ÇİFT KANATLI GENÇLER YETİŞTİRİR

YGA NEDİR?
YGA, Türkiye’de kurulan kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Geleceğe umutla bakmamızı sağlayan çift kanatlı
gençler yetiştirir.
Bu gençler hem vicdan hem de donanım kanatlarını; insanlığa faydalı projeler üretirken geliştirirler.
Geliştirdikleri inovasyonlarla, sosyal sorunlara köklü çözümler üretirler. YGA’lıların ürettiği teknoloji temelli inovasyonlar:

Dünyanın en
gelişmiş
akıllı bastonu
WeWALK

Çocuklara bilimi
sevdiren ve 100.000
çocuğa ulaşan
Twin Bilim Seti

Dünya mirası
alanlarını sanal
gerçeklik turları ile
herkese erişilebilir
kılan PİRİ

180.000 engellinin
sosyal hayata eşit
katılımını sağlayan
mobil uygulama
Hayal Ortağım

Türkiye’nin ilk
yüzer güneş
enerjisi sistemi
Hydrosolar

YGA bugüne kadar inovasyon ve teknoloji alanında 10’un üzerinde uluslararası ödüle layık görüldü:
• WeWALK, dünyaca ünlü Fortune 500 şirketlerinin yarıştığı Edison Ödüllerinde Altın Ödülün sahibi oldu.
• Hayal Ortağım, teknoloji dünyasının Oscar’ı olarak gösterilen GSMA’de iki kez dünya birincisi oldu.
• Hayal Ortağım ve WeWALK, Birleşmiş Milletler’de 150 ülke temsilcisine dünyadaki en iyi örnek proje olarak gösterildi.
• 2 YGA mezunu, MIT Innovators Under 35 tarafından “Yılın Öncü Yenilikçisi” ödülüne layık görüldü.
• Forbes dergisi YGA Mezunlarını 2 kez “30 Yaş Altı Yılın İnovasyon Lideri” seçti.
• Anadolu’ya Bilim Göçü projesi Peer Awards for Excellence ödülüne layık görüldü.
• YGA, 2016 ve 2017’de “Great Place to Work” seçildi. %100 güven endeksiyle Avrupa’da listeye giren ilk ve tek STK oldu.
Yüksek güven iklimi ile dünyaya ilham olması için GPTW İklim Elçisi seçildi.

YGA’LILAR NASIL YETİŞİR?
YGA’ya her yıl 50 binin üzerinde lise ve üniversite öğrencisi
başvurur. 5 aşamalı mülakatla 50 kişi seçilir. YGA liderlik
programında bilim insanı, akademisyen ve üst düzey
yöneticilerden oluşan; aralarında Prof. Aziz Sancar, Ali Koç,
Faruk Eczacıbaşı, Prof. Mehmet Toner, Prof. Kristi Raube,
Prof. Doğan Cüceloğu gibi isimlerin olduğu

YGA Hayal Ortaklarından eğitim alırlar. Aynı zamanda,
YGA’nın sosyal inovasyonlarında gönüllü çalışırlar. Sadece
Türkiye’deki öğrenciler değil; Harvard, MIT, Columbia, Brown,
Berkeley, Münih Teknik, Turin Politeknik gibi üniversiteler ile
yapılan stratejik ortaklık kapsamında, bu üniversitelerden
gelen öğrenciler de YGA projelerinde görev alır.

YGA NASIL KAYNAK YARATIR?
YGA özkaynağının %55’ini kitlesel fonlama ve YGA girişimleri, %45’ini sponsorlar oluşturur. Kitlesel fonlama ve girişimlerin
hedefi, 2020 yılında bu oranı %80’ye çıkarmak.

“ İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir.” Yunus Emre
Bizim için “kendin bilmenin” iki anlamı var; hem bilimi kullanarak kendi özgün “know how”ının olması; hem de kendi
öz değerlerini biliyor ve yaşıyor olmak. Siz de kendin bilen ve birlikte başarabilen gençlerin hayalini kuruyorsanız; sizi
tanımaktan mutluluk duyarız.

