektir. Bireylerin ve kurumların mobbing davalarında 
kendi özlük haklarını bilmeleri ve korumaları, stresin sağlığa 
zararları ve bu zararların nasıl önleneceği hakkında bireylerin 
bilinçlenmesi verilen eğitimler ve kurulan mobbing merkezleri 
ile sağlanacaktır. Proje kapsamında; kurumların kendi bünye-
lerinde konuyla ilgili politikalar ve departman oluşturulması 
sağlanacak, üst ve ara yönetim kadrosundan başlanarak tüm 
çalışan bireylere konu hakkında doğru ve ayrıntılı bilgi 
verilmesi amacı ile eğitim programları gerçekleştirilecektir. 
Kurumların kendi bünyelerinde açacağı mobbing departman-
ları sayesinde olası bir mobbing krizi riski kolayca önlenebile-
cek ve mobbing uzmanlığı adı altında Sosyal Bilimler lisans 
programı mezunlarına yeni bir iş istihdamı sağlanacaktır. 

Öğrenci İsmi: Satı Kaya
Üniversite / Bölüm: Akdeniz Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım

// İŞİNİZ SİZE STRES OLMASIN 
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Amaç:
Seçim hakkını kullanamayan, kullanmakta zorluk çeken yaşlı, 
hasta engelli bireylerin vatandaşlık hakkını daha kolay ve daha 
hızlı bir şekilde, zorluk çekmeden yerine getirilmesine yardım-
cı olunmasıdır.

Uygulama:
Proje kapsamında; var olan e-devlet sisteminde, e-seçim 
platformu için ortak sunucu ağları oluşturulacaktır. İnternet 
kullanmanın tüm riskleri saptanacak, saptanan sorunlar 
giderilecektir. Kullanıcıların güvenli ortamlarda gizlilik koşulla-
rı için titizlikle hazırlanmış program geliştirilecektir. Program 
mobil uyumlu ve tüm işletim sistemleriyle sorunsuz şekilde 
çalışacaktır. Bireyler yer sıkıntısı çekmeden istedikleri anda oy 
kullanabilecek, oyunu kullanmamış bireylere hatırlatmada 
bulunulacaktır. Geliştirilen sistem, sesli ve görsel yönlendir-
melerle bireylere yol gösterip karışıklıkları ortadan kaldırdığı 
gibi eksik ya da yanlış yapılan durumları uyaracak, doğru 
olduğu takdirde işlemi onaylayacaktır. 
Seçimlerden en az iki ay öncesinde mobil uygulamadan 
yararlanmak isteyen kullanıcılar YSK’ya yapacakları başvuru-
lar üzerine kişisel kullanıcı şifrelerini, belirlenmiş şifre olarak 

kullanabilecekler ya da kendilerine uygun şifrelerini oluşturma 
hakkına sahip olacaklardır. E-seçim uygulaması ile seçimler, 
altyapısı sağlam ve güvenli ortak sunucu ağları ortamında 
yapılırken kağıt israfı da engellemiş olacaktır. Özellikle yaşlı, 
hasta, engelli bireyler bu uygulama sayesinde vatandaşlık 
görevini rahatlıkla yerine getirebileceklerdir. Bu uygulama 
sayesinde bireyler vatandaşlık haklarını kolaylıkla yerine 
getirmenin mutluluğunu yaşayacak, ülkedeki teknoloji 
kültürünü oluşturup yaymanın kapılarını biraz daha açmış 
olacaktır. 
Başvuru için seçmenler 2 TL karşılığında şifre sahibi olabile-
cek istek ve güvenleri doğrultusunda kendi şifrelerini belirle-
me hakkına da sahip olacaklardır. Mobil uygulama, sayı ve 
kişiler belirtildiği müddetçe ortak kullanılabilecektir. Sesli ve 
görsel yönlendirmelerle basitleştirme yapıldığından tüm 
bireyler uygulamayı rahatlıkla kullanabileceklerdir. Seçim 
sonunda yapılan oylamalar rahatlıkla sayılabilecek uzun ve 
yorucu yapılan sayımlar tek tuşla öğrenilebilir hale gelecektir.

Öğrenci İsmi: Yonca Ağtaş
Üniversite / Bölüm: Adnan Menderes Üniversitesi / Yönetim Bilişim Sistemleri
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Çevre Kategorisi Kazananları

Eğitim Kategorisi Kazananları



Kültür Sanat Kategorisi Kazananları

Sağlık Kategorisi Kazananları
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Spor Kategorisi Kazananları

Toplumsal Kategorisi Kazananları



Sosyal Medya Oylaması Ödülü Kazananları
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Yarışmada en yüksek puanı alarak “Büyük Ödül’ü kazanan proje, bir grup Acıbadem Tıp Fakültesi öğrencisi tarafından hazırlanıp Sılasu Arıkan ve 
Pırıl Yıldız tarafından temsil edilen ve özetle mevsimlik tarım işçilerinin sağlık taramasından geçirilmesi ve tıbbi destek sağlanmasını içeren “Sen 
Oradaysan Biz De Oradayız” projesi oldu.

KKB’nin dereceye giren projelerden birini hayata geçirme politikasından hareketle, KKB tarafından sağlanan lojistik destek ile Acıbadem 
Üniversitesi’nden 9 öğrenci ve Yeditepe Üniversitesi’nden 3 uzmanın yer aldığı toplam 12 kişilik proje ekibi, 5 – 11 Temmuz tarihleri arasında 
Adana’nın Yüreğir İlçesi’ndeki Çaputçu ve Tuzla köylerinde “Sen Oradaysan Biz De Oradayız” projesinin ilk bölümünü gerçekleştirdi.

Adana’da konaklayan genç gönüllüler, 1 hafta boyunca çalıştıkları tarlaların yanında konaklayan göçebe mevsimlik işçileri ziyaret ederek sağlık 
çadırı kurdular. Öğrenciler, projenin ilk 3 gününü Adana’nın Yüreğir İlçesi’ndeki Çaputçu Köyü’nde, kalan 4 günü Tuzla Köyü’nde tarlalarında çalışan 
işçilerin yaşadığı çadır alanda hizmet vererek geçirdiler. Gün içerisinde tarlaya giden işçilerin eş ve çocuklarına, akşam paydos saatinden sonra 
işçilere temel fizik muayenesi yapılarak farkındalık eğitimleri verildi. Proje sonucunda toplam 250 kişiye ulaşıldı. Bu kişilerin; 100 kadarının ortalama  
8 – 9 yaşlarındaki çocuklardan oluştuğu, dörtte birinin ilaç ile tedavisinin gerekli olduğu, çocuklarda genellikle üst solunum yolu enfeksiyonu 
görülürken, kadınlarda da üriner yol enfeksiyonlarının görüldüğü saptandı. Gerekli görülen kişilerin ilaç ile tedavilerine, Acıbadem Üniversitesi ve 
Çukurova Üniversitesi hocalarının danışmanlığında başlandı.

Toplumun en dezavantajlı denilebilecek kesimi olan mevsimlik tarım işçilerine fayda sağlayan bu projenin sürdürülmesi adına KKB destek vermeye 
devam edecektir. 

SEN ORADAYSAN BİZ DE ORADAYIZ
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FOTOĞRAFLARLA “SEN ORADAYSAN BİZ DE ORADAYIZ”
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www.hayaledingerceklestirelim.com






