
D. Hakan Hab�p
Yönet�m Kurulu Başkanı

Değerl� b�l�m dostları,

Hep�m�ze sağlıklı, neşel�, sevg�, barış ve b�l�mle artan yaşam kal�tes� dolu b�r yaz
d�l�yorum. 

Dernek olarak y�ne çok yoğun b�r etk�nl�k sezonunu ger�de bıraktık.  Kasım ayında çıkan
e-bültenden bu yana olan gel�şmeler� ve önümüzdek� aylarla �lg�l� bazı planlarımızı s�zlerle
paylaşmak �st�yoruz.

B�r sezonun sonu, d�ğer�n�n başlangıcı demek… Yen� sezonumuz başlarken dernek
Yönet�m Kurulu adına; takım koçlarına, çalışanlarımıza, gönüllüler�m�ze ve
destekç�ler�m�ze ne kadar teşekkür etsem azdır.  İy� k� varsınız.

B�l�m b�rleşt�r�yor.  Zamanla kalplerdek� sınırları yok ed�yor.  Kurumların, b�l�m� bayrak
ed�nerek �ç ve dış �let�ş�me soyunmaları, b�r taraftan paydaş sadakat�ne destek olurken
d�ğer taraftan başka kurumlara �lham kaynağı oluyor.  Bu da herkes�n kazanması, yaşam
kal�tes�n�n artması, gel�r dağılımı sorunlarına çözümler üret�lmes�, duyarlılık ve paylaşım
odaklı b�r ekonom�ye ves�le olacak. Kısaca her açıdan daha sağlıklı b�r gelecekten
bahsetmek mümkün... 

Son 4 yıldır en öneml� destekç�m�z olan UBS’e, sürekl� destek olan stratej�k ortaklar ve ayn� destekç�lere, devlet okullarının
etk�nl�kler�m�ze katılması konusunda destekler�yle öne çıkan Abalıoğlu, All�anz, Borusan, Hüsnü M. Özyeğ�n Vakfı, LEGO
Vakfı, Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı, OSTİM ve Ph�l�ps’e çok teşekkür eder�m.

S�z de b�reysel ve kurumsal olarak B�l�m Kahramanları Derneğ�’ne vereceğ�n�z desteklerle bu çok heyecanlı yolun ortak
yolcusu, m�marlarından b�r�s� olmak �stemez m�s�n�z? Hayd� olumlu geleceğ� �nşa etme sorumluluğunu alın, destekç�ler�m�z
arasına katılın.

Sevg�ler�mle,
D. Hakan Hab�p

B�l�m Kahramanları Derneğ�’n�n İzm�r Şubes� Açıldı

Yönet�m Kurulu başkanlığına El�f Türkmen Elb�rler seç�ld�.  El�f ve
İzm�r BKD ek�b� yılların turnuva deney�m�ne sah�p.  Çok başarılı
çalışmalar yapacaklarına �nancımız tam. 

All�anz SomaDA projes� �le 6 �lçeden 150 gence er�ş�ld�.

All�anz’ın yaptığı bağış sayes�nde Soma c�varından 6
farklı �lçeden, kazada farklı sev�yelerde etk�lenm�ş 150
genç, B�l�m kahramanları Buluşuyor/ FIRST® LEGO®
League (FLL) süreçler�ne katıldı.  Proje koord�natörümüz
Nev�n Mengünoğul 7 ay boyunca Soma’da projey� tak�p
ett�.  Yapılan akadem�k etk� çalışması bu ayın sonunda
yayınlanacak.  Çok değer verd�ğ�m�z All�anz SomaDA
projes�; özel sektör, kamu, s�v�l toplum arasında örnek
olab�lecek, gelecekte benzer �şb�rl�kler�ne �lham
vereb�lecek b�r çalışma oldu.  APHB, Soma
Kaymakamlığı, İlçe İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlükler�ne, Beled�ye



Başkanlarına ve tab� All�anz yönet�m�, çalışanları ve bu projeye destek olan okul �dareler�, takım koçları, vel�lere ne kadar
teşekkür etsek azdır.  Öğretmen, vel� ve katılımcı deney�mler�n� paylaşan v�deolara aşağıdak� l�nkten er�şeb�l�rs�n�z:

http://webtv.hurr�yet.com.tr/programlar/soma-�c�n-b�r-olduk

Ermenek’l� çocuklar da B�l�m Kahramanları Buluşuyor /
FLL 11. sezon Türk�ye Turnuvaları’na katıldı

Ph�l�ps Türk�ye’n�n desteğ�yle Ermenek’ten 1 takım B�l�m
Kahramanları Buluşuyor/FLL turnuvalarına katıldı. Ermenek
takımını ve koçlarını sevg�yle selamlıyoruz. CNNTürk’ün Ermenek
takımı “Turkuaz” �ç�n hazırlamış olduğu habere aşağıdak� l�nkten
er�şeb�l�rs�n�z:

https://www.youtube.com/watch?v=uvMuU0-t4C8

Borusan Geml�k projes� başladı

Borusan’ın Geml�k’te 2.000’� aşkın çalışanı var.  Geml�k’ten 10 devlet okulundan
10 takımın 2015-2016 sezonun turnuvalarına katılımı �ç�n tasarlanmış B�l�m
Kahramanları Geml�k’te Buluşuyor projes� Ocak ayı �t�bar�yle başladı.  Takım
koçları Ocak ayında Geml�k’te eğ�t�m alarak çalışmalara başladılar.   Takımlar 22
Şubat’ta düzenlenen Bursa yerel turnuvasını z�yaret ed�p, gelecek sezon
kend�ler�n� neler�n bekled�ğ�n� gördüler. Takımlar b�r yandan robot atölyes�
çalışmaları yürütürken d�ğer taraftan  “Sen�n dünyan sen�n sınıfın” sezonu �ç�n
araştırma projes� gel�şt�rd�ler. Eğ�t�m�n Geleceğ� temalı projeler�n� bu ay �ç�nde
Geml�k’te düzenlenen “Proje Sahnes�” etk�nl�ğ�nde; İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürü,
Borusan yetk�l�ler�, okul müdürler�, öğretmenler, vel�ler ve okul arkadaşları �le
paylaştılar.

Yen� stratej�k ortak, kurumsal üye ve ayn� destekç�ler�m�z

Bursa Telefer�k, Opel ve Ph�l�ps stratej�k ortağımız, Booz-Allen-Ham�lton, Çocukus, FMB ve Humanera (Transearch)
kurumsal üyem�z, FMB ve İnc� Hold�ng kurumsal bağışçılarımız oldular. Çaykur, Damla Su, Karaca S�neması,
Marmas�stance, Megrel, Pınar Su ve Pr İstanbul turnuvalarımıza ayn� destek verd�ler. Heps�ne ayrı ayrı güvenler� �ç�n
teşekkür eder�z.

2014-2015 Sezonu Özet�

B�l�m Kahramanları Buluşuyor FIRST LEGO League (FLL) 11. Türk�ye Turnuvaları tamamlandı

http://webtv.hurriyet.com.tr/programlar/soma-icin-bir-olduk
https://www.youtube.com/watch?v=uvMuU0-t4C8


11’nc� sezona 35 �lden 1.650 genç katıldı

“sen�n dünyan, sen�n sınıfın” temalı eğ�t�m�n geleceğ� konulu sezonda (9-16 yaş arası) 35 �lden 200 takım 1.650 genç
katıldı.  Organ�zasyon, hakemler, jür�ler derken yaklaşık 500 gönüllü ve 50 ayn� ve f�nansal bağışçının destek olduğu
(İstanbul, Bursa, Ankara, İzm�r) 7 yerel turnuva, 1 ulusal turnuva düzenlend�.  7 takım uluslararası turnuvalara katılım hakkı
kazandı.  45 devlet okulunun turnuvalara katılab�lmes� �ç�n destek bulundu.  All�anz’ın desteğ� �le Soma kazasından
etk�lenm�ş 6 �lçeden 17 takımda 130 genc�n katılımını sağlandı.  200 takım �ç�nde, projeler�n�n paylaşılmasına �z�n veren
takımların projeler� k�taplaştırılıyor.  3 yıl FLL’ye katılmış 15 yaşında b�r öğrenc� bu sene b�r devlet okuluna takım koçluğu
yaptı.  FLL, katılımcısıyla, z�yaretç�s�yle, vel�s�yle toplumun her kes�m�n� b�rleşt�ren enerj�s� çok yüksek b�r platform olmaya
devam ett�.

İlk Jun�or FIRST® LEGO® League Fuarı Gerçekleşt�

6-9 yaş arası 5 �lden 18 takım 91 çocuk �lk kez düzenled�ğ�m�z
Jr.FLL fuarına katıldı.  Sezon teması “Th�nk Tank” (eğ�t�m�n
geleceğ�yd�.)  Çocuklar hareketl� LEGO modeller�n� ve Anlat Bana!
posterler�n� gözlemc�lerle paylaşırken heyecanları gözler�nden
okunuyordu. Her takım ödül aldı. Katılanlar kadar, z�yaret eden
a�leler� de heyecanlandı.

2014 Genç B�l�m İnsanı Ödüller� sah�pler�n� buldu

Çağrısı, akadem�k dünyada, özel sektör ve kamuda, temel b�l�mler ve mühend�sl�k konularında çalışan 22.000 kadar b�l�m
�nsanına er�şen 2014 Genç B�l�m İnsanı Ödüller�’ne 154 başvuru oldu.  Temel B�l�mler ve Mühend�sl�k dallarında 6 b�l�m
�nsanı ödüle layık bulundu. Anadolu Ün�vers�tes� rektörü sayın Prof. Dr. Nac� Gündoğan, İstanbul Ged�k Ün�vers�tes� rektörü
Sayın Prof. Dr. Berrak Kurtuluş ve İstanbul B�lg� Ün�vers�tes� rektörü Sayın Prof. Dr. M. Remz� Sanver’�n ev sah�pl�ğ�nde
yapılan etk�nl�kte, 7 k�ş�l�k Seç�c� Kurul başvuruları değerlend�r�p, 2014 Genç B�l�m İnsanları’nı seçt�ler.  Ödül tören� 28
Mayıs 2015’te Sabancı Center Hacı Ömer Konferans Salon’unda yapıldı. Stratej�k ortağımız UBS, seç�len b�l�m �nsanlarına
yüreklend�r�c� f�nansal b�r ödül verd�.



Damlaya damlaya “Neh�r” olur

B�l�m Kahramanları süreçler�nde bazen öyle şeyler oluyor k�, gönüllüler, yüzlerce,
b�nlerce saatl�k hazırlıkların yorgunluğunu unutuyor.  5, 6 ve 7nc� sınıfta FLL’ye
katılıp, b�r sonrak� yıl devlet okuluna koçluk yapan Neh�r Altıparmak’ın �lham
ver�c� h�kâyes� de bunlardan b�r�s�. Kend�s�ne B�l�m Kahramanları’nın
Kahramanı ödülünü verd�k. Yaptıklarının, kend�s� g�b� duyarlı başka k�ş�ler�n
ortaya çıkmasına katkısı olacağına �nanıyoruz.

Kartopu etk�s�n� başlatan Neh�r’� kutluyoruz.

2015-2016 sezonu programı

12. sezon B�l�m Kahramanları Buluşuyor / FIRST® LEGO® League (FLL) önkayıtları başladı

“çöpe çözüm, çöple çözüm” temalı çöpün azaltılması, ger� dönüşümü, yen�den kullanımı
konulu yen� sezonda gençler, �nsanlığın göz önünde olan ve olmayan çöp sorunlarına çözümler
üretecekler. 

Dünyada 80 ülkede 290.000 öğrenc� katılımı beklenen yen� sezonda, Türk�ye’de 40 �lden 250
takımın katılımını bekl�yoruz. Kayıtlar 15 Kasım 2015 tar�h�nde sona erecek.

2015-2016 sezonu Jr. FLL Fuar kayıtları Eylül ayında başlayacak

“Akıllı Kullanım” temalı, çöp konulu yen� sezonda 10 �lden 200 takımın katılımı beklen�yor.

Dünya Robot Ol�mp�yatı/WRO 1. Türk�ye Turnuvası 3 Ek�m’de yapılacak. Kayıtlar 22 Mayıs’ta başladı

Dünyada 2004 yılından bu yana yapılan World Robot Olymp�ad’ın
ulusal bacağı Türk�ye’de �lk kez 3 Ek�m 2015’te İstanbul’da
düzenlenecek. Kayıtları 22 Mayıs’ta başlayan Dünya Robot

Ol�mp�yatı/WRO 1. Türk�ye turnuvası sezon dosyalarına web s�tem�zden er�ş�leb�l�r. Bu sezon l�se kategor�s� gerçekleşecek
olan turnuvanın kontenjanı 30 takım.

3 Ek�m’de en üst ödüller� alan 2 takım, 6-8 Kasım’da Doha, Katar’da yapılacak olan WRO 2015’te ülkem�z� tems�l edecek.

Konferans ve Etk�nl�kler



Turkcell Teknoloj� Z�rves�/İstanbul M�n� Maker Fa�re
KALDER Kal�te Kongres�
Açık RADYO Hülya Den�zalp �le söyleş�
Türk�ye B�l�m Merkezler� Sempozyumu
TÜSİAD STEM etk�nl�ğ�
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryer�
11nc� Intel Eğ�t�m Z�rves�
SİTAP - İnsan� Yardımın Ps�kososyal Boyutu Panel�
Eğ�t�mde İy� Örnekler Konferansı
Forum İstanbul 2014
Bursa B�l�m Şenl�ğ�

Geleceğe düşülen düşler:

1. B�l�m Kahramanları Buluşuyor/FLL’n�n ulusal turnuva kapanışında b�r çağrı yaptık:  “her özel okul, b�r devlet
okulunun FLL’ye katılımı sağlasa...” ..her �k� takım �ç�n de çok öneml� paylaşımlar ve kazanımlar olur;  kalpler
arası köprüler kurulur;  toplumsal dayanışma duygusu artar; en yerelden, en evrensele herkes kazanır. 

2. Ülkem�z�n bölgem�z ve dünyayla b�l�m sayes�nde bütünleşmes�n� �stersen�z, lütfen B�l�m Kahramanları Derneğ�’ne
destek olun, destek olab�lecek k�ş�ler� ve kurumları harekete geç�r�n.



   

Nasıl destek olab�l�rs�n�z

B�reysel Üye Yıllık a�dat tutarı 100 TL

Kurumsal Üye Üyel�ğe g�r�ş �ç�n 1.000 TL + her yıl 1.800 TL a�dat

Stratej�k Ortak 3 yıllık protokol �le her yıl en az 15.000 TL bağış sözü

Turnuva Destekç�s� 30.000 TL bağış �le yerel turnuva, 50.000 TL bağış �le ulusal turnuva
destekç�s�

Tema Destekç�s� 15.000 TL bağış �le sezon teması destekç�s�

Genç B�l�m İnsanı Ödül Tören�
Destekç�s�

50.000 TL bağış �le ödül tören� destekç�s�

Ayn� Destek Etk�nl�kler�m�z �ç�n mekan, h�zmet ve ürün desteğ�

Bağış Destekç�m�z karar ver�r

B�l�m Kahramanları Derneğ� Hesap No
Garant� Bankası, Ulus (İstanbul) Şubes�, IBAN numarası: TR35 0006 2000 3950 0006 2979 75

B�l�m Kahramanları Derneğ�
Ah� Evran Caddes� Nazm� Akbacı İş Merkez� No:176 34398 Maslak, İstanbul, Turkey T: +90 (212) 284 7418 www.b�l�mkahramanlar�.org

https://www.facebook.com/bilimkahramanlaribulusuyor
https://twitter.com/BilimKahraman
https://www.youtube.com/user/bilimkahramanlari
https://www.linkedin.com/company/bilim-kahramanlar%C4%B1-derne%C4%9Fi

