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Kredi Kayıt Bürosu (KKB) olarak finans sektörü, reel sektör ve bireylerin risklerini yönetebilmeleri için sunduğumuz katma değerli 
ürün ve hizmetlerin yanı sıra topluma ve genç nesle fayda sağlamaya yönelik sürdürdüğümüz faaliyetlerimiz ile sosyal sorumlu 
bir kurum olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. 2017 yılında da hız kesmeden sürdürdüğümüz Hayal Edin 
Gerçekleştirelim sosyal sorumluluk proje fikirleri yarışmasının dördüncü dönemi neticesinde 156 farklı üniversiteden, 1.458 
öğrencinin gönderdiği birbirinden değerli toplam 2.080 proje bizler için oldukça gurur verici bir tablo. 

Dört yıl önce Hayal Edin Gerçekleştirelim projesini hayata geçirirken üç ana hedef ile yola çıktık. Bu hedeflerden ilki KKB’yi 
sosyal sorumlu bir şirket haline getirmekti. Sosyal sorumluluk proje fikirleri yarışmamız ile de bu hedefimize katkı sağlamayı 
amaçladık. İlk yıl projeyi danışman bir firmanın desteği ile gerçekleştirirken sonraki dönemde bir uçtan bir uca başta kurumsal 
iletişim birimi olmak üzere şirketteki tüm arkadaşlarımızın desteği ile sürdürmeye devam ettik. Bu sayede KKB olarak sosyal 
sorumluluğu şirketin kurumsal kültürünün bir parçası haline getirdik.  İkinci olarak sayısı her yıl hızla artan projeler içerisinden 
ilk 60 projeyi kapsayan bir kitap hazırlayarak bütün finansal kuruluşlara, ilk 500 içerisindeki kurumsal firmalar ve üniversitelere 
gönderiyoruz. Bu noktada sosyal sorumluluk projeleri için kaynak ayıran kurumların özenle oluşturduğumuz bu proje havuzundan 
yararlanabilmelerini amaçlıyoruz. Üçüncü ve en önemli amacımız gelecekte karar verici konumda olacak olan gençlerimizin 
sosyal sorumluluk anlamında bilinçlenmelerini, kendilerinde var olduğuna inandığımız sosyal sorumluluk kaslarını geliştirerek 
geleceğe yatırım yapmalarını sağlamak. Böylece öğrencilerimizin üniversitede ders ve sınıf geçme, kariyer yolları gibi zorlu adımları 
geçmeye çalışırken bir taraftan da sosyal sorumluluk anlamında neler yapabileceklerini düşünmelerini ve geleceğe bu şekilde 
hazırlanmalarını hedefliyoruz.  

Bu çalışmaların yanı sıra KKB olarak her yıl ilk 60 proje arasından bir projeyi seçerek hayata geçiriyoruz. İlk olarak 2015 yılında 
Büyük Ödül sahibi Acıbadem Üniversitesi Tıp öğrencileri tarafından hazırlanan ve mevsimlik tarım işçilerine yönelik sağlık 
taramasını kapsayan “Sen Oradaysan Biz De Oradayız” projesini Adana’da hayata geçirdik. Projenin ikinci fazını 2017 yılında 
gönüllü tıp fakültesi öğrencilerinin katılımıyla yine Adana’da gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl ise her zaman son derece önemsediğimiz 
eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik önemli bir adım olan görme engellilerin üniversiteye hazırlık döneminde büyük zorluklar 
yaşadığını düşündüğümüz bir alanda gelen bir projeyi değerlendirdik. Eğitim Kategorisi Birincisi Sesli Soru Bankası projesini KKB 
çalışanlarıyla beraber hayata geçirdik, İstanbul Üniversitesi işbirliğiyle de yaygınlaştırdık. Bu proje sonucu oluşturulan Sesli Soru 
Bankası 2017- ÖSYS’de 500’den fazla görme engelli öğrenci tarafından kullanıldı.

Projemize katılarak topluma katma değer sağlayacak sosyal sorumluluk projeleri oluşturan tüm öğrencilerimize duyarlılıkları için 
teşekkür ediyorum. Projemizin ilk gününden itibaren bizi destekleyen Yönetim Kurulu üyelerimize, sosyal sorumluluk bilinciyle 
hareket eden çalışanlarımıza, bizlere vakit ayıran kıymetli jüri üyelerine, değerli basın mensuplarımıza ve öğrencilerini teşvik ederek 
projeye katkı sağlayan tüm üniversitelerimize ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,
Kasım Akdeniz
KKB Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

ÖNSÖZ
Türkiye’nin ilk ve tek kredi bürosu olan Kredi Kayıt Bürosu (KKB), sektörün önde gelen 9 bankasının ortaklığı ile 11 Nisan 1995 
tarihinde kurulmuştur. 

KKB’nin, bankalar, tüketici finansman şirketleri, leasing, faktoring ve sigorta şirketleri olmak üzere hem Risk Merkezi hem de kendi 
üyelerini içeren 200’e yakın üyesi bulunmaktadır. KKB’nin temel fonksiyonu; üyelerinden topladığı müşteri bilgilerini birleştirip 
kredi risk yönetim süreçlerinde kullanılmak üzere yine üyeleri 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, 2014 yılında bireylere ve reel sektöre yönelik olarak tasarlanmış yeni finansal 
hizmetler platformu Findeks’i hayata geçirmiştir. Findeks, sahip olduğu dünyanın en gelişmiş kimlik doğrulama yapılarından biriyle 
benzersiz bir hizmet sunmaktadır. Son olarak 2015 yılında hayata geçen, 2016 yılında yasa ile kullanımı zorunlu hale gelen ve 
1 Ocak 2017 itibarıyla yürürlüğe giren Karekodlu Çek Sistemi ile daha şeffaf ve güvenli bir ticari hayat için önemli bir adım 
atılmıştır.
  
www.kkb.com.tr
www.findeks.com.tr
www.kkc.com.tr

KREDİ KAYIT BÜROSU HAKKINDA
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HAYAL EDİN GERÇEKLEŞTİRELİM 2017 HAKKINDA
Kredi Kayıt Bürosu (KKB), üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk konularındaki farkındalıklarını ve toplumsal sorunlara 
karşı duyarlılıklarını artırmak amacıyla bu sene dördüncüsünü düzenlediği “Hayal Edin Gerçekleştirelim” sosyal sorumluluk 
proje fikirleri yarışmasını Kasım 2016 tarihinde başlattı. “Hayal Edin Gerçekleştirelim” sosyal sorumluluk proje fikirleri 
yarışmasına Türkiye genelinde tüm üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvuruda bulundu.
Yarışmaya katılan sosyal sorumluluk projeleri; Sivil Toplum Gönüllüsü İbrahim Betil, Dünya Gazetesi Yazarı Yasemin 
Salih, İletişim Uzmanı Fügen Toksü, İş Kadını ve Sosyal Girişimci Özlem Denizmen, Öğretim Görevlisi ve Gazeteci Fatoş 
Karahasan, Oyuncu, Senarist ve Yazar Can Yılmaz, Gazeteci ve Sunucu Cem Seymen ve Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü 
Kasım Akdeniz’in yer aldığı seçkin jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.

1 Kasım 2016 – 3 Mart 2017 tarihleri arasında 156 farklı üniversitede ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi 
gören 1.458 öğrencinin başvurduğu yarışmaya, Çevre, Eğitim, Findeks Finansal Okuryazarlık, Kültür-Sanat, Sağlık & Spor 
ve Toplumsal olmak üzere 6 kategoride, toplam 2.080 proje başvurusu alındı. 

27 Nisan 2017’de düzenlenen Ödül Töreni ile ödüller sahiplerini buldu. Sosyal medya birincisi ve kategori birincileri 
5.000 TL, kategori ikincileri 3.000 TL, kategori üçüncüleri 2.000 TL, kategori dördüncüleri 1.000 TL ve kategori 
beşincileri 500 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 ödüllerin yanı sıra Kredi Kayıt 
Bürosu’nda staj yapma imkânı sağlandı.

Bu kitapta ön elemeyi geçen her kategoriden ilk 10 proje, toplamda 60 proje yer almaktadır. Yarışma şartnamesinde 
belirtildiği gibi ödül, kazananlar da dâhil 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. Kitapta yer alan projeler, yarışmaya başvuran öğrencilerin ilettiği içeriklerden 
özetler oluşturacak şekilde derlenmiştir.

KKB tarafından dördüncü kez gerçekleştirilen “Hayal Edin Gerçekleştirelim” yarışmasının, önümüzdeki yıllarda da yüzlerce 
öğrenciye ulaşarak ülke sorunlarına çözüm üretmek konusunda daha fazla düşünen, fikir ve proje geliştiren bir nesil 
yetiştireceğine inanıyoruz.

*Hayal Edin Gerçekleştirelim Sosyal Sorumluluk Proje Fikirleri Yarışması kapsamında ödül kazananlar da dâhil olmak 
üzere yarışmaya katılan bütün projeler üzerindeki tüm manevi ve maddi haklar Kredi Kayıt Bürosu’na aittir. Bu projeler 
arasından 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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BÜYÜK ÖDÜL ve

TOPLUMSAL

KATEGORİSİ

BİRİNCİSİ 

Amaç: 
Proje ile kendilerine uygun kıyafet bulmakta zorluk 
çeken fiziksel engelli bireylerin dilediği kıyafete erişimini 
kolaylaştırmak amaçlanmaktadır. 

Uygulama:
Engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştığı problemlerden 
birisi kendi bedenlerine göre uygun kıyafet bulamamaları 
ve mağazalarda bulunan kıyafetleri alıp kendilerine 
uygun olarak tamir ettirmek zorunda kalmalarıdır. Proje 
kapsamında bir giyim firması ile iş birliği yapılarak firmanın 
online alışveriş sitesinde engelli bireylere özel kıyafetlerin 
bulunduğu bir link oluşturulacaktır. Link aracılığıyla fiziksel 
engelli bireylerin seçeceği ürünlerin kendi bedenlerine ve 
fiziksel özelliklerine göre uyarlanıp kendilerine ulaştırılması 
sağlanacaktır.

Bu sayede engelli bireyler hem beğendikleri kıyafetleri 
giyebilecek hem de kendi bedenine ve fiziksel işlevine göre 
kullanışlı ürünlere erişerek sosyal hayata diledikleri gibi 
karışabilecektir. 

// SENİN TASARIMIN SENİN HAYATIN
 
Öğrenci İsmi: Furkan Kutay Kurumaz
Üniversite / Bölüm: Akdeniz Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım
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// EN GÜZEL %1 
Grup İsmi: Huysuz Çirkin
Öğrenci İsimleri: Ekremcan Arslan – Şura Ödevoğlu - Satı Kaya
Üniversite / Bölüm: Akdeniz Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım 

Amaç:
Proje ile çocuklarda doğuştan görülen ve halk dilinde 
Kelebek Hastalığı olarak bilinen Epidermolizis Bülloza adlı 
kalıtsal deri hastalığına farkındalık yaratılması ve destek 
sağlanması amaçlanmaktadır.  

Uygulama:
Türkiye’de 4000’den fazla çocukta görülen bu hastalığın 
henüz bir tedavisi bulunamamıştır. Kelebek Çocuklar’ın 
bütün vücutlarında oluşan açık yaralar ve ileri seviyelerde iç 
organlarında oluşan yaralar çocukların hayatlarını oldukça 
zor hale getirmektedir. Temel ihtiyaçlarını bile yerine 
getirmekte zorlanan çocukların yaşamı, hastalığın tıbben 
kesin bir tedavisi bulunamadığı için ancak 12 - 13 
yaşlarına kadar sürmektedir. Kelebek Çocuklar’ ın 
1 gece rahat uyumak için 1 tüp kremi tüm vücutlarına 
uygulamaları gerekmektedir. Bu durum ise ailelerini maddi 
olarak zorlamaktadır.

Bu proje kapsamında kozmetik ürün satan bir mağaza 
zinciri ile başlatılması planlanan kampanyada tüm 
mağazalara yerleştirilecek bilgilendirici ve yönlendirici 
fotobloklar ile toplumun bu konuda farkındalığının 
artırılması sağlanacaktır. Aynı zamanda mağazanın 
sadakat kartını kullanan ve bu mağazadan alışveriş 
yapan müşterilerin cilt bakım ürünü alışverişlerinin %1’i 
Kelebek Çocuklar için biriktirilerek ilgili dernek olan 
Debra aracılığıyla çocuklara krem olarak gönderilecektir. SOSYAL MEDYA 

BİRİNCİSİ 
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KATEGORİ BİRİNCİSİ // BİR SAKSI SAĞLIK BİR SAKSI DOĞALLIK
Grup İsmi: Tilki PR
Öğrenci İsimleri: Ayşegül Şafak – Damla Özata
Üniversite / Bölüm: Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu / Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Amaç: 
Proje ile dünyada kullanımı hızla artan zirai ilaçların 
zararları konusunda farkındalık sağlayarak bu tür ilaçların 
kullanımını azaltmak, organik tarımı, doğal ve sağlıklı hayatı 
çocuklara aşılamak amaçlanmıştır. 

Uygulama:
Bunun için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile koordineli 
çalışılarak “Bir Saksı Sağlık Bir Saksı Doğallık” logolu 
saksılar oluşturulacaktır. Rengârenk tasarlanacak olan 
bu saksılarla birlikte öğrencilere doğal ve organik tarım, 
bitki yetiştirme yöntemleri gibi detaylar içeren broşürler 
verilecektir.

Aynı zamanda eğitim programına eklenmesi planlanan 
“Organik Tarım” dersi ile öğrencilerin daha sağlıklı bir 
hayat için daimi olarak bilinçlenmeleri sağlanacaktır.

ÇEVRE KATEGORİSİ

İLK 10 PROJE
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Amaç:
Proje ile deniz, göl ve sahil kenarlarında birikerek, çevre ve 
görüntü kirliliğine neden olan geri dönüştürülebilir atıkların 
toplanıp deniz üzerinde duba adacıklara dönüştürülerek 
geri kazandırılması amaçlanmaktadır. 

Uygulama:
İlk olarak “Sabah Sporu Sahil Yürüyüşleri” düzenlenecek, 
böylece belirli yerlere konumlandırılacak ATM’lerde 
toplanan atıklar ile duba yapılması sağlanacaktır. Bu 
ATM’ler projenin paydaşı olarak düşünülen bir bankanın 
sponsorluğunda yerleştirilecek ve atılan malzemenin 
ağırlığını gösterir özellikte olacaktır. Ayrıca bireyler, projenin 
lojistik kısmına destek sağlamak amacıyla isteğe bağlı 
olarak bu ATM’lerden 1 TL karşılığında üzerinde projenin 
ismi yazılı olan bilekliklerden satın  alabilecek.

Toplanan atık miktarını artırmak için 
#AtıksızDenizDönüşümleTertemiz hashtagi ile bireylerin 
çevresindeki tanıdıklarına, arkadaşlarına meydan okuyarak 
projeye destek vermeye davet etmesi hedeflenmiştir. 

 
Öğrenci İsmi: Ali Can Kahraman
Üniversite / Bölüm: Akdeniz Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım

KATEGORİ ÜÇÜNCÜSÜ // ATIKSIZ DENİZ, DÖNÜŞÜMLE TERTEMİZ

Amaç:
Proje ile gün içerisinde arabasını park edecek yer bulmakta 
sorun yaşayan ve park yeri bulana kadar hem yakıt 
israfı hem de zaman kaybı yaşayan insanların hayatlarını 
kolaylaştırmak amaçlanmıştır. 

Uygulama:
Bunun için öncelikle bir mobil uygulama geliştirilecek ve 
haritalandırma işleminin ardından uygun park alanlarının 
sinyalizasyon yöntemi ile bulunması sağlanacaktır. Böylece 
kişi bulunduğu noktaya en yakın yol kenarı ve otopark 
alanlarını cihazı üzerinden görebilecektir. 

Proje kapsamında geliştirilecek otopark asistanı sayesinde 
bireyler hem stresten arınacak hem  de zaman ve yakıt 
kaybını önleyebilecektir. 

Öğrenci İsmi: Burak Özbek
Üniversite / Bölüm: Karabük Üniversitesi / Elektrik Elektronik Mühendisliği

KATEGORİ İKİNCİSİ // PARK NOKTASI
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Amaç:
Proje ile bankaların tüketicilere verdikleri kredi vb. 
hizmetleri belgelemek amacıyla kullandıkları kâğıtların 
dijital ortamda e-imza ile imzalanmasını sağlayarak kâğıt 
tüketimini azaltmak ve bunu yaparken de görme engelli 
banka müşterilerinin imzaladığı evrakları okuyabilmesine 
olanak tanımak amaçlanmıştır. 

Uygulama
İlk olarak e-imza sistemine entegre bir uygulama 
geliştirilecek ve kredi başvuru vb. aşamalarda tüketicilere 
imzalatılması gereken sayfalarca evrakın kişinin onayı 
ile mail adresine gönderilmesi ve uygulama üzerinden 
imzalaması sağlanacaktır. Mobil cihazı olmayan kişiler 
için şubelerde konumlandırılacak tablet cihazlar üzerinden 
kişinin e-imzası alınabilecektir.

Geliştirilen yazılım ile hizmet almak isteyen görme engelli 
vatandaşlar için ekran okuyucu ile seslendirilebilen ya 
da sesli olarak kaydedilen dokümanlar sesli onay sistemi 
ile onaylanabilecektir. Proje sayesinde hem tüketici hem 
de bankada kalan nüshaların olduğu onlarca kâğıt israfı 
önlenmiş olacaktır.

Öğrenci İsmi: Mahmut Gel 
Üniversite / Bölüm: Düzce Üniversitesi / Makine Mühendisliği

KATEGORİ BEŞİNCİSİ // ORMANA İMZA AT!

Amaç:
Proje ile eski kıyafetlerini kullanmayıp yenisini almaya karar 
veren insanların bu kıyafetleri atarak doğaya zarar vermesi 
yerine dönüştürmeye teşvik etmek amaçlanmaktadır.

Uygulama:
Bunun için öncelikle bir mobil uygulama geliştirilecek ve 
insanların yeni bir kıyafet alması halinde bu uygulamaya 
tanıtması sağlanacaktır.

Bu sayede örneğin dolabında siyah bisiklet yaka bir tişört 
varsa ve tekrar aynı alımı gerçekleştiriyorsa uygulama 
“Buna gerçekten ihtiyacın var mı?” sorgulaması yapacak 
ve eğer satın alma süreci devam ederse, eski olanı 
bağışlaması için kullanıcıyı yönlendirecektir. Böylece 
kullanılmayan eşyaların dolabın gerisine itilmesi yerine 
başkalarının yüzünü güldürmesi sağlanacaktır.

Öğrenci İsmi: Cansu Şahin
Üniversite / Bölüm: İstanbul Kültür Üniversitesi / Yeni Medya ve İletişim

KATEGORİ DÖRDÜNCÜSÜ // DÖNÜŞTÜR GİTSİN! APP
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Amaç: 
Proje ile fazla su tüketimini olabildiğince azaltmak, 
materyalleri geri dönüştürerek çevreye yeniden kazandırmak, 
bireyleri su tüketimi hakkında bilgilendirip bu tasarruf 
sayesinde cep ve çevre dostu olmalarını sağlamak ve 
engelli bireylere tekerlekli sandalye yardımında bulunmak 
amaçlanmaktadır. 

Uygulama: 
Proje kapsamında işbirliği yapılması planlanan 
akaryakıt istasyonuna gelen müşterilerin, çalışanların 
yönlendirmesiyle arabalarında kalan pet şişelerdeki suların 
atık su deposuna, pet şişelerin ve kapakların ayrı atık 
kutularına atmaları sağlanacaktır. Projeye katılım sağlayan 
müşterilerin üyelik kartına depoya attığı atık doğrultusunda 
kuruş aktarılacak ve kartta biriken bu kuruşlarla kişiler 
depolarda biriken suyla arabalarını ücretsiz yıkatabilecek 
veya market alışverişinde kullanabilecektir. 

Pet şişeler PAGEV aracılığıyla çevrede yaratacakları 
zarardan sıyrılıp geri dönüşüme gönderilirken kapaklar 
ise Mavi Kapak Kampanyası’na gönderilerek engelli 
vatandaşlara tekerlekli sandalye olarak katkıda bulunacaktır. 

Grup İsmi: Çift Çekirdek
Öğrenci İsimleri: Beyza Elidemir– Şura Ödevoğlu
Üniversite / Bölüm: Akdeniz Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım

// ÇÖPE ATMA, DEPOYA AT, YAŞAT!

Amaç:
Proje ile market alışverişlerinde verilen / kullanılan plastik 
poşetlerin kullanımını azaltarak  doğanın atık yükünü 
hafifletmek amaçlanmaktadır. 

Uygulama:
Proje kapsamında market alışverişlerinde plastik poşet 
tüketiminin önüne geçmek için sağlıklı ve kolay bir kullanımı 
olan dayanıklı bez alışveriş torbası tasarlanacaktır.

Torbaların üzerinde bulunançip sayesinde, torba 
kullanıcılarına alkol ve tütün mamülleri ve GSM TL paketi 
dışındaki alışverişlerde indirim sağlanacaktır.  Proje 
sayesinde plastik torba tüketimi azaltılarak, doğaya verilen 
zararın önüne geçilmesi sağlanacaktır.

 
Öğrenci İsmi: Cihan Yıldırım
Üniversite / Bölüm: Gazi Üniversitesi / Maliye

// ÇEVRE VE CEP DOSTU ALIŞVERİŞ TORBASI 
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Amaç:
Proje ile kullanılmaz durumda olan çöplerin birikip, birbirine 
karışarak etrafta koku, kirlilik ve hastalık etkeni olarak 
bulunması önlenecektir. Çöplerin geri dönüşüm konteynırı 
sistemiyle toplanıp değerlendirilmesiyle hem sokak 
hayvanlarının beslenmesi hem de organik gübre elde ederek 
tarıma ve doğaya katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Uygulama: 
Proje kapsamında ilk aşama olarak çöplere atılan, koku ve 
parazit riski yaratan gıda atıklarından hayvan beslemeye 
elverişli olanlar konteynırlarda toplanarak hayvanlara 
ulaştırılacaktır. Diğer yandan atılan çöplerin %60’ını 
oluşturan ve organik gübre yapmaya müsait olan meyve-
sebze artıkları, yumurta kabuğu, yaprak, kuru yaprak, 
çim, çay ve çay torbaları gibi ürünlerin geri dönüşüm 
konteynırlarıyla toplanarak belirlenen arazilere iletilip 
organik gübre üretilecektir.

Bu ürünler uygun fiyatla satışa sunularak tarımsal alanlarda 
kullanılabilecektir. Bu proje ile kullanılabilir tarzda olan 
çöplerin diğer çöplerden ayrı konteynırlarda toplanıp 
değerlendirilerek hem canlılara hem de doğaya katkı 
sağlaması hedeflenmektedir.

 
Öğrenci İsmi: Gamze Köse
Üniversite / Bölüm: Doğu Teknik Üniversitesi / İlköğretim Matematik Öğretmenliği

// DÖNÜŞÜM EVDE BAŞLAR

Amaç: 
Proje ile geri dönüşüm konusuna ilgi çekmek ve bu konuda 
toplumda farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır. 

Uygulama: 
Proje kapsamında belirlenen pilot illerde, hedef kitlenin 
yoğun olduğu bölgelerde yerel yönetiminde desteği alınarak 
pet şişe şeklinde büfeler oluşturulacaktır. Bu büfelere 
Çöp Kafe ismi verilecektir. Diğer kafelerden farklı olarak 
Çöp Kafe’de para geçmeyecek ve müşteriler getirdikleri 
geri dönüşüm malzemeleri karşılığında bir şeyler yiyip 
içebilecektir.

Çöp kafelerden toplanan geri dönüşüm atıkları ile çay, 
kahve gibi kafenin ihtiyaçları alınacaktır. Aynı zamanda 
bu kafelerde engelli bireylere çalışma fırsatı sunularak 
topluma kazandırılmaları sağlanacaktır.

Grup İsmi: Winner
Öğrenci İsimleri: Aygül Kumova – Sinem Şenol
Üniversite / Bölüm: Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu / Halkla İlişkiler ve Tanıtım

// ÇÖP KAFE
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Amaç:
Proje ile çevreye atılan cam atıkların toplanması ve 
bu atıkların kullanıma uygun şekle getirilerek sanata 
dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. 

Uygulama:
Proje kapsamında çevreye atılan cam ve cam atıklarının 
toplanarak uygun bir şekilde parçalanması ve vitray 
sanatında kullanılması hedeflenmektedir. Konu ile ilgili 
öncelikle toplumda farkındalık sağlanacak ve cam atıkları 
biriktirerek belediyelere getiren kişilere vitray uygulama 
eğitimi verilecektir.

Bu sayede projenin sürdürülebilirliği sağlanacak, toplum 
konu ile ilgili bilinçlendirilirken çevreye zarar veren cam 
atıklar doğaya sanat yoluyla tekrar kazandırılacaktır. 

 
Öğrenci İsmi: Hasan Güler
Üniversite / Bölüm: Düzce Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım

// CAMLI SANAT
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Amaç:
Proje ile ülkemizde bulunan yaklaşık 25 bin köy okulunun 
imkân yetersizliği nedeni ile erişemediği teknolojik ortamlara 
ulaşabilmesi ve bu okullarda eğitim gören öğrencilere 
kendi ülkelerinde ve dünyada görme fırsatı bulamadığı 
yerlere sanal gerçeklik gözlükleri ile ulaşmalarını sağlamak 
amaçlanmaktadır.

Uygulama:
Bunun için ilk olarak imkânların en kısıtlı olduğu köy 
okulları belirlenecek ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliği 
ile öğrencilerin ihtiyacı olan görsel materyallerin listesi 
oluşturulacaktır. Bu materyaller 3D grafik editörleri ile 3D 
formatına çevrilip, sistem oluşturularak sanal gerçeklik 
tırlarına adapte edilecektir. Gezici tırlar MEB desteği ile 
belirlenen bölgelerdeki okulları belirli periyotlarla ziyaret 
ederek öğrencilerin teknoloji ve bilgiyle en yenilikçi şekilde 
buluşmasını sağlayacaktır.

Proje sayesinde köy okullarında okuyan ilk ve orta öğretim 
öğrencilerinin daha önce hiç gitmediği ve görmediği yerleri 
sanal gerçeklik gözlükleri sayesinde tanımaları, görsel tarihi 
olaylar ile bu olayların yaşandığı şehirlere hâkim olmaları 
sağlanacaktır. 

Grup İsmi: BSY
Öğrenci İsimleri: Batuhan Onan – Soner Eroğlu – Yunus Emre Demir
Üniversite / Bölüm: Akdeniz Üniversitesi / Uluslararası İlişkiler – Psikoloji

KATEGORİ BİRİNCİSİ // SANAL DA OLSA GERÇEKLİK KAT

EĞİTİM KATEGORİSİ 

İLK 10 PROJE
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Amaç: 
Proje ile atanamayan öğretmenler ile maddi durumu 
yetersiz olan öğrencileri buluşturarak eğitimde fırsat 
eşitliği sağlamak ve öğretmenlik mesleğinin işsizlikle 
sonuçlanan bir meslek olarak görülmesini engellemek 
amaçlanmaktadır.

Uygulama:
Proje kapsamında atanamayan öğretmenlerin üye 
olabileceği Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliği 
ile oluşturulacak online bir platform kurulması 
planlanmaktadır. Öğretmenler çalışmak istedikleri şehir, 
konum vb. detaylarını bu alana girebilecektir. Aynı 
şekilde öğrenciler de sisteme adres bilgileri ile birlikte 
üye olabileceklerdir. Sisteme üye olan öğrenciler haftada 
2 saat ücretsiz olarak online ya da en yakın konumdaki 
öğretmenden ders alabilecektir. Ebeveyn gözetiminin de 
olabileceği şekilde tasarlanan sistem üzerinden ekstra ders 
almak isteyen öğrencilere de saat ücreti karşılığında ders 
verilebilecektir.

Ücretsiz ders ödemeleri için MEB desteği alınacak 
ya da banka fonu oluşturulacak ve müşterilerin onayı 
doğrultusunda işlem adedine göre bağış yapılabilmesi 
sağlanacaktır. 

 
Öğrenci İsmi: Mahmut Gel
Üniversite / Bölüm: Düzce Üniversitesi / Makine Mühendisliği

KATEGORİ ÜÇÜNCÜSÜ // AÇIKTA DEĞİLİM DERSTEYİM

Amaç:
Proje ile işitme engelli çocukları ortak bir platformda 
birleştirerek okulun eksik kaldığı noktalarda onlara 
alternatif bir öğrenim alanı sunmak amaçlanmaktadır.

Uygulama:
Bunun için ilk olarak bir Youtube kanalı oluşturulacaktır. 
Çocukların anlamadıkları dersleri veya tekrar edemedikleri 
konuları Youtube kanalı üzerinden soru - cevap yöntemi ile 
izleyip öğrenmesi mümkün hale gelecektir. Aynı zamanda 
da müfredat konularının Youtube gibi kolay erişilebilir bir 
sosyal medya kanalında depolanması sağlanarak işitme 
engelli öğrencilere istedikleri zaman istedikleri konuya 
erişebilme imkânı sunulacaktır.

“Eğiten Eller” kanalının bilinirliğini artırmak amacıyla 
tasarlanan yaratıcı afişlerin, belirlenen sivil toplum 
kuruluşlarının desteği ile ilgili okullara asılması planlanmıştır.

Grup İsmi: İşaret
Öğrenci İsimleri: Safure Tuğba Nasuhbeyoğlu – Yeşim Bülbül
Üniversite / Bölüm: Karadeniz Teknik Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

KATEGORİ İKİNCİSİ // EĞİTEN ELLER
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Amaç:
Proje ile şehirlerde bulunan oyuncak kapma makineleri 
ile köy okullarındaki çocukların okul ve oyun ihtiyaçlarını 
karşılamak amaçlanmaktadır.

Uygulama:
Proje kapsamında belediyeler tarafından işletimi sağlanacak 
oyuncak kapma makinelerinin yanına “Çocuklarımız İçin” 
adlı bir kutu eklenecektir. Şehir merkezine yerleştirilen 
oyuncak kapma makinesini kullanan bireylerin verdiği 
1 TL, her ay belirlenen bir köy okulunda eğitim gören 
öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacaktır. 
Aynı zamanda bireyler isteğe bağlı olarak, kazandıkları 
oyuncakları “Çocuklarımız İçin” kutularına atabilecektir. 

Belirlenen köy okullarına kargo ile ulaştırılacak oyuncaklar 
sayesinde, çocukların eğitim ihtiyaçlarının yanında oyuncak 
ihtiyaçlarına da destek verilebilecektir. 

Grup İsmi: Rahatsız Vals
Öğrenci İsimleri: Esma Demir – Taliha Türk
Üniversite / Bölüm: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi/ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

KATEGORİ BEŞİNCİSİ // UMUT OLMA MAKİNESİ

Amaç: 
Proje ile ev kazalarına yönelik farkındalığı artırmak, buna 
yönelik önlem almayı sağlamak, bakıma muhtaç yaşlı ve 
çocukları buna karşı korumanın yollarını anlatmak ve ev 
kazalarını en aza indirmek amaçlanmaktadır.

Uygulama:
Proje kapsamında belirlenen pilot bölgelere ev kazalarına 
karşı korunmanın yollarını uygulamalı olarak gösteren 
ev platformları kurulması planlanmaktadır. Bu evde 
kazaya neden olabilecek tüp, elektrik prizleri, kimyasal 
temizlik maddeleri vb. araçlar günlük yaşamdaki gibi 
konumlandırılacak ve kişinin gerekli önlemleri alarak evden 
çıkması beklenecek, çıkışta uzman ekipçe yönlendirilmesi 
de sağlanacaktır.

Uygulamalı olarak kaza önleme yöntemini öğrenen kişilere 
ek olarak, bireylerin geliştirilecek olan Doğal Temizlik 
Merkezi ile kimyasal temizlik malzemelerinden kaynaklanan 
ev kazaları konusunda bilinçlendirilmesi sağlanacaktır. 

 
Öğrenci İsmi: Beste Yıldırım 
Üniversite / Bölüm: Akdeniz Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım

KATEGORİ DÖRDÜNCÜSÜ // BİLİNÇLİ EVLER KAZAYI ÖNLER
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Amaç:
Proje ile köy okullarındaki öğrencilerin kıyafet ihtiyaçları 
karşılanırken mesleğe yeni atılacak tasarım öğrencilerine 
hem mesleki deneyim hem de topluma fayda sağlayacak 
bir projede yer alması sağlanacaktır. 

Uygulama:
Proje ile köy okullarındaki öğrencilerin kıyafet 
ihtiyaçları karşılanırken mesleğe yeni atılacak tasarım 
öğrencilerine hem mesleki deneyim hem de topluma 
fayda sağlayacak bir projede yer alması sağlanacaktır. 
Proje kapsamında köy okullarında maddi imkânsızlıklar 
nedeniyle giyim ihtiyaçlarını karşılayamayan öğrencilere, 
üniversitelerin Tekstil, Moda Tasarımı gibi bölümlerinde 
eğitim gören gönüllü öğrencilerin tasarladıkları 
kıyafetler gönderilecektir. Öğrenciler için özel olarak 
düzenlenecek  defile ile çocuklar kendilerine özel 
tasarlanan kıyafetleri sergileyecektir.

Çocukların giyim ihtiyaçlarının yanı sıra düzenlenen 
defile ile sosyal gelişimleri de artacaktır. Bu sayede 
üniversite öğrencileri de henüz meslek hayatlarına adım 
atmadan mesleklerini icra ederek toplumun değerli bir 
kesiminin ihtiyacını karşılama fırsatı bulacaktır. 

 
Öğrenci İsmi: Taliha Türk
Üniversite / Bölüm: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

// MİNİK MANKENLER

Amaç:
Proje ile kredi kartı kullanıcılarının alışveriş yaptıkça 
biriktirdikleri hediye puanlara dikkat çekilerek bu para 
puanların üniversite öğrencilerine burs olarak verilmek 
üzere kullanılması amaçlanmaktadır.

Uygulama:
Proje kapsamında anlaşma yapılacak kurumlar 
belirlenerek toplumda farkındalık yaratmak adına 
“Her Kredi Kartı Eğitime Bir Katkı” sloganı ile tanıtım 
kampanyaları ve çeşitli faaliyetler düzenlenecektir. Bu 
doğrultuda kredi kartı kullanıcılarından dileyen gönüllüler 
hesaplarında biriken para puanlarını üniversite öğrenimi 
gören genç öğrencilerin eğitim masrafını karşılamak üzere 
burs fonuna aktarabilecektir.

Bu sayede kredi kartı kullanıcılarının hesaplarında 
kullanılmayan, unutulan veya zamanla silinen puanlar 
geleceğin umudu gençlerin eğitimi için katkı sağlayacaktır.

Grup İsmi: Fikir Avcıları
Öğrenci İsimleri: Murat Taner – Hüseyin Anıl Akbaş
Üniversite / Bölüm: İstanbul Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım

//HER KREDİ KARTI EĞİTİME BİR KATKI
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Amaç:
Proje ile çocuklara, onları eğlendirerek kitap okuma 
alışkanlığı kazandırılması amaçlanmaktadır.  

Uygulama:
Proje kapsamında okullarda öğrencilerin kullandığı 
bilgisayar, tablet ve telefonlara yüklenecek bir oyun 
uygulaması geliştirilecektir. Çocukların aygıtlardaki 
oyunlara erişebilmesi için önce hikâyeyi okuyup, anlayıp 
daha sonra test şeklinde hazırlanmış olan 3 soruyu 
cevaplamaları gerekecektir.

Tüm soruları cevapladıktan sonra çocukların oyuna 
geçebilmeleri sağlanacaktır. Çocukların sorulardan 
birisini bile doğru cevaplayamaması durumunda hikâyeyi 
tekrar okuyarak soruları yanıtlaması gerekecektir. Bu 
sayede oyuna erişmek isteyen çocuklar aynı zamanda 
okuma alışkanlığı kazanacaktır. 

 
Öğrenci İsmi: Sedanur Bacacım
Üniversite / Bölüm: Düzce Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım 

// ÖĞRENELİM, OYNAYALIM  

Amaç: 
Proje ile otizmli çocukların gelişimi ve öğrenimi için bir TV 
programı oluşturularak bu program kapsamında çocuklara 
özel videolar ile sayıların, hayvanların, renklerin ve eğlenceli 
aktivitelerin gösterilmesi amaçlanmaktadır. 

Uygulama:
Proje kapsamında öncelikli olarak uzman psikologlar ile 
işbirliği yapılarak otizmli çocuklar için program içerikleri, 
yayın akışı ve yayın saati gibi detaylar belirlenecektir.
Belirlenen detaylar doğrultusunda çocukların ihtiyaç 
duyacağı tüm bilgilerin yer alacağı içerikler yayınlanırken 
çocuklar ebeveynlerinin gözetiminde programı izleyecektir. 

Çocuklar için yayınlanan programların yanı sıra 
çocukların ailelerine yönelik yayın içerikleri de bu kanalda 
paylaşılacaktır. Bu sayede program hem otizmli çocukların 
gelişimine ve eğitimine destek sağlayacak hem de ailelerine 
fayda sunacaktır. 

Grup İsmi: Birlikten Doğan Güç
Öğrenci İsimleri: Yağmur Uğur Akbaş – Ercan Buz
Üniversite / Bölüm: Düzce Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım 

// ENGELSİZ TV
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Amaç:
Proje ile ilkokul ve ortaokul seviyesindeki çocukları kitap 
okumaya teşvik etmek, kitap okumaya ayrılan zamanı 
artırarak vizyoner düşünmelerini ve hayal güçlerinin 
gelişmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

Uygulama:
Proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 
www.okukazan.com isimli bir internet sitesi kurulacak. 
Öğrenciler T.C. kimlik numarasıyla sisteme kayıt olacak 
ve okudukları sınıfa göre ilkokul veya ortaokul bölümüne 
yerleştirilecektir. Kayıt tamamlandıktan sonra, evlerine 
MEB tarafından bir kart gönderilecektir. Her iki haftada bir 
belirlenecek bir kitap e-kitap olarak siteye yüklenecektir. 
Aynı zamanda bu kitaplar anlaşmalı yayınevlerinden sistem 
tarafından öğrenciye verilen kartla ücretsiz olarak temin 
edilebilecektir. Kitap evlerine erişimi olamayan Anadolu’da 
yaşayan çocuklar için en yakın konumda bulunan anlaşmalı 
kitap evleri tarafından kitaplar kargo yoluyla okullara 
yollanacaktır.

İki hafta içinde öğrenciler belirlenen kitabı okuyup, soru 
havuzundan her öğrenciye atanacak, farklı sorulardan 
oluşan kitap testini cevaplandıracaktır. Bu sayede 
öğrenciler cevapladıkları sorulardan puan kazanacak ve bu 
puanlar öğrencilere yollanan kartlarda birikecektir. Biriken 
puanlar tıpkı bir harçlık gibi öğrencinin sosyal hayatını 
kolaylaştırıp, zenginleştirecektir. Biriktirdikleri puanlarla 
anlaşmalı sinema, tiyatro, konser, opera, bale, müze,  
eğlence parkı, lazer tag, buz pateni, akvaryum, hayvanat 
bahçesi gibi çeşitli kültür sanat ve sosyal aktivitelere 
ücretsiz katılabileceklerdir. Bu sayede daha çok aktiviteye 
katılmak için daha çok kitap okumaya motive olacaklardır.

Grup İsmi: Happy Three Friends
Öğrenci İsimleri: Ahmet Berkan Yılmaz – Aybüke Uysal - Filiz Büşra 
Üniversite / Bölüm: Kadir Has Üniversitesi - Reklamcılık / Yeditepe Üniversitesi -Reklam Tasarımı ve İletişimi

// OKU KAZAN
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Amaç: 
Proje ile finans sektörü hakkındaki önyargıları ortadan 
kaldırarak para yönetimi konusunda bireylerin kendilerini 
geliştirmesini sağlamak amaçlanmaktadır. 

Uygulama:
Bunun için ilk olarak paranın nasıl kullanılabileceğini 
öğreten bir mobil finans oyunu tasarlanacaktır. Oyun 
başlangıcında kullanıcılar hayali 1.000 TL sahibi olacak ve 
bu parayı güncel verilere göre değişen Dolar, Euro, Altın 
gibi yatırım araçlarına yatırarak artırmaya çalışacaklardır. 
Oyunun ilerleyen seviyelerinde hayali şirketlerde yer alacak 
ve kullanıcılar bu hisseleri de satın alabileceklerdir.

Projenin ikinci aşamasında ise bu oyunda her ay ilk 
15’e giren kullanıcıların finans konusundaki becerilerini 
geliştirmek ve bilgilerini artırmak için finans sektöründen 
uzmanlarla bir araya getirilmesi sağlanacaktır.

Grup İsmi: Dört İklim
Öğrenci İsmi: Merve Ayhan – Zülal Korkut
Üniversite / Bölüm: Karadeniz Teknik Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

KATEGORİ BİRİNCİSİ // TASARRUF ET, GELECEĞİNİ İNŞA ET!

FİNDEKS FİNANSAL 

OKURYAZARLIK 

KATEGORİSİ

İLK 10 PROJE
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Amaç:
Proje ile temel ihtiyaçlarını karşılarken dahi gereksiz 
harcama yapan insanları tasarrufa yönlendirmek 
amaçlanmaktadır. 

Uygulama:
Tüketicilerin çoğu alışveriş yaparken ihtiyaç listesi 
oluşturmadıkları için kontrolsüz harcamalar yapabilmektedir. 
Bu proje kapsamında, bireylerin alışverişte aldıkları ürünleri 
kayıt altına alan bir mobil uygulama geliştirilecektir. 
Uygulama ile kişiler artık markete gittiklerinde daha 
önce yaptıkları alışveriş kayıtlarını telefonları ile takip 
edebilecektir. Aynı zamanda uygulamaya entegre olarak 
evdeki çöp kovasına eklenecek özel barkod okuma 
sistemi ile kişiler çöpe attıkları, yani tükettikleri her bir 
ürünü barkod okutucuya okutacaktır.

Bu işlem sayesinde kişiler uygulamaya düşen tükenen 
ürünler listesinden evdeki ihtiyaçları kolaylıkla 
listeleyebilecek, gereksiz alım yapmayacaktır.  

Grup İsmi: Fire In the Hole
Öğrenci İsimleri: Ekremcan Arslan – Mert Ercan – Turgut Yılmaz
Üniversite / Bölüm: Akdeniz Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım – Radyo Televizyon Sinema

KATEGORİ ÜÇÜNCÜSÜ // OKUT, AT, TASARRUF ET

Amaç: 
Proje ile eğitim hayatları boyunca bilinçsiz kredi kartı 
harcamaları yapan öğrencilerin mezun olduktan sonra düşük 
kredi notunun oluşmasını engellemek amaçlanmaktadır.  

Uygulama:
Proje kapsamında geliştirilecek “Findeks Gelecek 
Puanım” adlı mobil uygulama ile öğrencilerin kredi 
kartı ekstrelerini, kredi taksitlerini vb. detayları tek 
pir platformdan takip etmeleri sağlanacaktır. Ödeme 
tarihi yaklaşan ve özellikle gecikmede olan borçlarla 
ilgili bildirimler, uygulama aracılığı ile kullanıcıya 
akıllı telefonu üzerinden yollanacak, kullanıcının ilgili 
ödemeyi yapmaması halinde ne oranda kredi notunun 
düşebileceği bilgisi hatırlatılacaktır.

Grup İsmi: Plüton
Öğrenci İsimleri: Buse Yeşilyurt – Sefa Koç
Üniversite / Bölüm: Akdeniz Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım

KATEGORİ İKİNCİSİ // FİNDEKS GELECEK PUANIM
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Amaç:
Proje ile günlük hayatımızda meydana gelen üzücü olayların 
piyasalar ve tüketiciler üzerinde bıraktığı olumsuz etkiyi 
gidererek, piyasayı canlı tutup yatırımı sürdürülebilir hale 
getirmek amaçlanmaktadır.

Uygulama: 
Bunun için finansal farkındalık konusunda verdiği eğitimlerle 
bilinen ancak nörofinans alanına henüz eğilmeyen Finansal 
Okuryazarlık Derneği (FODER)’nin kurum ve kuruluşlara 
nörofinans eğitimleri vermesi planlanmaktadır. Bu eğitimler 
sayesinde kişiler finansal karar verirken aslında nörolojik 
bir etkide kalıp kalmadıklarını da öğrenebilecektir.

Bankalar Birliği aracılığıyla da finansal bilgilendirme sistemi 
kurulacak, böylece sesli bilgilendirme ve SMS kanalı ile 
kişiler ‘’Ya işten çıkarsam? Ya dolar/Euro çıkarsa?’’  gibi 
kaygılarını azaltabilecektir. Böylelikle duygular yönetilerek 
ülke kalkınmasının sürekliliğine katkıda bulunulacaktır.

 
Öğrenci İsmi: Mahmut Gel
Üniversite / Bölüm: Düzce Üniversitesi – Makine Mühendisliği

KATEGORİ BEŞİNCİSİ // NÖROFİNANSÇIM 

Amaç:
Proje ile israf konusunda bilinçli bir tüketici kitlesi 
oluşturarak ailelerin bilinçli bir şekilde alışveriş yapmasını 
sağlamak amaçlanmaktadır. 

Uygulama:
Proje kapsamında geliştirilen bir uygulama ile kullanıcının 
kilosu, yaşı, boyu ve sağlık bilgilerinin sisteme eklenmesi 
sağlanacaktır. Binlerce çeşit yemek tarifinin de yer 
alacağı bu uygulama, listelenen yemekler için kaç kilo 
ya da kaç adet alınması gerektiğini günlük ve haftalık 
olarak sunacaktır. Bu uygulamaya marketlerin de entegre 
olması sağlanarak alınacak gıdaların hangi markette ucuz 
olduğu, kalitesi, üretim yeri vb. detaylar da yer alacaktır.

Uygulama, hastalığı olan bireyler için seçilen gıdaların 
azaltılmasını da sağlayabilecektir. Bu uygulama sayesinde 
hesaplı alışveriş konusunda kişiler bilinçlendirilmiş 
olacaktır.

Öğrenci İsmi: İshak Özdemir
Üniversite / Bölüm: Uşak Üniversitesi / İlköğretim Matematik Öğretmenliği

KATEGORİ DÖRDÜNCÜSÜ // TİRİNK
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Amaç: 
Proje ile özellikle alışveriş yaparken ve ev işleriyle 
ilgilenirken finans durumunu kontrol etmekte zorlanan 
kadınlarımızın parayı daha verimli bir şekilde kullanmasını 
sağlamak, tasarruf konusunda onları bilgilendirmek ve 
yönlendirmek amaçlanmaktadır.

Uygulama:
Proje kapsamında kadınların tasarruf yapma konusunda 
bilinçlendirmek adına “Tasarruflu Kadınlar Kulübü” 
uygulaması hazırlanacak ve “Tasarruf Elçileri” ile bu 
projenin yaygınlaştırılması ve daha çok kadına ulaşılması 
sağlanacaktır. Bu doğrultuda kadınların tasarruf bilincini 
faaliyete dönüştürmeleri ve hayatlarında uygulamaya 
koymaları adına elektrik, su, alışveriş fişleri karşılığında 
ayın tasarruflu kadını seçilecek, kadınlara bütçesine göre 
bugün ne kadar harcamalı, yarın için plan yaparken neye 
dikkat etmeli gibi konular tasarruf elçileri ile birlikte 
konuşarak karar verilecektir. Bunun yanı sıra geliştirilecek 
“Tasarrufum Yanımda” adlı mobil uygulama ile her 

kadının finansal durumunu takip ederek ihtiyaçlarını en 
uygun fiyata en yakın nerede bulabileceği gibi bilgiler 
sunulacaktır. Ayrıca uygulamada verilen yönlendirmelerle 
en tasarruflu seçilen kadınların tasarruf puanları 
birikecektir. Bu puanlarla uygulama içindeki hediyelerden 
yararlanabileceklerdir. Kadınlar uygulama içerisinde online 
tasarruf yardımlaşması sohbetleri yaparak deneyimlerini 
birbirlerine aktarabileceklerdir.

Bu proje ile kadınların parayı daha verimli bir şekilde 
kullanmaları, finans durumlarını kontrol edebilmeleri, 
pratik çözümler üretebilmeleri ve bu çözümleri günlük 
hayatlarında uygulamaları hedeflenmektedir.

Grup İsmi: Nüans
Öğrenci İsimleri: Nursena Savran – Halide Alemdağ – Hülya Türk
Üniversite / Bölüm: Karadeniz Teknik Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

// TASARRUFTA KALIN

Amaç:
Proje ile gençlerin iş hayatına girmeden sorumluluk almayı 
öğrenmesi, özgüven sahibi olması, çalışarak kendi emeğiyle 
para kazanması, para ve bütçe yönetimi hakkında bilgi 
edinmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

Uygulama:
Proje kapsamında ortaokul ve ilkokul seviyesindeki 
öğrencilere eğitim dönemi boyunca okul içerisinde destek 
sağlayabileceği ve çalışabileceği alanlar tanımlanacak 
ve çalışmaları karşılığında alacakları saatlik ücret 
belirlenecektir. Proje ile ilgili öğrencilere gerekli duyurular 
yapılarak okul içerisinde çalışabilecekleri birim ve 
departmanlar hakkında bilgi verilerek katılım göstermek 
isteyen öğrencilerin başvurusu alınacaktır.

Okulda kütüphane sistemini takip etmek, kütüphane 
düzenini sağlamak, öğrencilere kitap alırken yardımcı 
olmak, alt sınıflara derslerde yardımcı olmak vb. görevlerin 
yer aldığı projeye katılan öğrenciler eğitim öğretim yılı 
boyunca çalışarak hem iş deneyimine sahip olacak hem de 
kendi harçlıklarını kazanacaklardır.

 
Öğrenci İsmi: Aslı Şerifoğlu
Üniversite / Bölüm: İstanbul Teknik Üniversitesi / İnşaat Mühendisliği 

// GENÇLİK ÇALIŞIYOR
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Amaç:
Proje ile ilköğretim, ortaöğretim, ön lisans ve lisans 
öğrencilerinin çektikleri fotoğrafları hikâyeleştirerek 
katılacakları kermes ile kendilerine maddi destek 
sağlamaları amaçlanmaktadır.  

Uygulama:
Proje kapsamında öğrenciler fotoğraf makinesi, dijital 
makine veya cep telefonu ile çektikleri fotoğraflar için 
yazdıkları hikâyeler ile yarışmaya katılım sağlayabilecek. 
Herkesin profesyonel fotoğraf makinesine erişim imkânı 
bulunmaması nedeniyle burada önemli olan çektikleri 
fotoğrafın karesi değil fotoğrafta yakaladıkları an ve 
beraberinde yazdıkları hikâyeler olacaktır.

Bu sayede gençler hayal güçleri ile ortaya çıkardıkları 
eserler sayesinde para kazanabilecektir. 

Öğrenci İsmi: Hayrettin Akkayalı
Üniversite / Bölüm: Marmara Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım

// FOTOĞRAFLA HARÇLIK KERMESİ

Amaç:
Proje ile alışveriş sırasında anlık olarak cazip gelen şeyleri, 
satın alma sürecinde yapay zekâ uygulaması yardımıyla 
tekrar değerlendirip doğru karar verilmesini ve tasarruf 
edilmesini sağlamak amaçlanmaktadır.  

Uygulama:
Proje kapsamında geliştirilecek uygulama ile kişiler satın 
aldıkları tüm ürünlerin kaydını tutabilecek ve almakta 
kararsız kaldığı ürünler olduğu zaman bu uygulamadan 
kontrol ederek fazla ihtiyaç olup olmadığına karar 
verebilecektir. Uygulama ile kullanıcılara alışveriş sırasında 
“Buna gerçekten ihtiyacın var mı?”, “Evde 2 adet aynı 
üründen var.” gibi uyarılar çıkacak ve kişilerin ihtiyacından 
fazla alışveriş yapma alışkanlığının önüne geçilecektir.

Bu şekilde kişinin ihtiyacı olmayan alışverişi yapmamasına 
ya da kullanmadığı halde aldığı ürünlerin bütçesini 
etkilemesinin önüne geçilecektir.

Öğrenci İsmi: Hasan Yunus Maçça
Üniversite / Bölüm: Şişli Meslek Yüksekokulu / Adalet 

// YAPAY ZEKÂ İLE PARANI GERÇEKÇİ HARCA
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Amaç: 
Proje ile yerli malı ürün tüketimine teşvik sağlamak ve 
destek olmanın yanı sıra Türk ekonomisini canlandırmak 
amaçlanmaktadır.

Uygulama:
Proje kapsamında oluşturulacak web sitesi ve mobil 
uygulamada tüketiciler alacakları ürünlerin fiyat analizini, 
yerli ürünlerin indirimli olduğu market bilgilerini ve 
indirim dönemlerini görebileceklerdir. Haftalık olarak 
indirimli ürünlerden haberdar olan tüketiciler anlaşmalı 
marketlerden yapacakları yerli malı ürün alışverişlerinde 
puan toplayacaklardır.

Uygulamada ayrıca tüketicilerin ürünle ilgili yorumları ve 
birbirlerini teşvik edecek puanlama sistemi de yer alarak 
bilinçli tüketim toplumda artırılacaktır.

Grup İsmi: Lümpen
Öğrenci İsimleri: Melike Nur Balçık – Hızır Ali Kasap – Erhan Demirel 
Üniversite / Bölüm: Karadeniz Teknik Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

// YERLİYİ UYGUNA AL 
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Amaç: 
Proje ile görme engelli çocukların hayal güçlerini 
kullanarak ortaya somut bir ürün koyması ve özgüvenlerinin 
geliştirilerek hayata karşı motivasyonlarının artırılması 
amaçlanmaktadır. 

Uygulama:
Proje kapsamında belirlenecek pilot ildeki üniversitelerin 
Güzel Sanatlar bölümünden 3.sınıf öğrencileri arasından 
seçilen gönüllüler 9 -15 yaş arasındaki görme engelli 
çocuklara özel rehberlik eşliğinde resim dersi verecektir. 
Derslerin sonunda çocuklardan çantalara basılmak 
üzere özgün bir resim yapması istenecek ve kendilerine 
imzalatılacaktır.

Çocukların imzalı resimleri toplanacak ve doğa dostu olan 
bez sırt çantalarına kabartma baskı yaptırılacaktır. Çantalar 
topluma açık alanlarda sergilenerek satışa sunulacak ve 
elde edilen gelir görme engelli çocuklara aktarılacaktır. 

Grup İsmi: Beymel
Öğrenci İsimleri: Beyza Nur Bulut – Melike Görgülü
Üniversite / Bölüm: Ankara Üniversitesi / Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik – Gazi Üniversitesi / Hukuk

KATEGORİ BİRİNCİSİ // ÇANTAMIN GÖZÜ

KÜLTÜR SANAT 

KATEGORİSİ

İLK 10 PROJE
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Amaç:
Proje ile Türkçe dilinin birçok nedenden dolayı bozulmasıyla 
oluşan anlatım bozuklukları, kelime yazım yanlışları gibi 
hatalara eğlenceli bir şekilde dikkat çekerek bu hataların 
en aza indirilmesi konusunda farkındalık sağlamak 
amaçlanmaktadır.

Uygulama:
Proje kapsamında geliştirilecek uygulama ile yanlış 
yazılan atasözleri, sözcükler ve deyimlerin doğru 
yazımlara dönüştürülmesi kullanıcılardan beklenecektir.  
Kullanıcılar bu işlemleri doğru bir şekilde yaptıkça puan 
toplayarak bir üst seviyeye çıkabilecek ve topladığı 
puanları isteği doğrultusunda belirlediği bir derneğe 
bağışta bulunabilecektir.

Bağışladığı bu puanlar ile o dernek üyelerinin (örneğin; 
lösemili çocuklar) ihtiyacı olan tıbbi malzeme, oyuncak ve 
benzeri ihtiyacını karşılayabilecektir. Kişi dilerse ihtiyaç 
malzemesini kendisi temin ederek oyun seviyesini de 
kolaylıkla ilerletebilecektir.

Öğrenci İsmi: Damla Akpınar
Üniversite / Bölüm: Düzce Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım

KATEGORİ ÜÇÜNCÜSÜ // KELİME ELİNDE

Amaç:
Proje ile ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören öğrencilere 
kitap, kütüphane ve okuma sevgisini aşılamak, öğrencilerin 
kütüphane ile ilişkilerini artırmak, okuma alışkanlığını 
geliştirmek, gelişen teknolojiyle internet ortamında çok 
fazla vakit kaybetmelerine engel olmakla birlikte sosyal ve 
kültürel gelişimlerini sağlamak amaçlanmaktadır.  

Uygulama:
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ve Devlet 
Tiyatroları Genel Müdürlüğü iş birliğiyle çocuklara 
kütüphane ve tiyatro sevgisini aşılamak için öncelikle 
kütüphaneler aracılığıyla tiyatrolarda kullanılacak olan 
kültür kartların basımı sağlanacaktır. Beş kitap okuyan 
her öğrenci kültür kartı ücretsiz almaya hak kazanacak ve 
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen 
kontenjan doğrultusunda tiyatro izlemek için bu kartları 
kullanabilecektir.

Proje ile çocuklar sadece okuyarak bilgi sahibi olmanın ve 
bunun sonucunda kültürel faaliyetlere katılmanın keyfine 
varacaktır.

Öğrenci İsmi: Nezihe Şahan
Üniversite / Bölüm: Ordu Üniversitesi / Okul Öncesi Öğretmenliği

KATEGORİ İKİNCİSİ // KÜLTÜR KARTLA KENDİNE KÜLTÜR KAT
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Amaç: 
Proje ile toplumun parklarda, sokakta veya toplu taşıma 
araçlarında elinden düşürmediği mobil cihazlardan 
uzaklaşması ve bireylere kitap okuma alışkanlığı 
kazandırılması amaçlanmaktadır. 

Uygulama:
Proje kapsamında sahil ve parklarda belli noktalara 
kitap kafeler kurulacak ve burada vakit geçiren aileler, 
gençler ve çocukların kitap okuması için rahat bir ortam 
oluşturulacaktır. Kafelere kitap okumaya gelenlere ücretsiz 
çay ve kahve ikram edilecektir. En az bir saat boyunca 
kitap okuyan her bireyin ismi bu noktalarda bulunan 
sandıklara atılacak ve ayda bir çekiliş yapılarak kazananlara 
motivasyon artırıcı hediyeler verilecektir.

Bu sayede insanların boş zamanlarında banklarda, parklarda 
otururken teknoloji ve interneti bir kenara bırakarak hayata 
bir kitap molası vermeleri sağlanacaktır.

 
Öğrenci İsmi: İbrahim Dağdip
Üniversite / Bölüm: Anadolu Üniversitesi / Kamu Yönetimi

KATEGORİ BEŞİNCİSİ // KAHVE KİTAP BİZDEN OKUMASI SİZDEN

Amaç:
Proje ile daha önce hiç konsere gitmemiş ve yüksek fiyatı 
nedeniyle profesyonel işitme cihazı kullanamayan gençleri 
konsere götürerek müzikle buluşturmak amaçlanmaktadır.  

Uygulama:
Türkiye İstatistik Kurumu Sağlık Araştırması’na göre 
Türkiye’de her 25 gençten birisi işitme cihazı kullanıyor. 
Ancak yaygın olarak kullanılan işitme cihazları sesleri 
netlemede yeterli olmamakla birlikte, kişilerin sadece 
tane tane konuşulanları anlamasına ve müzik dinlemekte 
zorluk yaşamalarına neden olmaktadır. Proje kapsamında 
belirlenecek bir müzik festivaline götürülmesi planlanan 
işitme kaybı olan gençler için, festival bilet satışından 
elde edilen gelirin bir kısmı ile gençlere profesyonel işitme 
cihazı alınacak ve artan para İşitme Engelliler ve Aileleri 
Derneği’ne bağışlanacaktır.

Bu cihazlar sayesinde işitme kaybı yaşayan gençlerin 
müzikle özgürce buluşması sağlanırken toplumun işitme 
engellilere karşı farkındalığı da artırılacaktır.

Grup İsmi: İyi, Kötü, Yelek 
Öğrenci İsimleri: Beste Yıldırım – Necdet Arıkan – Suat Doğuhan Bulut 
Üniversite / Bölüm: Akdeniz Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım - Radyo Televizyon ve Sinema

KATEGORİ DÖRDÜNCÜSÜ // MÜZİĞİN RİTMİNİ HİSSET
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Amaç:
Proje ile yaşadıkları şehirlerde tiyatro bulunmayan kişilerin 
yanı sıra tiyatroya gitme imkânı olmayan bireylerin 
mobil uygulama kanalı ile tiyatroyla buluşturulması 
amaçlanmaktadır. 

Uygulama: 
Proje kapsamında toplumuzdaki mobil cihaz kullanım 
oranları göz önünde bulundurularak “Mobil Tiyatro” 
adı verilecek bir mobil uygulamanın geliştirilmesi 
planlanmaktadır. Bu uygulamaya Devlet Tiyatroları Genel 
Müdürlüğü ve Kültür Bakanlığı ile yapılacak iş birlikleri 
doğrultusunda o dönemde sahnelenen oyunların yüklenmesi 
sağlanacaktır. 

Uygulamanın bireylerin internet kotalarını tüketmemesi 
adına GSM operatörleri ile de anlaşma yapılacak böylece 
evde, işte, okulda vb. pek çok yerde herkesin tiyatroya 
erişimi sağlanabilecektir.

 
Öğrenci İsimleri: Mustafa Böyük
Üniversite / Bölüm: Erciyes Üniversitesi / Gazetecilik

// MOBİL TİYATRO 

Amaç:
Proje ile teknolojinin imkânlarından faydalanılarak kitap 
okuma aktivitesinin daha da ilgi çekici hale getirilmesi 
amaçlanmaktadır.

Uygulama: 
Proje kapsamında e- ticaret özellikli bir site kurulacak ve 
bu site üzerinden anlaşmalı yayın evlerinin kitapları satışa 
sunulacaktır. Proje yöneticileri tarafından satıştaki kitaplara 
bir karekod eklenmesi sağlanacak ve kitaplara gizlenecek 
olan bu karekodların “Bul Oku” uygulaması ile okutulması 
için kişiler yönlendirilecektir.

Karekoduokutan kişiler belirli görevlerle karşılaşacak, görevi 
gerçekleştiren kişi bir sonraki siparişini indirimli olarak 
temin edebilecektir. Kişiler aldıkları görevi tamamladığında 
sosyal medya üzerinden de paylaşabilecek, böylece daha 
fazla kişiye erişilebilecektir.

Grup İsmi: Pergel
Öğrenci İsimleri: Berk Yaşar - Cihan Kurt
Üniversite / Bölüm: Kocaeli Üniversitesi - Doğuş Üniversitesi / Mekatronik Mühendisliği - Makine Mühendisliği

// BUL OKU
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Amaç: 
Proje ile büyük bir kültürel birikim, emek ve alın teri ile 
icra edilen el sanatlarının kaybolmasını engelleyerek bu 
alanda mesleklerini icra eden sanatçıların birikim, tecrübe 
ve bilgilerini kendisinden sonraki nesillere aktarması 
amaçlanmaktadır.

Uygulama:
Proje kapsamında çeşitli etkinliklerin yapılması 
planlanmaktadır. İlk olarak düzenlenecek “Geleceğe 
Sanat Kalacak” etkinliği kapsamında el sanatları ustaları 
ile öğrenmeye istekli gençlerin bir araya gelmesi 
sağlanacaktır. Ustalar tecrübelerini gençlere aktarırken 
gençler de ustalarla yeni model ve meslekler hakkındaki 
bilgilerini paylaşacaklar. “Sanat Sokakta Yaşıyor” etkinliği 
ile el sanatları alanında eserler ortaya koyan sanatçıların 
İstanbul’da belirlenen bir noktada sanatlarını icra etmeleri 
sağlanacaktır.

Bu sayede pek çok kişi bu sanatların yapılışına seyir 
esnasında tanıklık edebilecektir. “Kazanan Sanat Olacak” 
etkinliği ile ustalarından öğrenen gençler arasında bir 
yarışma düzenlenerek üretilen eserlerin sosyal medya 
üzerinden oylanması ve kazananların ödüllendirilmesi 
sağlanacaktır.  

Grup İsmi: Polifonik 
Öğrenci İsimleri: Şenol Yaman - Mehmet Karabatak - Seyit Özmen
Üniversite / Bölüm: Karadeniz Teknik Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

// USTALAR ÖĞRETİYOR, SANAT YAŞIYOR

Amaç: 
Proje ile dil gelişimini hızlandıran, zihinsel gelişimi 
destekleyen, iletişimi kuvvetlendiren “okuma sevgisinin” 
çocuklara kazandırılmasını sağlayarak aileleri bu konuda 
bilinçlendirmek amaçlanmaktadır.

Uygulama:
Proje kapsamında belirlenecek beş büyük şehirdeki 
kitap satış noktalarında çocukların dikkatini çekecek 
masal kulübelerinin kurulması hedeflenmektedir. Bu 
kulübelere giren çocuklara hikâye anlatıcı tarafından 
çocuk kitaplarından en çok bilinenler okunacaktır. Kulübe 
yanlarına oyuncak makineleri koyulacak, makinelerin 
üzerinde bulunan dokunmatik ekranlar yardımıyla hikâyeyi 
dinleyen çocuğa sorular yöneltilecektir.

Sorunun cevabını doğru bilen çocuklara o masal 
kahramanının peluş oyuncakları ile birlikte hikâye kitabı 
hediye edilecektir.

Grup İsmi: Gece
Öğrenci İsimleri: Taylan Ahen -  Canan İrem
Üniversite / Bölüm: Akdeniz Üniversitesi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım / Çağ Üniversitesi - Hukuk

// ÇOCUKLAR OKUSUN, OKUSUN ÇOCUKLAR
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Amaç: 
Proje ile kültürel ve sanatsal bilgilerin ilköğretim 
öğrencilerine eğlenceli bir yolla kazandırılmasını 
sağlamanın yanı sıra sanatsal ve bilimsel çalışmaların 
ortaya çıkışını, öğrenciler için bir deneyime dönüştürerek 
bilgilerin kalıcılığını sağlamak amaçlanmaktadır.

UYGULAMA ADIMLARI: 
Proje kapsamında sanat eserlerinin ve bilimsel buluşların 
ortaya çıkışlarının canlandırıldığı bir karavan oluşturulacaktır. 
Karavanda belirli zamanlarda çeşitli konseptler belirlenerek 
bu konseptlere uygun sanatçı ve mucitlerin çalışmalarının 
ortaya çıkma süreci canlandırılacaktır.
Teknolojik buluşlar, icatlar, dünyaca ünlü sanatçıların 
eserlerinin sergilenmesi ile bir konsept oluşturulması 
planlanmaktadır. İlkokul öğrencilerini hedef alan bu 
projeyle bilgilerin kalıcılığı, eğlenceli ve kolay öğrenme 
süreci ile sağlanacaktır.

Karavanın tercih edilmesinin sebebi farklı konseptlere 
geçilmesinin kolaylaştırılması ve canlı karavanın 
istenildiğinde gezici bir hale gelmesidir.

Grup İsmi: Gurabahane-i Laklakan 
Öğrenci İsimleri: Esragül Kaval - Murat Seyhaneyıldız
Üniversite / Bölüm: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler - Kamu Yönetimi

// CANLI KARAVAN
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Amaç:
Proje ile çocuklarda doğuştan görülen ve halk dilinde 
Kelebek Hastalığı olarak bilinen Epidermolizis Bülloza adlı 
kalıtsal deri hastalığına farkındalık yaratılması ve destek 
sağlanması amaçlanmaktadır. 

Uygulama:
Türkiye’de 4000’den fazla çocukta görülen bu hastalığın 
henüz bir tedavisi bulunamamıştır. Kelebek Çocuklar’ın 
bütün vücutlarında oluşan açık yaralar ve ileri seviyelerde iç 
organlarında oluşan yaralar çocukların hayatlarını oldukça 
zor hale getirmektedir. Temel ihtiyaçlarını bile yerine 
getirmekte zorlanan çocukların yaşamı, hastalığın 
tıbben kesin bir tedavisi bulunamadığı için ancak 
12 - 13 yaşlarına kadar sürmektedir. Kelebek Çocuklar’ın 
1 gece rahat uyumak için 1 tüp kremi tüm vücutlarına 
uygulamaları gerekmektedir. Bu durum ise aileleri maddi 
olarak zorlamaktadır. 

Bu proje kapsamında kozmetik ürün satan bir mağaza zinciri 
ile başlatılması planlanan kampanyada tüm mağazalara 
yerleştirilecek bilgilendirici ve yönlendirici fotobloklar 
ile toplumun bu konuda farkındalığının artırılması 
sağlanacaktır. Aynı zamanda mağazanın sadakat kartını 
kullanan ve bu mağazadan alışveriş yapan müşterilerin 
cilt bakım ürünü alışverişlerinin %1’i Kelebek çocuklar için 
biriktirilerek ilgili dernek olan Debra aracılığıyla çocuklara 
krem olarak gönderilecektir. 

Grup İsmi: Huysuz Çirkin
Öğrenci İsimleri: Ekremcan Arslan – Şura Ödevoğlu - Satı Kaya
Üniversite / Bölüm: Akdeniz Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım 

KATEGORİ BİRİNCİSİ // EN GÜZEL %1

SAĞLIK VE SPOR 

KATEGORİSİ

İLK 10 PROJE
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Amaç:
Proje ile çocukların kendi spor alanlarını oluşturarak 
yaratıcılıklarını ortaya koymalarını ve spora olan ilgilerini 
artırarak günlük hayatlarının bir parçası haline getirmelerini 
sağlamak amaçlanmaktadır.

Uygulama:
Proje kapsamında geliştirilen etkileşimli modüler spor 
alanı ile sporu sadece beden eğitimi dersi ile sınırlamayıp 
ders dışında da çocukların kendi spor alanlarını 
oluşturmaları sağlanacaktır. Gençlik ve Spor Bakanlığı 
ve Sağlık Bakanlığı işbirliği ile seçilecek pilot okulların 
bahçelerine kurulacak olan sabit spor alanı üzerine yerleri 
değiştirilebilir küp, dikdörtgenler prizması gibi geometrik 
parçalar yerleştirilecektir. Çocuklara zarar vermeyecek 
hafif malzemelerden üretilecek geometrik parçalar beden 
eğitimi dersleri sırasında da öğretmenler tarafından 
müfredata uygun şekilde düzenlenebilecektir.

Bu dersler dışında ise öğrenciler spor alanındaki geometrik 
parçaların yerlerini kolayca değiştirerek farklı parkurlar 
oluşturabilecektir.

Grup İsmi: Değişim
Öğrenci İsimleri: Lilyana Yazirlıoğlu – İrem Sanoğlu – Tuğçe Işık
Üniversite / Bölüm: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Endüstri Ürünleri Tasarımı - İşletme

KATEGORİ ÜÇÜNCÜSÜ // SPOR ARTIK ÇOCUK OYUNCAĞI

Amaç:
Proje ile obezite hastalığı ile ilgili farkındalık yaratmak ve 
obezite hastalarını adım atmaya teşvik ederek hastalıklarıyla 
savaşmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Uygulama:
Proje kapsamında seçilecek pilot metro istasyonunun 
giriş ve çıkışlarında yer alan merdivenlere yerleştirilen 
turnikeler, hedef kitlenin kullandığı ulaşım kartlarına 
yüklenen yazılım ile senkronize olarak çalışacaktır. Yürüyen 
merdiven kullanmayarak sabit merdivenlerden yürüyerek 
çıkan bireylerin ulaşım kartına her kullanımdan sonra 1 
kültür puanı, 1 sağlık puanı veya yeni bakiye yüklenecektir. 
Aynı zamanda basamaklara motive edici sözler eklenerek 
kişilerin spora teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. 

Örneğin, 100 sağlık puanı toplayan kişiler anlaşmalı 
belediyelerin spor merkezlerinden veya özel spor 
salonlarından %10 indirim veya 100 kültür puanı biriktiren 
kişiler, tiyatro veya sinemadan %10 indirim hakkı 
kazanacaktır. 

Grup İsmi: Zihn-i Fikir
Öğrenci İsimleri: Niyazi Can Günay – Sinan Şimşek
Üniversite / Bölüm: Ege Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım

KATEGORİ İKİNCİSİ // GELECEĞİN İÇİN ADIM AT
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Amaç: 
Proje ile bireylerin sağlık konusunda istek ve ihtiyaçları 
doğrultusunda pratik ve verimli bir şekilde hizmet almalarını 
sağlamak amaçlanmaktadır. 

Uygulama:
Bu hizmet için oluşturulacak web sitesi ve mobil uygulama 
üzerinden bireyler talep ettikleri sağlık hizmeti doğrultusunda 
ulaşım, konaklama, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini 
kendi tercihleri doğrultusunda şekillendirebilecektir. 
Uygulama kapsamında kişiler öncelikle ülke / şehir seçimi 
yapacak ve ardından tedavi alacağı sağlık kurumunu, 
hangi alt uzmanlık alanında hizmet alacağını, hekim 
statüsünü belirledikten sonra tedavi merkezine en yakın 
konaklama merkezi seçimini yaparak ulaşım işlemlerini 
de bu doğrultuda tamamlayabilecektir. Kişiler dilerse 
tedavi olacakları ülkedeki sağlık sigorta şirketlerine de bu 
uygulama üzerinden erişebilecek ve sigorta işlemlerini bu 
uygulama aracılığıyla yapabilecektir.

Bu sayede hasta ve yakınları seyahat edecekleri ülke ve 
hizmet şartlarına sanal ortam üzerinden erişerek ücretler 
hakkında bilgi alabilecek ve A’dan Z’ye tüm işlemlerini 
kolaylıkla sağlayabilecektir. 

 
Öğrenci İsmi: Murat Can Salman
Üniversite / Bölüm: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Sağlık Yönetimi

KATEGORİ BEŞİNCİSİ // SAĞLIK TURİZMİ ÜLKE HİZMETLERİ

Amaç:
Proje ile abur cubur gıda tüketiminde tüketicilerin aldığı 
kalorinin sayısal olarak değil, anlamsal olarak sunularak 
bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Uygulama:
Abur cubur gıdaların ambalajlarında yer alan kalori sayıları 
birçok insan için bir şey ifade etmemektedir. Proje ile bu 
değerler herkesin anlayacağı şekilde sunulacak ve ürünün 
kalori miktarının yanı sıra bu kaloriyi yakmak için gereken 
spor aktivitesi görselleştirilerek ambalajda yer alacaktır. 

Çikolata gibi yüksek kalorili bir gıda ürününün ambalajında 
kalori miktarının yanı sıra 30 dk. Koşu / 45 dk. Yürüyüş vb. 
görsel ifadeler yer alacak ve farkındalık yaratılacaktır. 

 
Öğrenci İsmi: Afranur Şentürk
Üniversite / Bölüm: İstanbul Üniversitesi / Tıp

KATEGORİ DÖRDÜNCÜSÜ // BİLİNÇLİ ABUR CUBUR 
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Amaç: 
Proje ile kadınların meme kanseri hakkında bilinçlenmesi 
sağlayarak ve meme kanserinde erken teşhisin öneminin 
farkındalığını artırarak, ülkemizde meme kanserine 
yakalanan kadın sayısının azaltılması amaçlanmaktadır. 

Uygulama:
Proje kapsamında meme kanserine dikkat çekmek amacıyla 
“Pembe Etiket” adlı bir etkinlik gerçekleştirilecektir. 
Kadınların kıyafet alırken dikkat ettikleri ürün etiketlerinin 
pembe kullanılması ile gerçekleştirilecek olan etkinlik 
kapsamında kişiler etiketler üzerinden meme kanseri 
hakkında bilgilendirici kısa bilgilere ulaşabilecektir. ‘’Sıranı 
Bekleme!’’ adlı ikinci etkinlik için de de hastanelerde 
muayene olmak için alınan ve muayene sırasını beklerken 
insanların sık sık baktığı randevu fişleri kullanılacaktır. 

Randevu fişlerinin de rengi pembe olacak ve üzerinde 
meme kanseri hakkında bilgi yer alacaktır. Kişilerin 
beklemedikleri noktalardan gelen bu bilgilendirici mesajlar 
ile farkındalıklarının artması sağlanacaktır.

Grup İsmi: Fısıltı
Öğrenci İsimleri: Ufuk Kuşkuş - Mehmet Balcı
Üniversite / Bölüm: Karadeniz Teknik Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

// PEMBE DÜŞÜN, MUTLU YAŞA 

Amaç:
Proje ile gün içinde yeteri kadar hareket etmeyen insanlar 
için sporu hayatın bir parçası haline getirerek bireylerin 
daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmelerini sağlamak 
amaçlanmaktadır. 

Uygulama:
Proje kapsamında sağlıklı bir yaşam için insanların düzenli 
olarak beslenmesi ve uyumasının yanı sıra düzenli olarak 
da spor yapması gerekliliğinden yola çıkılarak bir uygulama 
geliştirilmiştir. Bir mobil operatörün adına eklenecek 
“walk” isimli uygulama ile insanların gün içinde hareketli 
olmaları keyifli bir hale getirilerek spor bilincinin aşılanması 
sağlanacaktır. Uygulamanın gps ve pedometer olmak 
üzere iki farklı kullanım seçeneği olacaktır. Gps özelliğini 
kullananlar hareket ettikçe internet, konuşma süresi gibi 
haklar kazanacaktır. Pedometer özelliğini kullananlar ise 
gün içerisinde adım atarak belirlenen hedefe ulaştıklarında 
ilgili operatör tarafından ödüllendirileceklerdir.

Daha büyük ödüller için kişiler dilerse bir başka kişiye de 
meydan okuyabilecektir. Aynı zamanda haftanın şampiyonu 
bir gazetede de yayımlanacaktır.

Grup İsmi: HMMMMM
Öğrenci İsimleri: Eda Kurtcan – Ahmet Mücahit Nalbant
Üniversite / Bölüm: Akdeniz Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım

// HAYATA BAĞLAN SPORLA
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Amaç: 
Proje ile halk sağlığını korumak adına sucuk, salam, tavuk 
vb. ambalajlı et ürünleri ile çeşitli yağlar ve içeceklerde 
insan sağlığına zarar veren, taklit ve tağşiş uygulaması 
yapan firmaların teknolojinin gücünden faydalanılarak 
saptanması ve halk sağlığının korunması amaçlanmaktadır.

Uygulama:
Proje kapsamında halk sağlığının korunması temelinde 
ambalajlı ürünlerde taklit ve tağşiş yapılmasını önlemek 
amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 
yetkilendireceği yeminli ve bağımsız denetim kurumlarınca 
denetim mekanizması oluşturulacaktır. Bunun yanı 
sıra tüketicilerin satın alma noktalarında herhangi bir 
ambalajlı üründe taklit veya tağşiş olup olmadıklarını 
anında anlamaları için Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı tarafından “BİLİYORUM” adlı mobil bir 
uygulama geliştirilecektir. Tüketiciler, ambalajlı ürünlerde 
bulundurulması yasal bir zorunluluk haline getirilecek 
karekodu akıllı telefonları aracılığıyla mobil uygulamaya 

okuttuklarında ilgili ürünün detaylı analiz raporuna erişerek 
üründe taklit ve tağşiş olup olmadığını görebileceklerdir. 
Akıllı cep telefonu olmayan tüketiciler ise satın almak 
istediği ambalajlı üründe bulundurulacak ürün kodunu 
4444’e SMS atarak ilgili ambalajlı üründe taklit ve tağşiş 
olup olmadığını görebileceklerdir. Ayrıca “BİLİYORUM” adlı 
mobil uygulamada yer alan arama seçeneği ile tüketiciler, 
analiz raporlarını görmek istedikleri firmaların detaylı 
analiz raporlarına güncel veya geçmişe dönük olarak 
görebileceklerdir.

 
Öğrenci İsmi: Azad Bedirhan
Üniversite / Bölüm: Marmara Üniversitesi / Reklamcılık ve Tanıtım

// NE YEDİĞİMİ NE İÇTİĞİMİ BİLİYORUM

Amaç:
Proje ile insanların iş hayatlarını olumsuz yönde 
etkileyen migren ataklarına erkenden müdahale ederek 
iş kalitesinin ve işyerlerindeki motivasyonun korunması 
amaçlanmaktadır.

Uygulama:
Proje kapsamında tedavisi olmayan ve şiddetli baş ağrılarına 
neden olarak kişilerin motivasyonlarını ve yaşam kalitelerini 
olumsuz etkileyen migren hastalığının etkilerini en aza 
indirgemek adına belirlenen şirketlere karanlık odaların 
kurulması sağlanacaktır. Kurulan karanlık ve ses yalıtımlı 
odalar sayesinde, migren hastalığı taşıyan insanların 
atak sinyallerini vermeye başlaması ile birlikte bu odaya 
geçmesi sağlanacaktır.

Bu odaya giderek 1 saat, karanlıkta ve sessiz bir ortamda 
uyuyan kişilermigren atağına erken müdahale ederek 
süresini kısaltabilecektir.

Grup İsmi: Havuçlu Kek 
Öğrenci İsimleri: Şura Ödevoğlu - Büşra Çelik
Üniversite / Bölüm: Akdeniz Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım

// KARANLIĞIN GÜCÜ ADINA
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Amaç:
Proje ile şiddet gören doktorların mağduriyetlerinin 
giderilmesini sağlayarak, doktorlarından memnun kalmayan 
hastalara söz hakkı verilmesi amaçlanmaktadır. 

Uygulama:
Proje kapsamında tüm hastanelerden ve mobil 
cihazlardan erişimin kolayca sağlanabileceği bir 
“Doktorumu Sev(m)iyorum” sitesi geliştirilecektir. Bu 
site kanalı ile hastalar tedavi oldukları doktorları hastanede 
bulunan mobil kiosklar veya mobil cihazlar aracılığı ile 
değerlendirme fırsatı yakalayacaktır. Puanlama doktorun 
hastaya davranışı, muayene süresinin yeterliliği, hastanın 
durumu hakkında yeterince bilgilendirilip bilgilendirilmediği, 
tekrar aynı doktorun seçim durumunun yanı sıra doktorun 
hasta sırasına ve acil durumlara dikkati gibi kriterlere göre 
yapılabilecektir. Değerlendirme oran usulü ile olacak ve hasta 
1-10 arasında puanlama yapacaktır.

Toplanan puanlar hasta sayısına göre oranlanarak her 
hastanenin başhekimince görülebilecektir. Yılsonunda tüm 
branşlarda en çok başarı oranı alan doktorların Sağlık Bakanı 
tarafından ödül töreni ile ödüllendirilmesi sağlanacaktır.

 
Öğrenci İsmi: Mahmut Gel
Üniversite / Bölüm: Düzce Üniversitesi / Makine Mühendisliği

// DOKTORUMU SEV(M)İYORUM
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Amaç: 
Proje ile kendilerine uygun kıyafet bulmakta zorluk 
çeken fiziksel engelli bireylerin dilediği kıyafete erişimini 
kolaylaştırmak amaçlanmaktadır.  

Uygulama: 
Engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştığı problemlerden 
birisi kendi bedenlerine göre uygun kıyafet bulamamaları 
ve mağazalarda bulunan kıyafetleri alıp kendilerine 
uygun olarak tamir ettirmek zorunda kalmalarıdır. Proje 
kapsamında bir giyim firması ile iş birliği yapılarak firmanın 
online alışveriş sitesinde engelli bireylere özel kıyafetlerin 
bulunduğu bir link oluşturulacaktır. Link aracılığıyla fiziksel 
engelli bireylerin seçeceği ürünlerin kendi bedenlerine ve 
fiziksel özelliklerine göre uyarlanıp kendilerine ulaştırılması 
sağlanacaktır.

Bu sayede engelli bireyler hem beğendikleri kıyafetleri 
giyebilecek hem de kendi bedenine ve fiziksel işlevine göre 
kullanışlı ürünlere erişerek sosyal hayata diledikleri gibi 
karışabilecektir. 

Öğrenci İsmi: Furkan Kutay Kurumaz
Üniversite / Bölüm: Akdeniz Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım

KATEGORİ BİRİNCİSİ // SENİN TASARIMIN SENİN HAYATIN 

TOPLUMSAL 

KATEGORİSİ 

İLK 10 PROJE
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Amaç:
Proje ile özellikle büyük şehirlerde evi olmayan, sokakta ve 
sağlıksız koşullarda yaşayan insanların, onlar için kurulacak 
özel yaşam alanlarında sağlıklı ve refah içinde yaşamaları 
amaçlanmaktadır. 

Uygulama:
Bu hedef doğrultusunda tarıma müsait kırsal bir alan 
seçilerek pilot köy kurulacak. Köyde kendilerine tahsis 
edilen evlere yerleştirilen kişilere tarım, hayvancılık, tahta 
ve el işçiliği atölyelerinde gönüllü zanaatkârlar tarafından 
eğitim verilerek belirli alanlarda yetkinlik kazanmaları 
sağlanacak. Yetkinlikleri doğrultusunda tarım alanlarında 
‘organik ürün’ yetiştiren, hayvancılık ile uğraşan veya el 
işçiliği yapan kişiler ürettikleri ürünleri yerel pazarlarda, 
şehirlerde satarak gelir elde etme imkânı bulacak. Bu 
sayede sosyalleşen, kendi gelirini kazanan evsiz insanlar 
toplumun bir parçası haline gelecek. 

Proje ile aynı zamanda ülkemizde son yıllarda artan köyden 
kente göç nedeniyle boş kalan tarım arazilerinden fayda 
sağlanması ve yerli üretimin artırılması ile ülke ekonomisine 
katkı sağlanması da hedeflenmektedir. 

Grup İsmi: Bazinga
Öğrenci İsimleri: Adem Ahmet Deniz – Ayşe Ceren Tinin
Üniversite / Bölüm: Marmara Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım – Kadir Has Üniversitesi / Reklamcılık

KATEGORİ ÜÇÜNCÜSÜ // UMUT KÖYÜ

Amaç: 
Proje ile görme engelli bireylerin, dünyanın önde 
gelen mimari yapıları ve sanat eserleri ile tanışması 
amaçlanmaktadır. 

Uygulama: 
Bu projenin gerçekleştirilmesi için kurulacak gönüllü 
ekip sergide yer alacak dünyanın çeşitli bölgelerinden 
önemli mimari eserleri belirleyecektir. Belirlenen eserlerin 
maketleri yapılarak her birinin yanında Braille alfabesiyle 
bilgilendirme notları yazacaktır. Bu sayede görme engelli 
bireyler maketlere dokunarak görme fırsatı bulamadığı 
tarihi eserler, mimari yapıları kafalarında canlandırabilecek 
ve tarihi geçmişi hakkında bilgi alabileceklerdir.

Bu sergi ‘Dünya Parmaklarının Ucunda’ adı altında farklı 
şehirlerde kurularak tüm görme engellilere ulaşmayı 
hedeflemektedir. 

Grup İsmi: Sosyalciler
Öğrenci İsimleri: Altuğ Ceceli – İpek Köse – Umur Kurtuluş
Üniversite / Bölüm: Sabancı Üniversitesi / İşletme – Endüstri Mühendisliği – Toplumsal ve Siyasal Bilimler

KATEGORİ İKİNCİSİ // DÜNYA PARMAKLARIMIN UCUNDA
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Amaç:
Proje ile toplumda kadına şiddetin azaltılması ve şiddet 
gösteren veya rahatsız eden kişilere hızlıca müdahale 
edilmesi amaçlanmaktadır.

Uygulama: 
Bunun için Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Emniyet 
Müdürlüğü ve ilgili belediyeler ile işbirliği yapılarak talepte 
bulunan ve yardıma muhtaç kadınlara üzerinde kırmızı 
yardım butonu bulunan GPS’li bileklik verilecektir. 

Kullanımı hakkında bilgilendirilen kadınlar, şiddete maruz 
kaldıklarında veya kendilerini tehlikede hissettikleri anda 
bilekliklerinde bulunan kırmızı butona basarak bulunduğu 
noktanın GPS tarafından saptanarak emniyet görevlilerinin 
harekete geçmesini sağlayacaktır.

Öğrenci İsmi: Mehmet Aydoğdu
Üniversite / Bölüm: Düzce Üniversitesi / Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri

KATEGORİ BEŞİNCİSİ // KIRMIZI BUTON

Amaç: 
Proje ile toplu taşıma araçlarında kullanılan biniş kartlarını 
unutan / kaybeden kişilerin ücreti daha pahalı olan tek 
kullanımlık jeton almamasını ve parmak izi sistemiyle hızlı 
geçiş sayesinde özellikle büyük şehirlerde yoğun saatlerin 
rahatlatılmasını sağlamak amaçlanmaktadır. 

Uygulama:
Belirlenecek pilot bölgede toplu taşıma sistemine entegre 
edilecek yazılım ile bireyler parmak izi ile şehirdeki tüm 
ulaşım araçlarını kart yerine kayıt edecekleri parmak izi ile 
kullanabileceklerdir.

 
Öğrenci İsmi: İrem Tunalı
Üniversite / Bölüm: Trakya Üniversitesi / Eczacılık Fakültesi

KATEGORİ DÖRDÜNCÜSÜ // PARMAKKART
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Amaç:
Proje ile insanların çevre, sanat, eğitim ve daha pek çok 
alanda toplumda daha etkin bir rol oynaması ve sorumluluk 
bilincini artırarak topluma daha yararlı bireyler haline 
getirilmesi amaçlanmaktadır.

Uygulama: 
Proje kapsamında ilk olarak bir mobil uygulama 
geliştirilecektir. Kullanıcılar bu uygulamada yer alan 
görevlerden dilediğini seçerek yerine getirmesi halinde 
puan toplayabilecektir. Uygulamayı kullanan bireylerden 
fotoğraf yardımı ile yerine getirdiği görevi belgelemesi 
beklenecektir. Uygulama aynı zamanda bir sosyal 
medya platformu gibi tasarlanacak ve kişiler bir diğer 
kullanıcının profiline girerek yaşadığı duygu ve görüşlerini 
paylaşabilecektir. 

Öğrenci İsmi: Fethi Yıldız
Üniversite / Bölüm: Beykent Üniversitesi / Bilgisayar Mühendisliği

// YAŞAM KUMBARAM

Amaç: 
Proje ile engellilerin toplum içerisinde fark edilmesini 
sağlayarak, yardımsever bireylerin engellilerin zor 
durumlarında hızlıca yardıma koşmalarını sağlamak 
amaçlanmıştır. 

Uygulama:
Proje kapsamında engellilerin zorlandığı alanların başında 
gelen yoğun trafik bölgeleri, köprü girişleri, yokuşlar vb. 
alanlara yardım durakları inşa edilecektir. İlgili noktada 
yardıma ihtiyacı olan engelli duraktaki butona basarak 
yardım çağrısında bulunacaktır. Butona bastıktan sonra 
mobil telefonlar için geliştirilmiş olan uygulama devreye 
girecek ve yardımsever ile talepte bulunan kimse kolayca 
buluşabilecektir. Uygulama en yakın konumda bulunan 
yardımseveri sinyalin geldiği durağa yönlendirecektir. 
Sinyal veren durağa birden fazla kişinin gitmesini önlemek 
adına gidecek olan kişi durağı seçerek ‘yardıma gidiyorum’ 
ibaresini işaretleyecek ve yardımı karşılığında yardım puanı 
toplamaya hak kazanacaktır. 

Toplanan puanlar sonunda ayın ve yılın en çok yardım 
edeni olarak seçilen kişiler sponsor olarak destek verecek 
hayırseverlerce ödüllendirilecektir. Proje kapsamında 
görme engelliler için de sesli bir sistem ile yardım çağrısının 
alınması sağlanacaktır. 

Grup İsmi: Pool
Öğrenci İsimleri: Mehmet Polat - Bahattin Olğun
Üniversite / Bölüm: Harran Üniversitesi / İnşaat Teknolojileri - Tarla Bitkileri

// YARDIM İÇİN HAYDİ BAS BUTONA
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Amaç: 
Proje ile emniyet kemeri kullanım oranı bakımından dünya 
ülkeleri sıralamasında sonlarda yer alan ülkemizde, emniyet 
kemeri kullanımı farkındalığını artırmak amaçlanmıştır.

Uygulama:
Proje kapsamında trafik haftasında bir akaryakıt firması 
ile işbirliğine gidilerek mobil uygulama geliştirilmesi 
sağlanacaktır. Bu uygulama sayesinde kullanıcılar kendi 
profillerini oluşturduktan sonra kemerlerini takarak aldıkları 
yol mesafesini kaydedebilecektir. Her 250 km’de 30 TL 
değerinde akaryakıt hediye edilecek şekilde geliştirilen 
proje outdoor reklam çalışmaları ile de desteklenecektir. 

Aynı zamanda üniversitelerde trafik haftası boyunca 
Kenan Sofoğlu’nun katılacağı seminerler düzenlenecek ve 
farkındalığı da artırmak adına salondaki tüm koltuklara 
emniyet kemeri eklenecektir. 

 
Öğrenci İsmi: Anıl Bozkurt
Üniversite / Bölüm: İstanbul Aydın Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım

// TİK TAK TİK TAK BAĞLI KAL

Amaç: 
Proje ile sokakta bakıma muhtaç yaşayan hayvanların 
bakımlarını üstlenerek onların daha uygun şartlarda 
hayatlarını devam ettirebilmelerini sağlamak amaçlanmıştır.
 
Uygulama: 
Proje kapsamında hayvan sever vatandaşların ekonomik 
yükünün azaltılarak sokak hayvanlarına daha çabuk yuva 
bulunması ve sokak hayvanları sorununa kalıcı çözümler 
üretilmesi planlanmaktadır. Bu hedef kapsamında 
sokak hayvanı edinecek olan insanlar için özel bir kart 
geliştirilecektir. Bu kartlara yerleştirilecek kodlar sayesinde 
hayvanın yaşı, cinsi, aşı bilgileri, sahibi, hangi semtte ve 
hangi evde yaşadığı, hastalıkları ve destek aldığı tedaviler 
gibi bilgilere otomatik olarak ulaşılabilecektir. Ayrıca 
daha az maliyete, daha fazla hayvana ulaşılabilmesi için, 
sokak hayvanlarını sahiplenen tüm bireylere sisteme kayıt 
olmaları dâhilinde ücretsiz mama ve aşı desteği belediyeler 
tarafından sağlanacaktır. 

Böylelikle hem sokak hayvanlarının bakımı daha kolay 
üstlenilebilecek, hem de kamu kurum ve kuruluşları üzerine 
düşen görevleri daha efektif biçimde yerine getirebilecektir. 

Grup İsmi: Fast
Öğrenci İsimleri: Funda Özsoy - Gülsüm Sena Korkmaz - Gizem Serin
Üniversite / Bölüm: Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu / Halkla İlişkiler ve Tanıtım 

// SİZ SAHİPLENİN BİZ BAKALIM
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Amaç: 
Proje ile maden işçilerinin yanı sıra yeraltı çalışanlarının 
oksijenin yetersiz kalması durumunda bir müddet daha 
yetecek oksijenin sağlanması amaçlanmaktadır.  Özellikle 
maden göçüklerinde hayati önem taşıyacak olan bu montlar 
göçük altında kalan işçilerin yaşamını sürdürmesine 
yardımcı olacaktır.

Uygulama:
Proje kapsamında işçilerin standart olarak kullanmakta 
olduğu yanmaz montların “Oksimont” adı verilen şişme 
mont gibi üretilmesi ve içine oksijen depolanabilecek 
hava keseciklerinin yerleştirilmesi sağlanacaktır. Her hava 
kesesi birbiri ile bağlantılı olacak ve hava maskesine bağlı 
tasarlanacaktır. Bu sayede oluşabilecek bir kaza halinde, 
monttaki bu oksijen, kazazedeyi yetkililer yetişene kadar 
hayatta tutacaktır. Yer altında çalışan işçilerin oksijen tüpü 
kullanma mecburiyeti göz önünde bulundurulduğunda 
geliştirilecek olan bu mont işçilerin ayrıca bir tüp taşıma 
zorunluluğunu da ortadan kaldıracaktır.

Darbeye, delinmeye ve yanmaya karşı özel olarak üretilecek 
olan Oksimont’lar işçilerin daima üzerinde olan bir nesne 
üzerine konumlandırılacağı için oksijen tüpü gibi unutulma 
riskini de ortadan kaldırmış olacaktır. 

 
Öğrenci İsmi: Abdulaziz Yıldırım 
Üniversite / Bölüm: Abant İzzet Baysal Üniversitesi / Mülkiyet Koruma ve Güvenlik 

// OKSİMONT
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FOTOĞRAFLARLA 

ÖDÜL TÖRENİ

HAYAL EDİN GERÇEKLEŞTİRELİM
2017
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Büyük Ödül Kazananı

Çevre Kategorisi Kazananları

Eğitim Kategorisi Kazananları

Findeks Finansal Okuryazarlık Kategorisi Kazananları
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Kültür Sanat Kategorisi Kazananları

Sağlık & Spor Kategorisi Kazananları

Toplumsal Kategorisi Kazananları

Sosyal Medya Oylaması Ödülü Kazananları
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HAYATA GEÇİRİLEN 

PROJELER

Hayal Edin Gerçekleştirelim 2015 yarışmasında en yüksek puanı alarak Büyük Ödül sahibi olan proje, bir grup Acıbadem Üniversitesi 
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.

Projenin ilk fazı 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 2015 tarihleri arasında Adana’nın Çaputçu ve Tuzla köylerinde 
gerçekleştirdi. Adana’da konaklayan genç gönüllüler, 1 hafta boyunca çalıştıkları tarlaların yanında konaklayan göçebe mevsimlik 
işçileri ziyaret ederek sağlık çadırı kurdular. Gün içerisinde tarlaya giden işçilerin eş ve çocuklarına, akşam paydos saatinden sonra 
işçilere temel fizik muayenesi yapılarak sağlık konusunda 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.

Projenin ikinci fazı Acıbadem Üniversitesi MEDAK öğrenci grubu ve Yeditepe Üniversitesi YÜTBAT öğrencilerinden oluşan 
17 kişilik proje ekibi ile 3 – 7 Temmuz 2017 tarihleri arasında Adana’da gerçekleştirildi. Adana’nın Yüreğir İlçesi’ndeki Çaputçu 
Köyü başta olmak üzere hafta boyunca farklı tarım alanlarında yürütülen sağlık taramaları, hastaların daha steril bir ortamda 
muayenelerinin gerçekleştirebilmesi adına KKB tarafından MEDAK öğrenci grubuna temin edilen sağlık çadırında gerçekleştirildi.
Toplumun dezavantajlı kesimi olan mevsimlik tarım işçilerine sağlık taraması hizmetini ulaştıran bu projenin sürdürülmesi adına 
KKB destek vermeye devam ediyor.

2015 Büyük Ödül Kazananı

SEN ORADAYSAN BİZ DE ORADAYIZ 
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2016 Eğitim Kategorisi Birincisi

SESLİ SORU BANKASI

Hayal Edin Gerçekleştirelim 2016 yarışmasında Eğitim kategorisi birinciliğini en yüksek puanı alarak Emre Taşgın’ın hazırladığı 
“Sesli Soru Bankası” projesi kazandı. Görme engelli bireyler için fırsat eşitliğine dayalı kişisel, mesleki ve akademik eğitim ortamları 
oluşturmayı amaçlayan proje YGS, LYS gibi sınavlar için hazırlanan güncel deneme ve soru bankalarının seslendirilerek uygun 
ortama taşınmasını kapsıyor.
KKB, Eğitimde Görme Engelliler Derneği(EGED) ve İstanbul Üniversitesi ortaklığıyla hayata geçirilen projenin ilk fazında son 40 
yılın çıkmış sorularından oluşan 1.600 soruluk 10 adet YGS testi 2 bini aşkın görme engelli öğrenciyi üniversite sınavına hazırlamak 
üzere seslendirilirken ikinci fazında 325 sayfadan oluşan Coğrafya Soru Bankası ile 272 sayfadan oluşan Türkçe Deneme kitabı 
seslendirildi. Projenin üçüncü fazında ise 413 sayfadan oluşan Matematik kitabı ile 40 farklı konu anlatımının yanı sıra 1.894 
sorunun ve 303 sayfadan oluşan Tarih Soru Bankası ile 1.620 sorunun seslendirilmeye uygun hale getirilmesi sonucu toplamda 
3.514 sorunun seslendirilmesi sağlandı. 

Tüm seslendirmeler EGED aracılığıyla üniversiteye hazırlanan görme engelli öğrencilerin erişebileceği kütüphanelere iletildi. En 
güncel soruların kütüphanelere ulaştırılması adına KKB çalışanları tarafından gerçekleştirilen seslendirmeler tüm hızıyla devam 
ediyor. 
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www.hayaledingerceklestirelim.com
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