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ALEV KURU - BİLGİ HİZMETLERİ UZMANI

İşte bu bizim hikayemiz!

Pandeminin en yoğun döneminde Covid-19 ile mücadele kapsa-
mında birçok sağlık çalışanının siperliğe ihtiyaç duyduğu bilgisi 
bize kadar ulaştı. Toplumsal sorumluluğumuz kapsamında “Biz 
neler yapabiliriz?”i düşündük. Bu durum Bilgi Merkezi Co-Space 
çalışanlarını harekete geçirdi. Pandeminin başladığı 2020 Mart 
ayı itibariyle Co-Space’e yoğun bir şekilde siperlik yapma talebi 
geldi. Günde ortalama 50-100 arasında siperlik üretildi ve ta-
lep eden hastane, özel güvenlik, sağlık ocakları, eczaneler vb. 
yerlere ücretsiz bir şekilde dağıtımı yapıldı. Bu süreçte 2300’den 
fazla siperlik üretimi yapıldı. Talep geldikçe de Co-Space olarak 
bu tür hayati konularda destek vermeye devam ediyoruz. 

Türkiye’de ilk defa bir üniversite kütüphanesi çatısı altında kurulan Co-Spa-
ce adlı makerspace, disipline bakılmaksızın her programdan öğrencinin 
burada birlikte hareket ederek, yeni fikirler, yeni ürünler oluşturup sonrasın-
da bu çıkan ürünleri pazarlayabilme birlikteliğini sağlaması açısından son 
derece önemlidir. Bünyesinde, 3D yazıcılardan 3D tarayıcılara, “raspber-
ry pi”dan “arduino”ya, lazer kesicilerden matkap setine kadar çok çeşitli 
ekipman barındırmaktadır. Ayrıca bir fotoğraf stüdyosu ve ses kayıt odası 
ile birlikte eğitimlerin ve etkinliklerin gerçekleştirileceği bir seminer odası 
bulunmaktadır.

2019 yılında Sabancı Üniversitesi’ne bağlı olarak Balıkesir’de “Küçük-
köy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi” kuruldu. Bu atölyede, topluma fayda 
sağlamak üzere özellikle çocukların ve gençlerin eğitim ve eşitlik hakkı-
nı gözeterek bilim, teknoloji ve toplumsal dönüşümler ağırlıklı eğitimler 
düzenleniyor. Çocukların ve  gençlerin eğitimde ve gelecekte öncü roller 
alması amacıyla farklı projelere de ev sahipliği yapan Yaratıcı Teknolo-
jiler Atölyesi bünyesinde Co-Space departmanımız da eğitimler vermek-
tedir. Co-Space tarafından Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi’nde 
online olarak dezavantajlı öğrencilerle Python ile kodlamaya giriş ve 3D 
modelleme-3D yazıcı eğitimleri yapıldı. Eylül 2020-Ocak 2021 arasın-
da 100 öğrenciye ulaşıldı. Gerek atölyede yüz yüze gerek online olarak 
bu tür eğitimleri her yıl vermeye devam edeceğiz.

• 4 Nisan 2022’de projemize başladık.
• 14 Nisan’da kalkınma hedeflerinden 3. ve 4.’sü için birer adet hika- 
  yeyi sisteme yükledik.

• 17 Mayıs’ta 2 hikayemizin de uygun olduğu konusunda bilgilendiril-           
  dik.

• Aynı gün hikayelerimiz, küratörlük listesine dahil edildi. 
• 9 Ağustos’ta bir kontrol listesi gönderildi ve “çalışmamı- 
  zın revize edilmesi” istendi. 

• 24 Eylül’de çalışmamızı revize edip gönderdik. 
• O tarihten itibaren BEKLİYORUZ.

Hedef 4 - Kaliteli Eğitim: Eğitimde fırsat eşitliği hikayesi 

Hedef 3 - Sağlık ve Refah: Pandemi’de sağlık çalışanlarına sperlik üretimi hikayesi


