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ÖNSÖZ 

 

İSTANBUL KALKINMA AJANSI PROJELERİMİZ 

Toplumdaki her bireyin insan onuruna yaraşır bir yaşam kalitesine sahip 

olabilmesi, toplumsal kaynakların adaletli dağılımının sağlanabilmesi ve 

dezavantajlı kesimlere fırsat eşitliği sunulabilmesi, sorunların arkasında mevcut 

sosyo-ekonomik nedenlerin tespit edilerek, daha iyi yaşam koşullarının 

sağlanabilmesine imkân tanıyan Sosyal Sorumluluk Projeleri, sivil toplum 

kuruluşları için çok önemli bir fırsattır. 

 

Bu düşünceden hareketle Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı; sosyal sorumluluk 

projelerinde alanında uzman Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler ve 

kurumlarla iş birlikleri oluşturarak daha güçlü etkiler yaratmayı amaçlamış ve 

2014 yılından bu yana İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından açılan hibe 

çağrılarına yönelik projeleri hayata geçirerek, daha geniş kitlelerin 

yararlanmasına imkân sağlamıştır. 

 

2014-2017 döneminde yürütülen Gelişim İçin Fırsat Eşitliği Projesi ile 

İstanbul’un Fatih, Gaziosmanpaşa, Eyüp ve Bağcılar ilçelerinde sosyo-ekonomik 

açıdan dezavantajlı konumda bulunan çocuk ve gençlere aileleri de dahil olmak 

üzere, bilgi, beceri, yapabilirlik ve farkındalıklarını arttırarak toplumsal hayata 

aktif katılım sağlayan bireyler olmalarını temin etmeye yönelik bütüncül 

hizmetler sunulmuştur. Bu kapsamda söz konusu hedef kitleyi sürekli olarak 

destekleyecek “Kariyer, Rehberlik ve Eğitim Merkezi-KAREM” oluşturulmuştur. 

Merkez şu anda yoksul ailelere ve yetim çocuklara düzenli olarak hizmetlerini 

devam ettirmektedir. Ayrıca proje süresince yoksulluk ve topluma yansımaları 

hususunda, yoksullukla mücadele politikalarına zemin hazırlayacak kapsamlı 

verilerde toplanmıştır.  
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2015-2018 döneminde İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile hayata geçirilen 

ikinci proje ise, İstihdam Garantili Mutfak Atölyeleri Projesi” olmuştur. Projenin 

genel amacı sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı durumda olan eğitim ve gelir 

seviyesi düşük kadınlara gıda/hizmet sektöründe iş bulmalarını kolaylaştırmak 

adına meslek kursları düzenlemek, bu kadınları ve aile bireylerini psikolojik 

destek hizmetleri ile güçlendirerek bilinçli ve daha sağlıklı düşünce yapısını 

kazanmalarına yardımcı olmak, sosyal geri kalmışlıkların önüne geçmek ve aile 

ekonomisine katkılarını arttırmaktadır. Proje kapsamında oluşturulan mutfak 

eğitimleri merkezi hali hazırda yoksul kadınlar için ücretsiz eğitimlere ve 

istihdam olanakları oluşturmaya devam etmektedir.  

2018 Ekim ayında başlayan ve 2020 Mart ayı itibariyle tamamlanan 
“Geleceği Sanatla Kodlama Merkezi” Projesi ile de aynı bölgelerde yaşayan 
dezavantajlı ailelerin 9-14 yaş grubu çocuklarına günümüz örgün ve yaygın 
eğitimin gerekliliklerine uygun fırsat eşitliği sunmak, liderlik, yenilikçilik, 
özgüvenli olma, kendini ifade edebilme, teknoloji, kültür ve sanat gibi konularda 
çağın gelişmelerine uyum sağlayabilmelerine destek olacak bir hizmet modeli 
üzerinde çalışılmıştır. 

Geleceği Sanatla Kodlama Merkezi Proje Sonuç Raporunun yer aldığı bu 
kitapçıkta, proje süresince yürütülen çalışmaların sonuçlarını, gerçekleştirilen 
faaliyetleri ve ulaşılan sonuçlarını öğrenme imkânı bulacaksınız.  

Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı, toplumda yetersiz yaşam koşulları içinde 
yaşayan, demografik değişkenlere bağlı olarak farklı nicelik ve nitelik 
gösteren, gerek sosyo-kültürel gerekse sosyo-ekonomik açılardan koruma ve 
hizmete gereksinim duyan “toplumun dezavantajlı kesimlerine” fırsat eşitliği 
sunacak Sosyal Projeleri hayata geçirmeye ilerleyen yıllarda da sürdürmeye 
devam edecektir… 

İstanbul, Mart 2020 
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1. PROJENİN TANITIMI 
 
1.1. Projenin Tarafları 

 
HANIMLAR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI (HEKVA) 

 
HEKVA, kurulduğu 1988 yılından bu yana “toplumun ekonomik yoksunluk 
içerisinde bulunan kesimlerini kendi kendine yeter duruma getirmek, kültürel 
ve sosyal zenginliğe ulaşabilme zemini hazırlamak, sivil toplum ve yardımlaşma 
bilincini toplumda yaygınlaştırarak zıtlaşma ve kutuplaşmaları azaltmak” 
misyonuyla çalışmalarını yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. 
 
Türkiye’de zengin bir geleneğe sahip olan kadın hayırseverlik faaliyetlerinin 
öncülerinden olan Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı (HEKVA), tüm bu sorunların 
çözümü için çıkış yolları arayan ve her birey gibi toplumsal sorumluluğun ağır 
yükünü omuzlarında hisseden 49 kadının, maddi ve manevi güçlerini 
birleştirerek, topluma faydalı işler yapma arzusunun sonucudur. 
 
HEKVA, STK’ların kar gütmeyen kuruluşlar olarak insanlar arasındaki 
yardımlaşmayı artırdığı; sivil girişimlerin toplum hayatındaki “geliştirmeci” 
rollerini çoğalttığı bilincinden güç alarak yoksul öğrencilerin ve ailelerin, dul ve 
yetimlerin gıda, giyim, yakacak, sağlık vb. ihtiyaçlarının karşılanması, ekonomik, 
kültürel ve eğitsel düzlemlerde iyileştirmeye dönük hizmetlerle donatılması 
amacıyla kurulmuştur. HEKVA kurulduğundan bu yana yüzlerce ailenin ayni ve 
nakdi ihtiyaçlarını organize bir şekilde karşılamaktadır. Hayatlarını geliştirmeye 
ve iyileştirmeye çalıştığı kişilerin ırk, soy, cins, mezhep, bölge vb. farklılıklarına 
bakmadan; hizmetlerini, imkânları ölçüsünde geniş tutarak, adaletli bir 
anlayışla sürdürmeye çalışmaktadır. 
 
HEKVA, hali hazırda İstanbul Valiliği Uyuşturucu Mücadele İl Koordinasyon 
Kurulu’nda ve Birleşmiş Milletler ECOSOC’da Özel Danışman statüsünde üye 
olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Türkiye’nin çeşitli illerinden aile odaklı çalışan 
STK’ların bir araya gelerek oluşturduğu sivil toplum kuruluşları Türkiye-Aile 
Platformu’nun (STK-TURAP), Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları 
Platformu’nun (GİKAP) ve Sivil Toplum Kuruluşları Çocuk ve Gençlik 
Platformu’nun (STK-ÇOGEP) da kurucu ve katılımcıları arasında yer almaktadır. 
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İSTANBUL KALKINMA AJANSI (İSTKA) 
 

Türkiye’de faaliyet gösteren 26 Kalkınma Ajansı’ndan biri olan İstanbul 
Kalkınma Ajansı, İstanbul’da ekonomik ve sosyal kalkınma üzerinde etkili olan 
aktörleri bir araya getirmeyi, bölgenin kalkınma potansiyelini ulusal ve küresel 
düzeyde stratejik bir perspektifle ele almayı ve sahip olunan yerel kaynakların 
harekete geçirilmesini temel alan bir yaklaşım benimsemiş olup, faaliyetlerinde 
sürdürülebilir kalkınmada öncü olma ve İstanbul’u bir marka şehre dönüştürme 
hedefi ile hareket etmektedir. 
 
Ajans bu hedefe bağlı olarak; katılımcılığı benimseyerek ortak aklı temsil etmek, 
işbirliği ağlarının merkezinde yer alarak kaynakları İstanbul için ortak değere 
dönüştürme misyonuna sahiptir. 
 
İstanbul’un yerel kalkınmasına dair plan ve stratejilerin geliştirilmesi ve 
bunların hayata geçirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi ve 
desteklenmesi safhalarında Kalkınma Kurulu üyeleri başta olmak üzere 
İstanbul’daki birçok kamu, yerel yönetim, sivil toplum kuruluşu ve üniversiteler 
ile iş birliği içerisinde çalışmalar yürüten Ajans, projelerinde bu kurumların 
görüş ve değerlendirmelerini almakta, bu çalışmalar kapsamında bu kurumları 
zaman zaman bir araya getirmekte, bu kurumların faaliyetlerine katılım 
sağlamakta; gerektiğinde bu faaliyetlere mali ve teknik destekler 
sağlamaktadır. 
 
İstanbul Kalkınma Ajansı, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme 
Yönetmeliğine uygun olarak her sene Bölge Planı önceliklerine göre tasarlanan 
mali destek programları açmakta, kendisine sunulan ve başarılı bulunan proje 
ve faaliyetleri desteklemektedir.  
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1.2. Proje Ortağı 
 
 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 
 

Üniversite; İstanbul’da Osmanlı döneminden kalan beş vakfın vakfiyelerinde 

yazılı eğitim hizmetlerini gerçekleştirmek, değerlerimizi koruyup yaşatarak 

ülkemizin ve insanlığın kültürel mirasına katkıda bulunmak, araştırma ve 

inceleme yoluyla elde edilen sonuçları bilim dünyasıyla ve toplumla paylaşmak 

ve ilgili bölümlerinde yetişecek genç, donanımlı ve uzman teknik elemanlar ile 

vakıfların ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü oluşturmak amaçlarıyla 2010 

yılında kurulmuştur. 

Bünyesinde 7 fakülte, 2 Meslek Yüksekokulu, 1 Enstitü ve 14 Uygulama ve 

Araştırma Merkezini birleştiren Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, ulusal 

ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar ışığında, kültürel ve sosyal açıdan 

donanımlı, geleneksel değerleri çağdaş bilgi ile sentezlemiş ve meslek bilincine 

sahip fertlerin yetişmesine önem veren, öğrencileri, mezunları ve 

mensuplarıyla bütünleşmiş, çalışanlarına değer veren ve onlara değer katan, 

bütün bunların yanı sıra özgün kurumsal yapısı ve uygulamalarıyla eğitim 

dünyasında rekabet etmek yerine kendisine ayrı bir çığır açan; bunun için 

yenilikçi, sağlam bilgiye açık, hak, hakikat ve hakkaniyete bağlı, özgürlükçü, 

akademik bir kurum olmaktır. 

Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Ön lisans Çocuk Gelişimi 

Programı, doğum öncesinden 0-18 yaşlar arasına kadar normal ve farklı gelişim 

özellikleri gösteren, özel gereksinimi olan, korunmaya muhtaç ve hastanede 

yatan çocukların tüm gelişim alanlarını (zihinsel, dil, fiziksel, sosyal ve duygusal 

gelişimler ile öz bakım becerileri) destekleyici programlar geliştirmenin yanında 

çocuğa, aileye, profesyonellere ve topluma hizmet sunan çocuk gelişimcisi 

yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Program bünyesinde çalışan 

akademisyenler hem toplum faydasını hem de öğrencilerinin mesleki gelişimini 

gözeterek çeşitli projeler sürdürmektedir. 
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1.3 Proje Genel Özeti 
 

HEKVA tarafından hayata geçirilen Geleceği Sanatla Kodlama Merkezi Projesi 

(GESKOM), İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) 2018 yılı “Çocuklar ve Gençler Mali 

Destek Programı” kapsamında hibe almaya hak kazanmış bir projedir. Fatih 

Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi proje ortağı olarak yer almıştır.  
 
Geleceği Sanatla Kodlama Merkezi Projesi özel amaçları;  
  
1. İstanbul’da Fatih, Gaziosmanpaşa, Eyüp ve Bağcılar başta olmak üzere 

sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı ailelerin yoğun olarak yaşadığı 
bölgelerdeki çocukların girişimcilik, yenilikçilik, yaratıcılık potansiyellerini 
açığa çıkartacak teknolojik donanımlı bir merkez kurmak,  

2. Bu merkezde; 
a) Duygusal ve analitik zeka özelliklerine göre, eğitimin erken 

dönemlerinden itibaren çocukların ve ailelerin doğru 
yönlendirilmelerine ve çocukların psiko-sosyal gelişimlerine destek 
olmak, 

b) 9-14 yaş çocukların yeni teknolojilere hızlı ve sağlıklı bir şekilde uyum 
sağlayabilmelerine, yenilikçi ve yaratıcı kabiliyetlerini geliştirmeye 
yönelik Bilişim Atölyeleri düzenlemek, 

c) 9-14 yaş arası çocukların duygusal ve sosyal zekalarını geliştirmek, 
farklı bakış açıları edinmelerini ve sosyokültürel gelişimlerini 
desteklemeye yönelik, temelinde ritim, hareket ve konuşma olan ve 
müzik ile hareket pedagojisinin birleştiği Ahenkli Tınılar Müzik 
Atölyeleri düzenlemek, 

3. Çocukların gelişimine yönelik planlanan hizmetleri akademik iş birliği ile 
bilimsel zemine oturan bir model çerçevesinde yürütmek, 

 
olarak belirlenmiştir. 
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GRAFİK:1-2 GESKOM Proje Hedefleri 
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1.4 Yararlanıcılar 

 
Geleceği Sanatla Kodlama Merkezi Projesi kapsamında; “Ahenkli Tınılar Müzik 
Atölyesi” ve “Bilişim Atölyesi” eğitim programlarına katılan 
9-14 yaş grubu 86 çocuk Atölye Eğitimlerini tamamlayarak katılım belgelerini 
almışlardır.  
 
Projenin kapsamındaki diğer yararlanıcı gruplar ise şu şekildedir: 
 

 Atölye programlarına dahil olan çocukların aileleri; 75 aile 

 Atölye çalışmalarının içeriklerinin geliştirilmesi, eğitimlerin verilmesi, 
eğitimlerin ve çocukların gelişimlerini analiz eden akademisyen ve 
eğitmenler; 6  

 Atölye çalışmaları, akran dayanışması, rol model buluşmalarında 
gönüllü olan gençler, stajyer öğretmen adayları, üniversite asistanları; 
15 genç, 

 Atölye çalışmalarına dahil edilen çocukların evdeki kardeşleri, 
okuldaki öğretmenleri ve arkadaşları, 

 HEKVA ve Proje ekibi, 

 Proje kapsamında gerçekleştirilen tadilat, malzeme alımı, eğitim vb. 
satın alınan tedarikçi ve hizmet sağlayıcılar   

 Proje sonuçlarından etkilenen ve hibe fon kaynaklı projeler üretmek 
isteyen diğer STK’lar.  
 

2. TEMEL FAALİYETLER 
 
2.1. Geleceği Sanatla Kodlama Merkezi-GESKOM Tadilatı ve Tefrişatı 

Projenin ana hedeflerinden biri; teknoloji ve kültür odaklı yeni bir merkez 

kurulması ve İstanbul da sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı durumda 

bulunan ailelerin yoğun olarak yaşadığı ilçelerdeki çocukların, bu merkezden 

yararlanabilmesi olarak tespit edilmiştir. 

 

Merkez için proje hazırlık aşamasından itibaren uygun mekanların tespitine 

yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda 2015 İSTKA desteği ile 

Gaziosmanpaşa’da kurulan HEKVA Mutfak Atölyesi binasında mevcut iki  
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bağımsız bölüm, HEKVA Hayırseveri tarafından “Geleceği Sanatla Kodlama 

Merkezi Projesinde” Bilişim Atölyesi ve Ahenkli Tınılar Müzik Atölyesi 

Eğitimlerinde kullanılmak üzere Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfına tahsis 

edilmiştir. 

 

Tahsis edilen bu mekanların proje eğitimlerine uygun olarak düzenlenebilmesi 

amacıyla mimarlık ve inşaat firmaları ile görüşmeler gerçekleştirilmiş, doğrudan 

satın alma yöntemiyle hazırlatılan mimari projelere bağlı kalınarak, Binanın 

tadilatı ve tefrişatı, açık ihale sonrasında tamamlanmıştır.  

 

GESKOM-Geleceği Sanatla Kodlama Merkezi 2019 Ağustos ayı itibariyle tam 

olarak faaliyete geçmiştir. Projede; Bilişim ve Ahenkli Tınılar Müzik Atölyesi 

eğitim programları ile belirlenmiş diğer hizmetlerin öngörülen zaman 

planlamasına uygun olarak yürütülebilmesi için; 2015 İSTKA desteği ile 

yapılandırılmış olan KAREM-Kariyer Rehberlik ve Eğitim Merkezi, ara süreçte 

aktif olarak kullanılmıştır.  

 
2.2. Çocuklara Yönelik Atölye Çalışmaları 

 

Başvuru aşamasında, projenin 6. Ayından itibaren proje sonuna kadar, HEKVA 

bünyesinde yeni kurulacak Geleceği Sanatla Kodlama Merkezinde çocuklara 

yönelik atölye çalışmaları yürütülmesi planlanmış ve toplamda 75 çocuk 

hedeflenmiştir. Dört grup halinde planlanan eğitim programlarına Nisan 2019 

tarihi itibariyle başlanılmıştır. Ahenkli Tınılar Müzik Atölyesi ve Bilişim 

Atölyelerinde eğitim alacak öğrencilerin seçiminde; FSMVÜ eğitmenleri ve 

projede görevli psikologdan oluşan bir Değerlendirme Komisyonu görev 

yapmıştır. 

 

Programa dahil edilecek çocukları belirlerken objektif bir şekilde 

değerlendirmek için yalnızca akademik başarıya odaklanmanın yetersiz bir 

ölçüt olacağı göz önünde bulundurulmuştur. Bilindiği üzere; akademik 

başarının göstergesi olarak bakılabilecek okul başarısı, ders notlarını  
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etkileyebilecek çevresel, psikolojik ve sosyal etkenlere açık olduğundan, aday 

seçiminde yetersiz bir kriterdir.  Nitekim, çalışmalara katılan çocukların 

okuldaki akademik performansları çok farklı aralıklarda olmuş, atölye 

çalışmalarındaki performansları ile doğru orantı göstermemiştir. Bu çerçevede 

GESKOM Atölyeleri hizmetlerinden yararlandırılacak 9-14 yaş grubu arası 150 

öğrenciye “Çoklu Zeka Alanları Değerlendirme Ölçeği” uygulanmış ve 

değerlendirme sonuçlarına göre belirlenen çocuklar, Atölye Programlarına 

dahil edilmiştir.  

 

Atölye programlarının başlangıcından önce öğrenci velileri ile projenin asıl 

kahramanları öğrencilerin devamlılıkları ve motivasyonlarına yönelik 

farkındalık yaratmak amacı ile düzenli olarak “Bilgilendirme Toplantıları” 

gerçekleştirilmiş ve projenin başarıyla sürdürülmesinde velilerin katkıları 

sağlanmıştır.  

 

Ayrıca 18 ay süren proje sürecinde velilerin ve eğitimlerini tamamlayan 

öğrencilerin süreçten uzaklaşmaması amacıyla öğrenci velileri ile birer “Katılım 

Sözleşmesi” imzalanmıştır. 

 

GESKOM projesi kapsamında 86 ÖĞRENCİ eğitimlere tam katılım sağlayarak, 

Atölye hizmetlerinden faydalanmıştır. 

 

Projemizde hedef grup olarak tespit edilen 9-

14 yaş öğrencilere yönelik düzenlenen atölye 

programları, öğrencilerin hafta içi okul 

devamlılıkları nedeniyle, hafta sonları, 

Cumartesi Pazar olmak üzere 2 gün olarak 

gerçekleştirilmiştir. 2019 yaz dönemindeki 

gruplarda ise program hafta içi uygulanmıştır. 
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GRAFİK:3 GESKOM  Öğrenci Yaş Dağılımı 

Toplamda 4 farklı eğitim döneminde eğitimler gerçekleştirilmiştir. 1, 2. ve 3. 

dönem eğitimler 2’şer şubeye ayrılarak toplam 6 grup halinde verilmiştir. 

Dönem eğitimi ise tek grup halinde yoğunlaştırılmış programla verilmiştir. 

Kapanış Grubu eğitimleri dâhil Proje kapsamında toplam 568 SAAT eğitim 

gerçekleştirilmiştir. 

 

1. Grup Bilişim ve Ahenkli Tınılar Müzik Atölyesi; 06 Nisan-25 Mayıs 2019 

tarihleri arasında Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere, 10.00-17.00 saatleri 

arasında toplam 12 gün eğitim verilmiştir. 1. Grup eğitim programları için 9-14 

yaş grubuna dâhil 46 çocuğa “Çoklu Zeka Alanları Değerlendirme Ölçeği” testi 

uygulanmış, değerlendirmeler sonucunda 24 öğrenci Geleceği Sanatla Kodlama 

Merkezi hizmetlerinden yararlandırılmıştır.  
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2. Grup Bilişim ve Ahenkli Tınılar Müzik Atölyesi; 18 Haziran-5 Temmuz 2019 

tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Okulların tatil dönemi olması sebebiyle, 

yaz okulu yaklaşımı ile hafta içi 4 gün 10.00-17.00 saatleri arasında toplam 12 

gün eğitim verilmiştir. 2. Grup eğitim programları için 9-14 yaş grubuna dâhil 

36 çocuğa “Çoklu Zeka Alanları Değerlendirme Ölçeği” testi uygulamış, 

değerlendirmeler sonucunda 23 öğrenci Geleceği Sanatla Kodlama Merkezi 

hizmetlerinden yararlandırılmıştır.  

 

3. Grup Bilişim ve Ahenkli Tınılar Müzik Atölyesi; 5 Ekim-10 Kasım 2019 

tarihleri arasında Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere, 10.00-17.00 saatleri 

arasında toplam 12 gün eğitim verildi. 3. Grup eğitim programları için 9-14 yaş 

grubuna dâhil 52 çocuğa “Çoklu Zeka Alanları Değerlendirme Ölçeği” testi 

uygulanmış, değerlendirmeler sonucunda 29 öğrenci Geleceği Sanatla Kodlama 

Merkezi hizmetlerinden yararlandırılmıştır.  

 

4.Grup Bilişim ve Ahenkli Tınılar Müzik Atölyesi; 21 Aralık 2019-1 Şubat 2020 

tarihleri arasında okulların katılmayı zorunlu tuttukları kurs programları 

nedeniyle, hafta sonu sadece Cumartesi günü eğitmenler tarafından 

oluşturulan program, öğle arası ve çıkış saatlerinde değişiklik yapılarak 

yoğunlaştırılmış program halinde uygulanmıştır.  4. Grup eğitim programları 

için 9-14 yaş grubuna dâhil 16 çocuğa “Çoklu Zeka Alanları Değerlendirme 

Ölçeği” testi uygulanmış, değerlendirmeler sonucunda 10 öğrenci eğitime dahil 

edilmiştir. 

 

Kapanış Etkinlik Grubu: GESKOM Atölyeleri 

eğitim programı çerçevesinde eğitimleri 

katılan ve başarı ile tamamlayan öğrenciler 

için; öğrendiklerini paylaşabilmek ve 

kendilerini topluluk önünde ifade edebilme 

yetilerini güçlendirmek amacıyla iki ayrı 

kapanış etkinlik grubu oluşturulmuştur.   
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 Bilişim Atölyesi Proje Kapanış Etkinliği Grubu; Bilişim Atölyesi eğitmenleri 

tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, eğitimlere katılan ve 

“proje” çalışmalarına istekli, başarılı öğrenciler arasından 24 öğrenci proje 

kapanış etkinlik grubuna seçilmiştir.  

 Ahenkli Tınılar Müzik Atölyesi Proje Kapanış Etkinliği Grubu; Orff-

Schulwerk eğitimlerine katılan GESKOM öğrencileri arasından 

F.S.M.V. Üniversitesi eğitmenleri tarafından yapılan değerlendirmeler 

sonucunda, 26 öğrenci proje kapanış etkinlik grubuna seçilmiştir. 

 Kapanış Etkinliği Bilişim ve Ahenkli Tınılar Müzik Atölyeleri öğrencileri, Proje 

ve Sahne Gösterileri için, 40 saat eğitim almışlardır. 
 

2.3. Ahenkli Tınılar Müzik Atölyesi 

 

Sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı çocukların kendilerini ifade etmenin farklı 

yollarını keşfetmeleri, iletişim becerilerinin arttırılması, sosyal beceri 

kazanması, yaratıcılıklarının desteklenmesi, iş birliği halinde çalışma becerisi 

kazanmaları gibi psiko-sosyal yetilerinin eğlenerek geliştirilmesi için Orff 

Schulwerk tekniği ile geliştirilmiş Ahenkli Tınılar Müzik Atölyesi çalışması 

yapılmıştır.  

 

Orff Schulwerk yöntemi; hareket eden, dans eden, müzik yapan insanın iç 

dinamizmini, yaratıcı kişiliğini, bireysel anlatım biçimlerini ortaya çıkaran, tüm  
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duyular tarafından algılanan etkinlikleri içermektedir. Bunun yanı sıra 

geleneksel yöntemlerden ayrılarak çocukta var olan müzik potansiyelini, 

keşfederek, oyun oynayarak, deneme ve yanılma yoluyla geliştirilebildiği 

öğrenme ortamları sunan bir yaklaşımdır. 

 

Proje kapsamında Ahenkli Tınılar Müzik Atölyesi müfredatı olarak, Fatih Sultan 

Mehmet Vakıf Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğretim üyeleri tarafından, 

Orff Schulwerk tekniği ile geliştirilmiş eğitim modeli baz alınmıştır. 

 

12 ayrı oturumdan oluşan bu modelin uygulama başlıkları şunlardır: 

 

1. Oturum Ben Kimim? 

2. Oturum Empati Nedir? 

3. Oturum Ben Dili ile İfade Yolları 

4. Oturum Duygularımın Farkındayım 

5. Oturum Duygularımı İfade Edebilirim 

6. Oturum Öfke ile Baş edebilirim 

7. Oturum Stres ile Başa Çıkabilirim 

8. Oturum Kendimi Denetleyebilirim 

9. Oturum Başkaları ile İletişim İçinde Olabilirim 

10. Oturum Problemlerimi Çözebilirim 

11. Oturum Kendimi Harekete Geçirebilirim 

12. Oturum Yolculuk Serüveni 

 

 

GESKOM projesi kapsamında her oturum üçer saatlik olup, toplam 36 saatlik 

bir müfredat uygulanmıştır. 86 çocuk, eğitim programını tamamlamış ve 

toplamda 284 saat eğitim almıştır.  
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Proje ortağı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyelerinden 2 

eğitmen eşliğinde gerçekleştirilen atölye çalışmalarına FSMV Üniversitesi 

Çocuk Gelişimi Bölümünden 4 stajyer de destek vermiştir.  

 

Ayrıca söz konusu stajyerlerin müzik atölyesinde gerçekleştirilen uygulamalı 

eğitimlerle “eğitici eğitimi” kategorisinde gelişimleri de desteklenmiştir.  

 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Akademik kadrosu tarafından Ahenkli 

Tınılar Müzik Atölyesine dâhil edilen tüm çocukların eğitim öncesi, süreci ve 

sonucunda olmak üzere gelişim seviyeleri bilimsel verilere dayandırılan 

metotlarla takip edilmiştir. 

 

Bu değerlendirmelere göre eğitmenler tarafından tespit edilen çocuklara, 

ihtiyaçları doğrultusunda rehberlik ve psiko-sosyal destekler de verilmiştir.  
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2.4. Bilişim Atölyesi 

 

Geleceği Sanatla Kodlama Merkezi Projesi Bilişim Atölyesi eğitim programları 

kapsamında 9-14 yaş grubu çocukların yeni teknolojilere hızlı ve sağlıklı bir 

şekilde uyum sağlayabilmeleri, yenilikçi ve yaratıcı kabiliyetlerini geliştirmek 

amacıyla eğitim programları hazırlanmıştır. Bilişim Atölyesi eğitimleri Lego 

Robotik ve Kodlama olmak üzere 2 ana grup halinde verilmiştir. 

 

Lego Robotik kapsamında; 9-14 yaş aralığında oldukları dikkate alınarak, çabuk 

sıkılmamaları ve eğlenirken öğrenebilmeleri için ilk basamak olarak Lego 

mindstron, 3D ve Snap ile elektronik devre tasarımları da bu eğitimin alt 

modülleri olarak tercih edilmiştir. 

 
- Lego Mindstorm ile yapılan uygulamalar aşağıdaki gibidir: 

o Temel Araba Yapımı: Lego parçaları ile motor parçalarını bir 
araya getirerek mekanik tasarım gerçekleştirilmiştir. Bu 
motorlara hareket emri veren bloklar kullanarak, araba düz 
bir hatta hareket ettirilmiş, oluşturulan labirentte araba 
hareket ettirilerek dönüş blokları çalışılmıştır. 

o Midium ( Orta ) Motor Uygulaması: Arabanın önüne bir kol 
tasarlanarak, düz hattın sonundaki bir parçayı alıp, başlangıç 
noktasına geri dönmesini sağlayacak mantık dizisi 
oluşturulmuştur. 



 

 
 

18 

 

 
o Touch Sensor (Temas Anahtarı) : Temas anahtarının 

herhangi bir yüzeye teması ile istenilen kod satırını aktif etme 
becerisi kazandırılmıştır.  

o Ultrasonic Sensor (Ses ile Mesafe Ölçme): Temassız olarak 
belirledikleri mesafeden, istenilen kod satırını aktif etme 
becerisi kazandırılmıştır. 

o Colour Sensor Renk Sensörü): Renk sensörünün çalışma 
biçimi anlatılarak veya kalıbı ile, algoritma oluşturma becerisi 
kazandırılmıştır. Aynı zamanda kullanılan sensörler ile robotik 
bir yapıya bilgi girişi ve bu bilginin nasıl işlendiği, oyun ile 
kavratılmaya çalışılmıştır. 

 
3D yazıcı ile tasarım uygulamaları yaptırılmıştır. Tasarım yapılırken geometrik 
şekillerden nasıl faydalanılacağı ve nasıl değiştirilebilecekleri becerisi 
kazandırılmıştır. Bilgisayar ekranındaki ölçüler ile gerçek ölçülerin 
uygunluğunun farkındalığı oluşturulmuş, tasarımın 3D yazıcıda basılması ile 
yazıcıyı kullanma becerisi kazandırılmıştır.  

 
Snap ile elektronik devre tasarımı, Lego-Robotik eğitim programının üçüncü 
basamağını oluşturmaktadır. Bu basamakta önce elektronik devre elemanları 
tanıtılmış, ilk basamakta kullandıkları mantık öğelerini (ve/veya ) elektrik 
devreleri ile tasarlamışlardır. Sonrasında sıvı seviye, hırsız alarm, çeşitli ses 
devreleri ve radyo devresi kurarak çalıştırmışlardır. Bu yolla elektronik devre 
özellikleri ile ses ve ışık seviyelerinin nasıl değişeceği becerileri kazandırılmıştır. 
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Kodlama eğitiminde; devre tasarlama ve kod yazma aşamasında Arduino 
eğitim modülü uygulanmıştır. Bu basamakta elektronik devre tasarımı ve bu 
devreyi yazılan kod ile çalıştırma becerisi kazandırılmıştır. Kod yazımında, ilk 
basamakta kullanılan mantık öğelerini orta seviye kod dilindeki karşılıklarını 
öğrenerek, İki yazım dili arasında farkları kavrama becerisi kazandırılmıştır.  
 

GESKOM projesi kapsamında her oturum 3 er saatlik olup, toplam 36 saatlik bir 

müfredat uygulanmıştır. 86 çocuk eğitim programını tamamlamış ve toplamda 

284 saat Lego-Robotik ve Kodlama eğitimi almışlardır.  
Bilişim Atölyesi öğrencilerinin hem sürdürülebilirlik sürecinde hem de aldıkları 
eğitimleri daha üst seviyelere taşıyabilmelerine imkân tanımak amacıyla 
öğrencilerin gelişim seviyeleri, yetkinlikleri eğitmenler tarafından yapılan 
değerlendirmeler ile takip edilmiştir. 
 

2.5. Çocuklara ve Ailelerine Yönelik Psiko-Sosyal Destekler 

 

GESKOM projesine dahil edilen çocuklar ve aileleri proje hizmetleri arasında yer 

alan psiko-sosyal desteklerden de yararlandırılmıştır. 

 

GESKOM Projesinde eğitim programlarına dahil edilen çocukların 

çoğunluğunun dezavantajlı ailelere mensup olmaları sebebiyle atölye eğitimleri 

süresince öğrencilere ulaşım ve öğle yemeği hizmeti sağlanmıştır.  

 
2.6. Çocuklara Yönelik Psiko-Sosyal Destekler 

 

 Psikolojik Terapiler: Proje kapsamında, programa dâhil edilen tüm 

çocuklar ile en az iki seans bireysel görüşme gerçekleştirilmiştir. 

Çocukların, gelişim ihtiyaçları ve hayatlarında maruz kaldıkları 

sorunları tespit etmek üzere her ebeveyn ile de en az iki bireysel 

görüşme yapılmıştır.  Görüşmelere, önce ebeveynler ile başlanarak 

evin genel durumu ile ilgili bilgi edinilmiştir.  
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Ebeveynler ile yapılan bireysel görüşmeler ışığında ortaya çıkan konu 

başlıkları göz önünde bulundurularak, bir sonraki basamakta çocuklar 

ile bireysel görüşmeler yapılmıştır. Desteğe ihtiyaç duyulan sorunlar 

tanımlandıktan sonra, çözüme yönelik hedefler belirlenerek aile 

üyeleri ile görüşmeler devam ettirilmiştir.  

 Etüt – Ders Takviyeleri: Projeye dahil olan çocuklar HEKVA tarafından 

sürdürülmekte olan ders takviye programlarına ihtiyaçları kapsamında 

dahil edilmiştir. 

 Akran Dayanışma Desteği: Proje faaliyetleri arasında yer alan akran 

dayanışma çalışmaları kapsamında, Kodlama ve Robotik Kulübünün 

kurucularından Pertevniyel Lisesi 9. Sınıf öğrencisi Yusuf Altıntaş 

konuk edilmiştir. Voltran adını verdikleri takımları ile 2017 yılından 

itibaren çeşitli yarışmalara katılmışlar ve son olarak 2019 Nisan ayında 

Houston’da gerçekleştirilen FIRST Robotics Competation yarışmasına 

Türkiye’yi temsilen katılan takımların arasında yer almışlardır. Başarılı 

ve güzel bir örnek olan Yusuf Altıntaş düzenlenen rol model 

toplantısında, robotik ve kodlama alanında kendi hikâyesini paylaşmış 

ve GESKOM öğrencilerinin merak ettikleri soruları yanıtlamıştır.    

 Bilim-Sanat-Sosyal Etkinliklerine Katılım: Projeye dahil edilen 

çocukların vizyon kazanmaları ve projede elde ettikleri gelişimleri 

desteklemek amacıyla çeşitli bilim-sanat ve sosyal etkinliklere 

katılımları sağlanmıştır. 
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Bu kapsamda GESKOM Bilişim ve Ahenkli Tınılar Müzik Atölyesi 

öğrencileri, Sabancı Üniversitesinde 6.sı düzenlenen ve “Bilim Elçileri 

Zirvesine” proje yürütme ekibi ve Bilişim Atölyesi Eğitmenleri ile 

katılmışlardır. 

 

Dünya çapında, çeşitli başarılara imza atmış, Türkiye’de devlet 

okullarından mezun olmuş bilim insanlarımızı ülkemize ve dünyaya 

tanıtmak, bilimi yaygınlaştırmak ve teşvik etmek amacıyla düzenlenen 

Bilim Elçileri Zirvesi’ne, Almanya, Amerika, Avustralya, Fransa, 

Hollanda, İngiltere, İsviçre, Japonya, Kanada, Güney Kore ve Singapur 

gibi birçok ülkeden dünyaca ünlü bilim insanları da konuk olmuştur. 

 

Bilime yönelmek isteyen gençlerin ve ilgili akademisyenlerin bir araya 

geldiği bu zirve, GESKOM öğrencilerinde geleceklerine yönelik 

hayallerini yeniden gözden geçirmek için farkındalık yaratmıştır. 

Zirveye iştirak eden orta öğretim seviyesindeki GESKOM katılımcıları 

bu etkinlik ile hem bir Üniversite kampüsünü ilk defa tanıma fırsatını 

bulmuşlar hem de uluslararası akademik bir etkinliği deneyimleme 

imkanından yararlanmışlardır. 

 

 Rol-Model Buluşmaları: Geleceği Sanatla Kodlama Merkezi Rol-Model 

buluşmaları kapsamında, Bilişim Atölyesi ve Ahenkli Tınılar Müzik 

Atölyesinde eğitim alan öğrencilerden 50 kişilik bir grup, Fatih Sultan 

Mehmet Vakıf Üniversitesi Haliç kampüsünü ziyaret etmişlerdir. 

Ziyaretleri sırasında öğrenciler ilk olarak Oyun Çalışmaları Grubu OÇA 

“Kayıktaki Çocuk” hikayesi ile hikaye anlatıcılığı uygulamalı seminerine 

katılmışlar ve origami tekniği ile kayık yapmışlardır.  
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OÇA Dünya Çocuk Hakları günü ile ilgili olarak “Çocuk Hakları Günü Ne 

Demek?”, “Çocuklar Hangi Haklara Sahipler?” gibi konularda çocukları 

bilgilendirmişlerdir. Ziyaretlerinin devamında öğrenciler, Fatih Sultan 

Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendislikleri ziyaret ederek öğretim 

üyelerinden birimlerinin tanıtımlarını dinlemiş ve merak ettikleri 

soruların cevaplarını alma imkanı bulmuşlardır. Ziyaretlerinin son 

duraklarında; FSMV Üniversitesi’nin İSTKA projesi olan Alüminyum 

Test Eğitim ve Araştırma Merkezi’ni (ALUTEAMN) ve FSMV Meslek 

Yüksek Okulunu ziyaret etmişlerdir. Sivil Havacılık, Adalet ve Çocuk 

Gelişimi Bölümleri hakkında bilgiler almış ve Sivil Havacılık Mock Up 

bölümü atölyesinde ilk kez gerçek uçak koltuklarına oturma imkanı 

bulmuşlardır.  

 
 
 

2.7. Ailelere Yönelik Psiko-Sosyal Destekler Psikolojik Terapiler: 
 
Geleceği Sanatla Kodlama Merkezi Projesi kapsamında faaliyetlere dâhil edilen 
çocukların aileleri de psikolojik destek çalışmalarından faydalandırılmıştır. 
Hedef grup olarak tespit edilen sosyal ve ekonomik olarak dezavantajlı aileler, 
birçok zorlukla birden mücadele etmektedirler. İşsizlik; çalışmayı imkânsız kılan  
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hastalıklar, sakatlıklar; sosyal destek ağı olarak nitelendirdiğimiz geniş aile, 
komşular, arkadaş çevresi gibi kaynaklardan yoksunluk, bu kaynaklardaki 
yetersizlik; bağımlılıklar başlıca zorluklar olarak karşımıza çıkmakta ve bazı 
durumlarda aile birliğinin dağılması ile sonuçlanmaktadır. 
 
Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri ile ebeveynlerin yaşamın zorlayıcı 
yönleri ile etkin bir şekilde başa çıkabilmelerine destek olabilmek, stresin 
olumsuz etkilerine karşı dirençlerini artırmalarına yardım ederek çocuklarıyla 
sağlıklı iletişim kurmanın önünü açmak hedeflenmiştir. 
Aile bir bütün olarak ele alındığında hem ebeveynler hem de çocuklarla birlikte 
çalışarak ihtiyaçlara yaklaşıldığında sonuç daha olumlu, etkileri daha uzun 
ömürlü olmakta, kazanılan beceriler bir hayat boyu etkilerini sürdürmektedir. 
 
Bu yüzden, projede sadece çocuklara odaklanmak yerine, tüm aileyi sürece 
dâhil ederek, psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti desteği ile öğrenilen 
bilgi ve becerilerin etki alanını ve kalıcılığını arttırmak hedeflenmiştir. 
 
Proje kapsamında verilen Psikolojik Danışmanlık hizmeti için veliler ve çocukları 
ile en az ikişer görüşme yapılmıştır. Görüşmelere veliler ile başlanarak, aile 
hikâyesine birlikte bakılmış ve ailenin psikolojik danışmanlık desteğine ihtiyaç 
duyduğu konular tespit edilmiştir. Çocuklarla yapılan görüşmelerde ise velilerle 
yapılan görüşmede belirlenen konulara daha da açıklık kazandırılmış ve bütün 
ailenin psikolojik danışmanlık sürecine dâhil edilmesine önemli katkılar 
sağlanmıştır.  
 
Ailenin Psikolojik Danışmanlık sürecine bir bütün olarak katılmasının başka bir 
avantajı da ebeveynlerin, çocuklarının atölyelerde yaptıkları çalışmalar ile ilgili 
daha kapsamlı bir fikir edinmiş olmalarıdır. Çocuklarının, kendini daha iyi ifade 
etmek üzere yaptıkları atölye çalışmalarındaki becerilerini evde kullanmaya 
başladıklarını, yapılan görüşmelerimiz sırasında fark eden veliler olmuştur. Bu 
veliler, daha önce aynı durumda çocuklarının kullandığı ağlama, ısrar etme, 
küsme, bağırma gibi sağlıksız iletişim yöntemlerini örnek vermiş, atölye 
çalışmaları başladığından beri bu sağlıksız iletişim yöntemini daha az 
gözlemlediklerini, çocuklarının ihtiyaçlarını anlatmak için kelimeleri kullanmaya 
daha çok çabaladıklarını ifade etmişlerdir. 
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Bu noktada, velilerin çocuklarıyla iletişimlerine bakılarak, onların da sağlıklı bir 
iletişim ile diyaloğu sürdürebiliyor olmaları için görüşmelerde gerekli başlıklara 
temas edilmiştir. İletişim hiçbir zaman tek taraflı olamadığı için, sağlıklı iletişim 
becerileri ancak karşılıklı olduğu zaman pekiştirilebilir ve kalıcı olmaktadır. 
Çalışmamız süresince, ebeveynlerin sağlıklı iletişim kurma konusunda model 
olabildiği, çocuğun yeni öğrendiği kendini ifade becerilerini kullanmasına 
destek vererek teşvik edebildiği ailelerimizde çok olumlu geri dönüşler 
alınmıştır. 

 

Proje süresince; 159 Kişi bireysel psikolojik danışmanlık, 107 kişi aile 

danışmanlığı, 24 kişi Eğitsel danışmanlık hizmetlerinden yararlandırılmıştır. 

 

 

 

GRAFİK 4: – Psikolojik Danışmanlık Hizmet Başlıkları 
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GRAFİK 5:-Danışılan Sorunlara Göre Dağılım 

 

 

Bu kapsamda görüşülen aileler arasında paylaşılan ve destek istenen konular 

geniş bir spektruma yayılmaktadır. Aile içi iletişimin iyi düzeyde olduğu aileler, 

parçalanmış- tek ebeveynli aileler, aile içi şiddetin görüldüğü aileler, bir ya da 

birden fazla aile üyesinin sağlık sorunları nedeniyle sürekli bakıma ihtiyaç 

duyduğu aileler gibi, farklı ihtiyaç grubundaki aileler ile çalışılmıştır. 

 

Görüşme sıklığı, üzerinde çalışılan konunun ve danışanın ihtiyacına göre 

belirlenmekte olup, koşulların elvermesi halinde ailenin diğer üyeleri de sürece 

dâhil edilerek bütüncül bir şekilde sorunlara yaklaşılmıştır. 

 

Projenin tamamında 89 ebeveyn, 89 çocuk olmak üzere toplam 

178 kişi Psikolojik danışmanlık hizmetlerinden yararlandırılmıştır. Psikolojik 

Danışmanlık Hizmetleri kapsamında toplam 501 görüşme gerçekleştirilmiştir. 
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 Annelere yönelik gelişim seminerleri:  

 

Annelerin gelişimi ev ortamında çocukların gelişimini direkt 

etkilemektedir. Bu nedenle proje süresince kadınlara yönelik aile için 

sağlık, iletişim, çocuk ile ilişkilerde oyunun önemi dikkate alınarak ve 

farkındalık oluşturmak amacıyla: Affetme, Mutluluk terapileri gibi 

başlıkları kapsayan 11 farklı seminer gerçekleştirilmiştir. Seminerlere 

toplumun farklı kesimlerinden 224 katılımcı iştirak etmiştir.    

 

 

 Ayni ve nakdi destekler: HEKVA’nın kuruluş misyonu ve çalışma 

başlıkları içerisinde yer alan dezavantajlı ailelere yönelik aylık ayni ve 

nakdi yardımlar ile Aşevi hizmetlerinden, GESKOM projesine dahil olan 

çocukların aileleri de yararlandırılmıştır. Bu kapsamda mevcut 

desteklerden yararlanabilmeleri için HEKVA tarafından oluşturularak 

uygulanmakta olan değerlendirme kriterleri çerçevesinde ailelerin 

ihtiyaçları tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 

HEKVA proje sürecinde aşevi hizmetlerinden ve aylık ayni ve nakdi 

yardımlarından toplam 5 aile ve 22 kişi desteklenmeye başlanmıştır. 
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3. TANITIM VE GÖRÜNÜRLÜK 

Proje başlangıcından itibaren, İSTKA ve Kalkınma Bakanlığı’nın desteğini 

görünür kılmak amacıyla görünürlük ve tanıtım faaliyetleri sürdürülmüştür. 

Duyurular, makaleler hazırlanmış HEKVA web sayfasında ve yazılı-görsel 

medyada paylaşılarak kamuoyunda bilinirliği hedeflenmiştir. 

 

Proje kapsamında hedef gruplara ulaşabilmek amacıyla afiş ve el ilanları 

hazırlanmıştır. Projenin eğitim programları öncesinde gerek afişler gerekse el 

ilanları muhtarlıklar, Eğitim Merkezleri olmak üzere Fatih, Bağcılar, 

Gaziosmanpaşa ve Eyüp bölgelerinde dağıtılmıştır.  

 

Proje süresince hazırlanan tüm belgelerde kullanılmak için, görünürlük 

kurallarına uygun olarak projeye özel logo hazırlatılmıştır. Proje dosyalama 

sistemi oluşturulmuş, görünürlük çalışmaları kapsamında levhalar, roll-upl’lar, 

flamalar hazırlatılarak proje tamamlanıncaya kadar tüm mecralarda kullanımı 

sağlanmıştır. 

 

Ayrıca proje hedef kitlesine maksimum düzeyde ulaşmak ve proje 

görünürlüğünü artırmak için, başlangıçtan itibaren, Instagram, Twitter ve 

Facebook hesapları açılmış ve hesaplar aktif olarak kullanılmıştır. 

Görünürlük ve tanıtım faaliyetlerine ait yapılan diğer bazı çalışmalar ise şu 

şekildedir: 

 FSMV Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulu tarafından Geleceği 

Sanatla Kodlama Merkezi Projesinin ve hikâyelerinin anlatıldığı bir 

röportaj gerçekleştirilmiştir. 

 hekva.org.tr web sayfamızda projeler başlığımızın altında Geleceği 

Sanatla Kodlama Merkezi Projesine ilişkin bir bölüm oluşturulmuştur. 

Proje bilgileri, ihale duyuruları, ihale sonuç duyuruları v.b. çalışmalar 

web sayfasından düzenli olarak paylaşılmıştır.   
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http://www.hekva.org.tr/projeler-gelecegi-sanatla-kodlama-

merkezi-projesi/  

 Geleceği Sanatla Kodlama Merkezi Projesinin amaçlarını, 

hedeflerini, çalışmaların anlatıldığı kısa bir proje filmi 

hazırlatılmıştır. Projenin eğitim hizmetlerinin başlamasını takiben 

gerçekleştirilen tüm toplantılarda ve atölye eğitimlerinde 

kullanılmaya başlayan “proje filmi” ayrıca HEKVA web sayfasında da 

yayınlanmaya başlamıştır http://www.hekva.org.tr/video/geskom-

teaser-film/  

Raporlama çalışmalarına yönelik ise; 

 Proje faaliyetleri, çocuklar üzerindeki etkileri ve analiz 

çalışmalarının sonuçlarının yer aldığı Proje Sonuç Raporu 

hazırlanmıştır. Raporun baskısı yapılmış olup, dijital olarak da çeşitli 

STK'lara, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başta olmak üzere 

ilgili kamu kurumları temsilcilerine gönderilmiştir. 

 Proje süresince proje ekibi yapmış olduğu düzenli toplantılar ile 

proje faaliyetlerinin doğru ve zamanında yürütülmesini temin 

etmiştir. Proje ekibi tarafından ilerleme raporları hazırlanmış. İSTKA 

ile ilişkilerin takibi, İSTKA proje uygulama prosedürleri çerçevesinde 

İlerleme Beyan Raporları, Ara Mali ve Teknik Raporları ve Nihai Mali 

ve Teknik Raporlara yönelik tüm çalışmalar yürütülmüştür. 

 Proje kapsamında akademik verilere yönelik analiz ve 

değerlendirme çalışmaları Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 

akademisyenleri tarafından desteklenmiştir. 

 Gelecekte yapılacak proje ve etkinliklere örnek olması açısından 

proje süresince oluşturulan tüm kayıtlar; toplantı tutanakları, iş 

planları, yazışmalar, sözleşmeler, sponsorlar, haberler, ilanlar, 

resimler, raporlar vb. dosyalanarak, proje merkezinde ve vakıf 

bünyesinde arşivlenmiştir. 

 

http://www.hekva.org.tr/projeler-gelecegi-sanatla-kodlama-merkezi-projesi/
http://www.hekva.org.tr/projeler-gelecegi-sanatla-kodlama-merkezi-projesi/
http://www.hekva.org.tr/video/geskom-teaser-film/
http://www.hekva.org.tr/video/geskom-teaser-film/
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4. PROJE KAPANIŞ ETKİNLİĞİ 

 

Geleceği Sanatla Kodlama Merkezi Projesinin 17.ayında Bilişim ve Müzik 

Atölyeleri eğitim programlarına katılan çocukların proje süresince aldıkları 

eğitimlerde öğrendiklerini, ürettiklerini, performanslarını sergiledikleri, 

sertifikalarının verildiği bir “kapanış etkinliği” düzenlenmiştir. Kapanış etkinliği, 

proje ortağımız Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Kampüsü “Haliç 

Konferans Salonunda” gerçekleştirilmiştir.  

 

GESKOM Bilişim ve Ahenkli Tınılar Müzik Atölyelerinde eğitimlere katılarak 

tamamlayan öğrenciler arasından Atölye Eğitmenleri tarafından 

değerlendirilerek toplamda 50 öğrenci “KAPANIŞ ETKİNLİĞİ PROJE” grubuna 

dâhil edilmiştir. 21 Aralık 2019 tarihi itibariyle başlatılan Kapanış Etkinliği Proje 

Grubu çalışmaları 16 Şubat 2020 tarihinde tamamlanmıştır. Bu çalışmalar 4. 

Grup Eğitim programı ile eş zamanlı olarak yürütülmüştür. Kapanış Etkinliği için 

Proje Grubu öğrencileri toplam 40 saat eğitim almışlardır. 

 

Kapanış Etkinliği Bilişim Atölyesi Proje öğrencileri eğitim programında ilk 

olarak “teknolojik projelerin hazırlanma aşamaları” öğrenmişlerdir. 

 Proje nedir? 

 Nasıl İnşa Edilir? 

 Proje Sunumunda Yapılması Gerekenler 

 Proje Sunumunda Kullanılan Görsellerin Hazırlanma Aşamaları 

 Proje Gruplarının Oluşturulması 

 Proje Maketlerinin Hazırlığının yapılması 

 Gerekli Yazılımların Hazırlanması 

 Sunum Görsellerinin Hazırlanması 
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Aşamalarla birlikte Kapanış Etkinliği Proje Grubu, kendi içinde 7 ayrı grup 

oluşturarak, Ardunio, IV4 ve Snap kullanarak hazırlayacakları projelerini 

netleştirmişlerdir.  

 

Bilişim Grubu öğrencileri;   

 ARDUNIO : Akıllı Saksı, Balık Yemleme Makinası, Akıllı Ev 

 IV3  : Renk Fabrikası, Robot Kolu (Yumurta Taşıma), 
Koruyucu Bileklik, Ultrasonic Ses (Görme Engeliler İçin ) 

 SNAP  : Radyo, Hırsız Alarmı 

başlıklı projeleri hazırlayarak kapanış etkinliğinde katılımcılarla paylaşmışlardır. 
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Kapanış Etkinliği Ahenkli Tınılar Müzik Atölyesi eğitmenleri “Mutluyuz-

Kızgınız-Şaşkınız” temalarını belirleyerek, Atölye programı öğrencileri ile bu 

duyguları ifade eden “Şaşkın Köy- Mutlu Köy ve Kızgın Köy” sahne gösterisi 

hazırlıklarını gerçekleştirmişlerdir. Her köyün kendi hikayeleri senaryoları 

hazırlanarak ve etkinlik günü çocuklar tarafından sahnelenmiştir.   

 

 

Kapanış Etkinliği organizasyonunda Bilişim ve Ahenkli Tınılar Müzik Atölyesi 

Öğrencileri kostümleri, sahne dekorları konsepte uygun olarak hazırlanmış, 22 

Şubat 2020 Cumartesi günü, Geleceği Sanatla Kodlama Merkezi “Kapanış 

Etkinliği” GESKOM Atölye hizmetlerinden yararlanan tüm çocuklar ve aileleri 

başta olmak üzere FSMV Üniversitesi Yönetim ve Akademik Kadrosu, Bilişim ve 

Ahenkli Tınılar Müzik Atölyeleri Eğitmenleri ve Stajyerleri, HEKVA Yönetim 

Kurulu Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan geniş bir 

davetli katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 
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5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 
Geleceği Sanatla Kodlama Merkezi Projesi ile İstanbul’da sosyo-ekonomik 
açıdan dezavantajlı, sosyal dışlanmaya maruz kalan risk grubundaki çocuk ve 
gençlerin aileleri de dahil olmak üzere bilgi, beceri, yapabilirlik ve 
farkındalıklarını artırarak toplumsal hayata aktif katılım sağlayan üretken 
bireyler olmaları amaçlanmıştır. 
Bu amaç doğrultusunda; 

 Sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı ailelerin 9-14 yaş grubundaki 
çocukların duygusal ve analitik zeka özelliklerinin ve kabiliyetlerinin 
çok boyutlu ve disiplinler arası yaklaşımlar ile desteklenmesi, 

 Sosya-ekonomik derecelendirmesi bakımından en düşük sıralarda yer 
alan BAĞCILAR, GAZİOSMANPAŞA, EYÜP ve FATİH bölgelerinde 
yaşayan dezavantajlı ailelerin 9-14 yaş grubundaki çocuklarının örgün 
ve yaygın eğitimin gerekliliklerine uygun fırsat eşitliğinden 
yararlanabilmeleri ve imkanlara erişimlerinin kolaylaştırılması, 

 Çocukların liderlik, yenilikçilik ve yaratıcılık, teknoloji, kültür ve sanat 
gibi çağın gerekliliklerini dikkate alarak şekillendirilmelerine destek 
olacak hizmet modellerinin geliştirilmesi, 

hedef olarak belirlenmiştir. 
 

Geleceği Sanatla Kodlama Projesi hedefleri 
doğrultusunda Orff-Schulwerk eğitimlerinin 
verildiği Ahenkli Tınılar Müzik Atölyesi ile Robotik, 
Kodlama ve Maker eğitimlerinin verildiği Bilişim 
Atölyesi çalışmaları, projeye dahil olan 9-14 yaş 
grubu arası çocukların duygusal ve analitik zeka 
gelişimlerini desteklenmiştir. 
 
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Çocuk 
Gelişimi öğretim üyeleri ve robotik kodlama alanında deneyimli eğitmenleri, 
GESKOM’un eğitmen kadrosunu oluşturmuştur. Atölyelerde, eğitmen 
kadrosunun çağın gereklilikleri göz önünde bulundurarak yapılandırdığı eğitim 
programı uygulanmış ve çocukların gelişim seviyeleri bilimsel verilere 
dayandıran uygun metotlarla takip edilmiştir. 
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Projede İstanbul’un farklı ilçelerinde ikamet eden farklı yaş gruplarına sahip 
rastgele seçilen çocukların ortak dezavantajlara sahip olduklarını sayısal veriler 
de doğrulamaktadır. Bu durum projenin amaçlarının doğru noktaya hizmet 
ettiğini göstermektedir. 
 
Yaşadıkları çağa ayak uydurabilmeleri ve geleceklerini inşa ederken imkan 
bulamamaktan kaynaklı problemlerinin üstesinden gelmelerine yardımcı 
olacak becerilere sahip olmaları için hem bilişsel zekaları hem de duygusal 
zekaları projenin eğitimleri sürecinde desteklenmiş ve geliştirilmiştir. 
 
Yapılan araştırmalarda, kodlama eğitimin ve müzik eğitiminin çocukların 
zekaları üzerinde pozitif etkileri olduğu kanıtlanmıştır. Geleceği Sanatla 
Kodlama Merkezi Projesi çıktıları da literatüre bir kanıt sunmaktadır. 

 

Çocukların akademik başarıları onların zekâları hakkında karar verilmesini 
sağlayan en önemli unsur olarak görülürken, duygu ve düşüncelerini özgürce 
ifade etmeleri, problem çözme becerileri, yakın ve derin sosyal ilişkiler kurup 
yürütebilmeleri gibi, bugün ve gelecekte başarılı birer sosyal birey olmalarını 
sağlayacak duygusal becerilere gereken önemin gösterilmediği, araştırmalar 
tarafından ortaya konmaktadır. 
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Geleceği Sanatla Kodlama Merkezi Projesi çocukların hem bilişsel hem de 
duygusal becerilerinin paralel bir şekilde ele alarak çocukların gelişimini 
bütüncül bir bakış açısı ile desteklemiştir.  
 
Proje kapsamında Atölye eğitimlerine katılan çocuklar ile birlikte aileleri de 
desteklenmiştir. Ebeveynlerin yaşamın zorlayıcı yönleri ile etkin başa 
çıkabilmelerine destek olabilmek, stresin olumsuz etkinlerine dirençlerini 
arttırmalarına yardım ederek çocukları ile sağlıklı iletişim kurmaları yönünde 
psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilmiştir. 
 
Ailenin Psikolojik Danışmanlık sürecine bir bütün olarak katılmasının bir 
avantajı da ebeveynlerin, çocuklarının atölyelerde yaptıkları çalışmalar ile ilgili 
daha kapsamlı bir fikir edinmiş olmalarıdır. Çocuklarının, kendini daha iyi ifade 
etmek üzere yaptıkları atölye çalışmalarındaki becerileri evde kullanmaya 
başladıkları aileleri tarafından fark edilmiştir. Aileler, daha önce çocuklarının 
kullandığı ağlama, ısrar etme, küsme, bağırma gibi sağlıksız iletişim 
yöntemlerinin, atölye çalışmalarına katılmaları ile bu tür iletişim yöntemlerini 
daha az gözlemlediklerini, çocuklarının ihtiyaçlarını anlatmak için kelimeleri 
kullanmaya daha çok çabaladıklarını ifade etmişlerdir. 
 
Annelerin gelişimi ev ortamında çocukların gelişimini doğrudan etkilediği 
düşüncesinden hareketle proje hedefleri arasında yer alan ebeveynlere yönelik 
kişisel gelişim seminerleri düzenlenmiştir. Kişisel Gelişim seminerlerinde 
“çocuklarla etkili iletişim”, “çocuklarla verimli zaman geçirme”, “Anne-çocuk 
ilişkisinde Farkındalık” vb. konularında uzman konuşmacıların katılımıyla 
gerçekleştirilen seminerlerle ebeveynlerin gelişimlerine destek sağlanmıştır.  
 
Geleceği Sanatla Kodlama Merkezi Projesi, birbirini tamamlayıcı birden fazla 
faaliyetin birlikte uygulanması ve bu kapsamda sosyo-ekonomik açıdan 
dezavantajlı çocukların bilişsel ve duygusal gelişimlerini çağın gereksinimlerine 
paralel olarak destekleme, eğitim, bilinçlendirme, ihtiyaç tabanlı hizmetlere 
yönelik faaliyetleri ile çocuklar ve gençlere yönelik toplumsal kalkınma 
projelerine entegre bir yaklaşım sunmaktadır. 
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Gelişim İçin Fırsat Eşitliği projesinde uygulanan hem analitik hem de duygusal 
zekânın bütüncül gelişiminin desteklenmesi; çocukların yaşayarak-uygulayarak 
öğrenmesine imkan sağlayan, kendi kişiliğini bulmasına ve yaratıcı, üretken bir 
birey olmasına, başkalarıyla olumlu, sosyal etkileşim kurmasına kısaca tüm 
yönleriyle gelişmesine önemli oranda katkıda bulunmuştur. Girişimci ruha 
sahip, özgüvenli ve yaşam becerileri yüksek, yenilik ve yaratıcılık odaklı bakış 
açısına sahip çocuklar fırsatları daha rahat değerlendirecek sorunları daha farklı 
yorumlayıp çözüm üretecek ve yaşadıkları topluma önemli katkılar 
sağlayacaktır. Projenin çarpan etkisi, programa dâhil olan çocukların 
geleceklerini şekillendirirken farklı ufuklar açılmasına olanak sağlayacaktır.  
 
Vakfımızın bu proje ile kazandığı Geleceği Sanatla Kodlama Merkezi’nde-
GESKOM sürdürülebilirlik sürecinde çocukların gelişimine yönelik eğitim, 
rehberlik ve atölye faaliyetlerine devam edecek, daha fazla çocuğa eğitim 
vererek, dezavantajlı ailelerin sosyal dışlanmışlıkla mücadelesinde yanında 
olacaktır. 
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