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Değerli Okuyucular, 

Cevdet İnci Eğitim Vakfı olarak, 35. yılımızı Covid-19
küresel salgın sürecinde yaşanan tüm kısıtlamalara
ve olumsuzluklara rağmen, sunulan şartlara uygun
tasarladığımız çalışmalarımızla, gururlu bir şekilde
tamamladık. 

Yeni faaliyet yılımıza adım attığımız şu günlerde,
paydaşlarımızın destekleri ile “Hayallerinden
Heyecan Duyan Bir Toplumda Yaşamak” arzusuyla
gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarımızı anlattığımız
2020 Faaliyet raporunu sizlerle paylaşmaktan büyük
bir keyif ve mutluluk duyuyoruz.

2020 yılı bizler için, 2019 yılından daha fazla katma
değer yaratan, sürdürülebilir bir sivil toplum örgütü
olma yolunda başlattığımız kurumsallaşma
çalışmalarımızın ilk meyvelerini aldığımız yıl oldu.

Bu sürecin köşe taşlarından birisi olan bütünleşme
(entegre olma) bakış açısı ile tüm vakıf faaliyetlerinin
ve projelerinin tekrar ele alınması, faydalanıcı hedef
kitlede yarattığı değerin ölçülebilmesi için
metodoloji çalışmaları yapılması bu yılın temelini
oluşturdu. 

Raporda, sunulan 12 aylık faaliyet takvimi öncesinde
başlayan ve halen devam etmekte olan
faaliyetlerimizden ötürü geçmiş ve bugünün
verilerine yönelik de referanslar verdik.

İletişim ve etkileşim halinde olduğumuz tüm
paydaşlarımıza bir adım daha yakın olabilmek
amacıyla süre giden vakıf faaliyetlerimizin ilerleyen
yıllarda entegre rapor örneğine dönüşmesine yönelik
çabamız artarak devam edecektir.

                                                                     İnci Vakfı Ekibi

RAPOR HAKKINDA
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Değerl� Paydaşımız, 

Vakfımızın başkanlığını 2007’den bu yana 2. nes�l üyes� Şer�fe İnc� Eren yürütüyordu. 2020 yılı
başında bu çok değerl� görev� kend�s�nden el alarak üstlend�m. Yen� dönemde her zaman önem
ver�len kurumsal yapılanma faal�yetler�m�z� güncel �ht�yaçlar doğrultusunda gel�şt�rerek t�t�zl�kle
yürütüyoruz. Nes�ller arası dev�rlerde r�skl� alanlar olan; tecrüben�n aktarılması, kolay ulaşılır şek�lde
saklanması, değerler ve kültürün doğru tanımlanması ve �çselleşt�r�lmes� g�b� konular üzer�nde
çalışarak başladık. Yan� kurumsal hafızamızı gözden geç�rerek yazılı hale get�rd�k.

Stratej�m�z� de gözden geç�rd�k ve odaklanmış �ş model�m�z� ‘b�rey�n hayal kurmasına ve kend�
potans�yel�n� deney�mlemes�ne fırsat veren ortamları sağlayarak, becer�ler�n� destekleyerek, her
yaştan öğrenc�y� sosyal açıdan güçlend�rmek’ olarak bel�rled�k. "Hayal-Hedef-Hareket" d�yoruz. Bu
stratej�m�z�n b�r parçası olarak �lk defa tüm projeler�m�z�n sahada yarattığı etk�y� ölçmeye yönel�k
çalışmalara başladık. Şeffaflık ve hesap ver�leb�l�rl�k adına raporlamalarımızı da �y�leşt�rerek
paydaşlarımıza yönel�k üstümüze düşen görev� yer�ne get�r�yoruz. 

İçer�de gerçekleşen bu gel�ş�mler� dışarıya da yansıtmak �sted�k. Logomuz başta olmak üzere görsel
k�ml�ğ�m�z �le başlayan bu çalışmalar İnc� Vakfı’nda kullandığımız unvanlara kadar uzandı. Yönet�m
anlayışımızdak� tazelenmen�n yansıması olan bu değ�ş�kl�kle artık İnc� Vakfı Yönet�m Kurulu
Başkanı’nı Güç Kaynağı, Vakıf Yönet�c�s�’n� S�myacı, Kurumsal İlet�ş�m ve Raporlama Sorumlusu’nu
İlet�ş�m S�h�rbazı, Proje Sorumlusu’nu Değ�ş�m Mühend�s�, Eğ�t�m Uzmanı’nı Gel�ş�m M�marı, Orkestra
Şef�’n� Notaların S�h�rbazı ve Mal� İşler Uzmanı’nı �se Haz�nedar olarak adlandırıyoruz.
Umarım 2020 yılında gerçekleşenler s�zler� de b�zler kadar heyecanlandırır, küçük de olsa b�raz
�lham ver�r. Hayal ortağımız olmanız d�leğ�yle...

GÜÇ KAYNAĞI
ECE ELBİRLİK ÜRKMEZ'İN
MESAJI

4



TUTKUMUZ
Hayal�m�z;
Hayallerinden heyecan duyan bir toplumda yaşamak...

Hedef�m�z;
Eğitim ekosistemine çok yönlü destek vererek bugün ve geleceğe hizmet etmek... 

 
Hareket�m�z;
Hayallerin hedeflere dönüşüp heyecanla hayata geçirilmesi için ilham veren deneyimler
tasarlamak....

DEĞERLERİMİZ

Birlikte sorumluluk alır 
heyecanla üretiriz

YAKLAŞIMIMIZ
İnsanın kendisini güçlendirmesine fırsat verip, kendi gücünü keşfetmesine destek oluruz.

saygıyla

deney�mlerle

cesaretle

heyecanla

ahenkle

�st�krarlı

sevg�yle

öğrenerek

renklerle
güvenle

�lhamla
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Biz hayallerinden heyecan duyan bir toplum için
BİRLİKTE SORUMLULUK ALIR HEYECANLA ÜRETİRİZ.

 
Hayallerin, geleceğin umut veren dünyasına ulaşmadaki yegâne araç olduğuna

inanıyoruz!
 

Farklı fikirlerin ve deneyimlerin ahenk oluşturduğu bir ekosistem için çalışırız.
 

Hayal kurmak her şeyden önce bir özgürlüktür. Bu özgürlüğü yaşarken ve savunurken,
başkalarının hak ve özgürlüklerine saygı duymak, toplumda birlikte nefes

aldıklarımızın haklarını da göz etmek, kollamak ve adil olmak bizim için önceliklidir
 

Karşılaştığımız her bireye, aklımıza düşen her fikre, yaşadığımız her deneyime karşı
heyecan duyarız.

Heyecanlarımız bizim harekete geçmemizi sağlar ve yeni duygu deneyimlerine yol açar.
 

Hayalleri gerçeğe dönüştürmek uzun ve engebeli bir yol. Bu yolda denemek, yanılmak,
hata yapmak o hayalden vazgeçmediğimiz sürece bizi sadece daha iyiye götürür. Bu
sebeple biz deneyimlerle daha iyi ve daha güzele erişeceğimizi bilerek adımlarımızı

atarız. 
 

Heyecanla üretmeyi bir sorumluluk sayar ve bunu istikrarlı bir biçimde sürdürürüz.
 

Bütün bilgi ve tecrübemizi sevgiyle çoğaltarak, çocuklarımızın geleceğini inşa ederiz.
 

Bilimin ve teknolojinin tüm kaynaklarını kullanır, deneyimlerle öğrenerek yarınlara
ilerleriz.

 
Tüm renklerin bizimle olduğunu biliriz.

 
Hayallerden gerçeklere giden yolda cesaretle ve birlikte yürümenin önemi bilir ve cesur

olmaya teşvik ederiz.  
 

Güvenin sonsuzluğuna aşinayız ve birlikte sorumluluk alırız.
 

Hepimizin enstrümanından çıkan sesleri farklı olsa da aynı ahenkle birleşiriz.
 

Doğadan, çevremizden, en çok da birbirimizden ilham alarak öğreniriz.
 
 
 

PUSULAMIZ
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MÜTEVELLİ HEYETİ

Neşe GÖK

İnc� Hold�ng A.Ş.
 YK Başkanı

Perihan İNCİ

İnc� Hold�ng A.Ş.
YK Üyes�

Meral İNCİ ZAİM

Za�m A.Ş.
YK Başkanı

Ümit İNCİ ELBİRLİK

ÜNEL A.Ş.
YK Başkanı

DAİMİ ÜYELER
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Şerife İNCİ EREN

İnc� Vakfı.
Onursal Başkanı



MÜTEVELLİ HEYETİ 

Gülçin TEKİN

Max�on İnc� Jant Grubu
Ortak Fonks�yonlar D�rektörü

F. Müjde ÇETİN Kadir KAYMAKÇI

İnc� GS Yuasa
Genel Müdür

Aydın Buğra İLTER

Avukat

Yasemin TUTAL

İnc�'den Gönüllü

DAİMİ OLMAYAN ÜYELER

Spr�ng Global Consultancy
Kurucusu
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YÖNETİM KURULU
ÜYELERİMİZ

Ece ELBİRLİK ÜRKMEZ

Güç Kaynağı

Perihan İNCİ Meral İNCİ ZAİM

Hayal Ortağı

Şerife İNCİ EREN

Hayal Ortağı

Aygül AKAR ÖNAL

Hayal Ortağı

ASIL ÜYELER

Hayal Ortağı

YEDEK ÜYELER

Elif EREN

Hayal Ortağı

Serap MANİSALI Filiz İNELER

İnc� Hold�ng A.Ş.
Genel Sekreter�

Kastaş A.Ş.
İİK Müdürü
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DENETİM KURULUMUZ

Ümit İNCİ ELBİRLİK

ÜNEL A.Ş.
YK Başkanı

Güliz ULUAĞAÇ Gülçin TEKİN

Max�on İnc� Jant Grubu
Ortak Fonks�yonlar D�rektörü

Cengiz HÜR

İnc� Hold�ng
Müşav�r Avukat

ASIL ÜYELER

İnc� Hold�ng
İç Denet�m Müdürü

YEDEK ÜYELER
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EKİBİMİZ

Pınar AYAZ KOÇER

S�myacı

Ecem ARGÜDEN İlknur KAVRUK

Haz�nedar

Sevcan ALPER

Gel�ş�m M�marı

İsmail KOCAÇAL

Kaptan

İlet�ş�m S�h�rbazı

Mitat ÜNALDI

Kaptan

Tolga AKIN

Notaların S�h�rbazı

Bilge Ece ÜNVEREN TUNÇEL

Değ�ş�m Mühend�s�

Berfin AYDIN

Sosyal Mal�yec�
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KOMİTELERİMİZ

Kurumsallaşma Kom�tes�

Kurumsallaşma Kom�tes�, 
İnc� Vakfı’nda kurumsal yönet�m
süreçler�n�n uyumlu, etk�n ve ver�ml�
b�r b�ç�mde uygulanması �le yönet�ş�m
mekan�zmalarının gel�şt�r�lmes�
konularında çalışır.

Kom�ten�n Amacı: Kom�te Üyeler�:
Başkan: Ece Elb�rl�k Ürkmez
Üyeler:  Yasem�n Tutal, F�l�z Morova
İneler, Pınar Ayaz Koçer, Ecem
Argüden

İlet�ş�m Kom�tes�

Vakfın tüm paydaşlarıyla �let�ş�m�n�n
stratej� ve �lkeler�ne uygun olarak
bell� b�r yıllık plan doğrultusunda
güncel ve karşılıklı etk�leş�m hal�nde
�lerlemes�n� sağlar. 

Kom�te Üyeler�:
Başkan: Per�han İnc�
Üyeler: Oya Erkal, Burcu Buket
Tosun, Ece Doğru Tuyan, Hüsey�n
Sayın, Hal�s Hakyemezoğlu, Özlem
Eren, Hasan Özkapu, Umur Ozan,
Ecem Argüden

Proje Gel�şt�rme Kom�tes�

İnc� Vakfı’nın stratej�s�ne bağlı olarak
gelecekte ulaşmak �sted�ğ� hedeflere
uygun projeler� bel�rler ve bunlara
uygun kaynakları planlar.

Kom�te Üyeler�:
Başkan: Ece Elb�rl�k Ürkmez
Üyeler:  Yasem�n Tutal, Sergenç
İneler, Selçuk Karaata, Ela Burcu
Uçel, Ces�m Zeydan, Hayr� Karadaş,
Nur Eda Kasap Süslü, Pınar Ayaz
Koçer

Kom�ten�n Amacı:

Kom�ten�n Amacı:
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Vakıf olarak ilk yıllarımızda, Ege Bölgesi başta olmak üzere tüm
Türkiye’de her yaştan öğrenciye yönelik eğitim bursları ile yurt, okul
ve eğitim tesisleri gibi kalıcı eserlere odaklandık. 
Son 5 yıldır, bu faaliyetlere ek olarak yaş ve odak gruplarına göre
farklılaşan eğitim, teşvik ve ağ kurma programlarını eş zamanlı
olarak yürütüyoruz.

PROGRAMLARIMIZ

EĞİTİM

TE
ŞV

İK

AĞ KURMA

KA
YN

AK
GE

Lİ
ŞT

İR
M

E
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EĞİTİM 
PROGRAMLARIMIZ

 İnci Vakfı Çocuk Orkestrası
 İnci Vakfı - Maxion İnci Şubesi Mesleki Eğitim Merkezi
 Kod’İnci
 Gezici Kütüphane

1.
2.
3.
4.
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İNCİ VAKFI ÇOCUK
ORKESTRASI
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İnc� Vakfı Çocuk Orkestrası 2016 Ocak ayından bu yana, İzm�r’�n Naldöken bölges�nde
yaşayan, sanat eğ�t�mler�ne madd� olarak er�ş�m� sınırlı 6-18 yaş arasındak� öğrenc�lere
yönel�k müz�k eğ�t�m� vermeye devam etmekted�r. Orkestra çalışmaları El S�stema
metodoloj�s� �le yürütülmekted�r. Felsefes�; sınıfa, etn�k kökene veya yeteneğe
bakılmaksızın b�reyler�n müz�k eğ�t�m�ne açık er�ş�m sağlamasıyla temellend�r�ld�ğ� �ç�n
bu metodoloj� terc�h ed�lm�şt�r. 
Projen�n amacı; n�tel�kl� b�reyler�n yet�şmes�n� desteklemek amacıyla kültürel ve sanatsal
etk�nl�klere er�ş�m fırsatı sağlamak, akran eğ�t�m� ve topluluktan öğrenme yolları �le
çocuklardak� sosyal, kültürel, sanatsal ve b�l�şsel becer�ler� arttırmaktır. 

Item 1
100%

Item 1
100%

Item 1
100%

Item 1
100%

Item 1
100%

Item 1
100%

Item 1
100%

B�r orkestra neşe, mot�vasyon, takım çalışması, başarı arzusu demekt�r" ve müz�k
"vatandaşlık, toplumsal farkındalık ve estet�k b�r yaşam duygusu öğret�r." 

José Anton�o Abreu – El S�stema Kurucusu 

ÇOCUK ORKESTRASI

2020-SAYILARLA ORKESTRA

76 5 114

1 1 1

KURUMSAL
BAĞIŞÇI

 
ENSTRÜMANÖĞRENCİ

ŞEF

ÖĞRETMEN

BURSİYER
ÖĞRETMEN

4

KONSER

Proje, sürdürüleb�l�r kalkınma amaçlarından n�tel�kl�
eğ�t�m ve �nsana yakışır �ş kapsamına g�rmekted�r.

17

Item 1
100%

5

BİREYSEL
BAĞIŞÇI



PROJE ORTAKLARI

ÇOCUK ORKESTRASI
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PROJE BÜTÇESİ DAĞILIMI

Eğitmen %89
Eğitim (Çevrimiçi) %3

Etkinlik % 5
Enstrüman ve Sarf Malzemeleri % 3



İç�nde bulundukları şartlardan farklı bakış ̧açıları kazanmalarına destek olmak, 
Kend�ler�n� problemden çok sorunlara çözüm kaynağı olarak göreb�lmeler�n�
sağlamak, 
Topluluk olma b�l�nc�n�n yaratılması.

Katılımcı öğrenc�ler�n; 
1.
2.

3.

PROJE AMACI

Temel müz�k b�lg�s�ne sah�p ve temel düzeyde enstrüman çalab�len, 
Kend�n� �fade edeb�len, özgüven� yüksek b�reyler�n yet�şmes�ne katkı sağlamak, 
B�reysel farkındalığın yükselmes�,
Başkaları �ç�n empat� kurarak  �y� yönde davranış değ�ş�kl�kler� serg�leyen b�reyler
yet�şmes�n� sağlamak,
Öğrenc�ler�n b�rb�rler� ve öğretmenler�yle n�tel�kl� �let�ş�m ve d�yalog kurmasını
sağlamak,
Programın Kend� �ç�nden öğretmen / mentor yaratması

1.
2.
3.
4.

5.

6.

PROJE HEDEFİ

Projede yaratılan etk�ye da�r �lk çalışma, 2020 yılında programa devam eden öğrenc�ler
ve vel�ler� �le yapılan açık uçlu sorularla tasarlanan mülakatlarla olmuştur. İlk defa saha
etk�s�ne yönel�k b�r çalışma yapılacağı �ç�n doğrudan �let�ş�m kurma yöntem�yle
çalışmanın başlatılması terc�h ed�lm�şt�r. Mülakatlar 1 ay süren b�r zaman aralığına
yayılmıştır. Pandem� dönem�nde yüz yüze b�r araya gelmen�n terc�h ed�lmemes�, tüm
öğrenc�ler�n �nternet er�ş�m� ve anket doldurma yetk�nl�ğ�n�n yeterl� olmaması sebepler�
�le görüşmeler telefon yolu �le yapılmıştır. 

YARATILAN /  ÖLÇÜLEN - ETKİ / FAYDA

2021 HEDEFİ
 Etk� - fayda çalışmasının tüm öğrenc�ler �le yapılab�lmes�, 
 Soru �çer�kler�n�n proje hedefler� �le olan bağının doğrudan kurulması,
 Ön test / son test formatına get�r�lmes�

1.
2.
3.

ÇOCUK ORKESTRASI
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9-13 yaş 23 öğr.
69.7%

14-18 yaş 10 öğr.
30.3%

3-5 Yıl / 16 Öğr.
48.5%

0-3 Yıl / 12 Öğr. 
36.4%

5-7 Yıl / 5 Öğr.
15.2%

22 Kız  
66.7%

11 Erkek
33.3%

76 öğrenciden toplamda 33 tanesi ile görüşme yapılabilmiştir. 

GÖRÜŞME
YAPILAN
ÖĞRENCİLERİN 
YAŞ
DAĞILIMLARI

% 50 
BAŞARI

ORKESTRADA
BULUNMA
SÜRELERİ

CİNSİYET 
DAĞILIMI

ÇOCUK ORKESTRASI
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AÇIK UÇLU YORUMLAR

 Programda ş�md�ye kadar düzenl� olarak sadece enstrüman ve müz�k eğ�t�m�ne yönel�k
tanımlı b�r müfredat uygulanmıştır. Projen�n hedefler�nde bel�rt�len farklı bakış ̧ açısına
sah�p olma, topluluk olma b�l�nc�, çözümün parçası olma, empat�, b�reysel farkındalık g�b�
yetk�nl�klere yönel�k tanımlı b�r eğ�t�m programı ya da atölye çalışması düzenlenmem�şt�r.
Bununla b�rl�kte müz�k eğ�t�m�n� veren öğret�c�ler�n öğrenc�y� b�reysel tak�p etme,
yönlend�rme, vel�ler �le �let�ş�me geçme yaklaşımları �le öğrenc�lere bu yetk�nl�klere yönel�k
rol model olunmasına da�r dolaylı farkındalık yaratılması hedeflenm�şt�r. 

1.

2021 yılındak� programda öğrenc�lere bu yetk�nl�klere yönel�k atölye çalışmaları,
uygulamalar, örnek rol modeller� sunan b�r müfredat �le b�r araya gel�nmes�
hedeflenmekted�r. Bu müfredatın uygulama ve öğrenc�ler�n görüşler�n� almaya yönel�k
p�lot çalışması �se 2020 Şubat - Mayıs ayları arasında Yaren Kooperat�f �le b�rl�kte
düzenlenen "Eğlen – Öğren -Paylaş" atölyeler� olması sağlanmıştır.
2. Faydalanıcıların İnc� Vakfı'nı sosyal medyada ne kadar tak�p ett�kler� aşağıdak�
sorulduğunda aşağıdak� yanıtlar gelm�şt�r.

Evet  18 Öğr.
54.5%

Hayır 15 Öğr.
45.5%

ÇOCUK ORKESTRASI

3. Orkestrada yer almanın hayatlarındak� nasıl değ�ş�kl�ğe yol açtığı sorusuna 11 öğrenc�
sosyalleşt�ğ� ve kend�s�ne olan güven� arttığını bel�rt�rken 12 öğrenc� akadem�k ve müz�kle
�lg�l� konularda �y�leşt�ğ�n�, 9 öğrenc� �se orkestra �le hayatında çok fazla b�r değ�ş�kl�k
olmadığını ve normal devam ett�ğ�n� bel�rtm�şt�r. Projen�n hedefler�nden olan “Kend�n� �fade
edeb�len, özgüven� yüksek b�r b�rey olarak yet�şmes�” konusunda başarı sağlanmıştır. 

Sosyalleşt�m  - 23  Öğr. 
71.9%

Değ�ş�kl�k olmadı  - 9 Öğr. 
28.1%
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AÇIK UÇLU YORUMLAR
4) Görüşülen öğrenc�ler�n heps� orkestra olmaktan hoşnut olduğunu bel�rtm�şt�r. Pandem�
sonrasında daha sık ve fazla etk�nl�k �le b�r araya gelmek �sted�kler�n� bel�rtm�şlerd�r.
5) Görüşülen öğrenc�ler�n heps� a�les� ve çevres�nden destek gördüğünü bel�rtm�şt�r.
6)Görüşülen öğrenc�ler�n heps� enstrüman becer�ler�n� başladıkları zaman �le
karşılaştırdıkları 10’lu skalada 5 ve üstü puanlamışlardır. Bu projen�n hedefler�nden b�r� olan
“temel müz�k b�lg�s�ne ve temel sev�ye enstrüman çalab�len” konusunda başarılı olduklarını
göstermekted�r. 
7) Geleceğe da�r kurduğun hayaller ve geleceğe bakışın değ�şt� m� sorusuna 33 öğrenc�den
28’� cevap verm�şt�r. Hob� olarak müz�ğe devam edeceğ� d�yenler�n sayısı 13 �ken, hayaller�n�n
değ�şt�ğ�n� söyleyenler 9 olmuştur. Hayaller�n�n değ�şmed�ğ�n� söyleyenler �se 6 öğrenc�
olmuştur. 
8) 1 öğrenc� güzel sanatlar l�ses�ne kabul almıştır. 

GENEL YORUM
İlk kurulduğu yıldan bu yana 750’n�n üzer�nde öğrenc�, orkestranın eğ�t�mler�nden
faydalanma �mkânı bulmuştur. Yıllar �ç�ndek� öğrenc� artış graf�ğ�ne bakıldığında artan b�r
�vme olmasına karşın 2020 yılındak� yaşanan pandem� sebeb� �le yüz yüze dersler sanal
ortama taşınmak zorunda kalmıştır. Internet ve alt yapı s�stemler�n�n sağlanması �ç�n geçen
süre zarfında dönem başındak� öğrenc� sayısında beklenen b�r kayıp yaşanmıştır. 
Öğrenc� ve vel�ler �le yapılan görüşmelerde orkestrayı düzenl� tak�p eden öğrenc�ler�n,
kend�ler�ne olan özgüvenler� ve başarma duygularında gözlemleneb�l�r b�r değ�ş�m
olmuştur. Bununla b�rl�kte 2019 yılının yaz aylarında 40 öğrenc�n�n katılım gösterd�ğ� Düşler
Akadem�s� Kaş z�yaret�nde öğrenc�ler�n vel�ler�n�n olmadığı ortamda da d�ğer arkadaşları
�ç�n “empat� alanında �y� yönde davranış değ�ş�kl�kler�” ve “Öğrenc�ler�n b�rb�rler�yle ve
öğretmenler�yle n�tel�kl� �let�ş�mde bulunması ve d�yalog kurmasını sağlamak” konularında
gözlemleneb�l�r davranışlarda bulundukları raporlanmıştır. 
Yapılan çalışmaları ve eğ�t�mler�n a�leler üzer�ndek� etk�s�n�n poz�t�f yönde olması da a�leler�n
�lk çocuklarının ardından kardeşler� de orkestraya yazdırarak b�rl�kte eğ�t�m almaları
yönünde �stekl�l�k göstermeler�nden anlaşılmaktadır. 
Projen�n �lerleyen yıllarda “Sanat Okulu” aracılığı �le kend� kaynağını yaratan b�r sosyal
g�r�ş�me dönüştürüleb�lmes� en kr�t�k hedefler�nden b�r�s�d�r. Bu yolla hem projen�n f�nansal
sürdürüleb�l�rl�ğ� hem de eğ�tmen sürdürüleb�l�rl�ğ� sağlanab�lecekken aynı zamanda
faydalanıcılar anlamında farklı sosyo-kültürlerden gelen öğrenc�ler�n aynı sahney�
paylaşarak müz�k aracılığı �le b�r topluluk olmanın gücünü h�ssedeb�lecekler�
öngörülmekted�r. 

ÇOCUK ORKESTRASI
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İNCİ VAKFI - MAXION
İNCİ ŞUBESİ MESLEKİ
EĞİTİM MERKEZİ
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2017 Aralık ayından bugüne devam eden projede hedef faydalanıcı k�tle 14-18 yaş
grubu, Man�sa bölges�nde yaşayan, meslek eğ�t�m kurumlarına devam etmek �steyen
l�se çağındak� öğrenc�lerd�r. 
Projen�n amacı, faydalanıcıların �y� b�rer �nsan olarak yet�şmes�n�n yanı sıra kurum
�ç�ndek� yönlend�rmeler �le yetenek ve m�zaçları doğrultusunda �ş hayatına
atılmalarına �mkan sağlamak; eğer �sterlerse b�r üst öğren�me devam etmeler� �ç�n
teşv�k ederek topluma ve üret�me kazandırmak, çevreler� �le uyumlu b�r hale
get�rerek ver�ml� ve üretken kılab�lmekt�r.
Meslekî ve tekn�k eğ�t�m, �lg� ve �ht�yaç duyan herkes�n er�ş�m�ne açıktır. Program
düşük sosyoekonom�k geçm�şe sah�p öğrenc�ler�n a�leler�n�n d�kkat�n� çekmekted�r.
Program düşük gel�rl� öğrenc�ler� veya a�leler� hedeflemekte, bu a�leler bu eğ�t�me
yönelmekted�r çünkü çocuklarının erken yaşta s�gortaları başlatılmakta, �ş
yerler�nden bel�rl� m�ktarda da olsa maaş alarak “el� ekmek tutma” ve hayatta meslek
sah�b� olma şansı vereceğ�ne �nanmaktadırlar. 

Item 1
100%

Item 1
100%

Item 1
100%

Item 1
100%

2020-SAYILARLA MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

56 2

3 2

KURUMSAL
BAĞIŞÇI

EĞİTİM
TEZGAHI &
ALETLERİ

SAYISI 

ÖĞRENCİ

ÖĞRETMEN
SAYISI 

9. Sınıf: 10 kişi
10. Sınıf: 18 kişi
11. Sınıf: 17 kişi
12. Sınıf: 11 kişi

 

1 Tam Zamanlı
1 Danışman 

1 Gönüllü
(İngilizce) 

Proje, sürdürüleb�l�r kalkınma amaçlarından n�tel�kl� eğ�t�m
ve eş�ts�zl�kler�n azaltılması kapsamına g�rmekted�r.
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1

BİREYSEL
BAĞIŞÇI

 



PROJE ORTAKLARI

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

 
    Manisa Yunusemre Mesleki

Eğitim Merkezi
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Kend�n� �fade edeb�len, özgüven� yüksek b�r b�rey olarak yet�şmes�, b�reysel
farkındalığının yükselmes� (Öz farkındalık, Sosyal farkındalık, Öz yönet�m, İl�şk�
becer�ler�, Sorumlu karar alma alt başlıklarında)
Başkaları �ç�n empat� alanında �y� yönde davranış değ�ş�kl�kler� kazanması,
Sah�p olduğu şartlar har�c�nde farklı bakış ̧açısı, dünya görüşü kazanması
Öğrenc�ler�n b�rb�rler�yle ve öğretmenler�yle etk�leş�mde bulunması, d�yalog kurması
ve ek�p çalışmasının önem�n� anlaması

Öğrenc�n�n;
1.

2.
3.
4.

PROJEDE HEDEFLENEN ETKİ

 Derslere devam durumu
 Akadem�k başarı
 Rotasyon stajları süres�nce b�r�mler tarafından hazırlanan gözlem raporları
 K�ş�sel gel�ş�m eğ�t�mler� önces� ve sonrasında yapılan test sonuçlarına öğrenc�ler�n
verd�kler� cevaplar
 Mezun olan öğrenc� sayısı
 Ön L�sans / L�sans eğ�t�m�ne devam eden öğrenc� sayısı
 Mezun olduktan sonra �şe başlaması süres�
 İst�hdam ed�len öğrenc� sayısı

Yaratılan kısa ve uzun vadel� faydaya bakarken aşağıdak� kr�terler d�kkate alınmaktadır;
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Projede yaratılan etk�ye da�r �lk çalışma 2020 yılında alınan öğrenc�ler �le yapılan ön test
formatındak� anket uygulaması �le olmuştur. Son test uygulaması Haz�ran 2021 tar�h�nde
tamamlanacağı �ç�n henüz etk�ye da�r sonuçlara er�ş�lemem�şt�r. 
Pandem� dönem�nde yüz yüze b�r araya gelme �mkanının olmaması, buna karşın
öğrenc�ler�n �nternet ve anket kullanımının yeterl� olması sebeb� �le bu yöntem terc�h
ed�lm�şt�r. Anketler 1 haftalık süre zarfında öğrenc�ler �le paylaşılmış ve cevaplar
toplanmıştır. 

YARATILAN / ÖLÇÜLEN -  ETKİ / FAYDA

2021 HEDEFİ
Soru �çer�kler�n�n proje hedefler� �le doğrudan bağının kurulması
Yen� alınacak öğrenc�ler�n en az 5 tanes�n�n kız olması 

1.
2.

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
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GEÇMİŞ YILLARA DAİR AÇIK UÇLU YORUMLAR
1)Programda ş�md�ye kadar CNC Operatörü yet�şt�rme amaçlı, düzenl� tekn�k eğ�t�m ve
l�se eğ�t�m müfredatı uygulanmıştır. Projen�n hedefler�nde bel�rt�len yetk�nl�klere
yönel�k tanımlı eğ�t�m programı 2020 yılında alınan öğrenc�ler �le başlatılmıştır. Bu
eğ�t�m �le öğrenc�n�n kend� yaş grubuna yönel�k ps�kososyal gel�ş�m�n� sağlaması �ç�n
farkındalık yaratmak ve b�reysel gel�ş�me alt yapı sağlamaktır. Bununla b�rl�kte 2017
yılından bu yana sınıf yönet�m�n� yapan öğretmen�n öğrenc�ler�n gel�ş�m�n� b�reysel
tak�p etme, yönlend�rme, vel�ler �le �let�ş�me geçme yaklaşımları �le öğrenc�ler�n
gel�ş�m� yakından tak�p ed�leb�lm�şt�r.

2) 2018 ve 2019 yıllarında alımı yapılan sınıflardak� öğrenc�ler �le fabr�ka �ç�nde çalışan
mühend�sler arasından davranışları �le rol model olab�lecekler düzenl� aralıklarla b�r
araya get�r�lerek �y� örnek olunması sağlanmıştır.

3) Öğrenc�lere bel�rl� müfredat har�c�nde k�tap okuma saatler� ve sunum yapma
atölyeler�, d�ks�yon eğ�t�m�, s�gara bırakma etk�nl�ğ�, masa ten�s�, folklor, İng�l�zce
eğ�t�m� ve Man�sa Çanakkale şeh�tler� anıtı z�yaret� g�b� sosyal ve kültürel faal�yetler
yoluyla b�rb�rler�yle ve öğretmenler�yle gen�şlet�lm�ş ve tutarlı b�r temelde etk�leş�m
kurması, etk�leş�mde bulunması ve "d�yalog kurması, ek�p çalışmasının önem�n�
anlamasına yönel�k çalışmalar yapılmıştır. 

4) 2018 ve 2019 yıllarında yaz dönem�nde �lg�l� senede b�r üst sınıfa geçen öğrenc�lere
eğ�t�mler�n� tamamlayıcı ve geleceğ�n teknoloj�ler�ne hazırlanab�lmeler� amacıyla,
MOSTEM l�ses�n�n desteğ�yle STEM ve kodlama eğ�t�mler� ver�lm�şt�r. 2020 yılında
pandem� sebeb� �le �lg�l� eğ�t�m uygulanamamıştır.  

5) 1 öğrenc� mezun olarak ş�rket �ç�ndek� görev�ne başlamıştır. 

Ön testler için hedef öğrencilerin hepsine ulaşılmıştır. 
%100
BAŞARI

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
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2020 yılında p�lot b�r uygulama olarak projen�n amacı, 9. ve 10. sınıf l�se öğrenc�ler�ne temel
sev�yede elektron�k devre tasarımı ve programlama temeller� öğret�m�, teknoloj� kullanımı �le
yen� b�r ürün ortaya koyma becer�s�, algor�tm�k düşünme yaklaşımı ve tasarım odaklı düşünme
becer�s�n� gel�şt�rme yolları �le geleceğ�n meslekler�ne hazır hale get�rmek; yüksek öğren�me
devam etmeler� �ç�n teşv�k ederek topluma ve üret�me kazandırmak, çevreler� �le uyumlu b�r
hale get�rerek ver�ml� ve üretken kılab�lmekt�r.

9. ve 10. sınıf öğrenc�ler� 18 hafta süren b�r�nc� dönem eğ�t�m�n�n sonunda Ardu�no �le temel
sev�ye elektron�k ve yazılım çalışmaları yaparak, teknoloj� yoluyla üret�m�n avantajlarını ve bu
doğrultuda nasıl çalışab�lecekler� konusunda farkındalık kazandılar. İk�nc� dönem�n sonunda
�se öğrenc�ler�n Endüstr� 4.0 ve Toplum 5.0 dünyası hakkında b�lg� sah�b� olmaları, ver�len b�r
soruna teknoloj� �le çözüm üreteb�lmeler�,  algor�tm�k ve d�s�pl�nler arası düşünce becer�ler�n�
gel�şt�rmeler� hedeflen�yor. 

Item 1
100%

Item 1
100%

Item 1
100%

Item 1
100%

Item 1
100%

2020-SAYILARLA KOD'İNCİ

Item 1
100%

SKA’dan n�tel�kl� eğ�t�m ve �nsana yakışır �ş ve ekonom�k
büyüme başlıklarına �şaret ed�yor. 

KOD'İNCİ

20 2 20
2 10

ARDUINO
 SETİ

ÖĞRENCİ

ÖĞRETMEN

GÖNÜLLÜ

BİLGİSAYAR
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SAAT
EĞİTİM
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Item 1
100%

1

KURUMSAL
BAĞIŞÇI
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Öğrenc�ler�n temel programlama d�l�ne ve temel elektron�k kullanımına hak�m olması 
Öğrenc�ler�n ver�len algor�tmayı farklı yollarla çözümley�p proje tasarlama
basamaklarının üret�m sürec�nde kullanab�lmes�  
Takım �le �ş b�rl�ğ� �ç�nde üreteb�len öğrenc�ler�n gel�ş�m�ne destek olmak 

1.
2.

3.

HEDEFLENEN ETKİ

Katılımcı öğrenc�ler�n�n sürec�n başında eğ�t�me katılmaya �stekl� ve b�l�nçl� olarak
projeye dah�l oldukları anlaşılmıştır. Ön testte ve son testte h�çb�r öğrenc� b�lg�s�
olmadığını bel�rtmem�şt�r. 
Öğrenc�ler yapılan eğ�t�mlere �stekl� olarak katıldıkları gözlemlenm�şt�r. Öğrenmeye
karşı hevesler� �le kodlamanın kend�ler�ne zor geld�ğ�ne da�r �fadede bulunmamıştır. 
Ön testte b�lmed�kler�n�n farkına varan ve süreç �çer�s�nde öğrenen öğrenc�ler kodlama
yapmanın kolay olduğunu �fade etm�şt�r. 
İlk aşamada öğrenmeye devam etmek �steyen öğrenc� sayısı son aşamada daha fazla
öğrenmek ve gel�şmek �steyen öğrenc�lerle ev�r�lm�şt�r. 
Yapılan ön testte ve son testte sonucunda öğrenc�ler�n eğ�t�me devam etmek
�stekler�n�n arttığı görülmüştür. 
Yapılan ön testte kodlama projes�ne katılım gösteren öğrenc�ler�n b�l�nçl� olarak
katıldığı, son testte �se kodlamaya da�r b�lg�ler�n�n var olduğunun b�l�nc� �le cevap
verd�kler� anlaşılmaktadır. 
Ön testte, öğrenc�ler kodlamaya da�r az b�lg� sah�b� olduklarını �fade etm�ş ve son testte
�lk aşamadak� b�lg�ler�nden daha fazlasını ed�nd�kler� gözlenm�şt�r. 
Öğrenc�ler�n bazılarının b�l�nçl� katılım gösterd�ğ� ön testte tey�t ed�lm�şt�r. Son testte
tüm öğrenc�ler�n proje süres�nce eğ�t�mden yararlandığı anlaşılmıştır.
Ön test çalışmasında kend�ne güven� olduğunu bel�rten ve kodlamayı b�ld�kler�nden
em�n olan öğrenc�ler, son testte öğrend�kler� b�lg�ler doğrultusunda daha fazla b�lg�
ed�nmeler� gerekt�ğ�n�n farkına vararak özgüvenler�n� sorgulamışlardır.

Proje �çer�s�nde hem tekn�k b�lg� farkındalığı hem de k�ş�sel farkındalık noktasında
öğrenc�ler�n gel�şt�kler� gözlemlenm�şt�r. 
Bu sebeple öz farkındalığı yükselm�ş, başarılı ve �stekl� öğrenc�ler�n üst sev�ye programa
devam etmeler� önem taşımaktadır.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

NOT: Ön test ve son test aşamasında öncel�kl� olarak öğrenc�ler�n özgüvenden
anladıklarını sorgulamak ve buna �st�naden soruları cevaplamalarını sağlamak gerekt�ğ�
düşünces�ne sah�p olduk.

YARATILAN / ÖLÇÜLEN - ETKİ / FAYDA

KOD'İNCİ
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GEÇMİŞ YILLARA DAİR AÇIK UÇLU YORUMLAR
Ver�len cevaplarda �lk aşamada öğrenc�ler�n daha fazla çabalamaları gerekt�ğ�ne, eğ�t�m
saat�n�n daha fazla olmasına ve genel olarak sürec�n yeterl� olduğuna da�r görüşler� yer
almıştır. 
Son aşamada �se öğrenc�ler, kodlama eğ�t�m� sırasında prat�k çalışmalarının daha fazla
olması gerekl�l�ğ�n� yen�den bel�rtm�ş, genel anlamda �se eks�k olmadığını ve eğ�t�m�n
yeterl� olduğunu �letm�şlerd�r.
Projeye katılan öğrenc�ler �lk aşamada teor�k b�lg�ler �le �lerled�kler� �ç�n uygulamalara
ağırlık ver�lmes�ne yönel�k �fadeler kullanmışlardır.
Eğ�t�m süres� b�tt�kten sonra yapılan son test aşamasında çoğunluk öğrenc�n�n eğ�t�m
sürec�n� yeterl� gördüğü ve fazlası �ç�n �stekl� olduğu görülmüştür.
Öğrenc�ler�n gelecek hedefler� ve eğ�t�m alarak gel�şmek �sted�kler� ün�vers�te
bölümler�n�n �k� testte de değ�şmed�ğ� gözlemlenm�şt�r. Ne �sted�ğ�n�n farkında olan ve
kend�n� geleceğ�n teknoloj�ler�n� yöneteb�lecek şek�lde gel�şt�ren b�reyler olacağı bu
testlerde anlaşılmıştır.
Projen�n n�tel�kl� b�rey yet�şt�rme konusunda olan genel amacına da bu test �le ulaşıldığı
anlaşılmıştır.
Bu sorunun sorulma amacı projen�n �çer�ğ�nde olan takım çalışmaları hakkındak� öğrenc�
görüşler�n� almaktır. Ancak 9. Haftadan �t�baren pandem� sebeb� �le eğ�t�mlere onl�ne
devam eden ve takım çalışmasında bulunamayan öğrenc�ler genel görüşler�n� �fade
ederek soruya yanıt verm�şlerd�r.
B�r takım çalışması olarak düşünmek gereken başka husus, pandem� sürec�nde
evler�nden eğ�t�mlere onl�ne katılan öğrenc�ler�n bazılarının b�lg�sayar problemler�n�
çözmek �ç�n ek�ptek� başka b�r öğrenc�ye yönlend�r�lerek çözüm üretmeler�ne olanak
sağlamanın gel�şt�r�c� olduğu gözlemlenm�şt�r. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Ön testler için hedef öğrencilerin hepsine ulaşılmıştır. 

%100
BAŞARI

KOD'İNCİ
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2015 yılından bu yana İzm�r İl Kültür Tur�zm Müdürlüğü, Bornova İlçe Halk Kütüphanes� ve
ISUZU A.Ş. �ş b�rl�ğ�nde yürüttüğü projede temel amaç n�tel�kl� b�rey�n yet�şmes�n�
desteklemek amacıyla destekley�c� etk�nl�klere er�ş�m fırsatı sağlamak, �mkanları kısıtlı
bölgelerdek� öğrenc� ve vel�lere kütüphane aracılığı �le k�tap okuma alışkanlığı kazandırma
ve k�tap okumalarını teşv�k etmekt�r.  
Kütüphaneden faydalanması hedeflenen k�tle İzm�r’�n merkezde ancak kütüphane
�mkanlarına er�ş�m� kısıtlı olan, M�l� Eğ�t�m Bakanlığı tarafından “2. Ve 3. Bölge” okulları
olarak tanımlanan �lköğret�m okullarında okuyan 6-14 yaş arası öğrenc�lerd�r. Bu tanımda
olan okullar merkez �lçeler olmasına karşın, merkezden ulaşım �mkanları görece kısıtlı
olması sebeb� �le İlçe Halk Kütüphaneler�ne kolaylıkla er�şememekted�rler. 
Projen�n çalışma metodu normal b�r kütüphanede olduğu g�b� öğrenc�ler�n kütüphane
üyel�kler�n�n yapılması ve dönem boyunca düzenl� z�yaretler �le k�tap alışver�ş�n�n yapılması
s�stem� üzer�ne kuruludur. 

Item 1
100%

Item 1
100%

Item 1
100%

2020-SAYILARLA GEZİCİ KÜTÜPHANE
Proje sürdürüleb�l�r kalkınma amaçlarından n�tel�kl� eğ�t�m ve
eş�ts�zl�kler�n azaltılması kapsamına g�rmekted�r. 

GEZİCİ KÜTÜPHANE

7705
4734

22

BİREYSEL
BAĞIŞÇI ERİŞİLEN

KİŞİ SAYISI DEĞİŞİMİ
YAPILAN

 KİTAP SAYISI

34

Item 1
100%

1

KURUMSAL
BAĞIŞÇI



GEZİCİ KÜTÜPHANE

PROJE ORTAKLARI
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PROJE BÜTÇESİ DAĞILIMI

Çalışan % 92 Ekipman % 8



Katılımcı öğrenc�ler�n;
1. K�taba er�ş�m yolu �le b�lg� ed�nmes�n� kolaylaştırmak,
2. Akadem�k ve kültürel gel�ş�mler�ne destek olmak,
3. Okuma-yazma gel�ş�m�ne katkıda bulunmak

PROJENİN AMACI:

K�tap okuma alışkanlığı kazandırılması.
Üyel�k ve değ�ş�m s�stem� �le sorumluluk duygusunun pek�şt�r�lmes�
Kend�n� �fade edeb�len, özgüven� yüksek b�reyler yet�şt�r�lmes� 
B�reysel farkındalığın yükselmes�
Başkaları �ç�n empat� alanında �y� yönde davranış değ�ş�kl�kler� sağlamak
Öğrenc�ler�n b�rb�rler�yle ve öğretmenler�yle n�tel�kl� �let�ş�mde bulunması ve d�yalog
kurmasını sağlamak

1.
2.
3.
4.
5.
6.

PROJENİN HEDEFİ:

YARATILAN / ÖLÇÜLEN - ETKİ / FAYDA:
Projen�n hedeflenen etk� kısmı çok net olmakla b�rl�kte saha çalışmalarında
faydalanıcılarda bu etk�n�n ne kadar yaratıldığına da�r ölçümlenmes�ne yönel�k b�r çalışma
ş�md�ye kadar yapılamamıştır. Projen�n uygulama alanları okullarda sene �ç�nde, üye
yapılan öğrenc� sayısı, z�yaret yolu �le etk�leş�me g�r�len k�ş� sayısı, k�tap değ�ş – tokuşu
sayısı g�b� ver�ler tutulmakla b�rl�kte öğrenc�den, yet�şk�n b�reyde bu etk�leş�m�n
kend�s�nde yarattığı kısa ve uzun vadel� etk�ler�n� öğrenmek �ç�n gen�ş çaplı anketler�n
yapılması gerekmekted�r. 

2021 HEDEFİ
 Etk� ölçümlemen�n yapılab�lmes�ne yönel�k çalışmaların başlatılması
 Soru �çer�kler�n�n proje hedefler� �le doğrudan bağının kurulması
Ön-test/son test formatına get�r�lmes�

1.
2.
3.

GEZİCİ KÜTÜPHANE

Pandem� dönem� önces�nde projen�n �lk başlangıç �lçeler� olan Bornova ve Bayraklı
bölges�ne �lave olarak Karabağlar, Konak, Buca, Gaz�em�r g�b� �lçelere de yaygınlaşma
yönünde çalışmalar başlatılmıştır. Bu sayede projeden faydalanan ve etk�leş�m yaratılan
bölge, okul ve öğrenc� sayısında artış hedeflenm�şt�r. 
Pandem� dönem�nde okulların ve toplu etk�nl�kler�n sağlık gerekçes� �le durdurulmasıyla
çalışmalar da askıya alınmıştır. 
İzm�r deprem� sonrasında alınan �z�nler �le k�tap toplama kampanyası düzenlenm�ş,
toplanan k�taplar konteynır alanlarında kalan a�le ve çocuklarına yönel�k oluşturulan
kütüphanen�n oluşturulmasında kullanılmıştır. 

1.

2.

3.

YORUMLAR
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TEŞVİK
PROGRAMLARIMIZ
1. Genç Gelişim Eğitim & Burs Programımız
2. Okul ve Eğitim Kurumlarına Desteklerimiz
3. Cevdet İnci Teşvik Ödülleri
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GENÇ GELİŞİM 
EĞİTİM & BURS
PROGRAMI

38



Burs programımız vakfımızın kurulduğu �lk günden bugüne eğ�t�m masraflarını karşılama
�mkanına sah�p olmayan ancak başarılı öğrenc�lere sağlanan madd� b�r �mkân olarak
süregelm�şt�r. Vakfın kaynağından sağlanan burslar yurt�ç�ndek� devlet ün�vers�teler�n�n
öğrenc�ler� �ç�n geçerl�yken, şartlı bağışçı destekler� �le yurt�ç� ve yurtdışındak� �lköğret�m,
l�se, ün�vers�te ve yüksek l�sans sev�yes�ndek� öğrenc�ler destekleneb�lmekted�r. 
Genç Gel�ş�m Eğ�t�m Programı �se nakd� burs desteğ�n�n tamamlayıcısı ve destekley�c�s�
olarak 2020 yılında vakfın ün�vers�tel� burs�yerler� �ç�n hayata geç�r�lm�şt�r. Bu programın
amacı; l�sans eğ�t�m� alan gençlere madd� burs �mkânı tanımanın yanı sıra, onların 21. yy
becer�ler�n� kazanmaları, farklı düşünme yolları üretmeler�ne yönel�k desteklerle de �ş
hayatına hazır olmaları �ç�n b�reysel olarak güçlenmeler�n� sağlamaktır. Programın temel
yaklaşımı öğrenc�y� b�reysel olduğu kadar dah�l olduğu toplum nezd�nde da
güçlend�rmekt�r. Bu bağlamda ün�vers�te sev�yes�nde üç ana kazanımı öne çıkaracak
şek�lde düzenlenm�şt�r: “önemse, dah�l ol ve b�rl�kte sonuç üret”. Öğrenc�lere her sene yıl
boyunca aylara yayılmış 9 modülden oluşan eğ�t�mler vererek k�ş�sel gel�ş�mler�ne katkı
koymak ve �ş hayatında �ht�yaç duyab�lecekler� sosyal becer�ler� kazandırmak
hedeflenm�şt�r. 
Genç Gel�ş�m Eğ�t�m Programının �lk yıl �ç�n hedef k�tles�n�; 18-25 yaş arası, akadem�k ve
sosyal yetk�nl�kler açısından başarılı ancak eğ�t�mler�ne devam etmek �ç�n yeterl� madd�
�mkanlara sah�p olmayan ün�vers�te öğrenc�ler� oluşturmaktadır. İlerleyen yıllarda
programın l�se ve �lköğret�m basamaklarının da devreye alınması hedeflenmekted�r. 

Item 1
100%

Item 1
100%

Item 1
100%

Item 1
100%

Item 1
100%

2020 - 2021 YILI İÇİN SAYILARLA BURSLAR ve GENÇ GELİŞİM 
PROGRAMI

Item 1
100%

Item 1
100%

GENÇ GELİŞİM EĞİTİM  & BURS PROGRAMI

91 136 28
126 6

BURS
PROGRAMI
KURUMSAL

BAĞIŞÇI
SAYISI 

BURS
PROGRAMI
BİREYSEL
BAĞIŞÇI
SAYISI

İLKÖRETİM 
ÖĞRENCİSİ

 

LİSE 
ÖĞRENCİSİ

 ÜNİVERSİTE
ÖĞRENCİSİ

 

20
9

GENÇ GELİŞİM
PROGRAMI

EĞİTİM
MODÜLÜ

SAYISI

GENÇ GELİŞİM
PROGRAMI
GÖNÜLLÜ
EĞİTMEN

SAYISI

 Sürdürüleb�l�r kalkınma amaçlarından  "n�tel�kl� eğ�t�m",
�nsana yakışır "ekonom�k büyüme" ve "eş�ts�zl�kler�n
azaltılması" kapsamına g�rmekted�r. . 
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GENÇ GELİŞİM EĞİTİM & BURS PROGRAMI
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PROJENİN BÜTÇESİ DAĞILIMI

Burslar % 82 Çalışan % 16 Ekipman % 2



Yen� konuları ve becer�ler� merak etmeye, �lg� duymaya başlaması
İlet�ş�m becer�ler� gel�şt�rmeye başlaması
Akranları �le sosyalleşmes�, b�rb�r�nden öğrenmen�n başlaması
Eğ�t�mler sonrasında geleceğe yönel�k gel�ş�m �ht�yaçlarının farkına varmaya başlaması
Farklı �nsanları, kurumları ve bakış açılarını keşfetmeye başlaması

Eğ�t�mlerde öğrend�kler�n� özel ve okul hayatında uygulamaya başlaması
İlg� duyduğu, gel�şmek �sted�ğ� alanlardak� fırsatları araştırma ve tak�p etmeye
başlaması
Sorgulama becer�ler�n� gel�şt�rmes�
Kend�n� ve f�kr�n� açıkça �fade edeb�lmes�, görüşler�n� temellend�reb�lmes�, rasyonel
şek�lde savunab�lmes�
Okul ve �ş hayatı �ç�n farklı �let�ş�m ağlarını kullanması gerekt�ğ�n� b�lmes�
B�r topluluğun parçası olarak b�r araya gelmes� ve paylaşmaya başlaması

Programın hedefled�ğ� becer�ler� kullanmaya başlaması
Yen� b�lg�y� nasıl ed�neceğ�n� b�lmes�
İht�yaç duyduğu �let�ş�m ağına nasıl ve hang� kaynaklar �le ulaşab�leceğ�n� b�lmes�
Ed�nd�ğ� teor�k b�lg�y� nasıl prat�ğe dönüştüreceğ�n� b�lmes�

Kısa vadel� hedeflenen etk� (Önemse): 

Orta vadel� hedeflenen etk� (Dah�l Ol): 

Uzun vadel� hedeflenen etk� (B�rl�kte Sonuç Üret): 

Projede yaratılan etk�ye da�r �lk çalışma 2020 Ağustos ayında b�r öncek� dönemden devam
eden ün�vers�tel� burs�yerler ve programa yen� kabul ed�len öğrenc�ler �le yapılan açık uçlu
sorulardan oluşan mülakatlarla olmuştur. İlk defa saha etk�s�ne yönel�k b�r çalışma
yapılacağı �ç�n doğrudan �let�ş�m kurularak çalışmanın başlatılması terc�h ed�lm�şt�r.
Mülakatlar 2 ay süren b�r zaman aralığında toplama 38 saatte (yaklaşık 5 �ş
günü)tamamlanmıştır.  Pandem� dönem�nde yüz yüze b�r araya gelme �mkanının
olmaması sebeb� �le görüşmeler b�lg�sayar üzer�nden sanal toplantı programları
kullanılarak yapılmıştır. 

B�reysel farkındalığını arttırmak
Gel�ş�m �ht�yaçlarını hang� kanallarla tem�n edeb�leceğ�ne da�r farkındalık kazandırmak
Üreten b�rey ve �y� �nsan olma yolunda gerekl� becer�ler� kazanmasına destek olmak

Genç Gel�ş�m Programına katılan öğrenc�ler�n, 
1.
2.
3.

PROJENİN AMACI

YARATILAN / ÖLÇÜLEN - ETKİ / FAYDA

GENÇ GELİŞİM EĞİTİM & BURS PROGRAMI
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GENÇ GELİŞİM EĞİTİM & BURS PROGRAMI

2021 HEDEFİ
Soru �çer�kler�n�n proje hedefler� �le doğrudan bağının kurulması
 Ön-test/son test formatına get�r�lmes�
 Öğrenc�ler�n sınıfları ve bölümler�ne göre özel dersler�n programa dah�l ed�lmes�

1.
2.
3.

95 üniversiteli öğrenciden toplamda 76 tanesi ile görüşme
yapılabilmiştir. 13 tanesi mezun olduğu için görüşme
yapılmamış, mezuniyet belgesi istenmiştir. 5 tanesi ile
iletişim kesildiği için ulaşılamamıştır ve burs
programından çıkarılmıştır. BAŞARI

GÖRÜŞME YAPILAN ÖĞRENCİLERİN BÖLGE / FAKÜLTE DAĞILIMI

42

 % 28 % 72



Görüşmelerde öğrenc�lere pandem� dönem�nden nasıl etk�lend�kler�, vakfın sağladığı
�mkanları ve eğ�t�mler� akt�f olarak kullanıp kullanmadıkları, vakfın faal�yetler� düzenl�
tak�p ed�p etmed�kler� ve vakfın burs�yer� olmanın kend�s�ne ne �fade ett�ğ�ne yönel�k
açık uçlu sorular sorulmuştur. 
Öncek� dönemden devam eden öğrenc�lere vakıfta bundan sonra hang� alanlarda
eğ�t�m almak �sted�kler� sorulduğunda; 76 öğrenc�n�n 31 tanes� k�ş�sel gel�ş�m ve d�ğer
burs�yerler �le b�r araya gel�nerek yapılacak sosyal etk�nl�kler� terc�h edeceğ�n�
bel�rtm�şt�r. Bu başlığın altındak� talepler farklılaşmakla b�rl�kte gruplandığında
“�let�ş�m, ağ ve bağlantı kurma, h�tabet ve d�ks�yon” g�b� başlıklarda yoğunlaştığı
raporlanmıştır. Öğrenc�lerden 26 tanes� de öncel�ğ�n�n meslek� eğ�t�mlerde olduğunu
bel�rtm�şt�r. Özell�kle staj bulma ve ş�rketlere kabul ed�lme konusunda okulda almış
olduğu eğ�t�mler�n yeterl� olmadığını ve bu yönde takv�ye ed�c� “İng�l�zce, proje
yönet�m�, b�lg�sayar programları” g�b� başlıklar öğrenc�ler tarafından daha fazla telaffuz
ed�lm�şt�r. Öğrenc�ler�n 18’� �se bu konuda yorum yapmamış, “aklıma gelen b�r eğ�t�m
yok” şekl�nde soruyu yanıtlamıştır.

1.

2.

GENÇ GELİŞİM EĞİTİM & BURS PROGRAMI

2020 KABUL EDİLEN ÖĞRENCİ FAKÜLTE DAĞILIMI

AÇIK UÇLU YORUMLAR

*Kabul ed�len 21 öğrenc� �ç�n 65 k�ş� �le mülakat yapılmıştır.

 
 Mühendislik – 13

İktisadi İdari Bilimler – 4

Mimarlık – 3

Eğitim – 2

Tıp – 1
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AÇIK UÇLU YORUMLAR
3) Aynı sorular, yen� dönem burs�yer alımları esnasında aday öğrenc�ler�n heps�ne
sorulmuştur. 65 öğrenc�den sadece 11’� k�ş�sel gel�ş�m eğ�t�mler�n� ve sosyal etk�nl�kler�
terc�h ederken, 25 tanes� meslek� eğ�t�mler� terc�h edeceğ�n� bel�rtm�şt�r. Bu noktada en
d�kkat çeken husus görüşme yapılan bu gruptak� öğrenc�lerden 28 tanes� ş�md�ye kadar
�lave b�r eğ�t�m almak �stese ney� �steyeceğ� konusunda düşünmed�ğ�n� bu sebeple de
görüş b�ld�remeyeceğ�n� paylaşmış olmasıdır. Bu açıdan mevcut burs�yerler �le gruba yen�
dah�l ed�len burs�yerler� “gel�ş�m �ht�yaçlarının farkında olmaları” açısından
karşılaştırdığımızda vakfın öncek� dönem burs�yerler�n�n bu konuda daha b�l�nçl� oldukları
yorumu yapılab�l�r. 
4)     Hem öncek� dönemden devam eden hem de gruba yen� dah�l ed�lecek öğrenc�lere
“burs�yer olmanın kend�s� �ç�n ne �fade ett�ğ�” sorulduğunda 9 öğrenc� m�nnet, sorumluluk
ve borç ödeme kavramları �le özdeşleşt�rm�ş, ger� kalan öğrenc�ler herhang� b�r yorumda
bulunmamıştır.

GENEL YORUM
İlk kurulduğu yıldan bu yana 6500’ün üzer�nde öğrenc�n�n desteklend�ğ� burs
programında; özell�kle son yıllardak� öğrenc�ler �le kurulan etk�leş�mlerle sadece
okullardak� eğ�t�m programlarının öğrenc�ler �ç�n yeterl� olmadığı, ş�rket ve özel
kuruluşlardan gelen yorumlarda da öğrenc�ler�n mezun olup �şe başladıklarında aslında �ş
ortamına ve beklent�lere hazır olmadıkları yönünde görüşler artarak gelmeye devam
etmekted�r. İnc� Vakfı aynı zamanda ana bağışçısı hold�ng kuruluşu olması ve gel�r�n�n
üret�mden gelen b�r yapıda olması sebeb� �le bu karşılıklı bel�rt�len �ht�yaca yönel�k burs
programının der�nleşt�r�lmes� ve �lave katma değer yaratmaya yönel�k çalışmalarını hayata
geç�rm�şt�r.  

2015 yılından bu yana özell�kle öğrenc�ler�n �lg�s�n� çekeb�lecek başlıklarda, bel�rl� aralıklarla
devam eden b�lg�lend�rme sem�nerler�; İnc� Grubu’nun yaklaşık 8 yıldır yürütmekte olduğu
“Genç İnc� Yen� Mezun İşe Alım Eğ�t�m Programı” �çer�ğ�ne paralel olacak şek�lde
burs�yerlere yönel�k tasarlanmış ve �lk defa 2020 yılında öğrenc�ler �le buluşturulmuştur.
Program kapsamında öğrenc�ler, 9 modülden oluşan farkındalık programını Ek�m-
Haz�ran ayları arasında tak�p etmekle sorumludur. Bu eğ�t�mler�n �çer�ğ� b�reysel
farkındalık, merak ve tasarım, ağ ve bağlar kurma ana başlıkları üzer�ne kurgulanmıştır. 

Her sene öğrenc�lerden gelen ger� b�ld�r�mler ve �ht�yaçlar dah�l�nde �çer�ğ�n�n gözden
geç�r�leceğ� program �le öğrenc�ler�n bugünün ve geleceğ�n dünyasında b�rl�kte
sorumluluk alıp heyecanla üreten, �y� b�reyler olmasına yönel�k çalışmalar sürdürülecekt�r. 

 

GENÇ GELİŞİM EĞİTİM & BURS PROGRAMI
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OKUL VE EĞİTİM
KURUMLARINA
DESTEKLERİMİZ
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DESTEKLERİMİZ

Cevdet İnc� Eğ�t�m Vakfı eğ�t�m ekos�stem�n�n güçlenmes�ne katkıda bulunmayı kurulduğu
�lk günden bu yana düzenl� olarak çalışma alanlarından b�r� hal�ne get�rm�şt�r. Bu destekler
sadece f�nansal destekler �le kalmayıp dönemsel paydaşlık ve proje ortağı olarak da
çeş�tlenmekted�r. Bu ortak çalışmalarla ortaya çıkan etk�leş�m öğrenc�ler�n deney�mler�n� de
zeng�nleşt�rmekted�r. 

TÜRK EĞİTİM VAKFI 

30 Ek�m 2020 İzm�r deprem� sonrasında Vakfımız ve Türk Eğ�t�m Vakfı �ş b�rl�ğ�nde
oluşturulan “Hayallere Işık Burs Fonu” �le 6 ün�vers�te öğrenc�s�n�n 4 yıllık öğren�m hayatları
boyunca yılda 9 ay boyunca destekleneb�leceğ� b�r fon yarattık ve bu fondan depremde ev�
hasar gören ya da yıkılan ün�vers�te öğrenc�ler�n faydalanması sağlanmıştır. 

YAREN KOOPERATİFİ
 
ODTÜ Ege Mezunlar Derneğ� üyeler�n�n ortak çalışmaları �le kurulan Yaren Kooperat�f, 2019
yılında İzm�r Büyükşeh�r Beled�yes�, ODTÜ Ege Mezunlar Derneğ� ve ODTÜ Türk Halk B�l�m�
Topluluğu (ODTÜ THBT) Mezunları �ş b�rl�ğ� �le hazırlanan “Çocuklara Halkb�l�m� Eğ�t�m�
Projes�’n� İzm�r’e a�t 7 köyde yaşayan toplam 182 çocuğa uygulayarak hayata geç�rm�şt�r.
Pandem� sonrasında bu projen�n çevr�m�ç�ne uyarlanmış “Çocuklara Halk B�l�m� Yaz
Etk�nl�kler�” projes�n� Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğ�’nden burs alan öğrenc�ler �le
hayata geç�rm�şt�r. Vakfımız bu projede yer alan ün�vers�te öğrenc�s� eğ�tmenlerden 10
tanes�ne 9 ay boyunca burs desteğ� sağlamıştır. Bu sayede burs alan bu öğrenc�ler�n, benzer
programı İnc� Vakfı Çocuk Orkestrasında yer alan 9-13 yaş arasındak� 35 öğrenc�ye de vermes�
sağlanmış hem de programın devamlılığına katkıda bulunulmuştur.  

EGE ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI
 
Vakfımız ve Ege Çağdaş Eğ�t�m Vakfı �ş b�rl�ğ�nde yapılan çalışma �le, EÇEV’�n �lköğret�m ve
l�se sev�yes�ndek� burs�yerler�n�n a�leler�ne düzenl� verd�kler� eğ�t�m programına vakfımız
uzman gönüllüler�n�n verd�ğ� sem�nerler �le �çer�k desteğ� ver�lmes� sağlanmıştır.  

DEĞİŞİM LİDERLERİ DERNEĞİ

Değ�ş�m L�derler� Derneğ�’n�n Kıvılcımlar Programı’na verd�ğ�m�z desteğe 3 yıldır devam
ed�yoruz. Bu programa dah�l olan her yıl 8 genç kadın burs�yer�m�z�n, 8 ay boyunca k�ş�sel
gel�ş�m eğ�t�mler� alarak l�derl�k becer�ler� gel�şm�ş, toplumda kadın-erkek eş�tl�ğ�n�n önem�n�
b�len, soran ve araştırarak öğrenmey� ben�mseyen b�reyler olmalarını hedefl�yoruz.
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DESTEKLERİMİZ
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CEVDET İNCİ TEŞVİK
ÖDÜLLERİ
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Item 1
100%

Item 1
100%

Item 1
100%

Item 1
100%

Item 1
100%

Item 1
100%

2005 yılından bu yana her yıl, İnc� Hold�ng’e bağlı grup ş�rketler�m�zde çalışan, çalıştığı ş�rket
ve b�r�mde üret�m�, ver�ml�l�ğ� ve h�zmet kal�tes�n� arttırıcı b�r faal�yet� somut olarak
kanıtlanan, yen� teknoloj� gel�şt�ren ek�pler�n “Cevdet İnc� Teşv�k Ödüller�” �le takd�r
ed�lmes�n� sağlıyoruz. Süreç ve üret�m ver�ml�l�ğ�, h�zmet kal�tes� alanında çalışanlarımız
projeler�yle başvuruda bulunuyor, Grup bünyes�ndek� üst düzey yönet�c�ler ve bağımsız
uzmanlardan oluşan jür�; Arge/ Ürge, Üret�m, H�zmet ve İnovasyon kategor�ler�nde,
b�rb�r�nden değerl� projeler� t�t�zl�kle değerlend�r�yor. Kazanan projeler ek�p olarak �lg�l�
kategor�dek� ödülün sah�b� oluyor ve grup ş�rketler� nezd�nde bu değerl� projeler�n
paylaşılması ve yen� çalışmalara �lham vermes� sağlanıyor. 2020 yılında b�r �lk olarak
“Kurumsal Sosyal Sorumluluk” alanındak� projeler� de sürece dah�l ett�k.  Bu sayede
çalışanlarımızın sosyal farkındalıklarını artırmayı, çalışan gönüllülüğü yoluyla topluma olan
katkılarını daha fazla öne çıkarmayı, �y� uygulama örnekler�n� ş�rketler�m�z arasında daha
yakından tanımayı ve tanıtmayı hedefl�yoruz. Bu kategor�y� desteklemek amacıyla her sene
çeş�tl� sem�ner ve eğ�t�mler de düzenlemeye devam edeceğ�z. 

TEŞVİK ÖDÜLLERİ

2020-SAYILARLA CEVDET İNCİ TEŞVİK ÖDÜLLERİ

23

204
7

25

FİNAL JÜRİ

KATEGORİ

BAŞVURU
ÖDÜL

ÖN JÜRİ

205

KATILIMCI
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AĞ KURMA
PROGRAMLARIMIZ
1. Gönüllülerimiz
2. Kamu Kurumları ve Yerel Yönetimler ile Ortaklıklarımız
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İNCİ'DEN GÖNÜLLÜLER
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GÖNÜLLÜLER

Ün�vers�te Gönüllüsü
Ün�vers�te Gönüllüsü
Ün�vers�te Gönüllüsü
Ün�vers�te Gönüllüsü
Ün�vers�te Gönüllüsü
Ün�vers�te Gönüllüsü
Ün�vers�te Gönüllüsü
Ün�vers�te Gönüllüsü
Ün�vers�te Gönüllüsü
Ün�vers�te Gönüllüsü
Ün�vers�te Gönüllüsü
Ün�vers�te Gönüllüsü
Ün�vers�te Gönüllüsü
Ün�vers�te Gönüllüsü
Ün�vers�te Gönüllüsü
Ün�vers�te Gönüllüsü
Ün�vers�te Gönüllüsü
Ün�vers�te Gönüllüsü
Ün�vers�te Gönüllüsü
Ün�vers�te Gönüllüsü
Ün�vers�te Gönüllüsü
Ün�vers�te Gönüllüsü
Ün�vers�te Gönüllüsü
İnc� Vakfı Gönüllüsü
İnc� Vakfı Gönüllüsü
İnc� Vakfı Gönüllüsü
İnc� Vakfı Gönüllüsü
İnc� Vakfı Gönüllüsü
İnc� Vakfı Gönüllüsü
İnc� Vakfı Gönüllüsü
İnc� Vakfı Gönüllüsü
İnc� Vakfı Gönüllüsü
İnc� Vakfı Gönüllüsü
İnc� Vakfı Gönüllüsü
İnc� Vakfı Gönüllüsü
İnc� Vakfı Gönüllüsü
İnc� Vakfı Gönüllüsü
İnc� Vakfı Gönüllüsü
İnc� Vakfı Gönüllüsü

Aslı Yüksel
Berkay Aydın
Burcu Buket Tosun
Cagla Tokluoğlu
Çağla Karaeğemen 
Ebru Özcan
Ece Çel�k
Em�r Erol
Erç�n Yılmaz
Gökçen Onan
Hasan Özkapu
Hayr� Karadaş
İrem Kızılboğa
İrem Tezcan
Müge Kocatürk
Nurhayat Satlık
Reşat Levent
Ruh�gül Yüceler
Saadet Taşkıran 
Soner Cabacı 
Sema İme
Yeş�m Selçuk 
Zeynep Şenlen
Alev AVCIL
Belce Özkan
Ces�m Zeydan
Ceyda İşç�menler
C�hang�r Turantaş
Derya Gezg�n
Demet Özkeleş
Em�r Özeren
F�l�z Morova İneler
Gamze Özd�lek
Köklen Yıldırım
Naf�h BUTUR
Selda Kurşun
Sergenç İneler
Yıldız SINMAZ UZGAN
Zeynep Lembet
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Vel� Sem�nerler� Proje Gönüllüsü
Vel� Sem�nerler� Proje Gönüllüsü
Vel� Sem�nerler� Proje Gönüllüsü
Vel� Sem�nerler� Proje Gönüllüsü
Vel� Sem�nerler� Proje Gönüllüsü
Vel� Sem�nerler� Proje Gönüllüsü
Vel� Sem�nerler� Proje Gönüllüsü
Vel� Sem�nerler� Proje Gönüllüsü
Vel� Sem�nerler� Proje Gönüllüsü
Vel� Sem�nerler� Proje Gönüllüsü
Vel� Sem�nerler� Proje Gönüllüsü
Vel� Sem�nerler� Proje Gönüllüsü
Vel� Sem�nerler� Proje Gönüllüsü
Vel� Sem�nerler� Proje Gönüllüsü
Vel� Sem�nerler� Proje Gönüllüsü
Vel� Sem�nerler� Proje Gönüllüsü
Vel� Sem�nerler� Proje Gönüllüsü
Vel� Sem�nerler� Proje Gönüllüsü
Vel� Sem�nerler� Proje Gönüllüsü
Vel� Sem�nerler� Proje Gönüllüsü
Vel� Sem�nerler� Proje Gönüllüsü
Vel� Sem�nerler� Proje Gönüllüsü
Vel� Sem�nerler� Proje Gönüllüsü
Vel� Sem�nerler� Proje Gönüllüsü
Vel� Sem�nerler� Proje Gönüllüsü
Vel� Sem�nerler� Proje Gönüllüsü
Vel� Sem�nerler� Proje Gönüllüsü
Vel� Sem�nerler� Proje Gönüllüsü
Vel� Sem�nerler� Proje Gönüllüsü
Vel� Sem�nerler� Proje Gönüllüsü
Vel� Sem�nerler� Proje Gönüllüsü
Vel� Sem�nerler� Proje Gönüllüsü
Vel� Sem�nerler� Proje Gönüllüsü
Vel� Sem�nerler� Proje Gönüllüsü
Vel� Sem�nerler� Proje Gönüllüsü

GÖNÜLLÜLER

Asuman Gök
Ayçe Bükülmeyen
Begüm Hüntürk
B�rol Saygı
Cemal Ker�m Ertürk
Cenal Saygı
Cüneyt Tuğrul
Demet Kumova
Ela Burcu Üçel
Ece AYDINLIOĞLU
Gün�z CAN
G�zem İnalöz
Gülşah Parlak Kutmen
Hülya Özlem Şener
Mehmet Hepkorucu
Merve Tandoğan
M�ne Seles
Meltem Onay
Nur Eda Kasap Süslü
Oya Erkal 
Özlem Bakan 
Pınar Yazır Özgür
Rauf Özgür 
Sevg� M�r
Sedef MENKÜ
S�nem ÜNEL
Serap Man�salı 
Serkan Öz�zm�r
Sedef Neh�r El
Şah�ka Susuzlu
Umut Yasa
Uluğ İlve Yücesoy
Ülgen Zek� Ok 
Yasem�n Tutal
Zeynep Rua 
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KAMU KURUMLARI VE
YEREL YÖNETİMLER
İLE ORTAKLIKLARIMIZ
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KAYNAK YARATMA
ÇALIŞMALARIMIZ

BAĞIŞLAR
KAMPANYALAR
BAŞVURULAN VE KAZANILAN HİBELER

1.
2.
3.

ORTAKLIKLARIMIZ

Adnan Menderes Ün�vers�tes�
Bornova Beled�yes� & Kültür İşler� Müdürlüğü
Bornova İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü
Bornova İlçe Halk Kütüphanes�
Buca İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü
Celal Bayar Ün�vers�tes�
Gaz�em�r Beled�yes� & Kültür İşler� Müdürlüğü
İzm�r İl Kültür Tur�zm Müdürlüğü
İzm�r Atatürk İl Halk Kütüphanes� Müdürlüğü
İzm�r Büyükşeh�r Beled�yes� Kültür İşler� Da�re Başkanlığı
İzm�r Büyükşeh�r Beled�yes� Sosyal Projeler Da�re Başkanlığı
İzm�r Yüksek Teknoloj� Enst�tüsü
İzm�r Kat�p Çeleb� Ün�vers�tes�
İzm�r Ekonom� Ün�vers�tes�
İzm�r Devlet Senfon� Orkestrası Müdürlüğü
Karabağlar Kaymakamlığı
Man�sa Organ�ze Sanay� Bölges� Müdürlüğü
Man�sa Organ�ze Sanay� Bölges� Tekn�k ve Endüstr� Meslek L�ses� 
Yaşar Ün�vers�tes�
Yunus Emre Meslek� Eğ�t�m Merkez�

Vakfımız tüm proje ve çalışmalarında b�reysel �n�s�yat�flerden çok ortaklıkların gücüne
�nanmaktadır. Bu sebeple vakfın çalışmalarının �lk yıllarından bu yana kamu kurumları,
yerel yönet�mler, eğ�t�m kurumları, farklı STK’lar �le ortak çalışmalar yürütmekted�r.
Gelecekte de bu ortaklık ve �ş b�rl�kler�n�n artarak büyümes� �ç�n stratej�k hedefler�n b�r
parçası olarak bel�rlem�şt�r. 2020 yılında çalışmalarını yürüttüğü başlıca kurumlar
aşağıdak� g�b� olmuştur: 
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KAYNAK YARATMA
ÇALIŞMALARIMIZ

Bağışlar 
Kampanyalar
Kazanılan Hibeler

1.
2.
3.
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BAĞIŞLAR
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BAĞIŞLAR
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*Bağışın hangi faaliyet türüne harcanacağı bağışçı tarafından belirlenmiş olan

*
 % 72  % 28



KAMPANYALAR
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Item 1
100%

Item 1
100%

KAMPANYALAR

2

KURUMSAL
BAĞIŞÇI

14

BİREYSEL
BAĞIŞÇI

Destekleriniz sayesinde 6 üniversite öğrencisinin
öğrenimleri boyunca masraflarına destek

olabilecek kaynağa ulaşıldı. 
TEŞEKKÜRLER !
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KAMPANYALAR

Item 1
100%

4

BİREYSEL
BAĞIŞÇI

Item 1
100%

6

BİREYSEL
BAĞIŞÇI

Item 1
100%

3

KURUMSAL
BAĞIŞÇI
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KAZANILAN HİBELER
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KAZANILAN HİBELER
BAŞVURULAN ve KAZANILAN HİBELER

2019 yılında daha fazla katma değer yaratan sürdürüleb�l�r b�r s�v�l toplum
örgütü olma yolunda başlattığımız kurumsallaşma çalışmalarımızın köşe
taşlarından b�r�s� olan bütünleşme (entegre olma) bakış açısı �le farklı
kurumlardan h�beler kazandık. 

Yaşama Da�r Vakfı ve Sosyal Etk� İzleme Danışmanlık Desteğ�

YADA Vakfı’nın kurumsal kapas�te güçlend�rme çalışmaları kapsamında tüm
STK’lara açmış olduğu çağrıda, sosyal etk� �zleme alanında kend�n� ve s�stem�n�
gel�şt�rmek �steyen kurumlardan b�r� olarak h�be almaya hak kazandık. 1 yıl
boyunca devam eden ve p�lot projeler�m�z üzer�nden sosyal etk� kavramı ve
ölçümü üzer�ne uygulamalı olarak çalışmalarımızı yürüttük. Kodİnc� Projem�z �le
başlayan etk� ölçüm s�stem�m�z� d�ğer projeler�m�ze 2021 yılında
yaygınlaştırmaya başladık. 

S�v�l Toplum Gel�şt�rme Merkez� - Örgütsel Koçluk Desteğ� 
 
B�r yıl boyunca yüz yüze ve sanal toplantılarımızda gönüllülük yaklaşımımız
üzer�nde STGM �le çalıştık. Program kapsamında gönüllü yönet�m�nde stratej�k
planlama, �let�ş�m tasarımı ve gönüllülerle �ş b�rl�ğ� g�b� konularda destek aldık.
Hazırladığımız tüm çalışmaları 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde
gerçekleşt�rd�ğ�m�z buluşmada gönüllüler�m�zle de paylaştık. 2021 yılında teor�de
öğrend�kler�m�z� hayata geç�rmey� ve gönüllüler�m�zle olan etk�leş�m ve
�let�ş�m�m�z� daha da arttırmayı hedefl�yoruz

Esas Sosyal  -  İlk Fırsat Programı 

Esas Sosyal’�n gel�şt�rd�ğ� ve destekled�ğ� İlk Fırsat Programı, ün�vers�teden yen�
mezun olmuş �ş arayan gençler�n Türk�ye’n�n önde gelen s�v�l toplum
kuruluşlarında (STK) 12 ay boyunca tam zamanlı olarak çalışmalarını
desteklemekte ve aynı zamanda 21. Yüzyıl becer�ler�n� gel�şt�rmeye yönel�k
eğ�t�mler sunmaktadır. İnc� Vakfı olarak başvurusu kabul alan STK’lardan b�r�s�
olarak yen� mezun gençlerden 1 k�ş� ek�b�m�zde çalışmaya başladı. Bu çalışan �ç�n
12 aylık toplamda  53.673,76 TL h�be amaya hak kazandık.                                                  
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İNCİ AKADEMİ
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SİVİL TOPLUM
KURULUŞLARIYLA
ORTAK ÇALIŞMALAR

Toplumsal kalkınmaya eğ�t�m yoluyla katkı sağlamak stratej�s� doğrultusunda İnc�
Akadem�’y� �ş dünyasının en öneml� çözüm ortaklarından b�r� olarak görüyoruz. 2012 yılında
b�r sosyal g�r�ş�m olarak kurulan İnc� Akadem�, �ş dünyasını kend� çatısı altında kal�tel� eğ�t�m
fırsatları �le buluşturarak yaşam boyu öğrenme ve gel�ş�m aracı olma m�syonunu gözetmeye
devam ed�yor. İnc� Akadem�’de bugüne kadar toplam 105 farklı konu başlığı �le 11 b�n�n
üzer�nde k�ş�ye ulaştık. Yet�şk�n eğ�t�mler�ne odaklandığımız kuruluşumuzda kâr amacı
gütmeks�z�n elde ett�ğ�m�z tüm gel�r� gençler�m�z �ç�n burs fonuna vakfed�yoruz.

Item 1
100%

Item 1
100%

Item 1
100%

Item 1
100%

İNCİ AKADEMİ

2020-SAYILARLA İNCİ AKADEMİ

4160
50626

TOPLAM
EĞİTİM SAATİ 

KATILIMCI
SAYISI

EĞİTİM 
KONU

BAŞLIĞI

% 92

EĞİTİM
MEMNUNUYET

ORANI
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ZİRAİ ÜRÜNLER
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SİVİL TOPLUM
KURULUŞLARIYLA
ORTAK ÇALIŞMALAR

Item 1
100%

Item 1
100%

Kurucumuz Cevdet İnc�’n�n vakfımıza
bağışladığı Aydın Sultanh�sar’dak� 100
dönümlük bahçelerde uzmanlarımız
tarafından İy� Tarım uygulamaları �le
çeş�tl� ürünler yet�şt�r�l�yor. Başlıca
ürünler�m�z zeyt�n ve zeyt�nyağı (VİVO
tesc�ll� markalı soğuk sıkım natürel sızma
zeyt�nyağı) olup, bahçede ayrıca
narenc�ye, er�k ve nar meyveler�
bulunuyor. Bahçeler�m�zden yet�şen
ürünler�n satışından elde ed�len tüm
gel�r burs fonumuza aktarılıyor.

ZİRAİ ÜRÜNLER

2020-SAYILARLA ZİRAİ ÜRÜNLER

9

543

ÜRÜN
KATEGORİSİ

YILBAŞI
HEDİYELİK

PAKET SATIŞ
ADEDİ
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KURUMSAL YÖNETİM
VE RİSK YÖNETİMİ
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2020 - 2023 STRATEJİ ÇALIŞMASI ADIMLARI

İlhamla İstikrarlı Cesaretle Saygıyla Öğrenerek Renklerle Sevgiyle Güvenle Deneyimlerle Ahenkle

Sivil Toplum Bakış Açını Geliştir

Özgür
Deneyim
Alanları

Güçlü Birey,

Üreten Toplum
Çoklanabilir
Programlar

Yerel Güç,

Küresel Vizyon

AH1 AH2 AH3 AH4 AH5

AH1: Üreten b�reyler�n topluma kazandırılmasına katkıda bulunmak amacıyla, öz farkındalık, sosyal
farkındalık, öz yönet�m, �l�şk� becer�ler� ve sorumlu karar alma becer�ler�ne odaklanarak, temasta
bulunduğu b�reylerde / topluluklarda z�hn�yet değ�ş�m� yaratmayı hedefler.
AH2: Bu etkiyi sanat ve bilim programlarının yaşanabileceği özgür deneyim alanları yaratarak oluşturmayı
amaçlar.
AH3: Her süreci belgeleyerek programlara dönüştürür, diğer kurum ve kuruluşların kullanımına açık hale getirir.
Programlar arası geçişlerin sağlanması ve öğrencilerin sisteme entegre edilmesi (eğitmen, yol gösterici, vb...) ile
etkiyi artırmayı hedefler.
AH4: Yerel ve ulusal işbirliklerinin yanı sıra uluslararası ortaklıklarla proje geliştirme becerisini artırır.
AH5: Gerçekleşt�rd�ğ� uzun vadel� tüm faal�yetler�n kend� kaynağını sağlamasını sürdürüleb�l�rl�k
açısından önemser ve kend� kaynaklarını yaratmasını sağlar.

Sürdürülebilirlik

HAYALLERİN HEDEFLERE DÖNÜŞÜP HEYECANLA HAYATA
GEÇİRİLMESİ İÇİN İLHAM VEREN DENEYİMLER TASARLAMAK

Fikri
Sermaye

Kendini
Gerçekleştirme

İtibar
Etki
Alanı

Sürdürülebilirlik
Küresel
Vizyon

Toplumsal
Kalkınma

Dijitalleşme Kurumsallaşma İletişim Finansal Sürdürülebilirlik

Paydaş ilişkileri yönetimini

dijitalleştir (CRM)

İş analitiğini kullan

Kullanılan platformları

dijitalleştir

Projelerde ‘teknoloji’ temasını

önceliğe koy

Vizyon misyon iş modelini
netleştir
Org. şeması , görev tanımları
ve süreçleri belirle
Yönetim sistemlerini oluştur
Kurum kültürünün
benimsenmesini sağla

İletişim haritanı oluştur
Haritada ölçülebilir hedefler
belirle
İç iletişimi kuvvetlendir
Dış paydaşlarla iletişimi
çeşitlendir ve güçlendir

İşbirlikleri geliştirerek "aynî katkıları"
artır (kaldıraçlar)
Hibe programlarından kaynak edin
Bağışları artır
İktisadi işletme gelirlerini artır
Gider modelini iyileştir
Mevcut Kaynaklarını güçlendir
Yeni Gelir kaynakları yarat
Bağışçılara yarattığın değeri anlat

Ekibin Yetkinliklerini Geliştir

Bütünsel (Entegre) Düşün

Sivil Toplum Bakış Açını Geliştir
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Cevdet İnc� Eğ�t�m Vakfının kurumsal sürdürüleb�l�rl�ğ�n�n güçlend�r�lmes� ve çalışmaları �le
katma değer yaratan uygulamalarının yaygınlaştırılab�lmes� amacıyla; 2020 yılında devreye
alınan uygulamalardan b�r�s� de Kurumsal R�sk Yönet�m� sürec�n�n başlatılmasıdır. Devreye
alınan bu s�stem �le;

• Vakfın stratej�ler�ne uygun çalışmalarını devam ett�rmes�, 
• R�skler ortaya çıkmadan önlem alınab�lmes�,
• Sürpr�z ve kayıpların en aza �nd�r�lmes�
• Var olan kaynağın �sraf ed�lmeden kullanılması,
• Çalışmaların ve projeler�n sürekl�l�ğ�n�n sağlanması,
• Fırsatların bel�rlenmes�ne yardımcı olması sağlanmıştır. 

Devreye alma aşamasında vakfın çalışmaları gözden geç�r�lerek;

• R�sk tanımları yapılmış,
• Kök nedenler bel�rlenm�ş,
• R�skler�n etk� kategor�s� bel�rlenerek stratej�dek� konumu netleşt�r�lm�şt�r.  

R�sk puanına ve alanına göre bulgu dağılım aşağıdak� tablodak� g�b�d�r: 

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ

Bu çalışmaların ardından alınacak aks�yonlar bel�rlenm�ş ve kontrol s�stemler� devreye
alınmıştır. İnc� Hold�ng İç Denet�m Departmanı tarafından 3 aylık ve yıllık per�yotlarda
kontroller yapılmıştır. Tüm bu çalışmaların sonunda;

Kr�t�k ve yüksek r�sklere �l�şk�n ve 9 puan üzer�ndek� toplam 6 bulgudan 6 tanes�, 9 puan
altındak� 7 bulgudan 5 tanes� alınan aks�yonlar �le kapatılmıştır. Kalan 2 tanes� üzer�nde 2021
yılında çalışılmaya devam ed�lerek ya tamamen kapatılacak ya da r�sk puanının düşmes�
sağlanacaktır.
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YARATILAN FAYDALAR

Gezici Kütüphane         2 Araç, 23.707 Öğrenci, 11.001 Kitap                                      

Veli Seminerleri             15 Gönüllü, 10 Eğitim, 170 Katılımcı                       

Çocuk Orkestrası           11 Ay, Haftada 6 Saat, 76 Öğrenci, 35 Data Hattı   

Kod'inci                          20 Öğrenci, 18 Hafta Eğitim                                                                     

Bursiyerler                      587 Öğrenci, 4 eğitim, 67 katılımcı                                                   

EĞİTİM PROGRAMLARI

Faydalanıcıların ileri seviyede
kodlama öğrenme isteği 

%56 oranında arttı.

Öğrencilerin %35'�
tanıdıkları aracılığıyla
orkestraya katıldı.

K
O

D
'İN

C
İ

Ç
O

C
U

K
 

O
R

K
ES

TR
A

SI
K

İT
A

P
K

A
R

D
EŞ

İM Depremden  etkilenen
çocuklar ve gençler için 1600

kitap bağışı sağladık.

H
A

Y
A

LL
ER

E
 IŞ

IK

Depremden etkilenen 65
lise öğrencisinin 9 ay boyunca
eğitim-öğretim masraflarını
karşılayacak kaynağa ulaştık.

D
ES

TE
K

Ç
İL

ER

Burs destekçilerimiz 

%21
oranında arttı.

SO
SY

A
L

 M
ED

Y
A Linkedin takipçilerimiz

%132,  Instagram takipçilerimiz 
%79 oranında arttı.

71



İLETİŞİM ÇALIŞMALARI

2020 YILI İLETİŞİM STRATEJİSİ ÇALIŞMALARI

PAYDAŞ ÖZELİNDE İLETİŞİM

2020 OCAK-ARALIK SOSYAL MEDYA VERİLERİ
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1140                638             218                 1101               444                TAKİPÇİ



Yukarıda açıklanmış olan faaliyetler ve bütçe harcamaları ile Vakfımız, Maliye
Bakanlığı’nın Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında 1 Numaralı Tebliğ

Hükümlerini yerine getirmiş bulunmaktadır.  Bu durum ilişikteki Yeminli Mali Müşavir
Raporu ile de tasdik edilmiştir.

 

Sayın Mütevelli Heyet
üyelerinin bilgi ve değerlendirmesine sunarız.

 

 

                 

T E Ş E K K Ü R

Her yıl olduğu gibi, Vakfımızın 2020 faaliyetlerinde maddi, manevi büyük ilgi ve desteğini
gördüğümüz tüm hayal ortaklarımıza teşekkür ederiz.

 

 Ece ELBİRLİK ÜRKMEZ
Yönetim Kurulu Başkanı

 

                 

 

 Perihan İNCİ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

 

                 

 

 Meral ZAİM
Sayman

 

                 

 

Şerife EREN
Üye

 

                 

 

 Aygül AKAR ÖNAL
Üye
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