
    

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

Değerl� B�l�m Kahramanları Derneğ� Dostları,

Ağustos 2016’dan bugüne B�l�m Kahramanları Derneğ� olarak b�rçok çalışmayı
hayata geç�rd�k. S�zler�n desteğ� �le bugüne kadar 14 b�n çocuğa ve gence ulaştık.
Farklı yaş gruplarından çocukların ve gençler�n b�l�mle tanışmasına fırsat verd�k;
ülkem�zde b�l�m�n gel�şmes�ne ve görünürlüğünün artırılmasına öncü olmuş b�l�m
�nsanlarını destekled�k, farklı kurumlarla yürüttüğümüz �ş b�rl�kler� ve projeler
kapsamında b�l�m�n toplum nezd�nde görünür kılınması �ç�n emekler verd�k.

2018 yılında da s�zler�n desteğ�yle daha fazla �nsanı b�l�mle buluşturmak �ç�n aynı
heyecanla çalışacağız. #umutb�l�mde d�ye çıktığımız bu yolda b�z�mle olan tüm
destekç�ler�m�ze, öğretmenler�m�ze, gönüllüler�m�ze ve çalışanlarımıza
derneğ�m�z�n Yönet�m Kurulu adına teşekkürler�m� sunarım.

Yen� dönemde destekler�n artması ve daha fazla k�ş� ve kurumun hayaller�m�ze
ortak olması d�leğ�yle,

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

Programlarımız

B�l�m Kahramanları Derneğ� olarak 2016 Ağustos – Kasım 2017 arasında farklı yaş gruplarına yönel�k programlarımızı
uygulamaya devam ett�k.

2016-2017 Sezon Özet�

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

“Hayvanlar: yaşam ortaklarımız” konulu sezonda, B�l�m Kahramanları Buluşuyor programımıza ve 5 farklı şeh�rde
gerçekleşt�rd�ğ�m�z 9 yerel turnuvamıza 45 �lden 298 takım ve 2.600 çocuk ve genç katıldı. Çocukların ve gençler�n sezon
teması kapsamında hazırladıkları projeler�n� sunduğu, özdeğerler hakkında sunumlar yaptığı ve robot performanslarını
serg�led�ğ� key�fl� sezonu 3-4 Mart tar�hler�nde İZFAŞ ev sah�pl�ğ�nde gerçekleşen ulusal turnuva �le tamamladık.

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


10 takımımız �se uluslararası turnuvalara katılım hakkı kazandı. Uluslararası turnuvalarda ülkem�z� tems�l eden tüm
takımlarımızı yürekten tebr�k ed�yoruz.

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. 2016-2017 sezonunda vakfın desteğ�
toplamda 30 devlet okuluna ulaştı. Vakıf yen� sezonda 10 yen� takıma daha
destek olacak.

Farklı kurumlardan dezavantajlı takımların FLL’ye katılab�lmes� �ç�n destek aldık.

Eczacıbaşı Vakfı, Abalıoğlu Vakfı ve Hüsnü M. Özyeğ�n Vakfı’nın desteğ�yle 5 dezavantajlı takım geçt�ğ�m�z sezon
turnuvalarına katılma fırsatı elde ett�.



HSBC ana destekç�m�z oldu.

13. sezon ana destekç�m�z HSBC oldu. Youth Opportun�t�es Programme h�bes�
kapsamında alınan destek �le HSBC ulusal turnuva ve yerel turnuvalarımızın
destekç�s� oldu. Turnuva destekler�n�n yanı sıra İstanbul ve İzm�r’den toplam 4
dezavantajlı takımın B�l�m Kahramanları Buluşuyor / FLL programına katılmasına
fırsat sağladı.

Dünya Robot Ol�mp�yatı

Dünya Robot Ol�mp�yatı/World Robot Olymp�ad (WRO) 2017 ulusal turnuvası Haz�ran ayında gerçekleşt�. Dünya’da 2016
sezonunda 60 ülkeden yaklaşık 22.000 takımın katılımıyla gerçekleşen WRO’nun Türk�ye turnuvalarının üçüncüsü 63
takımın katılımıyla 3 Haz�ran 2017 tar�h�nde İZFAŞ’ın desteğ� �le Fuar İzm�r’de düzenlend�. Dünyada �lkokuldan ün�vers�teye
farklı yaş gruplarına yönel�k kategor�ler� olan WRO’nun, Türk�ye’de 10-18 yaş arası gençlere yönel�k Kurallı Klasman, Açık
Klasman ve Futbol kategor�ler� gerçekleşt�r�ld�. Kasım ayında Kosta R�ka’da yapılan uluslararası turnuvaya Türk�ye’den
kurallı yıldızlar, açık yıldızlar ve futbol kategor�ler�nde 3 takım katıldı. Uluslararası turnuvalarda Türk�ye’y� tems�l eden
çocuklarımız ve koçlarımızı b�r kez daha tebr�k ed�yoruz.



M�n�k B�l�m Kahramanları Buluşuyor / FIRST LEGO League Jr. Fuarları

“hayvanların çılgın dünyası” temalı M�n�k B�l�m Kahramanları Buluşuyor/ FIRST® LEGO® League Jun�or (FLL Jr.) programı
kapsamında Ocak ve N�san aylarında 15 yerel ortağımızın desteğ� �le 15 farklı fuar düzenlend�k. 24 şeh�rden 1150 çocuğun
katılımıyla gerçekleşen fuarlarda, 6-10 arası çocuklar takım koçu rehberl�ğ�nde çalışarak, önce bal arılarını keşfett�ler.
Daha sonra bal arılarıyla aynı hab�tatta yaşayan başka b�r hayvan araştırdılar. Bu araştırmalarını en az b�r parçası hareketl�
olan, LEGO model� ve çalışma süreçler�n� yansıttıkları “Anlat Bana!” poster� �le fuar gözlemc�ler�ne ve z�yaretç�lere
sundular.



2016 Genç B�l�m İnsanı Ödüller�

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�, beş�nc� kez sah�pler�n� buldu. Bahçeşeh�r Ün�vers�tes�
ve Dokuz Eylül Ün�vers�tes� rektörler�n�n ev sah�pl�ğ�nde Pera Müzes�'nde gerçekleşen ödül tören�nde 6 farklı alandan genç
b�l�m �nsanı ödüller�n� aldı.

2017-2018 Sezonu B�lg�ler�

14. sezon B�l�m Kahramanları Buluşuyor /FIRST Lego League Sezon Teması

14. sezon teması “h�drod�nam�k: suyun yolculuğu” olarak bel�rlend�. Kasım ayında kayıtlar tamamlandı. 50 farklı şeh�rden
toplam 468 takım kaydını tamamladı. 2018 yılında Ankara, Bursa, İstanbul ve İzm�r �ller�nde toplam 12 yerel; İzm�r’de 1
ulusal turnuva gerçekleşecek.



2017-2018 Sezonu FLL Jr. Fuar Kayıtları

“suyun macerası” temalı, yen� sezonda 32 �lden 340
takımın katılımı hedeflen�yor. İstanbul, İzm�r, Adana,
Mers�n, Adana, D�yarbakır, Samsun, Bursa, Ankara ve
G�rne’de gerçekleşecek toplam 22 fuarla çocukların
“suyun yolculuğuna” çıkması sağlanacak.

Projeler�m�z

Merak Mak�nes� Projes�

Boe�ng desteğ� �le yürütülen Merak Mak�nes� projes� �le çocukların sorgulama,
problem çözme becer�ler�n� gel�şt�r�p yaratıcılıklarını harekete geç�rerek
mühend�sl�k ve b�l�me olan �lg�ler�n� artırmayı amaçladık.

Kasım 2016’da Zorlu Performans Sanat Merkez�’nde lansmanını gerçekleşt�rd�ğ�m�z proje kapsamında, 2016 Aralık - 2017
Haz�ran ayları arasında 4 gönüllü eğ�t�m�n� tamamladık ve gönüllüler rehberl�ğ�nde 6 devlet okulundan 1152 çocuğa ulaştık.
İstanbul’un yanı sıra Esk�şeh�r Anadolu Ün�vers�tes� Havacılık Parkı’nda p�lot uygulama yaptık. 2017 Ağustos ayında İzm�r
M�n� Maker Fa�re’de �se �k� ayrı atölye gerçekleşt�rd�k.

Ek�m 2017 �t�bar� �le projen�n �k�nc� yılına başladık. 2017-2018 eğ�t�m öğret�m yılında İstanbul ve Esk�şeh�r’�n yanı sıra
İzm�r’de uygulanmaya başlayan proje �ç�n yen� dönemde 3 gönüllü eğ�t�m� gerçekleşt�rd�k.

EMpower Vakfı ve Hüsnü M. Özyeğ�n Vakfı �şb�rl�ğ� �le kız çocuklarına destek olduk.

EMpower Vakfı ve Hüsnü M. Özyeğ�n Vakfı �şb�rl�ğ� �le Hüsnü M. Özyeğ�n Vakfı’nın
destekled�ğ� kız yurtlarından 4 farklı şeh�rden 27 kız öğrenc� 2016-2017 sezonu B�l�m
Kahramanları Buluşuyor turnuvalarına katıldı. EMpower Vakfı ve Hüsnü M. Özyeğ�n
Vakfı desteğ�yle gerçekleşt�rd�ğ�m�z proje �le, 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� hedefled�k.



Hugo Boss çalışanlarının çocuklarına kamp düzenled�k.

Hugo Boss çalışanlarının çocuklarına yönel�k gerçekleşt�r�len 5
günlük Robot�k Kampı’yla, çocuk ve gençler�n tasarım, robot ve
kodlama becer�ler� gel�şt�r�ld� ve bu alanlara �lg� duymalarını
sağlamaya yönel�k akt�v�teler gerçekleşt�rd�k.

Çocuklar ve gençler, b�r hafta boyunca robot tasarlamayı ve
programlamayı öğrenerek, Hugo Boss fabr�kası �ç�n kumaş
sayan, taşıyan ve kumaşları reng�ne göre ayıran robot�k
modeller gel�şt�rd�ler. B�r haftanın sonunda çocuklar, a�leler�ne
eğ�tmenl�k yaparak projeler�ne program yazmayı öğret�p key�fl�
vak�t geç�rd�ler.

Yardımseverl�k Koşusu

38. Vodafone İstanbul Maratonu’nda 46 yardımseverl�k koşucumuz ve 516 bağışçının desteğ�yle 45.422 TL bağış topladık.
Elde ed�len gel�rle 7 farklı şeh�rden devlet okullarından 80 çocuğun M�n�k B�l�m Kahramanları Buluşuyor programına dah�l
olmalarını sağladık.

 

Ayrıca koşudan elde ett�ğ�m�z gel�r sayes�nde YUVA Derneğ� �le �şb�rl�ğ�
gerçekleşt�rd�k. Bu �şb�rl�ğ� sonucunda Türk�ye’den ve Sur�ye’den 7-9
yaş arası çocuklar, 2016 N�san-Haz�ran ayları arasında, robot�k ve
kodlama akt�v�teler� üzer�ne çalışarak, robot tasarlamayı,
programlamayı öğrend�ler. Projeye katılan çocuklar, Temmuz ayında,
YUVA Derneğ� Hatay Kırıkhan Toplum merkez� tarafından düzenlenen
çocuk şenl�ğ�nde, yaptıkları robot�k modeller üzer�nden d�ğer çocuklara
sunum yaptılar.

Gönüllü koşucularımız ve bağışçılarımızın her b�r�ne ayrı ayrı teşekkür
eder�z.

39. Vodafone İstanbul Maratonu’nda da y�ne yardımseverl�k koşucularımız �le M�n�k B�l�m Kahramanları Buluşuyor
programına daha fazla dezavantajlı çocuğun ulaşması �ç�n katıldık.



Kurumsal Gel�şmeler ve İşb�rl�kler�

6. yaşımızı kutladık.

5 Ek�m 2017’de daha fazla çocuğun ve genc�n b�l�mle buluşacağı ve toplumda b�l�msel çalışmaların daha fazla değer
göreceğ� program ve projeler� hayata geç�reb�lmek adına tüm dostlarımızla yen� yaşımızı kutladık.

Kurumsal Yapımız

Kasım 2017 sonu �t�bar� �le 67 b�reysel ve 8 kurumsal üyem�z oldu. Kurumsal üyem�z İncekaralar ayrıca stratej�k ortağımız
oldu.

Dernek ek�b�m�zde değ�ş�kl�kler oldu. Yen� çalışma arkadaşlarımızla aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğ�z.

Ays�ma Sel�n Öztürk Şubat 2017’de Saha Koord�natörü olarak göreve başladı. 2015 yılında
İstanbul Kültür Ün�vers�tes� Uluslararası İl�şk�ler Bölümü’nden mezun olan ve ün�vers�te
kulüpler�nde çeş�tl� görevler alan Ays�ma Sel�n, mezun olduktan sonra uluslararası b�r fuar
f�rmasında proje bazlı olarak çalıştı. Öğren�m hayatında İstanbul ün�vers�tes� Uzaktan Eğ�t�m
Fakültes� Sosyoloj� Bölümü’nde devam etmekted�r.

Aslı Yıkıcı Yurtsever Ek�m 2017’de Genel Sekreter olarak B�l�m
Kahramanları Derneğ� ek�b�ne dah�l oldu. Galatasaray L�ses� ve
Galatasaray Ün�vers�tes� Uluslararası İl�şk�ler Bölümü’nden mezun olduktan sonra Türk�ye Eğ�t�m
Gönüllüler� Vakfı ve Kanserl� Çocuklara Umut Vakfı’nda çeş�tl� poz�syonlarda görev alan Aslı,
b�rçok s�v�l toplum kuruluşunda da gönüllülük yapmaktadır.

Tuğçe Özd�l Sarıkaya da Ek�m 2017’de Program Koord�natörü oldu.
2009 yılında Marmara Ün�vers�tes� Kamu Yönet�m� ve S�yaset B�l�m�

bölümünden mezun olan Tuğçe, 5 yıl özel b�r bankada görev aldı ve aynı zamanda b�r süre
Kanserl� Çocuklara Umut Vakfı’nda gönüllü çalışmalar yaptı.

Bağışçı Hakları Beyannames�n� �mzaladık.

Türk�ye’de, bağışçıları, bağışçı haklarını tanıyan şeffaf ve hesap vereb�l�r dernek ve vakıflar �le b�r araya get�rmek amacı �le
kurulan Açık Açık platformunun b�r üyes� olduk. Bağışçı Hakları Beyannames�n� �mzaladık.



Sosyal Bağış Hareket�’nde Mayıs Ayı S�v�l Toplum Kuruluşu olduk.

15 s�v�l toplum kuruluşunu tek platformda toplayan ve Marj�nalSosyal’�n önderl�ğ�nde başlatılan Sosyal Bağış Hareket�,
Türk�ye’de Facebook üzer�nden b�reysel bağış ve s�v�l toplum kuruluşu b�l�nc�n� artırmayı hedeflemekted�r. "B�r�n�z Hep�m�z
İç�n” sloganıyla başlayan “Sosyal Bağış Günü”nün Mayıs ayı s�v�l toplum kuruluşu B�l�m Kahramanları Derneğ� oldu. Mayıs
ayında sosyal bağış hareket� dah�l�nde farkındalık yarattık, bağış topladık.

Gönüllülük

Ulusal Gönüllülük Kom�tes�ne Katıldık.

2012 yılında gönüllülüğün tanınmasını, güçlend�r�lmes�n� ve yaygınlaştırılmasını destekleyen stratej�k b�r danışma organı
olarak kurulan Ulusal Gönüllülük Kom�tes�’ne 2016 Eylül ayında katıldık. 32 üyes� bulunan kom�te her sene gönüllülük
kavramının daha görünür olması �ç�n Sürdürüleb�l�r Kalkınma Hedefler� doğrultusunda, çalışmalar yürütmekted�r. Bu
kapsamda, her yıl 5 Aralık tar�h�nde “Gönüllüysen Renk Ver” sloganıyla çeş�tl� çalışmalar yapılmaktadır.

2017 yılında da üye kuruluşlar tarafından oluşturulan alt çalışma grupları aracılığıyla farklı çalışmalar yürütülecekt�r. Bu
doğrultuda, 5 Aralık 2017 tar�h�nde, TEGV, TOG, TÜSEV, UNV �le b�rl�kte B�l�m Kahramanları Derneğ� de Türk�ye’de
Gönüllülüğün Yaygınlaştırılması konulu yuvarlak masa toplantısı gerçekleşt�recekt�r.

L’Oréal C�t�zen Day etk�nl�ğ�ne katıldık.

L’Oréal’�n çalışanları arasında gönüllülük b�l�nc�n� yaygınlaştırmak amacıyla organ�ze ett�ğ� L’Oréal C�t�zen etk�nl�ğ�ne 10
farklı s�v�l toplum kuruluşu �le b�rl�kte katıldık. Etk�nl�ğ�n sonunda 13 k�ş�l�k b�r L’Oréal ek�b� �le gençler�n, özell�kle de kızların,
b�l�msel çalışmalara katılımını teşv�k etmek amacıyla b�l�m kampı projes� hazırlandı. L’Oréal çalışanlarından oluşan b�r
ek�be EV3 eğ�t�m� ver�ld�. 2017 Aralık ayında L’Oréal çalışanlarının gönüllü rehberl�ğ�nde genç kızlara özel b�r b�l�m
kampının yapılması planlanmaktadır.



İht�yaç Har�tası �le �şb�rl�ğ� yaptık.

Derneğ�n farklı şeh�rlerdek� gönüllü �ht�yacını karşılamak �ç�n İht�yaç Har�tası �le �şb�rl�ğ� yaptık. İht�yaç Har�tası web sayfası
aracılığıyla derneğ�n İstanbul ve İstanbul dışında yürüttüğü çalışmalar �ç�n gönüllü desteğ� arayışımızı duyurma fırsatımız
oldu.

Konferans ve Etk�nl�kler

B�l�m Kahramanları Derneğ� olarak hem derneğ�m�z� tanıtmak hem de s�v�l toplum çalışmalarını tak�p edeb�lmek adına
b�rçok konferansa ve etk�nl�ğe katıldık.

29 Eylül 2016’da sosyal fayda g�r�ş�mler�nde teknoloj�n�n ve yen� medyanın etk�s�n�n konuşulduğu b�r günlük bölgesel b�r
konferans olan Sosyal Fayda Z�rves�’ne katılarak gel�şmeler� tak�p ett�k.

S�v�l Toplum Gel�şt�rme Merkez�’n�n 26-27 Aralık 2016 tar�hler�nde düzenled�ğ� Dernekler Mevzuatı B�lg�lend�rme Eğ�t�m�'ne
katılarak, dernekler mevzuatı konularında kend�m�z� gel�şt�rd�k.

Meslek� ve tekn�k eğ�t�m�n güncel sorunları ve geleceğ� �le �lg�l� f�k�r alışver�ş�nde bulunmak, bel�rlenen konulardak� b�l�msel
çalışmaları paylaşmak ve bu sayede de meslek� ve tekn�k eğ�t�m� geleceğe güçlü b�r şek�lde taşımak �ç�n ortak b�r b�l�nç
oluşturmak amacıyla 24-25 Ek�m 2016 tar�hler�nde Antalya �l�nde düzenlenen "Eğ�t�mden Öğret�me Sektörle İşb�rl�ğ�ne"
temalı II. Eğ�t�m Kongres�’ne katıldık.  

16 Aralık 2016 tar�h�nde Türk�ye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneğ� (KSS Türk�ye – CSR Turkey) tarafından
gerçekleşt�r�len 8. KSS Pazaryer�’ne katıldık. Başarılı KSS çözümler�n�n paylaşıldığı ve farklı paydaşların b�r araya geld�ğ�
etk�nl�kte derneğ�m�z� tanıtma fırsatı bulduk.

İstanbul Ün�vers�tes� S�v�l Toplum Örgütler� ve Gönüllülük Yüksek L�sans Programı’nda m�saf�r konuşmacı olarak dernek
çalışmalarını ve gönüllülük anlayışımızı paylaştık.

25 Mart 2017 tar�h�nde Sabancı Ün�vers�tes� tarafından düzenlenen 1. Duyarlılık Konferansı S�v�l Toplum Örgütler� ve
Ün�vers�te İşb�rl�kler� kapsamında dernek olarak deney�mler�m�z� aktardık.

Gönüllü Köşes�



Kend�nden kısaca bahseder m�s�n?
Merhabalar, ben İrem Yılmaz. 1982 Ankara doğumluyum. Orta Doğu Tekn�k Ün�vers�tes� sosyoloj� ve
şeh�r bölge planlama mezunuyum. İstanbul’da b�r hold�ngte kurumsal sosyal sorumluluk ve gönüllü
koord�natörü olarak çalışıyorum.

Sence gönüllülük ned�r?
İnsanların h�çb�r karşılık beklemeden toplum �ç�n faydalı b�r şey yapma �steğ�d�r. İsteğ�d�r d�yorum çünkü
gönüllülük gerçekten �nanarak ve kalpten yapılan b�r eylem, k�msen�n zorlaması �le yapılab�lecek b�r şey
değ�l.

Gönüllü olmak sana ne kazandırıyor?
Gönüllü olmak, öncel�kle ben� manev� olarak güçlend�r�yor. Örneğ�n b�rl�kte gönüllülük yaptığım k�ş�lerle de b�r gönül bağı,
b�r topluluk b�l�nc� oluşuyor. Bu da geleceğe da�r umutlarımı kuvvetlend�r�yor.

B�l�m Kahramanları Derneğ�’nde gönüllülük yapmak sana ne �fade ed�yor?
Geçen sene �lk kez B�l�m Kahramanları Derneğ�’nde öz değerler jür�s� olarak gönüllülük yaptım. 2 gün boyunca onlarca
takımı saatlerce �zled�kten sonra çocukların ve gençler�n �çler�ndek� enerj�, gözler�ndek� heyecan sank� b�ze geçt�, bunu
h�çb�r madd� değerle ölçemezs�n�z. Çocuklar belk� b�z� hatırlamayacak ama turnuvaları ve orada ed�nd�kler� deney�mler�
hayatları boyunca taşıyacaklarına em�n�m. Böyle b�r şeye katkı ver�yor olmak paha b�ç�lemez.

BAĞIŞÇI OL

https://fonzip.com/bilimkahramanlari/bagis#/
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