
    

Prof. Dr. Sıddıka Semahat Dem�r
Yönet�m Kurulu Başkanı

Değerl� b�l�m dostları,

B�l�m Kahramanları Derneğ� olarak; evrensel ve b�rleşt�r�c� b�r d�l olduğuna
�nandığımız b�l�m�, toplumumuzun odak noktalarından b�r� hal�ne get�rmek �ç�n
çıktığımız yolda destekç�ler�m�z ve b�l�m kahramanlarımızın çalışmalarıyla öneml�
b�r mesafe kat ett�k.

Aydınlık b�r dünyayı mümkün kılacak yegâne unsurun, b�l�m olduğu b�l�nc�yle
gerçekleşt�rd�ğ�m�z etk�nl�kler çerçeves�nde, �şb�rl�ğ� tes�s ett�ğ�m�z çok sayıda
destekç�m�z bulunmaktadır. B�l�m kahramanlarımızın yet�şmes�ne ve ülkem�z�n
gel�şmes�ne öneml� katkılarda bulunan tüm destekç�ler�m�z �le takım koçlarımıza,
çalışanlarımıza ve gönüllüler�m�ze B�l�m Kahramanları Derneğ� Yönet�m Kurulu
adına teşekkürler�m� sunarım.

S�z değerl� b�l�m dostlarını da B�l�m Kahramanları Derneğ�’ne destek vererek
heyecanımıza ortak olmaya ve geleceğ� b�l�mle aydınlatma hedef�yle çıktığımız
yolda b�z�mle �şb�rl�ğ�ne davet ed�yoruz.

B�r sonrak� bültene kadar sağlık, mutluluk ve huzur d�l�yorum.

Sevg�ler�mle,
Prof. Dr. Sıddıka Semahat Dem�r

Olağan Genel Kurul yaptık.

16 Kasım 2015 tar�h�nde gerçekleşt�rd�ğ�m�z olağan yönet�m kurulu toplantımız sonucunda yönet�m ve denet�m kurullarımız
değ�şt�. Tüzüğümüz güncellend�. Yen� organ�zasyon şeması ve tüzüğümüze web s�tem�zden er�şeb�l�rs�n�z.

http://www.b�l�mkahramanlar�.org/tr/organ�zasyon-yap�s�/

T.C. M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı �le eğ�t�mde �şb�rl�ğ� protokolü �mzaladık.

Derneğ�m�z�n amacı doğrultusunda gerçekleşt�rd�ğ� çalışmaların, ülkem�zdek� her sev�yedek� öğren�m
kurumundak� öğrenc�lere ulaşmasını sağlamak amacıyla, M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı �le eğ�t�mde �şb�rl�ğ�
protokolünü �mzaladık.

Boe�ng �le Merak Mak�nes� projes� başlıyor.

Derneğ�m�z Boe�ng’�n desteğ�yle, çocukların merak duygularını canlı tutmak ve
geleceğ�n muc�d�, b�l�m �nsanı ve mühend�s� olma kapas�teler�n� arttırmak ve �lham
vermek amacıyla b�r proje başlattı. Projen�n hedef�, b�l�msel �çer�kl� daha çok

uygulamaya yönel�k etk�nl�kler �le toplamda 10-12 yaş grubundan 1,300 çocuğa er�şmek. Merak Mak�nes� projes� Ek�m
ayında çocuklarla buluşmaya başlayacak.

https://facebook.com/bilimkahramanlari
https://twitter.com/BilimKahraman
https://www.youtube.com/user/bilimkahramanlari
https://www.instagram.com/bilimkahramanlari/
https://www.linkedin.com/company/bilim-kahramanlar%C4%B1-derne%C4%9Fi
http://www.bilimkahramanlari.org/tr/organizasyon-yapisi/


B�l�m Kahramanları Geml�k’te buluştu.

Ocak 2015’te, Borusan Hold�ng’�n desteğ�yle Bursa’nın Geml�k �lçes�ndek� 10 devlet okulundan, 100 çocuğa yönel�k olarak
hayata geçen “B�l�m Kahramanları Geml�k’te Buluşuyor” projes� kapsamında çocuk ve gençler, 2015-2016 sezonu B�l�m
Kahramanları Buluşuyor turnuvalarına katıldılar.

37. Vodafone İstanbul Maratonu ve Runatol�a’ya katıldık.

Koşarak bağış toplayan gönüllüler�m�z sayes�nde devlet okullarından �k� takım N�san 2016’da M�n�k B�l�m Kahramanları
Buluşuyor fuarlarına katıldı. Gönüllü koşucu ve bağışçılarımızın her b�r�ne ayrı ayrı teşekkür eder�z.



EMpower Vakfı ve Hüsnü M. Özyeğ�n Vakfı �şb�rl�ğ�m�z devam ed�yor.

EMpower Vakfı ve Hüsnü M. Özyeğ�n Vakfı �şb�rl�ğ� �le Hüsnü M. Özyeğ�n Vakfı’nın destekled�ğ� kız yurtlarından (Aksaray,
G�resun, Samsun ve Tokat) 38 genç 2015-2016 sezonu B�l�m Kahramanları Buluşuyor turnuvalarına katıldı. EMpower Vakfı
ve Hüsnü M. Özyeğ�n Vakfı desteğ�yle gerçekleşt�r�len proje, genç kızların b�l�m �nsanı olma kapas�tes�n� arttırmayı, bu
alanda farklı kar�yer seçenekler� sunmayı ve STEM becer�ler�n� gel�şt�rmey� hedefl�yor. Ayrıca, proje kapsamında Türk�ye’de
kız çocukları ve STEM konusuna �lg� duyab�lecek paydaşların b�r araya gelerek b�lg�/deney�m paylaşımı amacıyla b�r
çalıştay düzenled�k.

Renkl� Kampüs programında 3. dönem öğrenc�ler� �le b�r araya
geld�k.

Renkl� Kampüs programı 3. dönem öğrenc�ler�, B�l�m Kahramanları Derneğ�
�şb�rl�ğ� �le b�l�m �nsanlarını tanıtmak ve çocuklara gençlere rol model
olmalarını sağlamak amacıyla Çek�rdekten B�l�m projes�n� başlattı.

Proje kapsamında gel�şt�rd�kler� “B�l�m Küpü” oyununu devlet okulları ve
eğ�t�m, rehab�l�tasyon merkezler�ndek� çocuklara oynatan “Çek�rdekten B�l�m”
ek�b�, gelecekte daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefl�yor. Oyunun görme
engell�lere yönel�k Bra�lle alfabes� �le gel�şt�r�lm�ş vers�yonu da mevcut.

All�anz Türk�ye, Soc�al OPEX programı kapsamında derneğ�m�ze destek oldu.

Soc�al OPEX programı, All�anz Grubu’nun sosyal sorumluluk
ve sürdürüleb�l�rl�k pol�t�kalarının b�r parçası olarak kar amacı
taşımayan çeş�tl� kurumlarla yürüttüğü uluslararası b�r
program.

Program kapsamında All�anz Türk�ye, kend� bünyes�nde
uyguladığı b�r anal�z metodu olan «OPEX» (Operat�onal
Excellence) yoluyla, B�l�m Kahramanları Derneğ�’ne
operasyonel ver�ml�l�ğ�n� artırmaya yönel�k destek verd�.



İzm�r şubem�z DEPARK �le protokol �mzaladı.

İzm�r şubem�z, DEPARK (Dokuz Eylül Teknoloj� Gel�şt�me A.Ş.) �le eğ�t�m, yaygınlaştırma, destek konularında �şb�rl�ğ�
protokolü �mzaladı. Protokol kapsamında DEPARK bünyes�nde yer alan kuluçka merkez�nde dernek çalışmaları �ç�n atölye
düzenlenecek, İzm�r’de yer alan dezavantajlı bölgelerdek� çocuklar �ç�n eğ�t�mler ver�lecek.

Ek�b�m�z Büyüyor

Alper Elb�rler Program Koord�natörü Oldu.

B�l�m Kahramanları Derneğ� İzm�r şubes�n�n kurucularından Alper Elb�rler, B�l�m
Kahramanları Buluşuyor/FLL turnuvalarında gönüllü takım koçluğu ve başhakeml�k yaptı.

Ağustos 2015 �t�bar�ye B�l�m Kahramanları Buluşuyor/FIRST® LEGO® League (FLL) ve
World Robot Olymp�ad (WRO) Programları Koord�natörü görev�n� üstlend�.

Boe�ng Projes� Koord�natörlük görev�n� Ayl�n Yıldırım üstlend�.

Dernek gönüllümüz Ayl�n Yıldırım, Merak Mak�nes� projes�n�n koord�natörlüğünü yürütmek
üzere Mart 2016 �t�bar�yle B�l�m Kahramanları Derneğ�’n�n profesyonel ek�b�ne katıldı.

2011 yılında İstanbul Ün�vers�tes� Fransız D�l� ve Edeb�yatı Bölümü’nden mezun olan ve şu
an Anadolu Ün�vers�tes� Sosyoloj� Bölümü’nde eğ�t�m�ne devam eden Ayl�n Yıldırım;
öğretmenl�k, Türk�ye Eğ�t�m Gönüllüler� Vakfı'nda b�r�m yönet�c�l�ğ� ve çocuk�stanbul'da
eğ�t�m koord�natörlüğü görevler�nde bulundu.

Volkan Özsoy B�l�m Kahramanları ek�b�ne katıldı.

2016 Mayıs ayında B�l�m Kahramanları Derneğ� a�les�ne katılan Volkan Özsoy, 2015
yılında İstanbul T�caret Ün�vers�tes� T�car� B�l�mler Fakültes� Uluslararası İl�şk�ler
Bölümü’nden mezun oldu. Öğren�m hayatına halen Anadolu Ün�vers�tes� İnsan Kaynakları
Bölümü’nde devam etmekted�r.

Ün�vers�te yıllarında Uluslararası Yatırımcılar Derneğ� (YASED)’de 2 yıl staj yapan Özsoy,
aynı zamanda b�r süre TEGV’de gönüllü çalışmalar �ç�nde yer aldı.



 

2015-2016 Sezonu Özet�

B�l�m Kahramanları Buluşuyor FIRST LEGO League (FLL) 12. Sezon Türk�ye Turnuvaları
tamamlandı.

“çöpe çözüm, çöple çözüm” çöp konulu sezonda (9-16 yaş arası) 40 �lden 257 takım 2,200 çocuk ve genç katıldı. 
Organ�zasyon, hakemler, jür�ler derken yaklaşık 600 gönüllünün destek olduğu (İstanbul, Bursa, Ankara, İzm�r) 8 yerel, 1
ulusal turnuva düzenlend�.  8 takım uluslararası turnuvalara katılım hakkı kazandı. B�l�m Kahramanları Buluşuyor
turnuvaları, 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�.

LEGO Vakfı bu sezon 10 takımın FLL’ye katılab�lmes� �ç�n donanım desteğ� verd�.

LEGO Vakfı ve B�l�m Kahramanları Derneğ� �şb�rl�ğ� �le her yıl 10 takıma yazılım
ve donanım desteğ� ver�l�yor. 2015-2016 sezonunda vakfın desteğ� toplamda 30
devlet okuluna ulaştı. Vakıf yen� sezonda 10 takıma daha destek olacak.

Türk�ye’de �lk kez yapılan, Dünya Robot Ol�mp�yatı/WRO Ulusal Turnuvaları Ek�m ve Haz�ran
aylarında gerçekleşt�.

Dünya’da 2015 sezonunda 55 ülkeden yaklaşık 22.000 takımın katılımıyla gerçekleşen WRO’nun ulusal p�lot turnuvası
Ek�m ayında �lk kez Türk�ye’de düzenlend�. Dünyada �lkokuldan ün�vers�teye farklı yaş gruplarına yönel�k kategor�ler� olan
WRO’nun, Türk�ye’de 14-18 yaş arası gençlere yönel�k Kurallı Klasman kategor�s� gerçekleşt�.

Türk�ye Dünya Robot Ol�mp�yatı b�r�nc�s� İstanbul B�l�m ve Sanat Merkez� - Ataşeh�r takımı Kasım ayında Katar’da
düzenlenen uluslararası WRO2015’e katıldı. M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı’ndan Müsteşar Yardımcısı Sayın Mustafa H�lm�
Çolakoğlu’nun da ek�b�n parçası olması heyecanı arttırdı.

Dünya Robot Ol�mp�yatı Türk�ye turnuvalarının �k�nc�s� 60 takımın katılımıyla 4 Haz�ran 2016 tar�h�nde İZFAŞ’ın desteğ� �le
Fuar İzm�r’de düzenlend�. M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı’nın farklı Meslek l�seler�nden 15 takımı destekled�ğ� ve Ortaokul ve L�se
kurallı klasman ve l�se açık klasman kategor�ler�nde düzenlenen Turnuvanın kategor� b�r�nc�ler�, Kasım ayında H�nd�stan’da



düzenlenecek olan WRO2016’ya katılma hakkını
kazandı.

Waste W�se/Akıllı Kullanım temalı M�n�k
B�l�m Kahramanları Buluşuyor/ FIRST®
LEGO® League Jun�or (FLL Jr.) Fuarları
Ocak ve N�san 2016’da düzenlend�.

Ocak ve N�san aylarında İstanbul, İzm�r ve Mers�n’de 6 yerel ortağımızın desteğ� �le 8 yerel fuar düzenlend�. 18 şeh�rden
600 çocuğun katılımıyla gerçekleşen fuarlarda, 6-9 arası çocuklar 4-8 hafta �ç�nde takım koçu rehberl�ğ�nde çalışarak, �nşa
ett�kler� LEGO model�n� ve yaptıkları temat�k araştırma sonuçlarını ve çalışma süreçler�n� yansıttıkları b�r poster�, fuar
gözlemc�ler�ne ve z�yaretç�lere sundular.

İzm�r Büyükşeh�r Beled�yes� m�n�k b�l�m kahramanlarına destek oldu.

İzm�r Büyükşeh�r Beled�yes�, 3 yıl boyunca �k� takımın M�n�k B�l�m Kahramanları Buluşuyor/FLL Jr.
Fuarlarına katılımını destekleyecek.

Koroplast Tema destekç�s� oldu.

12. sezon tema destekç�m�z Koroplast oldu. Koroplast yerel ve ulusal turnuvalarda takımları çöp
konusunda b�l�nçlend�rme çalışmaları yaptı. Bunun yanı sıra, ulusal turnuvada İnovasyon Ödülü ve
Yen�l�kç� Çözüm Ödülünü vererek, gençler�n başarılarına ortak oldu.



Takımlarımız uluslararası turnuvalara katıldı.

2015-2016 sezonunda ulusal turnuvaya katılan ve ödül alan 8 takım, N�san-Haz�ran aylarında yapılan uluslararası
turnuvalara katılım hakkı kazandı. Takımlarımızdan üçü 2 turnuvadan ödülle döndü. Amer�ka St.Lou�s’de düzenlenen
World Fest�val’de İzm�r Rota Kolej�’nden Rotatech Stars, Proje Sunum b�r�nc�l�k ödülünü, Ordu Roboscavengers takımı da
Proje Jür�s� Özel ödüllünü kazandı. M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı’ndan Osman Nur� Gülay, Ertuğrul Geçg�l ve Esk�şeh�r Atatürk
Meslek� ve Tekn�k Anadolu L�ses�’nden Ünal Sev�m takımlarımızı yalnız bırakmadılar.

Bahçeşeh�r Fen ve Teknoloj� L�ses� Intersect�on Spero takımı, Open Avustral�an Champ�onsh�p’ten Duyarlı Profesyonell�k
ödülünü alarak döndü.

Uluslararası turnuvalarda ülkem�z� tems�l eden tüm takımlarımızı yürekten tebr�k ed�yoruz.

2015 Genç B�l�m İnsanı Ödüller� sah�pler�n� buldu.

Ülkem�zdek� genç b�l�m �nsanlarına kamuoyu önünde teşekkür ederek onları yüreklend�rmek, geleceğ�n genç b�l�m
�nsanlarına �lham vermek üzere ver�len Genç B�l�m İnsanı Ödüller�, dördüncü kez sah�pler�n� buldu. Çağrısı, akadem�k
dünyada, özel sektör ve kamuda, temel b�l�mler ve mühend�sl�k konularında çalışan 24.232 kadar b�l�m �nsanına
er�şen 2015 Genç B�l�m İnsanı Ödüller�’ne 39 �lden 146 başvuru oldu. Her sene 3 rektörle, derneğ�m�z�n ortak ev
sah�pl�ğ�nde düzenlenen etk�nl�ğ�n bu yılk� yol ortakları: G�resun Ün�vers�tes� Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, İzm�r
Yüksek Teknoloj� Enst�tüsü Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güden ve Okan Ün�vers�tes� Rektörü Prof. Dr. Şule Kut. Rektörler�n
atadığı altı ve derneğ�m�z� tems�l eden b�r akadem�syenden oluşan 7 k�ş�l�k Seç�c� Kurul, başvurular arasından 9 b�l�m
�nsanını ödüle layık buldu. Ödül tören� 9 Haz�ran 2016’da Yos� M�zrah�’n�n sunumuyla Sabancı Center’da gerçekleşt�.

2016-2017 Sezonu

13. sezon B�l�m Kahramanları Buluşuyor /FLL kayıtları başladı.

13. sezonda takımlar, “hayvanlar: yaşam ortaklarımız” temalı b�r proje üret�p
gel�şt�r�rken, d�ğer taraftan tasarladıkları ve programladıkları robotlarla, temayla �lg�l�
görevler� çözecekler. 12. sezonunda, dünyada 80 ülkede 233.000 öğrenc�n�n katıldığı FLL
turnuvalarına, Türk�ye’de 45 �lden 300 takım, 2.500 genc�n katılımını bekl�yoruz. Kayıtlar
15 Kasım 2016 tar�h�nde sona erecek. Ankara, Bursa, İstanbul, İzm�r ve Mers�n �ller�nde
toplam 9 yerel, 1 ulusal turnuva gerçekleşecek.



2016-2017 sezonu FLL Jr. Fuar kayıtları Ek�m ayında başlıyor.

“creature craze” temalı, hayvanlar konulu yen� sezonda 25 �lden 150 takımın katılımı beklen�yor. FLL
Jr. kayıtları Ek�m ayında başlayacak.

Konferans ve Etk�nl�kler

Forum İstanbul Konferansı, KSSD Pazaryer� ve Türk�ye Özel Okullar B�rl�ğ� Geleneksel Eğ�t�m Sempozyumu’nda stand
kurduk.

ETZ’de ve İstanbul MAKER LAB’de sunum yaptık. G�resun’da BİLSEM’ler arası robot turnuvası ve Çanakkale’de MEB
robot turnuvasını z�yaret ett�k.

Ashoka-BBOM, Sosyal Fayda z�rves�, Medya & STK �şb�rl�ğ� çalıştayı, STEM & MAKERS FEST TÜRKİYE 2015, Kar amacı
Gütmeyen Sektörde İzleme ve Değerlend�rme ve STK’lar �ç�n Google etk�nl�kler�ne katıldık.

Gönüllü Köşes�

Kend�nden kısaca bahseder m�s�n?
Merhabalar, ben Açelya Akdağcık 1994 Antalya
doğumluyum. İstanbul Yıldız Tekn�k Ün�vers�tes� İş Sağlığı ve
güvenl�ğ� bölümü mezunuyum. İstanbul’da gıda alanında
faal�yet gösteren b�r ş�rkette satın alma sorumlusu olarak
çalışıyorum.

Sence Gönüllülük ned�r?
B�reyler�n h�ç b�r zorunluluk altında kalmadan, toplumsal
fayda sağlamak amacıyla faal�yetler gerçekleşt�rmes�d�r.
Gönüllülük sosyal bağların da güçlenmes�d�r.

Gönüllü olmak sana ne kazandırıyor?
Sözlü olarak �fade etmeseler b�le, çocukların gözler�nden ne
kadar mutlu olduklarını ve m�nnet duyduklarını göreb�l�yorum.
Onlara yardım edeb�ld�ğ�m� h�ssetmek, kend�me olan
özgüven�m� arttırıp hayata daha gen�ş bakab�lmem� sağlıyor.

B�l�m Kahramanları Derneğ�’nde gönüllülük yapmak sana
ne �fade ed�yor?
Çocukların heyecanlı yüzler�n� görmek, onlarla b�rl�kte olab�lmek ben� çok mutlu ed�yor. Onların sev�nc�ne, mutluluğuna,
heyecanına ortak olmak çok güzel b�r duygu. Geleceğ�m�z�n m�n�k muc�tler� demek �st�yorum çocuklara… Onların telaşı,
b�lg�s� ve başarma çabaları, geleceğ�m�z �ç�n çok güzel b�r ışık yakıyor ve o ışığın yanmasında b�r parça emeğ�m�n olması
ben� gururlandırıyor.

Gönüllü olmak �ç�n: http://www.b�l�mkahramanlar�.org/tr/nas�l-gonullu-olab�l�rs�n�z/

DESTEKÇİLERİMİZ

http://www.bilimkahramanlari.org/tr/nasil-gonullu-olabilirsiniz/




    

Bağışlarınız �ç�n:

Onl�ne Bağış

Dün, bugün ve yarın ülkem�zde b�l�m�n gel�şmes�ne katkı yapan her k�ş� ve kuruma teşekkür eder�z.

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

