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Ülkeler, ekonomik kalkınmada Ar-Ge (Araştırma-Geliştirme) fa-
aliyetlerine önem vermektedir. Bunun temel nedeni, kültürel 
ekonomide ülkelerin rekabet edebilirlikleri ile yeni hizmetler 
ve ürünlerin geliştirilmesi yani Ar-Ge faaliyetleri arasında doğ-
rudan bir ilişki kurulmasıdır. Ar-Ge yoğunluklu endüstriler, ül-
kelerin ekonomik rekabet edebilirliğini ve ilave iş pozisyonları 
üreterek ülkelerin istihdam kapasitelerini artırmaktadır. Ar-Ge 
faaliyetlerine ağırlık veren ekonomiler, ekonomik krizlere karşı 
daha dayanıklı olmaktadır.

Ar-Ge kültürü ile nesillerin yetiştirilmesi, çalışan ve üreten bir 
gelecek için sağlam temellerin atılmasını sağlayacaktır. Ülkele-
rin uluslararası rekabet edebilir ve ihracat gücü yüksek bir yapı-
ya kavuşturulması için ihtiyaç duyulan alanlarda nitelikli insan 
kaynağı yetiştirme gerekliliği Ar-Ge yaklaşımının eğitim sistem-
lerine entegrasyonunu da zorunlu kılmıştır. Buradan hareketle 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların üretim kapasitesini 
geliştirmek, sürekliliği sağlamak ve mesleki eğitimi güçlendir-
mek amacıyla Ar-Ge Dönemi başlatılmıştır.

Covid-19 salgını ile mücadele günlerinde mesleki eğitimin üre-
tim kapasitesi harekete geçirilerek ihtiyaç duyulan ürünlerin 
üretilmesi sağlanmıştır. Mesleki eğitim kurumları dezenfektan, 
maske, yüz koruyucu siper ve tek kullanımlık önlük ve tulumun 
ötesinde solunum cihazı, maske makinesi gibi çok sayıda ürünü 
hızla üreterek başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm ülkenin 
kullanımına sunmuştur. Meslek liselerinin bünyesinde üretilen 
bazı ürünlerin yurt dışına ihraç edilmesi de sağlanmıştır. 

TAKDİM



Bu dönemde temelleri atılan Ar-Ge kültürünün ortaöğretim dü-
zeyinde yaygınlaştırılması ve öğrencilerin bu bilinçle hayata ve 
bir üst öğrenime hazırlanması amacıyla kurulan Ar-Ge merkez-
leri mesleki ve teknik eğitim okulları bünyesinde her biri farklı 
alana yönelik yoğunlaştırılmıştır. 

Ana odağı yenilikçi ürün geliştirme, patent, faydalı model, tasa-
rım ve marka üretmek, tescil ettirmek ve ticarileşmesini sağla-
mak olan bu merkezlerin altyapısının güçlendirilerek ürün çe-
şitliliğinin artırılması, buluş içeren yüksek teknolojili ürünlerin 
üretilmesi ve nihayetinde Ar-Ge kültürünü benimsemiş nitelikli 
nesillerin yetiştirilmesi Millî Eğitim Bakanlığının en önemli he-
defleri arasında yer almaktadır.

Mahmut ÖZER
Millî Eğitim Bakanı 
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Araştırma ve Geliştirme ülkelerin, yenilikçilik yoluyla büyümesinde ve gelişmesinde önemli 
bir rol üstlenmektedir. Ar-Ge, üretkenliğin ve kalitenin artırılmasında, yeni ürün ve hizmet-
lerin ortaya çıkmasında,  yeni süreç, sistem ve uygulamaların tasarlanmasında özgün fikirle-
rin ve buna bağlı mekanizmaların oluşmasına büyük katkı sağlamaktadır. Araştırma-Geliş-
tirme ve inovasyon projeleri, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşların da temelini 
oluşturmaktadır.

Araştırma ve Geliştirme; kültür, insan ve toplum bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının ar-
tırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için 
sistematik bir temelde yürütülen özgün çalışmaları ifade etmektedir.

Nitelikli insan gücü ile yeni teknolojilere dayalı makine, donanım ve yazılımı içinde bulun-
duran; teknoloji ve ürün geliştirilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin yapıldığı ortamlar ise 
Ar-Ge Merkezi olarak tanımlanmaktadır.

Yüksek teknoloji ve katma değer üreten öncü Türkiye için “Millî Teknoloji, Güçlü Sanayi” viz-
yonunu gerçekleştirme hedefleri doğrultusunda ‘’2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’’ hazır-
lanmış ve TÜBİTAK tarafından ise Öncelikli Teknoloji Alanları ve Ar-Ge, Yenilik Konuları ilan 
edilmiştir. Bu kapsamda Öncelikli Teknoloji alanlarında ana temalar; savunma sanayi, bilgi 
ve iletişim teknolojileri, tarım ve gıda, otomotiv, sosyal ve beşerî bilimler, enerji, makine 
imalat, sağlık, madencilik-demir, ileri malzeme teknolojileri ile kimya olarak belirlenmiştir.

AR-GE MERKEZİ NEDİR?
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Üretim sektörleri, üniversiteler ve ilgili kurum ve kuruluşları ile iş birliği sağlanarak tekno-
lojik bilgi üretmek, üretim yöntemlerinde ve üründe yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya 
standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek ve teknolojik 
bilgiyi ticarileştirmeyi sağlayacak teknolojik altyapının oluşturulmasını sağlamak Ar-Ge 
Merkezlerinin kurulmasındaki amaçlar arasındadır.

Ar-Ge kültürü ile nesillerin yetiştirilmesi, bir taraftan ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda 
nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlarken öte taraftan yenilikçi ürünlerin yerel 
imkânlarla geliştirilmesine imkan sunacaktır. Böylece mesleki eğitimin Ar-Ge odaklı eğitim 
kapasitesi güçlendirilmiş olacaktır. Aynı zamanda böyle bir eğitim ortamında yetişecek öğ-
rencilerin mezuniyet sonrası istihdam edilebilirliği de artacaktır.

11. Kalkınma Planı ve Millî Eğitim Bakanlığının 2023 hedefleri doğrultusunda; mesleki ve 
teknik eğitim okulları bünyesinde, mesleki eğitimin üretim potansiyelini artırarak sürdürü-
lebilir kılmak, okul-sanayi-üniversite-sektör ve diğer paydaşların katılımıyla mesleki eği-
tim-üretim-tasarım ve istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi amacıyla yerli ve millî altyapıya 
sahip Ar-Ge Merkezleri kurulmuştur. 

Ana odağı farklı alanlarda ürün geliştirmek olan bu merkezler 24 ilde Mesleki ve Teknik 
Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı 50 okul bünyesinde kurulmuştur. Farklı alanlarda uzman-
laşma sağlama amacıyla kurulan bu merkezler birbirleri ile sürekli iletişim kurarak birbir-
lerini desteklemektedir. Bu merkezler aynı zamanda mükemmeliyet merkezleri olarak da 
tasarlanmıştır. 

AR-GE MERKEZLERİNİN AMACI
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Ar-Ge merkezlerinde teknolojik altyapısı güçlendirilmiş ürünlerin üretilmesi, bunların mar-
ka, patent ve tasarımlarının tescil edilerek üretim kapasitelerinin artırılması, bu merkezler-
de uygulamalı eğitimlerin yapılarak donanımlı insan kaynağının yetiştirilmesi ve bu amaçla 
mesleki eğitim süreçlerinde sınai mülkiyet farkındalığının güçlendirilip mesleki eğitimde 
kalitenin sürekli iyileştirilmesi sağlanarak mezunların istihdamının desteklenmesi hedef-
lenmiştir. Mesleki ve teknik eğitim veren okullar bünyesinde kurulan Ar-Ge Merkezleri aşa-
ğıda yer alan hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır:

 � Ar-Ge kültürünü benimsemiş nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi

 � Sektörün ve toplumun ihtiyacı olan son teknoloji sistemlerinin araştırılması, tasarlan-
ması, yerli ve millî sermaye ile kurulması ve üretilmesi

 � Üretim için ihtiyaçlar belirlenerek üniversite-sanayi-sektör ile iş birliği sağlanması

 � Üretilen bu ürünlerin patent, faydalı model, tasarım ve marka başvurularının yapılması

 � Üretilen ürünlerin ticarileşmesinin sağlanarak okulların döner sermaye kapasitesinin 
artırılması ve ülke ekonomisine katkı sağlanması

 � Öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin belirlenerek ilgili alanda uzman kişilerden hiz-
met içi eğitim ihtiyaçlarının sağlanması

 � Mesleki ve teknik eğitim okullarının tanıtımı ve toplumda mesleki eğitim algısının iyi-
leştirilmesine katkı sağlanması 

AR-GE MERKEZLERİNİN HEDEFLERİ
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Ar-Ge Merkezi olan okullar tarafından inovatif teknikler kullanılarak katma değeri yüksek 
teknolojik ürünlerin geliştirilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlanması hedeflenmektedir. 
Bu hedef doğrultusunda Ar-Ge Merkezi olan okulların çalışmaları etkin bir şekilde takip 
edilmiş ve okulların değişen ihtiyaçları tespit edilerek gerekli çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca 
bu okulların altyapısının güçlendirilerek ulusal ve uluslararası düzeyde görünürlüğünün 
artırılması da hedefler arasında yer almaktadır.

AR-GE MERKEZLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 

Ar-Ge Merkezinde görev yapan tüm yönetici ve öğ-
retmene Türk Patent ve Marka Kurumu ile yapılan 
Protokol kapsamında çevrim içi olarak “Sınai Mülki-
yet Hakları Eğitimi” verilmiştir. 

Ar-Ge Merkezi olan okulların Ar-Ge, inovasyon, proje 
yönetimi vb. konularda duyduğu eğitim ihtiyaçları 
doğrultusunda konu uzmanlarının katılımıyla çalış-
taylar gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte yürütül-
mekte olan ve tamamlanan Ar-Ge faaliyetlerine iliş-
kin birçok değerlendirme toplantısı yapılmıştır.

Ar-Ge merkezi olan okulların altyapısının güç-
lendirilmesi amacıyla verilen destekler kap-
samında 2020 yılında 10.000.000 TL ve 2021 
yılında da 23.000.000 TL destek verilerek 
33.000.000 TL ödenek desteği sağlanmıştır. 
Buna ek olarak yeni dönem projeleri için sağla-
nan destekle beraber Ar-Ge Merkezlerine top-
lam 50.000.000 TL ödenek aktarılmıştır.

Ar-Ge merkezlerinde Z-kütüphane kurulma-
sına yönelik ihtiyaç analizi yapılarak gerekli 
destek sağlanmış ve Ar-Ge merkezlerinin ta-
mamında Z-kütüphane kurulmuştur.

Eğitim Faaliyetleri Sağlanan Destekler
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Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında yürütülen 
özgün çalışmaların ve projelerin neticesinde orta-
ya çıkan buluşların, yeni ürünlerin ve tasarımların 
sınai mülkiyet haklarının korunması ve bu konu-
larda okullarda farkındalık oluşturularak ilerleme 
sağlanması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda 2019 
yılında Millî Eğitim Bakanlığı ile Türk Patent ve 
Marka Kurumu arasında imzalanan “Eğitim İş Birliği 
Protokolü” ile başlayan süreçte öğretmen eğitimle-
ri başta olmak üzere farkındalık artırmaya yönelik 
video ve kitapçıklar hazırlanarak birçok çalışma 
gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte Ar-Ge merkezlerin-
de görev yapan tüm öğretmenlerin çevrim içi Sınai 
Mülkiyet Eğitimlerine katılımı sağlanmıştır.

Yapılan çalışmalar neticesinde Ar-Ge Merkezleri ta-
rafından 24 patent, 68 faydalı model, 16 tasarım ve 
43 marka olmak üzere 151 başvuru yapılmış olup 
bu başvuruların 15’i tescil edilmiştir. Başvurusu 
yapılan diğer çalışmaların tescil süreçleri devam 
etmektedir.

Buluş ve Patent İzleme ve Değerlendirme

Ar-Ge Merkezlerinin çalışmalarının yakından takip 
edilmesi, anlık veri alınarak planlamaların hızlı bir 
şekilde yapılması ve istatistiksel olarak analizlerin 
yapılabilmesi amacıyla Mesleki ve Teknik Eğitim 
Genel Müdürlüğü Kurum Takip Sistemi içerisinde 
Ar-Ge Modülü oluşturulmuş, bu okulların kullanı-
mına sunulmuştur.

Ar-Ge İzleme Modülü ile okulların proje ile ilgili 
bilgileri amaç ve hedefleri beklenen fayda ve so-
nuçlar ile birlikte süreç takviminde planlanarak et-
kin bir proje yönetim süreci sağlanmış ve sürekli 
geri bildirimlerde bulunulmuştur.
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Ar-Ge Merkezlerinde toplumsal ihtiyaçları karşılamaya yönelik yenilikçi ürünlerin gelişti-
rilmesinde özel çaba sarf edilmektedir. Ar-Ge Merkezlerine güçlü altyapı desteği verilmiş 
olup ülkemizin ihtiyaç duyduğu ürünlerin yerli ve millî sermaye ile üretimi için bu mer-
kezlerimiz sanayi, yükseköğretim kurumları, teknokentler, ilgili sektör ve diğer paydaşlar 
ile iş birliği gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Bu doğrultuda birçok proje başlatılmış ve 
ortaya katma değer üreten ürünler konulmuştur. Bunun yanında Ar-Ge çalışmaları devam 
eden birçok ürünün üretimi desteklenerek mesleki eğitimin AR-GE odaklı eğitim kapasi-
tesi güçlendirilmiştir.

PROJELER VE ÜRÜNLER
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Ar-Ge Merkezleri tarafından tamamlanan projeler, ortaya çıkan ürünler ve proje sahibi 
okullara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

TAMAMLANAN PROJELER VE ÜRÜNLER

Yalova / Altınova Tersane Girişimcileri AŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Elyaf ve özel bir reçineden imal edilen; ambar, arka ve baş üstü bölüm-
lerinden oluşan, 4 kişilik ve 500 kilogram taşıma kapasiteli standart gezi 
teknesi, amatör balıkçılık amacıyla da kullanılabilecektir. Yalova Altınova 
Tersane Girişimcileri AŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde imal edilen 
ve seri üretime geçilmesi hedeflenen gezi teknesi Marmara Denizi’nde 
yüzdürüldü.  Bölgede bulunan tersanelerle yapılan iş birliği protokolleri 
sayesinde, bölgenin en büyük tersanelerinde üretilen bazı parçalar okulda 
üretilmektedir. 

KOMPOZİT TEKNE PROJESİ

Proje Sahibi: 

Proje:
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Konya/Beyşehir Huğlu Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Türkiye’nin savunma sanayinde kendi silah sistemlerini geliştirme, yer-
lileştirme ve millîleştirme; dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak amacıyla 
“Çelik Kasa Pompalı Taktik Silah projesi” tamamlanarak Huğlu Av Tüfekleri 
Kooperatifi iş birliği ile 5 adet prototip üretilmiştir. Savunma sanayinde 
kullanılmak üzere meskûn mahalle operasyonlarında ve yakın muharebe 
durumlarında tahribat gücü mevcut envanterdeki yivli setli tüfeklere göre 
fazla olan ve yüksek çekirdek ağırlığına sahip mühimmatlarda da kulla-
nılabilen bu silah modeli, toplumsal olaylarda kauçuk fişek kullanılması 
imkânı da sağlamaktadır. 

SAVUNMA SANAYİİ PROJESİ

Proje Sahibi: 

Proje:
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Bursa / Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Projeyle tarımda verimin artırılması ve teknolojinin daha fazla kullanılma-
sı hedeflenmiştir. Güneş enerjisiyle çalışan, kamerayla gözlem yapabilen, 
nem ve sıcaklık ölçebilen, sesli haberleşme özelliği bulunan, zararlı böcek 
ve hayvanları tarımsal ürünlerden uzaklaştıran robotun üretimi tamamla-
narak patent başvurusunda bulunulmuştur.

AKILLI TARIM ROBOTU

Proje Sahibi: 

Proje:
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Tekirdağ / Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Tekstil için hammadde temini yapılarak iplik bölümünde istenilen numa-
rada iplik üretilmiştir.  Dokuma makineleri için çözgü çekilmiş olup doku-
ma makinesinde 10.000 metre kumaş üretimi yapılmıştır. Boya makinesin-
de dokunan kumaşlara 10 kg partiler hâlinde beyazlatma yapılmış ve son 
aşamada Ram makinesinde beyazlayan kumaşlara anti bakteriyel, antiviral 
ve su itici özellik kazandırılmıştır. Bu sayede 3.500 adet önlük dikimi ve 
10.000 adet antiviral maske üretimi gerçekleştirilmiştir.

ANTİVİRAL – ANTİBAKTERİYEL - SU İTİCİ KUMAŞ

Proje Sahibi: 

Proje:
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Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

Günümüzde en çok ihtiyaç duyulan çevrim içi toplantı programını öğ-
rencileriyle birlikte açık kaynak yazılımı üzerine geliştirmiş bulunmak-
tadır. “TOY” adı verilen bu yerli çevrim içi toplantı yazılımı ile katılım-
cılar tarayıcı üzerinden toplantı davetine tıklayıp, toplantı parolasını 
girerek toplantıya dâhil olabilmekte ve toplantı sırasında sesli ve gö-
rüntülü paylaşım yapabilmektedir. Ayrıca TOY, katılımcılara kendi ekra-
nını paylaşma imkânı da sunmaktadır.

ÇEVRİM İÇİ TOPLANTI PROGRAMI

Proje Sahibi: 

Proje:
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Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi

VR teknolojisinin mobilya sektöründe kullanımına dönük yapılan Ar-Ge 
çalışması ile tasarlanan mobilyalar artık VR ortamında ve interaktif şe-
kilde test edilmektedir. Böylece doğabilecek üretim hatalarının da önüne 
geçilmesi hedeflenmiştir.

SANAL GERÇEK MOBİLYALAR

Proje Sahibi: 

Proje:
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Denizli/Merkezefendi İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

“Güneş Enerjili Afet Toplanma Merkezi” projesiyle gündüz, paneller ile 
güneşten elde edilen elektriğin akülere depolanması sonucu akşam sa-
atlerinde ortamın aydınlatılması sağlanmaktadır. Böylelikle vatandaşlar 
olası bir afet durumunda karanlıkta kalmaktan kurtulacaktır. Gerek duyu-
lan elektrikli cihazlar buradan çalıştırılabilir, vatandaşlar cep telefonlarını 
şarj edebilir. Ayrıca WI-FI ile kesintisiz internet sağlanmakta, kayan yazı ve 
anons sistemi ile vatandaşlara bilgilendirme ve uyarılar yapılabilmektedir.

GÜNEŞ ENERJİLİ AFET TOPLANMA MERKEZİ

Proje Sahibi: 

Proje:
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Denizli Merkezefendi İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Kullanıcıların enerji ihtiyaçlarının tamamen doğal kaynaklardan karşı-
lanması, tarım ürünlerinin zarar görmemesi ve konforun aksamaması için 
sulama sistemlerinin sürdürülebilir ve doğru şekilde yapılması gerekir. 
Elektrik ve su faturası giderlerinin büyük oranda azaltılması ve ülkemiz 
enerji ve su kaynaklarının verimli şekilde kullanılması hedefiyle hazırlan-
mış bir projedir.

ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ VE HİBRİT (GÜNEŞ VE RÜZGÂR ENERJİLİ) ÇALIŞAN 
OTONOM DAMLAMA SULAMA SİSTEMİ

Proje Sahibi: 

Proje:
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İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Sanayide yaygın olarak kullanılan fiber optik kesim makinesi, kesilebile-
cek malzemeler için geniş bir yelpaze sunmaktadır. Fiber optik kesim ma-
kineleri, diğer lazer kesim yöntemlerine göre daha verimli çalışmakta ve 
SD37, SD52, alüminyum alaşımlar, bakır, pirinç gibi yansıyan malzemelerin 
kesimine olanak sağlamaktadır. Kurulan Ar-Ge Merkezinde ilk kez fiber 
optik kesme makinesi üretilmiştir. İthal edilen ve maliyeti oldukça yüksek 
olan fiber optik kesim makinesi düşük maliyetle üretilerek testlerden ba-
şarı ile geçmiştir.

FİBER OPTİK KESME MAKİNESİ

Proje Sahibi: 

Proje:
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Malatya/Battalgazi Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

Tamamen elektronik kontrollü raf sistemleri sayesinde birim alandan daha 
fazla faydalanarak sera içerisinde üretim miktarının arttırılması, raflara 
arasında ısı, ışık ve nem farklılıklarının giderilmesi, ayrıca otomatik sulama 
sistemi ile tam otomasyonlu sulama hedeflenmiştir. Makinenin imalatı ya-
pılmış, planlanan takvimde üretimi bitirilmiş ve hedeflenen amaca %100 
olarak ulaşılmıştır. 

AKILLI SERA RAF SİSTEMLERİ VE ÇİT BUDAMA ASKI APARATI

Proje Sahibi: 

Proje:
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Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Sanayide yaygın olarak kullanılan CNC router, bilgisayar destekli olarak 
çalışmakta ve X, Y ve Z olmak üzere 3 eksen boyunca birbirinden bağımsız 
hareket etme özelliği taşımaktadır. Dolayısıyla bilgisayar ortamında ha-
zırlanan şekil ve desenleri, tasarım kısıtlaması olmadan işleyebilmektedir. 
Üretilen CNC router, öncelikli olarak meslek liselerinde eğitim amaçlı ola-
rak kullanılması hedeflenmiştir. 

CNC ROUTER MAKİNESİ

Proje Sahibi: 

Proje:
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Ankara Yenimahalle Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

Avrupa Birliği standartlarında lokal havalandırma sistemi olarak kimya, 
biyoloji ve fizik alanlarına hitap eden ve elektrik-elektronik alanının temiz 
lehim ve kart baskı altyapısına uygun olarak kurulmuş ve hizmete alın-
mıştır. Ar-Ge çalışmaları ve dersler, bu laboratuvarda devam etmektedir.  
Ayrıca bu laboratuvar yetişkin eğitimine de uygun olarak dizayn edilmiştir. 
Tasarımı okula ait olan bu laboratuvar için Türk Patent ve Marka Kurumu-
na tasarım başvurusu yapılmıştır.

SANAL/ARTIRILMIŞ/KARMA GERÇEKLİK ÖĞRETİM MATERYALİ ÜRETİM ORTAMI

Proje Sahibi: 

Proje:
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Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

Eğitim aracı olarak sanal gerçekliğin kullanılması, öğrencilerin; sanal or-
tamlarda araştırma yapmaları ve bilgi ile etkileşime girmelerini sağladığı 
için öğrenmeye teşvik etmekte, ve öğrencilerin ilgi ve anlamalarını artıra-
rak yaratıcı öğrenme sürecine katkı sağlamaktadır. Bu teknoloji, uzak me-
safelerdeki öğrencileri sanal olarak oluşturulan ortamda bir araya getirme 
imkânı vererek ses, görüntü, dokunma gibi duyulara hitap etmesiyle sanal 
ortamdaki nesneler ve öğrenciler birbirleri ile etkileşime girebilmektedir.

SANAL/ARTIRILMIŞ/KARMA GERÇEKLİK ÖĞRETİM MATERYALİ ÜRETİM ORTAMI

Proje Sahibi: 

Proje:
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İstanbul Üsküdar Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimde, arttırılmış gerçeklik teknolojisini 
kullanarak 3D sanal nesnelerin gerçek nesnelerin üzerine yerleştirildiği 
bir ortamda, öğrencilere deneyimsel öğrenmeyi sunmaktır. Kurulan bu la-
boratuvarda belirlenen ders ve konularda kullanılmak üzere 3D nesneler 
tasarlanmıştır. Tasarlanan 3D nesneler bilgisayar, tablet, cep telefonu ve 
sanal gözlüklerde görüntülenebilir hâle getirilecektir. Seçilen derslerde 
uzaktan ve yüz yüze şeklinde öğrencilere bu deneyim sunularak sonuçlar 
gözlemlenecektir. İleriki aşamalarda daha çok içerik üretilerek AR teknolo-
jisi kullanımı yaygınlaştırılacaktır.

AR-LAB

Proje Sahibi: 

Proje:
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Hatay / Defne Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Akan veya durgun sularda meydana gelen boğulma vakalarında arama 
ve kurtarma ekiplerinin, kayıp kişinin yerinin bulunması için yürüttüğü 
operasyonlarda, suya girmeden GPS-RF dalgalarıyla uzaktan kablosuz 
kontrolü sağlanan gelişmiş radar tarama sistemleri ile kullanıcısına su 
altı görüntü sağlayan su altı tarama-tespit cihazının hizmete sunulması 
boğulma vakalarının ilk anında kayıp kişiye canlı ulaşabilme ihtimalini 
arttıracaktır. Arama ve kurtarma operasyonlarında zor arazi şartlarında 
görev alan personelin can güvenliği sağlanmış olacaktır. İlerleyen Ar-Ge 
çalışmaları ile SAK-ROB gelecekte üretilecek olan insansız mini denizaltı-
lara ışık olacaktır.

SUDA KAYIP-BOĞULMA VAKALARINDA SU ALTINDAKİ KAYIP CANLILARIN 
YERİNİN TESPİT EDİLMESİ (SAK-ROB)

Proje Sahibi: 

Proje:
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Tekirdağ Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Endüstriyel Otomasyon ve Tekstil Teknolojileri Atölyelerinde N95 Maske 
Makinesi imalatı yapılmıştır. N95 Maske makinesi üretimi için ülkede mev-
cut durum düşünülerek acil önem alınması gerektiğinden en uygun mas-
ke modeli seçilmiş ve tasarlanmıştır. Maske için gerekli Kişisel Koruyucu 
Ekipmanlar yönetmeliği ve EN 149 standardına göre uygun makine ima-
latı gerçekleştirildikten sonra maske testleri için çalışmalar başlatılmıştır.

N95 MASKE MAKİNESİ

Proje Sahibi: 

Proje:
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Hatay / Defne Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Covid-19 döneminde yürütülen Ar-Ge çalışmaları neticesinde Biyomedikal 
Cihaz Teknolojisi alanı tarafından solunum cihazı üretilmiştir. Ürün hem 
nefes sayısını hem de hastaya giden nefesin hacmini ayarlayabilmektedir. 

SOLUNUM CİHAZI

Proje Sahibi: 

Proje:
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Hatay- İskenderun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi

Hem cerrahi maske makinesi hem de N95 standardında maske üreten 
maske makinesi geliştirilmiştir. İki makinenin tamamının tasarım ve üre-
timi İskenderun Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilmiş olup 
12 metre uzunluğundaki cerrahi/tıbbi maske makinesi birbirine entegre 6 
üniteden oluşmaktadır. Hem termik hem de ultrasonik kaynatma özelliği 
bulunan cerrahi maske makinesinde küçük, orta, büyük, ekstra büyük gibi 
farklı ölçeklerde maskeler üretilebilmektedir. 

N95 VE CERRAHİ MASKE MAKİNESİ 

Proje Sahibi: 

Proje:
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İstanbul Maltepe Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Ev, ofis, sınıf gibi insanların bir arada bulunduğu alanlarda odadaki havayı 
ozon ile dezenfekte etmeyi amaçlayan bir cihazdır. Cihaz üretiminde pro-
totipten seri üretim aşamasına geçilmiş olup 80 adet üretilip satılmıştır. 
Ürünlerde kalıp maliyetinin yüksek olmasından dolayı metal kutu tercih 
edilmiştir. Ürün farklı alanlarda bulunan dezenfeksiyon ihtiyacı gözeti-
lerek geliştirilmiş ve mobil ozon cihazı tasarlanmıştır. Mobil ozon cihazı 
özellikle toplu taşımalarda sefer sırasında aracın dezenfeksiyonunu sağ-
lamak üzere geliştirilmiştir. Mobil ozon cihazından da 50 adet üretilmiştir.  

OZONLA HAVA DEZENFEKTE CİHAZI 

Proje Sahibi: 

Proje:
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Ankara Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Kapalı alanda etkin mesafesi en az 1-100 m2 aralığında, açık alanda ise 
etkin koruma mesafesi 1-50 metre arasında dairesel yayılıma sahip olan 
sistem, GSM 2G – 3G - 4.5G-HSPA – HSPA+ - LTE – EDGE , WİFİ – WİMAX 
-  BLUETOOTH dâhil olmak üzere tüm mobil yayınları bloke edebilecek 
yapıdadır. Ayrıca sistemin çalışma saat gün gibi parametrelerini TCP/IP 
protokolü ile uzaktan kontrol edilebilir yapıdır. Bu sayede sistemi uzak 
noktalardan çalışma saatlerini görebilir veya uzak noktandan açıp kapa-
tabilir. Bu sistemin çalışması belirlenen periyodlarda personel olmaksızın 
otomatik çalışma özelliğine sahiptir. Opsiyonlu olarak eklenen GPS siste-
mi ile çalıştığı koordinatları kendi hafızasına kaydedip gerektiğinde geriye 
dönük çalışma ortamları görülebilmektedir.

SİNYAL KESİCİ (JAMMER) CİHAZ 

Proje Sahibi: 

Proje:
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Ankara Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Sistem Kolay kullanıma sahip tekerlekli yapıya sahiptir. Dezenfeksiyon en 
az 30w gücünde, 90 cm boyunda 2 veya 8 UVC lambalarla 80 veya 320 
metre kapalı alanalar için tasarlanmıştır. Cihaz üzerinde hareket algılama 
sensörleri mevcuttur.  Bu sayede odaya cihaz yakınına insan girmesi du-
rumunda sensör bilgisine göre kontrol kartı UVC lamba çalışmasını dur-
durmaktadır. Ayrıca cihaz mobil uygulama yazılımı ile odada cihazın yanı-
na gitmeden kablosuz çalıştırılabilir veya kapatılabilir. Aynı zaman mobil 
yazılım ile süre ayarı da yapılabilir. UVC lamba kasasının arka bölümünde 
tüm kontrol ve ayarların yapıldığı bir kart tasarımını Okulun imkanları dâ-
hilinde yapılmıştır.

UV-C STERİLİZASYON SİSTEMİ

Proje Sahibi: 

Proje:
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Bursa / Nilüfer Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi

3 Fonksiyonlu (3F) Yazıcıda; ekstruder baskı kafası, cnc fireze için iş mili 
motoru, lazer yakma modülü monte edilmiştir. Testleri yapılarak proje ta-
mamlanmış ve kullanıma sunulmuştur.

3F YAZICI

Proje Sahibi: 

Proje:
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Ankara Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

29.05.2013 tarih ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eği-
tim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğine göre 17 
Ehliyet sınıfı için Özel Motorlu Taşıtlar Sürücü Kurslarında istenilen simü-
latör eğitimlerinin öğrencilere yerli simülatör yazılımı ile lise seviyesinde 
kazandırılmasına yönelik çalışmadır.

EĞİTİM SİMÜLATÖRLERİ

Proje Sahibi: 

Proje:
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İzmir / Buca Necla Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Hava örnekleme cihazı, gıda ve içecek sektörü ile diğer temiz oda işlem-
lerinde ISO VE HACCP uygulamalarına dönük, havadaki mikrobiyal yükü 
belirlemek için kullanılan cihazdır. Gıda endüstrisinde ISO VE HACCP sis-
temlerinde havadaki mikroorganizma sayısının belirlenmesi amacıyla 
oluşturulmuştur.  Hava içerisinde serbest hâlde veya maddelere bağlı ola-
rak bulunan mikroorganizmaların miktarı ve cinsi, üretim prosesi ve perso-
nel sağlığı açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle havadaki mikroorga-
nizma yükünün kontrolü sağlık, gıda ve kozmetik endüstrisi için önemlidir.

YERLİ VE MİLLÎ HAVA ÖRNEKLEME CİHAZI

Proje Sahibi: 

Proje:
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Ar-Ge Merkezlerinde devam etmekte olan projeler, ortaya çıkması hedeflenen ürünler ve 
proje sahibi okullara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

DEVAM EDEN PROJELER

Antalya / Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

“İnsansız Hava Aracı” projesiyle ilgili her türlü Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı 
önemli bir referans merkezi, mükemmeliyet merkezi olarak tasarlanmıştır. 

İNSANSIZ HAVA ARACI

Proje Sahibi: 

Proje:
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Kocaeli İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

Teleskopik aydınlatma ışık kulesi, geçici aydınlatma ihtiyaçlarına hızlıca 
cevap verebilen mobil olma özelliği ile kullanıcılarına kolaylık sağlaya-
caktır. Gece yapılan kurulum işlemlerinde son derece pratik ve etkin bir 
aydınlatma kaynağı olup güneş ışığına yakın aydınlatma gücü ile kesinti-
siz aydınlık alan ihtiyacını karşılaması hedeflenmektedir. Deprem sonrası 
arama kurtarma çalışmaları, yol ve köprü inşaatları gibi kesintisiz çalışma 
gerektiren gece operasyonlarında son derece ideal ve güvenilir olarak 
düşünülmektedir. 

TELESKOPİK AYDINLATMA KULESİ

Proje Sahibi: 

Proje:
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Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Havada, Suda, Karada arama-kurtarma, keşif yapma, yangınlara müdahale 
etme amacıyla geliştirilen otonom ve uzaktan kontrol edilebilen insansız 
araç üretimi yapılacaktır. Üç farklı alanda (hava, su ve kara) hareket ede-
bilme kabiliyeti taşımaktadır. İnsanların arandığı, kurtarılmasının gerektiği 
ya da keşif amacıyla bilgi toplanması gereken her ortamda kullanılabilir. 
Deposunda taşıyacağı yangın söndürme tozu ile yangınlara erken müdahale 
edilebilir.

YANGIN PROJESİ: HASUKA

Proje Sahibi: 

Proje:
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Trabzon / Akçaabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

İlk planda yapılacak olan simülasyon çalışmaları ile akan bir suyun seviyesi-
ni düzenli ölçen, ölçüm sonuçlarını bilgisayar ortamına aktaran ve aktarılan 
sonuçları değerlendirip sel olma ihtimaline karşı uyarı veren prototipin ya-
pılacaktır. Yaşanabilecek olan sel veya su taşkınından etkilenecek alanların, 
sel veya su taşkını öncesinde tahliyesinin yapılması ve gereken tedbirlerinin 
alınması hedeflenmiştir.

SEL VE SU BASKINI - ÖNCESİ ERKEN UYARI SİSTEMİ

Proje Sahibi: 

Proje:
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Bursa / Nilüfer Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi 

Tarım alanlarında tohumlama, ilaçlama, taşıma vb. işleri otonom şekilde 
yapabilen “Elektrikli Tarım Aracı” üretimi yapılacaktır.  Şasi üzerine entegre 
edilmiş tohumlama ya da ilaçlama ataçmanının belirlenmiş arazi ölçüleri-
nin kontrol ünitesine tanımlandırılarak otonom aracımızla tohumlamanın/
ilaçlamanın gerçekleşmesi amaçlanmıştır. 

E-TRAKTİV

Proje Sahibi: 

Proje:
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Tokat / Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Bu proje ile organik atıkların toplanıp parçalanması ve gerekli işlemler-
den geçirilerek kompost gübre üretimini gerçekleştirmek ve elde edilen 
gübrenin bitkisel üretimde doğal girdi olarak kullanılmasının sağlamak 
amaçlanmaktadır.

YENİ TEKNOLOJİLERLE ORTA ÖLÇEKLİ KOMPOST ÜRETİM TESİSİ 

Proje Sahibi: 

Proje:
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Erzurum Yakutiye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Araçlardaki diskli balatalı, kampanalı balatalı frenleme mekanizmasının 
yerine balatasız hidro-santrifüj sistem fren mekanizmasıyla ekonomik ve 
çevreci fren sistemi oluşturulması amaçlanmıştır. Tasarlanan Hidro-santri-
füj fren sistemi, frenlemeyi hidrolik basınçla gerçekleştirdiğinden kampa-
na ve diskli sistemlerdeki olumsuzluklar ortadan kaldırılmış olacaktır. Tüm 
araçlarda kullanımı mümkün olacak ve fren sistemi de ABS ve fren merke-
zinde değişiklik yapmaya gerek olmadan dönüşüm sağlanabilecektir.

HİDRO-SANTRİFÜJ SERVO FREN SİSTEMİ

Proje Sahibi: 

Proje:
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Ankara / Yenimahalle Aselsan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

Kara yolu erişimi olmayan veya kara yolunun sakıncalı olduğu (tepe, kaya-
lık, ada vb. sıcak temas yaşanan yerler) adreslerdeki askerî unsurlarımıza, 
ve coğrafi koordinat işaretleme yöntemiyle belirlenen noktalara mühim-
mat, gıda, ilaç vb. teslimatı yaparak geri dönen insansız hava aracı yapımı 
amaçlanmıştır. CPS cihazlı, takip sistemli, taşıma kafesli ve taşınacak yük 
miktarı ve uçuş menziline göre belirlenmiş batarya kapasitesi ve büyük-
lüğe sahip olarak tasarlanan Multikopter CPS cihazı, yükseklik ve mesafe 
sensörleri ile coğrafi olarak kendini konumlandırarak belirlenen yasaklı 
bölge ve coğrafi engelleri değerlendirip teslimat noktasına en kısa rota ile 
uçarak teslimatı yaptıktan sonra başlangıç noktasına dönecektir.

İKMAL DRONE’U YAPIMI

Proje Sahibi: 

Proje:
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Düzce Merkez Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

3 eksende frezeleme, 4 eksende frezeleme ve döner tablalı (elektronik 
divizör) silindirik parçaları ekseni boyunca işleyebilen, 5 eksende 360 
derece frezelemeler yapabilen eğitim amaçlı CNC (Bilgisayar Sayısal De-
netimli) tezgâh imalatı projesi Ar-Ge çalışmalarına devam edilmektedir.

5 EKSEN CNC FREZE TEZGÂHI

Proje Sahibi: 

Proje:
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Konya / Çumra Çatalhöyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Otonom sulama sistemi ile arazide insan müdahalesi olmadan sulama ve 
gübreleme yapılması hedeflenmiştir. Böylelikle sulama masrafları azalacak 
net gelir artacaktır. Tarım arazilerimizde birim alandan alınan verim yük-
selecek, su kayıpları azalacak, tasarruf sağlanacak ve sulama etkinliği art-
tırılacaktır. Daha az sulama suyu ile en fazla verim alınabilecek, bitki besin 
elementlerinin ve gübrelerin topraktan yıkanması engellenecektir. Uygula-
nacak modern sulama yöntemiyle  %35’e yakın verim artışı ve birim alan-
dan %33 civarında iyileşme sağlanmış olacaktır. Güneş enerjisi ile üretilen 
elektrik enerjisi diğer alanlarımızda da kullanılabilecek ekonomik katkı sağ-
lanmış olacaktır. 

OTONOM BİTKİ SULAMA VE GÜBRELEME SİSTEMİ

Proje Sahibi: 

Proje:
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İstanbul / Beşiktaş İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik  
Anadolu Lisesi

Uzaktan eğitimde atölye derslerinin öğretmen kontrolünde yapılması 
için artırılmış gerçeklik destekli simülasyon uygulaması ile öğretmenler 
öğrencilerine uygulama üzerinden dersleri aktaracak, öğrenciler telefon 
ya da tablet vasıtasıyla öğretmenin verdiği görevleri yerine getirecektir. 
Öğrencinin yaptığı işlemleri öğretmen kendi uygulaması üzerinden takip 
edebilecektir. 

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK EĞİTİM PLATFORMU-ARGEP

Proje Sahibi: 

Proje:
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Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Ülkemizde zorlu arazi şartları ve doğal afetler gibi sebeplerden tren ray-
larında kırılmalar, toprak kaymaları, yol üzerine kaya düşmesi gibi sebep-
lerin yaptığı tahribat tren kazalara yol açmaktadır. Elektrikli ve Yüksek 
Hızlı Trenlerde Katener Hattı Üzerinde bulunan NÖTR (Enerjisiz Hat) Böl-
ge alanlarında Mevcut Sistemdeki güvenlik eksiklerinden dolayı kazalar 
meydana gelmektedir. Mevcut sistemde erken uyarı sistemi olmadığından 
yol üzerindeki bozulmalar tren kazalarını meydana getiriyor. Tren Yolu Gü-
venliği, doğal yollarla yolda oluşan bozulmaları ve NOTR (Enerjisiz Hat) 
bölgede oluşacak kazaları önlemek için geliştirilmiş bir projedir.

TREN YOLU GÜVENLİĞİ PROJESİ

Proje Sahibi: 

Proje:
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Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Fren yapmak için depolardaki havanın fren silindirlerine girmesi sağlan-
malıdır. Bunun için idare ventili veya triblivalf denilen ventiller kullanıl-
maktadır. Vagonlarda frenleme yapılabilmesi için hava olması gerekir. Bu 
sistemde hava olduğunun görülmesi ve bu basınç değerine göre farklı 
ikaz lambalarının yanması sistemin güvenliğini göstermektedir.

ELEKTRO-PNÖMATİK TRİPLİVALF VE İNDİKATÖR

Proje Sahibi: 

Proje:
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Mersin Toroslar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

EKAx sadece tuz ve suyun, elektrokimyasal hücrede elektrolizi ile % 100 
doğada çözünebilen, dezenfektan olan Hipokloröz Asit (HOCl) ya da diğer 
adıyla elektrokimyasal aktive su üretmeye yarayan bir teknolojidir. 

ELEKTROKİMYASAL AKTİVE SU EKAX

Proje Sahibi: 

Proje:
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
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Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara açık nesillerin yetiştirilmesini sağlayarak öğrencileri 
hayata ve bir üst öğrenime hazırlamada Ar-Ge Merkezleri büyük bir rol üstlenmişlerdir.  Proje sayesinde 
Ar-Ge ve inovasyon kültürünün lise çağında yaygınlaşmasına katkı sunulmuş ve gençlerin girişimcilik 
ruhunun artırılması desteklenmiştir.

Yenilikçi ürünlerin yerel imkânlarla geliştirilmesine imkân sağlayan Ar-Ge projelerinin başarılı bir şekil-
de sürdürülmesi; bir taraftan ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine 
katkı sağlarken öte yandan yenilikçi ürünlerin yerel imkânlarla geliştirilmesine imkân sağlayacaktır.

Mesleki eğitimin Ar-Ge odaklı eğitim kapasitesi daha fazla güçlendirilmiş ve özgünlüklerin ve bireysel 
kabiliyetlerin gelişmesini sağlayan eğitim ortamında yetişecek öğrencilerin mezuniyet sonrası alanların-
da istihdam edilebilirliği de desteklenmiştir.

Ar-Ge Merkezleri tarafından 5 eksenli Cnc ve Router Tezgâhı Yapımı, Kompozit karbon alaşımlı tekne, 
güneş ve rüzgâr enerjili otonom damlama sistemi,  E-Sınav Yönetilebilir Güvenlik Sistemi, eğitim simüla-
törleri,  Yeni Nesil Maske Makinesi, Ozonla Hava temizleme Cihazı,  çevrimiçi Toplantı Programı, tren yolu 
güvenliği projesi, Akıllı Sera Raf Sistemleri, aşılı fidan üretimi, Antiviral-Antibakteriyel-Su İtici Kumaş 
Üretimi, Sanal/Artırılmış/Karma Gerçeklik Öğretim Materyali Üretim Ortamı, Akıllı Tarım Robotu gibi pek 
çok başarılı proje hayata geçirilmiş ve birçok önemli projenin de geliştirmeleri devam etmektedir.

Covid-19 salgını ile mücadelenin ilk günlerinden itibaren Ar-Ge okulları büyük bir rol üstlenen bu mer-
kezler; Türkiye’nin salgınla mücadelesinde kara gün dostu olmuşlardır. Bunun yanında deprem, yangın ve 
sel gibi doğal afetlerin etkisinin azaltılması ve kayıpların en aza indirilmesi amacıyla da kurulan Ar-Ge 
Merkezleri de projelerini hızla sürdürmektedirler.

Özgün fikirlerin hayata geçirilmesi, buluşların patente dönüştürülmesi, Ar-Ge kültürü ile nesiller yetişti-
rilmesi, öğretmenlerin sürekli mesleki gelişiminin sağlanması, okulların fiziki altyapısının güçlendirmesi 
gibi önemli ana unsurlara katkı sağlayan Ar-Ge Merkezleri nihayetinde eğitim kalitesinin arttırılmasına 
ve temel, akademik ve mesleki becerisi yüksek donanımlı nesiller yetiştirilmesinde büyük paya sahip 
olmuştur.
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