Bizler sadece geleceğin liderleri değil,
bugünün de ortaklarıyız
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Sevgili Dostlar,
Uzun bir aradan sonra yeni faaliyet raporu ile yapılan çalışmaların toplumla paylaşılması heyecanını yaşıyoruz. Gelinen noktada Habitat Kalkınma ve Yönetişim
Derneği olarak daha da olgunlaşmış, faaliyet alanını genişletmiş ve geleceğe doğru yepyeni bir kadroyla hayalleri peşinde koştuğu bir dönemin başındayız. Uzun
zamandır yazamadığım ama raporun bir an önce bitmesi için talimatlar verdiğim,
herkesin görevini yaparken tüm baskıyı üzerimde hissederek nihayet görevimi yerine getiriyor ve bu yazıyı yazıyorum.
2012 yılının hayatımızda pozitif değişimlerin olduğu bir yıl olacağına inanıyorum.
En başta Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği Başkanı sevgili arkadaşım Başak
dünya güzeli bir kız çocuk doğurdu, umarım ki sevgili Zeynep hepimize yeni bir
umut getirir. İçinde bulunduğumuz dönem zor ve bir o kadar da sorumluluklarımızın olduğu bir dönem. Bir tarafta nefret söylemleri ve birbirini ötekileştirmiş
topluluklar varken diğer tarafta uzun çalışmalar sonucu geleceğe ışık veren yerel
düzeydeki genç liderler ve toplumdaki yeni söylemler hepimizi bu kadar olumsuzluğa rağmen umutlandırıyor.
Çalışmalarına “dünyadaki bir genç ile Türkiye’nin bir ucundaki genç arasında köprü kurma” şiarıyla yola çıkan Habitat, gelinen noktada bu konuda görevini layıkıyla
yerine getirdi. Artık Türkiye’nin her yanında kurulan yerel girişimler ve uluslararası ortaklıkları ile çalışmalarına devam etmektedir. Keza ilk dönemdeki amacı
yerel örgütlenmeyi desteklemek olan Dernek, yeni dönemde yerel ve ulusal düzeydeki işbirliklerini geliştirerek geleceğe doğru ulusal ve küresel politikaları genç,
kadın ve engelli dostu olarak değiştirmenin uğraşısı içinde olacaktır. Kalkınmanın
sadece ekonomik boyutu üzerinde değil insani kalkınmışlığı eyleminin merkezine
koyacak ve bu konuda toplumsal farkındalık ve kapasite geliştirme çalışmalarına
hız verecektir. Zira daha iyi bir yaşam için güçlü bir ekonomi kadar kaliteli bir demokrasiye de ihtiyaç vardır.
Bugüne kadar binlerce gence eğitim vererek onların hayatlarını pozitif yönde değiştiren dernek, yeni dönemde yapılandırılmış bir misyon ve hedefle yoluna devam
edecektir. Bu konuda da üç önemli öncelik alanı belirlemiştir: katılım ve yerelleşme, bilgi teknolojilerini etkin kullanarak toplumsal kapasiteyi geliştirme ve girişimcilik. Bu üç ana başlık, Habitat’ın güçlü deneyimiyle başarılı çalışmalara imza
attığı alanlardır.
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Katılım ve yerelleşme konusunda uzun bir dönemdir çalışmalar yürüten Habitat,
Kent Konseyleri programının ana ortağı olarak gençlerin yerel düzeyde karar
alma mekanizmalarına aktif katılımının iyi bir örneği olarak Gençlik Meclisleri ve
onların bir şemsiye örgütü olan Ulusal Gençlik Parlamentosu’nun çalışmalarının koordinasyonunu yürütmüştür. Dernek, keza gençlerin siyasi hayata katılımı
hedefinde Anayasa’da önemli bir değişikliğin yapılandırılmasında da aktif rol oynamıştır. Gençlik Meclisleri ile gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarının yanı sıra
Marmara’daki deprem bölgesinde 4 Gençlik Merkezleri, GAP bölgesinde 9 tane
Gençlik ve Kültür Evi açarak bu bölgelerdeki gençlerin yerel ve ulusal düzeyde
çalışmaları hayata geçirmesinin önünü açmıştır. Gençlerin toplumsal dönüşümde
etkin bireyler olarak güçlendirilmesini hedefleyen ve Gençlik Meclisleri, Merkezleri ve Kültür Evleri’nde hayata geçirilen kapasite geliştirme odaklı birçok proje
ve faaliyet, Uluslararası Genç Liderler Akademisi çatısı altında daha da güçlendirilmiştir.
Gençlerin, kadın ve engelli bireylerle ortaklıklar geliştirmesini de önemseyen Dernek, ülke genelindeki 10 kentte Kadın, Genç ve Engellilerin Toplumsal Hayata Etkin
Katılımı için Yerel Demokrasi Akademileri Projesi’ni başarıyla yürütmüştür. Kadın,
genç ve engellilerin bir arada hak temelli çalışmalar gerçekleştirmesi, yerel ve
ulusal düzeyde politikaların kadın, genç ve engelli dostu olarak yapılandırılması
amacıyla uygulanan Yerel Demokrasi Akademileri’nin önümüzdeki dönemde ülke
geneline yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.
Habitat, 2005 yılından bugüne bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanılarak
toplumsal kapasiteyi geliştirmesi hedefinde onlarca projeye imza atmıştır. Bilgisayar okuryazarlığından uzmanlığına birçok başlıkta geliştirdiği eğitim müfredatları ile Türkiye’nin 78 ilinde binlerce gönüllü eğitmen yetiştirmiş ve yüz binlerce
insanın bilgiye erişimini kolaylaştırmıştır. Bilgiye erişim, bilginin üretimi ve bilgi
politikalarına vatandaşların katılımını destekleyen ve birçok ödüle layık görülen
e-dönüşüm programı önümüzdeki dönemde de gelişerek devam edecektir. Bilgi
ve iletişim teknolojileri çalışmalarının sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla
açılan 25 Habitat Bilişim Akademisi’nin de ülke çapında yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.
Girişimcilik konusunda toplumsal farkındalık yaratmak, özellikle kadın ve gençler
arasında girişimcilik kültürünü geliştirmek Habitat’ın öncelikli hedefleri arasında
yer almaktadır. Dernek, bu kapsamda TOBB ve diğer kuruluşlar ile işbirliklerini geliştirmiş, TOBB Genç Girişimciler Kurulu ve Kadın Girişimciler Kurulu’nun üst kurullarında yer almıştır. Yine bu çerçevede üniversitelerde Girişimcilik Kulüpleri’ni
desteklemekte ve girişimcilik eğitimleri vermektedir. Habitat önümüzdeki dönemde
girişimcilik odağındaki çalışmalarının kurumsal olarak devam etmesi ve bu alandaki faaliyetlerinden toplumun bütün kesimlerinin yararlanması için Girişimcilik
Akademisi yapılandırılma sürecine hız verecektir.
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Habitat, ekonomik kriz ile birlikte gençlerin sağlıklı bir finansal hayat sürdürebilmelerini ve kendilerine bu doğrultuda bir finansal gelecek inşa edebilmelerini
önemsemiştir. Nitekim toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik olarak hayata
geçirilen finansal okuryazarlık çalışmaları ile binlerce kişiye eğitim vermektedir.
Uluslararası süreçleri yakından takip eden Habitat, halen sivil toplumun RİO+20
sürecinde aktif olarak yer alması konusunda kolaylaştırıcılık misyonunu yerine getirmektedir.
Habitat, bütün bu çalışmaları yürütürken özel sektör, kamu, yerel yönetimler ve
uluslararası kuruluşlarla, karşılıklı güven ve şeffaflık ilkesini esas alan çok önemli
ortaklıkları uzun sureli olarak devam ettirmektedir. Dernek, Microsoft, Intel, Cisco, Visa, Vodafone, Corio ve Experian gibi birçok uluslararası özel sektör kuruluşu
ile önemli çalışmalara imza atmıştır. Başta Kalkınma Bakanlığı olmak üzere, İç
İşleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklıklar kurarak
çalışmalarını devam ettirmektedir; önümüzdeki dönem Sosyal Politikalar Bakanlığı
ve Gençlik Bakanlığı ile de güçlü ortaklıklar geliştirmeyi hedeflemektedir. Kurulduğumuz günden bugüne kadar bütün çalışmalarımızda bir ortak olarak yanımızda
yer alan UNDP ile işbirliğimiz gelişerek devam edecek, aynı zamanda UNICEF ile
de gençlik ve kadın çalışmaları alanlarında işbirlikleri geliştirilecektir. Uzun yıllardır UCLG ve WALD ile geliştirilen ortak faaliyetler önümüzdeki süreçte de devam
edecektir.
Gücünü yereldeki gençlerin gönüllü ve pozitif enerjisinden alan Habitat, önümüzdeki dönemde gönüllüler ordusu ile çalışmalarına devam ederken, aynı zamanda
ülkemizin içinde bulunduğu daha geniş bir coğrafi bölgede çalışmalarını yaygınlaştıracaktır. Birçok projesi uluslararası ve ulusal ödüle layık görülen Habitat, deneyimini bölge ülkelerdeki sivil toplum örgütleri ile paylaşarak uluslararası alanda
ortak çalışmalar yapmaya özen gösterecektir.
Yeni dönemde yeni çalışmalarla daha iyi bir Türkiye için…
Sevgiler
Sezai Hazır
Habitat Kalkınma ve
Yönetişim Derneği
Onursal Başkanı
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Kalkınma ve ve Yönetişim Derneği (Habitat),
1995 yılında gerçekleşen Kopenhag Sosyal
Kalkınma Zirvesi’nde değişik, dil, din, ırk, kültür ve ulustan gençlik temsilcilerinin oluşturduğu, 100’e yakın ülkede yaklaşık 300 gençlik organizasyonunun üye olduğu Youth for Habitat uluslararası iletişim ağının bir
parçası olarak Birleşmiş Milletler’in desteği ile yapılandırılmıştır. 1996
yılında İstanbul’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri
(Habitat II) Konferansı’nın gençlik çalışma grubu kolaylaştırıcılığını yürüten aktivistler tarafından bu konferansın çıktılarının hayata geçirilmesi
hedefiyle Dernek olarak kurulmuştur.
1997 yılında Habitat II ve Gündem 21 Kararları’nın Hayata Geçirilmesi
için Gençlik Derneği adı ile çalışmalara başlayan dernek 2. genel kurulunda Habitat ve Gündem 21 Gençlik Derneği olarak ve 6. genel kurulunda
Habitat için Gençlik Derneği olarak çalışmalarını devam ettirmiştir. 2011
yılında yapılan 9. genel kurulda, ismini Habitat Kalkınma ve Yönetişim
Derneği olarak değiştirmiştir. Dernek kurulduğu günden bu güne kadar
gençlerin kapasitelerini geliştirerek yerel ve ulusal düzeyde karar alma
süreçlerine katılımı desteklemiş ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlamıştır.
Projelerde elde edilen deneyimler ve proje çıktıları kamu politikası haline
dönüşmüştür. Dernek, 15 yıllık çalışma döneminde gençlerin yanı sıra çocuk, kadın ve engelliler de dâhil olmak üzere farklı sosyal grupları içeren
çalışmalara imza atmıştır.
Habitat, demokratikleşme ve kalkınmayı hedef edinen ülkemizde daha şeffaf, hesap verebilir, ortaklığa dayalı iyi yönetişim kültürünün yaygınlaştırılmasının başta gençler olmak üzere kadınlar, engelliler ve çocuklar gibi
dezavantajlı grupların eşit ortaklar olarak kabul edilmesi, toplumsal ve
siyasal hayata katılım bilincinin geliştirilmesi ile sağlanacağına inanmaktadır. Dernek, kalkınma ve demokratikleşme için yerel ve ulusal düzeydeki
tüm paydaşların ortak katılımına çağrı yapar.
Habitat, gençleri sürdürülebilir kalkınma hedefinde yapabilir kılma ve
karar alma süreçlerinde etkinleştirme amacı ile Türkiye’nin dört bir yanındaki yerel, bölgesel ve ulusal gençlik platform ve ağlarının yapılandı-
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rılmasına katkı sağlamıştır. Bu vizyonla uluslararası kuruluşlar, kamu kurumları, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum
kuruluşları ile ortak programlar geliştirerek yerel, bölgesel,
ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülen çok yönlü etkinliklerle
bu süreçlere katkı sağlamayı hedeflemektedir.
1997 yılından 2011 yılına kadar uygulanan Türkiye Yerel Gündem 21 Programı’nın gençlik çalışmaları koordinasyonunu
üstlenen Habitat, program kapsamında desteklenen Kent Konseyi Gençlik Meclisleri ile gençlik Sivil Toplum Kuruluşlarının,
lise ve üniversite öğrenci birlikleri ve kulüp temsilcilerinin, oda
ve birliklerin gençlik temsilcilerinin, mahallelerin genç temsilcilerinin, siyasi partilerin gençlik temsilcilerinin ve örgütsüz
gençlerin bir araya gelme sürecini güçlendirmiştir. Gençlerin
kentlilik bilincinin geliştirilerek yaşadıkları kentin ihtiyaç ve sorunlarını sahiplenip çözümde ortak olmaları hedefiyle Gençlik
Meclislerini desteklemiştir.
Habitat, Türkiye’nin dört bir yanındaki gençlerle ciddi bir gençlik hareketinin yapılandırılmasına da katkı sağlamıştır. Bu doğrultuda ulusal düzeydeki gençlik politikalarının ve programlarının hazırlanmasında, belirlenmesinde ve etkin olarak hayata
geçirilmesinde gücünü yerel gençlik platformlarından alan,
demokratik ve sivil katılıma dayalı bir iletişim ağı olan Ulusal
Gençlik Parlamentosu’nun kurulmasına öncülük etmiştir.
Habitat, Kent Konseyleri çatısı altında yapılandırılan Genç, Kadın, Çocuk ve Engelli Meclislerine, ilgili sivil toplum kuruluşları
ile iş birlikleri geliştirerek kent politikalarının hak temelinde
yapılandırılması, bilgiye erişim ve iletişim teknolojilerinin etkin
kullanımı, toplumsal cinsiyet ve cinsel sağlık/üreme sağlığı bilincinin geliştirilmesi, girişimcilik ve finansal bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması
alanlarında Birleşmiş Milletler Bin Yıl Kalkınma Hedefleri’ne
ulaşılmasına katkı sağlamaktadır.

Habitat Kalkınma ve
Yönetişim Derneği,
Youth for Habitat
Uluslararası
İletişim Ağı’nın
bir parçası olarak
yapılandırılmıştır.
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AMACIMIZ
• Sürdürülebilir kalkınma için kamu kurumları, uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, üniversiteler ve yerel yönetimlerle
iş birlikleri geliştirerek başta gençler olmak üzere kadın, çocuk ve engellilere destek vermek,
• Kent Konseyleri, Gençlik, Kadın, Çocuk ve Engelli Meclislerinin kapasitelerinin gelişimini desteklemek,
• Başta gençler olmak üzere, kadın, çocuk ve engellilerin hükümetler,
yerel yönetimler ve iş dünyası olmak üzere farklı paydaşlarla ortaklıklarını geliştirmek,
• Yerel, ulusal ve uluslararası zirveleri izlemek, başta genç, kadın ve engellilerin bu toplantılara katılımını arttırmak ve ilgi gruplarının lehine
kararların çıkması için katkıda bulunmak,
• Gençler, kadınlar ve çocukların kapasite gelişimlerini destekleyici eğitim programları geliştirmek,
• Gençler arasında gönüllük bilincini geliştirilerek toplumsal kalkınma
sürecini desteklemek,
• Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanılmasını sağlayarak toplumun bilgiye erişimini kolaylaştırmak,
• Gençler ve kadınlara yönelik girişimcilik eğitimleri vererek genç ve kadın girişimciliğini desteklemek.

HEDEFİMİZ
• Uluslararası Girişimcilik Akademisi’ni kurmak,
• Bilişim Akademilerini yaygınlaştırmak ve kurumsallaşmalarını sağlamak,
• Yerel Demokrasi Akademilerini yaygınlaştırmak,
• Uluslararası Genç Liderler Akademisi’nin gençliğin kapasitesini geliştirerek bölgesel bir rol oynamasını sağlamak,
• Daha geniş toplum kesimlerinin eğitimlerden yararlanması için uzaktan (online) eğitim müfredatları geliştirmek,
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• Habitat’ın geliştirmiş olduğu eğitim programlarından daha geniş toplum kesimlerinin yararlanabilmesi için sivil toplum kuruluşları, yerel
yönetimler ve üniversiteler ile iş birliklerinin geliştirmek,
• Yerel gençlik kuruluşları ve üniversite kulüplerini destekleyerek gençlik
meclisleri ve Ulusal Gençlik Parlamentosu sürecine dahil etmek,
 Nasıl?
• Uluslararası düzeyden ulusal düzeye ve ulusal düzeyden uluslararası
düzeye bilgi aktarımı,
• Dünyadaki iyi uygulamaların incelenmesi ve yerel, ulusal düzeyde uygulanması,
• Dünya gündeminin yakından takibi ve gündem oluşturulması,
• Gençlik, kadın ve engelli hareketleri arasındaki iş birliklerini geliştirmek,
• Demokratikleşme sürecini sivil toplum bilincini artırarak hızlandırmak,
• Toplum duyarlılığını geliştirmek,
• Sosyal sorunların çözümünde farklı görüşlerin bir araya getirilerek
hak temelli politikalar oluşturulmasına destek vermek,
• Gönüllülüğün geliştirilmesi ve akran eğitimi modelin yaygınlaştırmak.
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İLKELERİMİZ
 Sivillik:
Dernek, dil, din, ırk cinsiyet ve ideolojik ayrım gözetmeksizin çalışmalarını yürütür. Politika üretme süreçlerinde herhangi bir çıkar grubunun
etkisi altında kalmadan tamamen toplumun ve öncelikli olarak gençler,
kadınlar, engelliler gibi dezavantajlı grupların ihtiyaçları doğrultusunda hareket eder. Farklı yerel ve ulusal paydaşların eşit ortaklar algısıyla bir araya gelerek toplumsal ihtiyaç ve sorunlara çözüm üretmede
etkinleşmesi hedefinde kolaylaştırıcılık görevini üstlenir. Dernek yerel
düzeyde çalıştığı farklı grupların ortak akıl yaklaşımı ile politika üretmesine destek verir.
 Ortaklık:
Dernek, kamu kurumları, uluslararası örgütler, sivil toplum, yerel yönetim, üniversiteler ve özel sektörü paydaş olarak görür ve ortaklık
geliştirmeye özen gösterir. Beraber çalıştığı kurum ve kuruluşlarla
dikey (ast-üst) ilişkilere girmez. Ortak uygulama ve çalışmalarda kararlar eşitlik esasına bağlı kalınarak uzlaşma ile alınır. İnsan haklarını
ihlal eden ve çevreye zarar veren kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmaz.
 Yerellik:
Dernek çalışmalarında yerelliği esas alır.
 Şeffaflık:
Dernek, tüm projelerine ilişkin faaliyet ve finansal raporlarını web
sayfasında yayınlar.
 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği:
Dernek, bütün proje ve aktivitelerinde kadın-erkek eşitliğine dikkat
eder. Cinsiyetler arası eşitliği sağlamak için gerekirse pozitif ayrımcılık
uygular.
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 Savunuculuk:
Dernek, başta gençler olmak üzere kadın, engelli ve çocuk grupları için
hak temelli savunuculuk yapar.
 Yenilikçilik:
Dernek, ilgili konulardaki ulusal ve uluslararası süreçleri takip ederek
yenilikçi ve çağın şartlarına uygun proje ve programlar geliştirir.
 Politika Geliştirme:
Dernek, geliştirdiği proje ve programların çıktılarının kamu politikasına dönüşmesini hedefler.
 Sürdürülebilirlik:
Dernek, yürüttüğü çalışmalarda kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıklar geliştirir. Proje çıktılarının kamu politikası haline gelmesini sağlayarak proje ve programların sürdürülebilirliğini hedefler.
 Kolaylaştırıcılık:
Dernek, çalışma yürüttüğü kentlerde kendine bağlı şube, kol, birim gibi
yapılar oluşturmaktan özellikle kaçınır. Dernek kentlerdeki ilgili sosyal
grupların kapasitelerini geliştirerek hemşerilerin kendi meşru yapılarını oluşturması için kolaylaştırıcılık ve yön göstericilikte bulunur; paydaşlara eğitim, kapasite geliştirme ve teknik destek sağlar.
 Gönüllülük:
Dernek çalışmalarında gönüllülüğü esas alır.
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DEVAM EDEN
• Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey
(Özel İstişare Statü)
• UN-HABITAT En İyi Uygulamalar Yönlendirme
Kurulu Üyesi
• Avrupa Gençlik Merkezleri Ağı (EYNC)
• Telecenter Avrupa Bilgi Merkezleri Ağı
(Yönetim Kurulu ve Özel İhtisas Komisyonu)
• T.C. Kalkınma Bakanlığı Özel İhtisas Komisyonu
• TOBB Genç Girişimciler Kurulu
• Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi
Vakfı (WALD Yönetim Kurulu Üyesi)
• İstanbul Kalkınma Ajansı Kurul Üyeliği
• İstanbul - Avrupa Birliği’ne Uyum, Danışma ve
Yönlendirme Kurulu
• T.C. Kalkınma Bakanlığı Sosyal Dönüşümü
Hızlandırıcı Entegre Programı
• Birleşmiş Milletler Rio +20
• Kamu Harcamalarını İzleme Platformu
• Avrupa Birliği Bakanlığı Ulusal Ajans Danışma
Kurulu Üyeliği
• Eurodesk Temas Noktası
SONA EREN
• Avrupa Konseyi Gençlik Danışma Kurulu
(Yönetim Kurulu Üyesi, Başkan Yrd.) (20022009)
• Türkiye Yerel Gündem 21 Programı
Yönlendirme Kurulu
• MEB Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı Kamu İnternet Erişim Merkezleri Çalışma
Grubu
• Türkiye Gençlik Stratejisi Çalışma Grubu
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Ulusal
Gençlik
Parlamentosu
1997 yılından bu yana gençlik çalışmalarını Habitat’ın yürüttüğü Türkiye
Yerel Gündem 21 Programı kapsamında Kent Konseyi Gençlik Meclisleri
yapılandırılmıştır.
Kent Konseyi Gençlik Meclisi, yerel ve ulusal demokratikleşme sürecinde,
gençlerin düşüncelerini açıkça söyleyebilmelerini, çözüm üretebilmelerini,
karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarını sağlamaktadır. Gençlerin
kendi sorunlarına sahip çıkmalarını özendiren gönüllülük temelinde, Kent
Konseyleri bünyesinde yer alan organlardır. Gençlik Meclisleri, gençlerin,
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UGP Çalışma İlkeleri:
- Şeffaflık,
- Temsil,
- Kadın erkek eşitliği,
- Gönüllülük,
- Yerellik,
- Sosyal sorumluluk,
- Bilgi paylaşımı,
- Kentler arası ortaklık,
- Bireysel ve kurumsal
kapasite gelişimi,
- Sürdürülebilirlik ve
yönetişim.

meclis çatısı altında yaratılan uzlaşma ortamı içerisinde, dil, din, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve cinsiyet farkı gözetmeksizin kentlerinde sürdürülebilir
kalkınmanın temelini oluşturacak politikaların yaratılmasında ve öncelikli
sorunların belirlenerek bunların çözüm önerilerinin üretilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunmalarını sağlamaktadır.
Yerel Gündem 21 Programı kapsamında düzenlenen sayısız yerel, bölgesel ve ulusal gençlik toplantıları ile Kent Konseyi Gençlik Meclisleri birbirlerini tanıma ve ortak hedefler doğrultusunda beraber çalışma fırsatı
yakalamıştır. 2001 yılına gelindiğinde farklı kentlerdeki Gençlik Meclisleri
aralarında ulusal düzeyde bir iletişim ağı oluşturulmuş ve bu birliktelik 19
Mayıs 2004 tarihinde 77 ilden 306 gençlik delegesinin katılımıyla TBMM
tören salonunda gerçekleştirilen törenle Ulusal Gençlik Parlamentosu’na
dönüşmüştür.
Türkiye’de bütüncül bir gençlik politikası oluşturulması amacıyla kurulan
Ulusal Gençlik Parlamentosu kurulduğu günden bu yana gençlerin;
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• Yerel ve ulusal düzeyde karar alma mekanizmalarına ve toplumsal hayata etkin katılımı
• Gençlik haklarının korunması ve geliştirilmesi
• Gençlerin kişisel gelişiminin desteklenmesi
• Kent Konseyi Gençlik Meclisleri arasında iletişim ve iş birliğinin geliştirilmesi
• Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanılması
• İnsan hakları, sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir çevre bilincinin geliştirilmesi
gibi konularda projeler ve kampanyalar gerçekleştirmiş, Yerel Yönetimler
Yasası reformu sürecine katkı sağlayarak 5393 sayılı Belediye Kanunu
76. Madde’de Kent Konseylerinin yasal dayanağa kavuşmasını desteklemiştir. Kent Konseyleri Yönetmeliği’ne sunduğu katkılarla gençlik ve kadın
meclislerinin kurulmasına dayanak oluşturmuş ve bu meclis temsilcilerinin Kent Konseyi Yürütme Kurulu doğal üyeleri olmasını sağlamıştır. Seçilmek İstiyorum kampanyası ile Anayasa’nın 76. Maddesi’nde belirtilen
milletvekili seçilme yaşının 30’dan 25’e düşürülmesine öncülük etmiştir.
Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığınca başlatılan ve Gençlik ve
Spor Bakanlığının kurulması altyapısını oluşturan Gençlik için Ortak Akıl
Platformu sürecinin içinde yer almıştır.
Ulusal Gençlik Parlamentosu tüm bu çalışmalarıyla ülkemizdeki gençlik algısının geliştirilmesine katkı sağlarken bir yandan da kurumsallaşmasını
gerçekleştirerek Türkiye’nin en önemli gençlik iletişim ağı haline gelmiştir.
Ulusal Gençlik Parlamentosu, delegelerinin her ilin nüfus yoğunluğu göz
önüne alınarak belirlenmiş kontenjan dâhilinde Kent Konseyi Gençlik Meclisleri tarafından kadın – erkek eşitliği göz önüne alınarak seçilmiş 15-30
yaş arasındaki temsilcilerden oluşan Genel Kurul, her gençlik meclisinin
bir temsilcisinin katılımıyla oluşan Koordinasyon Kurulu, Yürütme Kurulu
ve Danışma Kurulu organlarından oluşmaktadır.
Ulusal Gençlik Parlamentosu, Kent Konseyi Gençlik Meclisleri arasındaki
iletişimi arttırmakta ve ortak çalışmaların gerçekleştirilmesini desteklemektedir. İletişim ağı içindeki her gençlik meclisi yerel ve bölgesel düzeyde insan hakları, gençlik, engelli, kadın hakları gibi birçok farklı konuda
farkındalık oluşturmak için projeler gerçekleştirmektedir.
Ulusal Gençlik Parlamentosu Habitat ortaklığında uyguladığı kalkınma odaklı projelerin yanı sıra Öğrenmek İstiyorum, Seçilmek İstiyorum,
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Her Meclise Bir Gençlik Temsilcisi ve Geç Değil Genç gibi kampanyalarla
Türkiye’nin 81 ilinde gençlik hakları savunuculuğu hedefinde çalışmalar
gerçekleştirmiştir.
Ulusal gençlik Parlamentosu Genel Kurul toplantılarında Elazığ Gençlik Meclisi (2004), Konya Gençlik Meclisi (2005), Yalova Gençlik Meclisi
(2006), Adana Gençlik Meclisi (2007), Diyarbakır Gençlik Meclisi (2008),
Denizli Gençlik Meclisi (2009), Bursa Gençlik Meclisi (2010) ve Düzce
Gençlik Meclisleri (2011) Ulusal Gençlik Parlamentosu delegeleri tarafından En İyi Gençlik Meclisleri olarak ödüllendirilmiştir.

Ulusal Gençlik Parlamentosu, Gençlik Meclisleri arasındaki iletişim ve koordinasyonun geliştirilmesi, ortak çalışma ve kampanyaların planlanması
amacıyla, yıl içerisinde farklı ulusal ve bölgesel koordinasyon toplantıları gerçekleştirmektedir. Aşağıda 2008-2011 döneminde gerçekleştirilen
ulusal toplantılara ilişkin bilgileri bulabilirsiniz.
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Seçilmek İstiyorum Kampanyası
Seçilmek İstiyorum
Kampanyası yerelden
ulusala güçlü bir
gençlik hareketinin
kamu politikalarını
yapılandırmasına
ilişkin önemli bir
başarı hikâyesidir.

Ulusal Gençlik Parlamentosu tarafından 2006 yılında milletvekili seçilme yaşının 30’dan 25’e indirilmesi amacıyla Seçilmek İstiyorum
Kampanyası gerçekleştirilmiştir.
Bu kampanyanın başlangıcı 16 – 20 Mayıs 2005 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen Ulusal Gençlik Parlamentosu I. Olağan
Genel Kurulu’na dayanmaktadır. Genel Kurul Sonuç Bildirgesi’nde
konu şu şekilde yer almıştır: “Nüfusunun büyük bir çoğunluğu genç
olan ülkemizde 18 yaşında seçme hakkına sahip olan biz gençlerin
ancak 30 yaşında seçilebilmesi, demokratik anlayışla bağdaşmamaktadır. Bizler, Yüce Meclisimizden milletvekili seçilme yaşının gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesini bekliyoruz.”
16– 21 Eylül 2006 tarihleri arasında Kuşadası Kent Konseyi Gençlik Meclisi ev sahipliğinde düzenlenen Ulusal Gençlik Parlamentosu
IV. Yaz Okulu kapsamında, konu tekrar gündeme gelmiş ve Ulusal Gençlik Parlamentosu delegeleri tarafından, Türkiye’de seçilme
yaşının düşürülmesi için “Seçilmek İstiyorum” isimli bir kampanya
başlatılması kararı alınmış ve kampanya iş planı hazırlanmıştır. Yaz
okulu sonrasında, Ulusal Gençlik Parlamentosu sürecine dâhil olan
Kent Konseyi Gençlik Meclisleri’nin açılan imza stantlarında toplanan binlerce imza sonrası kendi illerini temsil eden milletvekillerine
baskı oluşturmak amacıyla e-posta ve faks göndermeleri ve basınla
gerçekleştirilen güçlü işbirliği sonucunda, TBMM 8 Ekim 2006 tarihinde milletvekili seçilme yaşının 30’dan 25’e indirilmesine dair
Anayasa değişikliğini kabul etmiştir. 2007 yılında Genel Seçimlerin
anayasal değişiklik sonrası geçmesi gereken sürecin öncesinde erken olarak gerçekleştirilmesi nedeniyle bu hak bir sonraki seçimde
gençler tarafından hayata geçirilebilmiştir.
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Gençlik ve E-Katılım Zirvesi
(21-25 Aralık 2008, Ankara)

79 il ve 89 kentten 292 gençlik temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Ulaştırma Bakanı Sayın Binali
YILDIRIM’ın da katılımıyla Bilgisayar Bilmeyen Kalmayacak
projesinin lansmanı yapılmış, toplantı boyunca Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor, Beni Dâhil Et ve Bir Gençlik
Hikayesi projelerine ilişkin oturumlar gerçekleştirilmiştir.
29 Mart 2009 Mahalli İdareler Seçimleri öncesi gerçekleştirilen bu toplantında 25-30 yaş arasındaki seçilmişlerin
Belediye ve İl Genel Meclislerindeki oranının arttırılması hedeflenmiş; bu çerçevede Her Meclise Bir Gençlik Temsilcisi
Kampanyası hayata geçirilmiştir. Her Meclise Bir Gençlik
Temsilcisi Kampanyası kapsamında, siyasi parti genel merkezleri ve il teşkilatlarıyla görüşmeler gerçekleştirilmiş ve bu
görüşmelerde genç adayların seçilebilecek sıralardan aday
gösterilmeleri talep edilmiştir.

79 il, 89 kentten 292
gençlik temsilcisinin
katılımıyla Bilgisayar
Bilmeyen Kalmayacak
Projesi’nin lansmanı
yapılmıştır.
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Her Meclise Bir Gençlik Temsilcisi Kampanyası

“Her Meclise Bir Gençlik Temsilcisi Kampanyası” Ulusal Gençlik Parlamentosu tarafından uygulanan “Seçilmek İstiyorum Kampanyası” temelinde, 29 Mart
2009 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne yönelik geliştirilmiş ve uygulanmıştır.
Kampanyanın arka planını 17 – 20 Mayıs 2008 tarihinde Ankara’da düzenlenen
Ulusal Gençlik Parlamentosu 4. Olağan Genel Kurul Zirvesi oluşturmaktadır.
Zirvenin Sonuç Bildirgesi’nde konuya şu şekilde yer verilmiştir: “Gençlerin milletvekili seçilme hakkına sahip olması hedefi ile yürüttüğümüz çalışmalar ve Seçilmek İstiyorum kampanyamızla 25 yaşında seçilme hakkına sahip olduk. Gençlik
haklarımıza sahip çıkarak, “Her Meclise Bir Gençlik Temsilcisi” sloganıyla, yerel
seçimlerde de gençleri destekliyoruz.”
14 Ocak 2009 tarihinde, 73 il ve 92 kentte açılan eş zamanlı imza stantları ile
başlatılan kampanyanın temel amacı; gençlerin karar alma mekanizmaların aktif
katılımının desteklenmesidir. Kampanya 3 aşamadan oluşmuştur. İlk aşamada
Kent Konseyi Gençlik Meclislerinin yerel düzeyde gerçekleştireceği faaliyetler
(imza stantları, siyasi parti il ve ilçe başkanlıkları ve gençlik kolları ile görüşmeler, milletvekilleri ile toplantılar, basın toplantıları..vb) ile Siyasi Partilere Belediye
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ve İl Genel Meclisi üyeleri için gençleri seçilebilir sıralardan aday
göstermeleri yönünde baskı oluşturmaları hedeflenmiştir. İkinci
aşamada ise kesinleşen Belediye Başkan Adayları ile paneller düzenlenerek gençlerin yeni yönetimlerden beklentilerini aktarmaları
ve gelecek dönemki kent politikalarını etkilemeleri hedeflenmiştir.
Son aşamada ise yerel düzeyde oluşturulacak takip mekanizması
ile seçim öncesi alınan sözlerin yerine getirilmesi ve Kent Konseyi
Gençlik Meclislerinin gerçekleştirmiş olduğu çalışmaların tanıtımı
için yeni yönetimlerle görüşmeler gerçekleştirilmesi planlanmıştır.
Yürütülen kampanya kapsamında açılan imza stantları sonucunda
Türkiye genelinde 85. 527 imza toplanmıştır. Bunun yanında pek
çok kentte Kent Konseyi Gençlik Meclisleri gençlerin seçilebilir sıralardan aday gösterilmeleri için pek çok siyasi parti il teşkilatları
ile görüşmüş, Belediye Başkan adayları ile yapılan panel ve açık
oturumlar sonucunda gençlerin ve gençlik meclislerinin kent yönetimine katkıları sunulmuştur.

Lobicilik Eğitimleri
Her Meclise Bir
Gençlik Temsilcisi
kampanyasının etkisini
arttırmak için 2009
yılında 7 coğrafi bölge
ve İstanbul’da bölgesel
lobicilik eğitimleri
gerçekleştirilmiştir.
Dünya Yerel
Yönetimler ve
Demokrasi Akademisi
(WALD) ve Ulusal
Demokratik Enstitü
(NDI) ortaklığında
gerçekleştirilen
eğitimlere kampanyanın
uygulandığı 71 kentten
toplamda 238 gençlik
ve kadın meclisi
temsilcisi katılmıştır.
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Koordinasyon Toplantısı (3-5 Nisan 2009, Denizli)
48 kentten 66 gencin katılımıyla Denizli Kent Konseyi Gençlik Meclisi katkıları ve ev sahipliğinde Pamukkale’de gerçekleştirilen toplantıda, Ulusal
Gençlik Parlamentosu’nun kurumsallaşması ve toplumsal cinsiyet eşitliği
konuları ile yönerge taslakları ele alınmıştır. UGP kuruluş sürecinde belirlenen ilkeler doğrultusunda oluşturulan UGP Çalışma Yönergesi taslağı
UGP Genel Kurulu’na sunulmak üzere hazırlanmış, UGP için %40 kadın
kotasının kabulü önerilmiştir.



Koordinasyon Toplantısı (16-20 Mayıs 2009, Ankara)
71 kentten 125 gençlik temsilcinin katılımıyla “Bilişim ve Katılım” odağında gerçekleştirilen toplantı kapsamında yerel seçimlerde gençlerin
siyasete katılımındaki gelişmeler değerlendirilmiştir. Mahalli İdareler
Seçimleri’nde farklı il ve siyasi partilerden belediye meclislerine seçilmiş
genç meclis üyelerinin katılımıyla “Yerel Yönetimlerde Genç Yüzler” başlıklı bir oturum da düzenlenmiştir.
Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan siyasi parti grup
başkan vekilleriyle TBMM çatısı altında gerçekleştirilen görüşmelerde
Ulusal Gençlik Parlamentosu çalışma ve talepleri grup başkan vekillerine
sunulmuştur.
Toplantıda hazırlanan UGP 2009 Gençlik Bildirgesi TBMM tören salonunda gerçekleştirilen resmi oturumla kamuoyuna duyurulmuştur. Ayrıca
toplantının devamında, Dijital Dünyana Beni Dâhil Et projesinin tanıtımı da
gerçekleştirilmiştir.



V. Genel Kurul Zirvesi (30 Eylül - 4 Ekim 2009, Kuşadası, Aydın)
UGP V. Olağan Genel Kurul Zirvesi“Bütüncül Gençlik Politikaları ve Ulusal Gençlik Parlamentosu” başlığıyla, 66 kentten 208 delegenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Toplantı kapsamında; Türkiye Yerel Gündem 21
Programı’nın V. aşaması olan Kent Konseylerinin Desteklenmesi Eğitim
Programı, bütüncül gençlik politikası süreci, Türkiye’de cinsel sağlık &
üreme sağlığı (CS/ÜS) çalışmaları, Avrupa Birliği Gençlik Programı ve
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Gençlik için Fırsatlar konularında bilgilendirici paneller düzenlenmiştir.
Ayrıca Zirve’de Ortak Akıl Platformu çalışmalarına katkı sağlayacak politika belgesi oluşturulmuş ve Bir Gençlik Hikâyesi projesi kapsamında Öğrenmek İstiyorum isimli CS/ÜS Kampanyası’nın ulusal çapta uygulanmasına karar verilmiştir.



Ortak Akıl Platformu
60. Hükümet Programı’nda yer alan gençliğin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların arttırılması görevi Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı’na verilmiştir.
Bu bağlamda gençliğe sunulan hizmetlerde koordinasyon ve kalitenin arttırılması
ve gençliğin ihtiyaçlarına cevap verecek politikaların geliştirilmesi amacıyla “Ortak Akıl Platformu” toplantıları gerçekleştirilmiştir. Gençlik ve Spordan Sorumlu
Devlet Bakanlığı öncülüğünde yapılan toplantılara kamu kurum ve kuruluşlarının, siyasi partilerin, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin
temsilcileri katılmıştır.
Habitat için Gençlik Derneği ve UGP temsilcilerinin de katıldığı bu toplantılarda
geliştirilen öneriler çerçevesinde hazırlanan yasa taslağı 12 Haziran 2011 Genel
Seçimleri sonrasında Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kuruluşuna ilişkin, Gençlik ve
Spor Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’sinde hayat bulmuştur.



Koordinasyon Toplantısı (28-31 Ocak 2010, Eskişehir)
85 kentten 108 Gençlik Meclisi temsilcisinin katılımı ile Eskişehir Kent
Konseyi Gençlik Meclisi’nin katkıları ve ev sahipliğinde gerçekleştirilen
toplantıda, ulusal alanda uygulanan projelerdeki gelişmeler ve Öğrenmek
İstiyorum Kampanyası değerlendirilmiştir.
Toplantıda ayrıca gerçekleştirilen atölye çalışmaları ile UGP’nin kurumsallaşması ve girişimcilik konularında atölye çalışmaları gerçekleştirilmiş
ve ülke genelinde e-Kapasite Haftası çalışmalarının uygulanması kararlaştırılmıştır.
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Koordinasyon Toplantısı (2-4 Nisan 2010, Kahramanmaraş)
60 kentten 88 Gençlik Meclisi temsilcisinin katılımıyla Kahramanmaraş
Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin katkıları ve ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda Türkiye Gençlik Ajansı kurulmasına ilişkin yasa tasarısı
ele alınmış; atölye çalışmaları ile tasarı değerlendirilmiştir. Geliştirilen
öneriler Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı’na iletilmiş ve kamuoyuna duyurulmuştur.


VI. Genel Kurul Zirvesi (17-20 Mayıs 2010, Ankara)
Bütüncül Gençlik Politikasında UGP’nin Rolü konulu VI. Ulusal Gençlik
Parlamentosu Genel Kurul Zirvesi’nde 2009-2010 çalışma dönemi değerlendirilmiş, Kent Konseyleri ve Gençlik Meclislerinin kurumsallaşması
tartışılmıştır.
Toplantıda aynı zamanda, T.C. Devlet Bakanlığı bünyesinde başlatılan ve
bütüncül bir gençlik politikasının oluşturulmasını hedefleyen, Gençlik Ortak Akıl Platformu ve yine aynı toplantının devamı olan odak çalışma grubu
gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarda alınan öneriler derlenerek kamu kurumlarının görüşlerine sunulmak üzere Türkiye Gençlik Ajansı Yasa Taslağı hazırlanmıştır.


Yaz Okulu (16-20 Eylül 2010, Giresun)
67 kentten 96 temsilcinin katılımıyla Giresun Kent Konseyi Gençlik
Meclisi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen yaz okulunda sosyal haklar,
takım çalışması, iletişim ve liderlik konularında eğitimler düzenlenmiştir.


Koordinasyon Toplantısı (2-5 Aralık 2010, Çankırı)
72 kentten 118 Gençlik Meclisi temsilcisinin katılımıyla Çankırı Kent Konseyi Gençlik Meclisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda UGP’nin
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2010 dönemi çalışmaları değerlendirilmiş ve 2011 Eylem Planı yapılandırılmıştır. 2010 yılı genel seçimleri sürecinde TBMM’de gençlerin daha fazla temsil edilmesinin sağlanması için UGP stratejisinin oluşturulması; liselilerin ve genç kadınların karar alma süreçlerine ve Gençlik Meclislerine
aktif katılımı; Kent Konseyleri ve Gençlik Meclisleri arasındaki kurumsallaşma ilişkilerinin değerlendirilmesi ve Ulusal Gıda Güvenliği konularında
atölye çalışmaları düzenlenmiştir. Toplantıda siyasette daha fazla gencin
temsiliyetinin desteklenmesi amacıyla Geç Değil Genç Kampanyası’nın uygulanması kararlaştırılmıştır.


Koordinasyon Toplantısı (18-20 Şubat 2011, Karabağlar, İzmir)
84 kentten 125 Gençlik Meclisi temsilcisinin katılımıyla Karabağlar Gençlik Meclisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı çerçevesinde “Geç Değil Genç” Kampanyası’nın amaç ve uygulamaları planlanmıştır.
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Geç Değil Genç Kampanyası
“Geç Değil Genç!” Kampanyası seçilme yaşının 25’e düşürülmesi ile elde edilen
hakkın uygulanabilirliğini desteklemek hedefiyle gerçekleştirilmiştir.
17 – 20 Mayıs 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilen Ulusal Gençlik Parlamentosu VI. Genel Kurulu’nda oluşturulan iş planı doğrultusunda, 2-5 Aralık 2010
tarihleri arasında Çankırı’da gerçekleştirilen UGP Koordinasyon Toplantısı’nda
oluşturulan kampanya takvimi ile başlatılmıştır.
Kampanya Habitat, Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Ulusal Gençlik Parlamentosu
ortaklığında yürütülmüştür. Kampanya bildirgesinde, kampanyanın gerçekleştirilme amacı “Bizler Habitat için Gençlik Derneği, Toplum Gönüllüleri Vakfı ve
Ulusal Gençlik Parlamentosu olarak 12 Haziran 2011 tarihinde gerçekleşecek
Milletvekili Genel Seçimlerinde 25-30 yaş arası gençlerin milletvekili seçilebilecek yerlerden aday gösterilmelerini talep ediyoruz. Bununla birlikte gençlerden
milletvekili aday adayı başvurularında hiç bir ücret alınmamasını talep ediyoruz. Bu kapsamda tüm ülke çapında 19 Şubat 2010 saat 11.00’de “Geç Değil
Genç!”kampanyasını başlatıyoruz ve diyoruz ki “Gençlere Yer Vermeyene Oy Vermiyoruz!” olarak belirtilmiştir.
Kampanya 3 aşamadan oluşmuştur. İlk aşamada kampanya etkinlik grupları
yerel etkinlik faaliyetlerini (imza stantlarını, siyasi parti il ve ilçe başkanları ve
gençlik kolları ile görüşmeler, milletvekilleri ile toplantılar, basın toplantıları..vb)
gerçekleştirmişlerdir. 19 – 21 Mayıs 2010 tarihlerinde UGP VII. Genel Kurul
Zirvesi’nde partilerin genç milletvekili adayları ile bir panel gerçekleştirilmiş ve
genç adayların gençlik sorunları üzerine gerçekleştirecekleri çalışmalar konuşulmuştur. İkinci aşamada ise milletvekillerinin aday adaylıklarının açıklanması
sonrasında siyasi partilerin başkanları, başkan yardımcıları ve gençlik kollarına
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lobi ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Genç milletvekili aday adaylarının seçilebilir
yerlerden aday gösterilmesi için parti karar alıcıları ile görüşmeler yapılmıştır. Kampanyanın son aşamasında ise adaylıkları kesinleşen milletvekili adayları
ile yeni oluşturulacak yasa tasarısında gençlere yönelik çalışmaların yapılması,
Türkiye’de bütüncül bir gençlik politikası oluşturulması üzerine lobi ziyaretleri
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca milletvekillerinin meclise girmesinin ardından gençlik
sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar gerçekleştireceklerine yönelik gençlik
sözleşmeleri imzalatılmıştır.
Yürütülen kampanya kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra online
ortamlarda da kampanyanın tanıtımları yapılmış ve www.gecdegilgenc.net adresi
üzerinden sanal ortamda da imza toplanmıştır. Ayrıca tanınmış genç kişiler ile bir
kampanya tanıtım filmi çekilerek sosyal paylaşım sitelerinde yayınlanmıştır.
12 Haziran 2011 seçimleri sonrasında 25-30 yaş arası toplam 5 aday milletvekili
olarak seçilmiştir. Bununla birlikte seçimler sonucunda 54 olan TBMM milletvekili
yaş ortalaması 51’e inmiştir. Ayrıca bir önceki dönemde(2002-2007) 54 olan 40
yaş altı milletvekili sayısı 12 Haziran 2011 seçimleri sonrasında 75’e yükselmiştir.
Bu anlamda TBMM’in gençleşmesinde ve gençlerin ulusal düzeyde karar-alma
mekanizmalarına katılımının artması çok sevindiricidir.
Yerel ve ulusal düzeyde siyasi katılımın arttırılması konusunda gençlik meclisleri
kadın meclisleri ile ortaklık geliştirmiştir. Bu kapsamda, yerel ve ulusal karar
alma mekanizmalarında kadınların daha fazla yer alması desteklenmiştir. 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde Kadın Milletvekili sayısındaki % 100’lük artış bu
anlamda çok önemlidir.
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Koordinasyon Toplantısı
(25-27 Mart 2011, Düzce)
73 kentten 108 Gençlik Meclisi temsilcisinin katılımıyla Düzce Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Akçakoca Gençlik Meclisi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda; “Geç Değil Genç” Kampanyası’nın birinci aşaması değerlendirilerek, kampanyanın diğer aşamaları üzerine yol haritası
geliştirilmiştir. Aynı zamanda “Gençlerin Siyasete Aktif Katılımının Güçlendirilmesi” ve “Türkiye’de Yerel ve Ulusal Gençlik Politikalarının Geliştirilmesi Üzerine Sürdürülebilecek Faaliyetler” konulu atölye çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.


VII. Genel Kurul Zirvesi
(19-21 Mayıs 2011, Ankara)
“Gençlerin Siyasete Aktif Katılımı” temalı Ulusal Gençlik Parlamentosu
VII. Genel Kurul Zirvesi, 63 il ve 85 kentten 220 Gençlik Meclisi temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Toplantıda; Yerel Gündem 21
Programı’nın sona ermesi sonrası Ulusal Gençlik Parlamentosu’nun çalışmalarının desteklenmesi, gençlerin siyasete aktif katılımı, bölgesel olarak gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan etkinliklere ilişkin
oturumlar düzenlenmiş ve Ulusal Gençlik Parlamentosu’nun 2010-2011
çalışma döneminin değerlendirilmesi yapılmıştır.
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Kadın, Genç ve Engellilerin Toplumsal
Hayata Etkin Katılımı İçin Yerel
Demokrasi Akademileri
Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesindeki 10 kentte (Adana, Çankaya, Denizli, Diyarbakır, Giresun, İzmir, Kocaeli, Maltepe, Ordu ve Van) 15 Nisan 2010
- 15 Ağustos 2011 tarihleri arasında yerel yönetimler, kent konseyleri
ve sivil toplum kuruluşları ortaklığında yapılandırılan ve kadın, genç ve
engellilerin toplumsal hayata etkin katılımının desteklenmesini hedefleyen
proje Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenmiştir.
Yerel Demokrasi Akademileri kadın, genç ve engelli hakları konusunda
ilgi gruplarının bilgi ve savunuculuk kapasitelerini geliştirmeyi ve kadın,
genç ve engelli dostu politika ve stratejilere sahip kentler için etkin Kadın,
Gençlik ve Engelli Meclisleri ile Kent Konseylerinin gelişimini desteklemiştir.
Proje kentlerinde toplumsal ihtiyaçların değerlendirilmesi amacıyla, projenin uygulama döneminde UNICEF ile işbirliğine gidilmiştir. “Küresel Çocuk Dostu Şehirler Girişimi” kapsamında kentlerdeki çocuk dostu gelişimi ölçme amacıyla hazırlanan analiz aracı, Yerel Demokrasi Akademileri
Projesi kapsamında UNICEF Türkiye Ofisi, UNICEF Innocenti Araştırma
Merkezi ve City University of New York tarafından, Bernard Van Leer
Vakfı’ndan alınan destek ve Habitat’ın katkılarıyla çocukların yanı sıra
genç, kadın ve engellileri de içermek üzere geliştirilmiştir. Toplum temelli
değerlendirme analiz aracı, kentlilerin gözünden kent politika ve uygulamalarının değerlendirilmesini sağlarken, yönetişim analiz aracı kentte
hedef grupların haklarını desteklemek hedefinde kullanılan yönetişim mekanizmalarına ve süreçlere eleştirel gözle bakılabilmesini sağlamaktadır.
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Kent Analizlerinin
yapılandırılması
sürecinde Kadına
Karşı Her Türlü
Ayrımcılığın Yok
Edilmesi Sözleşmesi
(CEDAW), BM
Engelli Hakları
Sözleşmesi ve
Gençlerin Yerel ve
Bölgesel Yaşama
Katılımına İlişkin
Avrupa Şartı
kaynak olarak
kullanılmıştır

Habitat, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, Alternatif Yaşam
Derneği, UNICEF ve Ulusal Demokratik Enstitü’nün katkılarıyla düzenlenen eğitmen eğitiminde katılımcılar kadın, genç
ve engelli hakları eğitimlerini almalarının yanı sıra kent analizlerinin de uygulayıcıları olarak eğitilmişlerdir. Böylece kent
analizleri Yerel Demokrasi Akademileri’nin 60 eğitmeni ve 576
savunucusu tarafından toplum temelli analizler çocuk, genç,
kadın, engelli ve ebeveynlerden oluşan odak gruplara; yönetişim analizleri ise karar alıcılar ve hizmet sağlayıcılara gönüllü
olarak uygulanmıştır. Proje kapsamında 10 kentte 1055 grup
ile gerçekleştirilen toplum temelli analizlerle 6454 kişiye, 7
kentte de yönetişim analizleri ile 93 kişiye ulaşılmıştır.
Yerel Demokrasi Akademileri projesi kent analizleri sürecinde toplanan veriler UNICEF tarafından analiz edilerek “Hak
Temelli Kent Analizleri: Çocuklar, Gençler, Kadınlar ve Engelliler” başlıklı rapor hazırlanmıştır. Kent analizlerinin sonuçları proje kentlerinde acil eylem gerektiren yerel ihtiyaç
ve sorunlara ışık tutmaktadır. Değerlendirmelerin sonuçları
çocuk, kadın, genç ve engellilerin sorun ve ihtiyaçları Kent
Konseyi Meclisleri tarafından kentin gündemine taşınacaktır.
Planlama ve eylem gerektiren sorun alanlarında kentlinin katılımı sağlanarak hak temelli çözüm ve politikaların geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede politika belgesi hazırlama ve savunuculuk süreçleriyle ilgili olarak proje kapsamında
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düzenlenen 2. Eğitmen eğitiminde eğitim almış olan yerel eğitmenler ve
Kent Konseyi Gençlik, Kadın ve Engelli Meclisleri yerel yönetimlerde politika yapım süreçlerini ve stratejik planlamayı etkilemek amacıyla savunu
faaliyetleri yürüteceklerdir.
Ancak henüz proje sonlanmadan ve kent analizleri raporları üzerine politika önerilerini sunma süreci tamamlanmadan proje kentlerinde kamu
politikalarında ve proje hedeflerine yönelik girişimlerde bazı değişiklikler
yaşandığı görülmektedir.
Kocaeli Kent Konseyi’nin analiz uygulamalarını kentin geneline yaygınlaştırma hedefi ile Kocaeli genelindeki 5 Kent Konseyi ile işbirliği yapması
dikkate değerdir. Ayrıca Denizli Kadın Meclisi’nin yapılandırdığı gönüllü
kadın zabıtaların ev toplantıları ve pazarlarda gerçekleştirdikleri uygulamalar sürecin etkin olarak yerelleştirilmesine güzel bir örnektir. Maltepe’deki analiz çalışmaları ile de görme, işitme, konuşma, bedensel engeli
ve kronik rahatsızlığı olan kentliler ve refakatçileri ile önemli bir kaynaşma
çalışması gerçekleştirilmiştir.
Süreç, Belediye yetkililerinin ve toplumun çocuk, genç, kadın ve engelli kişilerin hakları ile ilgili bilinç ve farkındalığını arttırmaya katkı sağlamıştır.
Savunu yapmayı ve harekete geçmeyi teşvik eden bu çalışma sonrasında
farklı kentlerde Kent Konseyi Meclislerinin kentlilerin hak bilincini geliştirme odağında kapsamlı planlamaları ve faaliyetleri hazırlanmıştır. Van’da
Kadın Meclisi tarafından mahalleler ölçeğinde gerçekleştirilen sağlık hakları ve sosyal hizmetler odağındaki bilinçlendirme çalışmaları önemlidir.
Yerel stratejilerin hazırlanması hedefinde Kent Konseyleri harekete geçmiş, kadın ve engellileri güçlendirme amacıyla Çankaya Kent Konseyi Eylem Planı hazırlanmıştır. Katılımcılığın desteklenmesi boyutunda ise Ordu
Kent Konseyi, Engelliler Meclisi ve Düz Mahalle Meclisi çalışmalarını baş-
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latmış, kentte proje faaliyetlerine katılan savunucular tarafından kadın
çalışmaları odaklı iki yeni sivil toplum örgütü kurulmuştur. Denizli’deki proje savunucuları kentte Kadın – Erkek Eşitliği Komisyonu kurulması
önerisini Belediye Başkanlığı ve Valilik’e taşımıştır. Ayrıca Diyarbakır Kent
Konseyi özelinde Çocuk Meclisi kurulmuş, Meclisin çocuk üyeleri ile çocuk
haklarının bilinirliği odaklı faaliyetler gerçekleştirilmiştir.
Toplum temelli değerlendirme ve yönetişim analiz araçlarının uygulanma deneyimi toplumun, sivil toplum kuruluşlarının, Kent Konseylerinin
ve karar alıcıların arasında diyalogun geliştirilmesinde rol oynamıştır.
Adana’da Yerel Demokrasi Akademileri eğitmenlerinin Belediye Meclisi ve
İhtisas Komisyonları toplantılarını etkin olarak takip etmesi yönetişim süreçlerini desteklemektedir.
Hak temelli politikaların geliştirilmesi hedefinde Giresun Kent Konseyi’nin
kentte su ölçümünün düzenli olarak yapıldığına dair toplumun dönemsel
olarak bilgilendirilmesi ihtiyacı Belediye Başkanlığı’na taşınmış ve öneri
kabul edilmiştir. Ayrıca Diyarbakır’da halka açık güvenli tuvalet ihtiyacı
belediyelerin gündemine taşınmış ve konu ile ilgili karar ve planlama süreci başlatılmıştır.
Analizlerin katılımcı bir yaklaşımı destekleyerek demokratikleşmeye katkıda bulunması hedeflenmiş, bu doğrultuda İzmir Kent Konseyi özelinde katılımcı bütçe çalışması hazırlanmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi
Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından verilen bilgilendirici içerikli stratejik planlama eğitimi sonrasında Çocuk, Gençlik, Kadın ve Engelli
Meclisleri’nin çalışma gruplarının hazırladığı bütçe önerisi Ekim (2011)
ayında Belediye Meclisi’nde görüşülecektir.
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Türkiye’nin E-Dönüşüm Sürecine
Katkı Sağlamayı Hedefleyen
Bilişim Odaklı Projelerimiz


Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor
Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor adıyla da bilinen “Türkiye’de
e-Yönetişimin Gelişimi için Gençlerin Yetkin Kılınması Projesi” 2005 yılında, bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda gençlerin kapasitelerinin
geliştirilmesine yönelik olarak TC Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı,
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Microsoft ve Habitat için Gençlik
Derneği ortaklığında başlatılmıştır.
Türkiye’nin Bilgi Toplumu’na dönüşüm sürecini hızlandırmayı hedefleyen
Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor Projesi özellikle sosyal imkanları kısıtlı genç, kadın, çocuk ve engelli bireylerin, bilgi ve iletişim teknolojileri konularında kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik olarak hayata
geçirilmiştir.
Proje, Ulusal Gençlik Parlamentosu, Kent Konseyleri Gençlik, Kadın ve
Engelliler Meclisleri ve yerel yönetimler ortaklığında, 78 il ve 129 kentteki 1052 genç gönüllü eğitmeni, 50 master eğitmeni ve yüzlerce genç
gönüllünün katkısı ile yürütülmektedir. 2005 yılından bu yana, 130.000 kişiye Windows Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), sayısal yaşam
ve internet güvenliği, web tasarımı ve yazılım geliştirme eğitimleri ulaştırılmıştır. Projenin yararlanıcıları arasında dezavantajlı gençlerin yanı
sıra; çocuklar, kadınlar, kamu personelleri, esnaflar, muhtarlar, imamlar
ve engelli vatandaşlar da bulunmaktadır.
Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor Projesi kapsamında farklı kurumlarla geliştirilen ortaklıklarla alt projelerin desteklenmesi de sağlanmıştır. Microsoft ve Habitat için Gençlik Derneği Ayhan Şahenk Vakfı,
TC Devlet Demiryolları ve Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığında Paylaşalım
Bilişimle Buluşalım Kampanyası’nı geliştirmiştir. 2006 yılında yürütülen
kampanya ile 6000 bilgisayar yenilenerek 60 ildeki 1120 ilköğretim okulu ve gençlik platformuna hibe edilmiştir.
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Proje kapsamında TeknoSA’nın uyguladığı Kadın için Teknoloji Projesi ile geliştirilen işbirliği ile, her ay belirlenen bir ilde,
en az 100 kadına bilgisayar okuryazarlığı eğitimleri ulaştırılmaktadır. Bu kapsamda şu ana kadar Van, Urfa, Kars, Ankara, Afyon, Samsun, Trabzon, Diyarbakır, Denizli, Hatay, Erzincan, Rize, Nevşehir, Çorum, Siirt, İzmir, Eskişehir, Aydın,
Gaziantep, Tatvan, Muş, Çankırı, Çanakkale, Adana, Şırnak,
Kütahya, Artvin, Kilis, Iğdır, Manisa ve Ağrı illerinde 3000’i
aşkın kadına eğitimler ulaştırılmıştır. İstanbul ve Adana’da
oluşturulan Kadın için Teknoloji Akademileri ile de kadınlara
sürekli olarak temel bilgisayar eğitimleri verilmektedir.
Proje kapsamında Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ile
geliştirilen işbirliği çerçevesinde ise; mikro girişimci kadınlara temel bilgisayar okuryazarlığı ve www.girisimcikadin.com
web portalının kullanımı konularında 1000’i aşkın mikro girişimci kadına proje eğitimleri ulaştırılmıştır.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında, 81 ildeki yaklaşık 2000 Milli Kütüphane personeline ücretsiz bilgisayar okuryazarlığı ve dijital kataloglama
eğitimlerinin ulaştırılması hedeflenmiş, 22 ildeki eğitimler
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca kütüphane laboratuarlarının halkın bilgisayar okuryazarlığı eğitimleri için kullanıma açılması
konusunda ortak karar verilmiştir.
Proje kapsamında Koç Holding ve Vehbi Koç Vakfı tarafından
yürütülen, Meslek Lisesi Memleket Meselesi (MLMM) Projesi ile bir ortaklık geliştirilmiş, 81 ildeki MLMM bursiyerlerine
proje eğitimlerinin verilmesi amaçlanmıştır. Gerçekleştirilen
ortaklık kapsamında MLMM bursiyerlerine yönelik proje eğitimlerinin yanı sıra gençlik ve bilişim hakları, sayısal yaşam,
internet güvenliği gibi konularda da seminerler düzenlenerek
liselilerin kapasitelerinin geliştirilmesi hedeflenmiş. MLMM
işbirliği ile 27 ilde 1500’i aşkın MLMM bursiyerine ulaşılmış,
katılımcılar bu süreçte gençlik çalışmalarını da tanıma fırsatı
yakalamıştır.
Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor Projesi kapsamında gerçekleştirilen alt projelerin yanı sıra Metin Sabancı Spastik Çocuklar Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı,

Projenin akran eğiticileri
tarafından halen
verilmekte olan bilgisayar
okuryazarlığı eğitimlerine
katılanların %58’ini genç
kadınlar, %42’sini genç
erkekler oluşturmaktadır;
katılımcıların yaş
ortalaması 19’dur.

Türkiye’de bilgisayar
okuryazarı sayısını
arttırmayı hedefleyen
proje kapsamında
Microsoft’un Unlimited
Potential (Sınırsız
Potansiyel) adlı eğitim
kiti Türkçeye çevrilmiştir.
Eğitim kitine projenin
web sitesinden,
www.microsoft.
com/digitalliteracy
adreslerinden
ulaşabilirsiniz. Proje
eğitim müfredatı ihtiyaç
ve beklentilere yönelik
olarak yenilenmektedir.

Microsoft tarafından
geliştirilen “3+
Projesi” çerçevesinde
internet kafelere de
proje kapsamında
eğitimlerin ulaştırılması
hedeflenmiştir.
Uygulama için,
koordinasyonun
tamamlanması
beklenmektedir.
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Bilenler Bilmeyenlere
Bilgisayar Öğretiyor
Projesi’nin sürdürülebilir
kalkınmaya yönelik
etkisini ölçmek amacı ile
sosyal etki araştırması
yürütülmüştür.
Raporda, projeye katılan
kişilerin özellikle kişisel
gelişimlerinin olumlu
yönde etkilenmesi,
kendine güvenlerinin
artması, çevreleri
tarafından kendilerine
daha fazla saygı
duyulması gibi konularda
gelişim gösterdikleri
görülmüştür. Prof. Nilüfer
Narlı ve Akademetre
tarafından yürütülen
araştırmaya yönelik
rapora projenin web
sitesinden ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de e-Yönetişimin Gelişimi için Gençlerin Yetkin Kılınması Projesi, Türkiye’deki KİEM’ler (Kamu İnternet Erişim
Merkezleri) için ODTÜ EDMER tarafından MEB görevlendirmesi ile hazırlanan yönetim raporunda örnek proje olarak
sunulmuştur.

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, TESK, LÖSEV,
T.C. Orman Genel Müdürlüğü gibi kurumlarla da ortaklıklar
geliştirilmiştir. Bu kurumların personelleri, gönüllüleri ve hedef kitlelerine yönelik eğitici eğitimleri ve eğitimler gerçekleştirilmeye devam edilmektedir.
Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor Projesi 2005 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından, 2007
yılında ise Microsoft tarafından iyi uygulama örneği olarak
gösterilmiştir. Birçok başarılı uygulamaya imza atan proje,
2008 yılında Viyana’da Avrupa Komisyonu tarafından “Avrupa
e-Katılım Ödülü” 2009 yılında Birleşmiş Milletler tarafından
Meksika’da “Dünya Gençlik Ödülleri” kapsamında ödüllendirilmiştir.

* Projeyle ilgili detaylı bilgiye
www.bilenlerbilmeyenlerebilgisayarogretiyor.net
adresinden ulaşabilirsiniz.
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Eğitim Müfredatı
Temel Bilgisayar Okuryazarlığı, Sayısal
Yaşam ve İnternet Güvenliği Müfredatı

• Bilgisayar kullanım becerilerine sahip
olmayan kişiler için geliştirilmiştir.
• Uygulama Süresi: 25 - 35 saat
a. Windows Genel Bakış

g. Validation kontrollerinin mantığı
h. CSS nedir, nasıl kullanılabilir ve nasıl güncellenir
i.

Asp.net kontrollerini kullanarak form arayüzü oluşturmak

j.

Site içinde gezinmeyi sağlayan Menu, SiteMapPath, TreeView kullanmak

b. MS Word (Kelime işlemci)

k. Master Page oluşturma

c. MS Excel (Hesap Tablosu)

l.

d. MS Power Point (Sunum)

m. Web Sitesi Yayınlama

a. MS Outlook (Kişisel Bilgi Yöneticisi)

Veri Tabanı Uygulamaları

b. Elektronik posta adresi alma ve kullanma

Yazılım Geliştirme Müfredatı

c. E-Devlet uygulamaları

• Temel bilgisayar kullanım becerilerine
sahip öğrenciler için geliştirilmiştir.
• Uygulama Süresi: 50 saat

d. İnternette aradığını bulma (arama motorları)
e. Online alışveriş ve bankacılık
f.

İnternet ve bloglar

g. İnternet paylaşım ortamları (video, bilgi,
sohbet vb. )
h. İş ve kariyer olanaklar
i.

İnternet güvenliği

j.

Faydalı linkler

Web Tasarım (Expression Web 2)
Müfredatı

• Temel bilgisayar kullanım becerilerine
sahip öğrenciler için geliştirilmiştir.
• Uygulama Süresi: 30 saat
a. Web programlama dilleri hakkında temel
bilgiler (Static, Dinamic)
b. Temel HTML bilgisi, HTML tag özellikleri
c. Web Sitesi ve web sayfası arasındaki fark
d. Microsoft Expression Web 2 hakkında temel bilgiler (menüler, paneller)
e. Yeni bir site oluşturmak
f.

İstemci (html) ve sunucu (aspx) tabanlı
web sayfası oluşturmak

a. Giriş

•
•
•
•
•
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
ı.

Program Nedir?
Yazılım ve C# dili?
Bir Program Oluştururken İzlenecek Yollar
Visual Studio 2010’a Genel Bakış
Consol Ortamına Genel Bakış
Operatörler
Akış kontrol mekanizmaları
Döngüler
Diziler
Metotlar
Sınıflar
Hata çözümleri
Ado.net

i. Windows aplication uygulamaları
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Ulusal E-Kapasite Haftası
Avrupa’nın 21 ülkesinde Avrupa Komisyonu’nun desteği ile
61 şirket ve ticari derneğin üyesi olduğu network olan Digital Europe ve 31 Eğitim Bakanlığı’nın üyesi olduğu network
olan European Schoolnet’in koordinasyonunda e-Skills Week
(e-Kapasite Haftası) kutlanmaktadır. e-Kapasite Haftası
çerçevesinde, bilgi ve iletişim teknolojilerinin istihdama katkısı ve ülkedeki bilişim alanında yapılan çalışmalar alanında
farkındalık gerçekleştirmeye yönelik panel, seminer, atölyeler
vb gibi faaliyetler gerçekleştirilmektedir.
Bu farkındalık kampanyası, Ulusal Gençlik Parlamentosu Eskişehir Koordinasyon Toplantısı’nda alınan ortak kararla başlatılmış, 1-5 Mart 2010 tarihleri arasında 62 kentte yerel
farkındalık etkinlikleri ve 14-15 Mart 2010 tarihlerinde illerde düzenlenen Yerel Zirveler ile kutlanmıştır.
Kent Konseyi Gençlik Meclisleri ve bilişim projelerindeki genç
gönüllü eğitmenlerimiz ile birlikte 62 kentte gerçekleştirilen
farkındalık çalışmaları kapsamında okul ziyaretleri, yerleşke gezileri, bilişim konserleri, şirket ziyaretleri, kariyer seminerleri, bilişim yarışmaları, anket çalışmaları, e-Kapasite
Haftası konferansları, teknoloji konulu gösteriler, sergiler,
paneller, meydan etkinlikleri, basın toplantıları, sokak röportajları, radyo programları, yerel ve ulusal karar alıcılarla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda, kampanya süresince; bilgisayar ve internet okuryazarlığı, internet güvenliği,
web tasarımı, yazılım geliştirme, donanım konusunda eğitimler ulaştırılmıştır.
Kampanya sonucunda, ulusal anlamda sesimizin duyulması amacıyla; 9 – 10 Mart 2010 tarihlerinde 60 kentten 129
gençlik temsilcisi, proje ortakları, kamu ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımı ile Ankara’da, Ulusal E-Kapasite
Geliştirme Zirvesi ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması gerçekleştirilmiştir. T.C. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın açılış
konuşmasıyla başlayan toplantı kapsamında, tüm yapılan çalışmaların kamuya doğrudan aktarımı ve en önemlisi de ulusal
görünürlüğü de sağlanmıştır.

E-Kapasite Haftası
etkinlikleri kapsamında
T.C. Başbakanlık Devlet
Planlama Teşkilatı,
Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı,
Avrupa Komisyonu Türkiye
Delegasyonu, T.C. Milli
Eğitim Bakanlığı, T.C.
Ulaştırma Bakanlığı,
T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Türkiye
İş Kurumu, Tepav
Girişimcilik Enstitüsü,
Bilgi Üniversitesi,
Kosgeb ve Türksat gibi
kurumlar ile ulusal ve
yerel anlamda işbirlikleri
gerçekleştirilmiştir.

Bilişim Her Yerde”
sloganıyla kutlanılan
e-Kapasite Haftası’nda
herkese eşit internet
erişiminin sağlanması,
ifade özgürlüğü ve online
örgütlenme hakkı, kadın
ve erkeklerin eşit bilgiye
erişim hakkı, teknolojik
gelişmelere katılım, çok
yönlü, demokratik, şeffaf
yönetim gibi konular
üzerine yoğunlaşılmıştır.
Türkiye’deki çalışmalar
sonucunda ülkemiz tüm
Avrupa’da düzenlenen
etkinlikler kapsamında
hem faaliyetler hem
de ulaşılan kişi sayısı
baz alınarak kampanya
çevresinde 1. sırada yer
almıştır.

50


Bilgisayar Bilmeyen Kalmayacak

Ülkemizde sürdürülebilir kalkınmanın bilgi ve iletişim teknolojileri ile güçlendirilmesi amacı ile Habitat için Gençlik Derneği, Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı ve Türkiye Vodafone Vakfı 2007 yılında Dijital Uçurumun Kapatılması: Türkiye’nin E-Dönüşümü için Gençliğin Etkin Kılınması
Projesi’ni geliştirilmiştir.
Bilgisayar Bilmeyen Kalmayacak Projesi, Türkiye’de sayısal uçurumun kapatılması, bilgisayar okur-yazarlığı oranının arttırılması ve gençlik istihdamının desteklenmesi hedefi doğrultusunda hayata geçirilmiştir. Özellikle dezavantajlı gençlerin kapasitelerinin Avrupalı gençler standardına
yükseltilmesini hedefleyen proje ile Türkiye’de bilgi teknolojileri sektöründeki kalifiye eleman açığının kapatılması da hedeflenmektedir.
Proje ECDL ve Windows Office eğitim modülleri ile www.bilgitoplumu.net
web portalı üzerinden 81 ildeki 1.000.000 gence internet tabanlı bilgisayar okur yazarlığı konusunda online ve ücretsiz eğitim fırsatları sunmuştur.
Bilişimde Hedef 1.000.000 sloganı ile yola çıkan ve üçüncü yılının sonunda
eğitim alan kişi sayısının 1.000.809’a ulaştığı projenin yaygınlaştırılması
için Türkiye’nin 81 ilinde gönüllü bilişim elçilerinin destekleri ile organize
edilen seminerler, proje sunumları, atölye çalışmaları ile projenin ulusal
ve yerel tanıtımları gerçekleştirilmiştir.
2011 yılı itibariyle 2. aşaması uygulanan Bilgisayar Bilmeyen Kalmayacak
Projesi; özellikle Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı’nın koordinasyonu ile
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Sisteme dâhil olan
kullanıcıların %51’i
kadın, %49’u erkektir.
Diğer sayısal verilerin
dağılımına göre
kullanıcıların yaklaşık
%65’i düşük gelirli
kişilerden
oluşmaktadır.
Bu başarılı uygulama
Viyana’da düzenlenen
“e - Inclusion
Bakanlar Kurulu
Toplantısı”nda,
Avrupa Komisyonu
Tarafından Coğrafi
Katılım Kategorisinde
“En İyi 5 Projeden
Biri” olarak
ödüllendirilmiştir.

yürütülen,“Ulusal Bilişim Programı’nın da ön hazırlığı niteliğini taşımaktadır. Ulusal Program, internet girişimciliği ve e-ticaret, nitelikli insan kaynağı yetiştirme ve istihdam odağında ihtiyaç duyulan
alanda uygulama ve toplumsal dönüşüm gibi konuları içermektedir.
Projenin yeni aşaması ile online eğitim sisteminin geliştirilmesi; yeni
Bilgi Toplumu Stratejisi ile uyumlu olarak bilişim sektörü, internet
girişimciliği ve bilgi güvenliği konularında müfredatların geliştirilmesi; toplumsal dönüşümün desteklenmesi hedefi ile engelliler de
dahil olmak üzere farklı dezavantajlara sahip gruplara Bilişim Elçileri aracılığıyla eğitimlerin ulaştırılması; TOBB Genç Girimciler Kurulu işbirliği ile projeden faydalanan gençlere yönelik olmak üzere
staj ve istihdam olanaklarının geliştirilmesi ve en az 100 kişinin bu
imkanlardan faydalanması hedeflenmektedir.

* Projeyle ilgili detaylı bilgiye www.bilgitoplumu.net
adresinden ulaşabilirsiniz.
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Bilişimde Genç Hareket
Bilişimde Genç Hareket Projesi 2006 yılından bu yana Habitat, Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı, Cisco, Ulusal Gençlik Parlamentosu, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Vakfı ortaklığında uygulanmıştır.
Projenin amacı gençleri bilişim ve ağ teknolojileri alanında eğiterek, onları
yarının dünyasına hazırlamak ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden yüzlerce
genci, bilgi temelli toplumun ve ekonominin bir parçası haline getirirken
gönüllülük ilkesi ile toplumsal bilinç kazanmalarını sağlamaktır.
Bilişim ve ağ teknolojileri alanında eğitim alarak, ülke ekonomisine katkıda
bulunacak genç potansiyelin yetiştirilmesine yönelik, ülke genelinde 16-26
yaş arasında, sosyo-ekonomik düzeyleri düşük gençler gönüllü eğitmen
olmak için seçilmekte ve Cisco Networking Akademisi kapsamında bilişim
eğitimi almaktadır. Eğitim alan gönüllü eğitmenler, illerinde sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı gençlere bu eğitimi ücretsiz olarak sağlamaktadır.
Böylelikle Cisco Networking Akademisi eğitimleri gençlere gençler tarafından ulaştırılmaktadır. Katılımcılar eğitim sonrası uluslararası alanda
geçerli eğitim sertifikası almaktadır.
Gençlik Meclisleri ve gençlik kurumları tarafından büyük ilgi gören proje
yerel ortaklıklarla hızla büyümeye devam ederek; Kocaeli, Etimesgut, Denizli, Bursa, İzmir Kent Konseyleri, Rize ve Batman Valiliği, Gap İdaresi,
Mardin Valiliği, Batman ve Şırnak Gençlik ve Kültür Evleri, Friedrich Ebert
Stiftung Derneği ortaklığında yerel eğitmen eğitimleri düzenlenmiştir. Bu
illerde gerçekleştirilen bölgesel ve ulusal eğitmen eğitimlerinde yer alan
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107 gönüllü eğitmen ile 30 farklı ilde 2000’in üzerinde gence
BTT eğitimleri ulaştırılmıştır.
Bilişimde Genç Hareket eğitmen eğitimlerini düzenlemenin
yanı sıra farklı ortaklıklara da imza atan bir proje olmuştur. Sabancı Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi’ndeki Sosyal
Sorumluluk Dersleri kapsamında BTT eğitmen eğitimini alan
öğrenciler bulundukları bölgelerdeki liselerde okuyan dezavantajlı gençlere bu eğitimleri ulaştırmıştır. Aynı zamanda;
gençlik kurumlarının yerel hibelere başvurdukları projelerde
de proje kapsamında ortaklıklar devam etmiştir. Doğu Anadolu Bölgesi’nde Sodes’in (Sosyal Destek Programı) açtığı
hibeye Hakkâri’de başvuran Ati Gençlik Derneği’nin yürüttüğü Ati Bilişim Akademisi Projesi kapsamında, 2011 yılının ilk 6
ayı içerisinde bilgiye erişim konusunda dezavantajlı 30 gence
BTT eğitimi ulaştırılmıştır.
Proje müfredatlarından olan CCNA 1 Discovery eğitimlerine
Temmuz 2011’de başlanmış ve Batman Gençlik Kültür Evi’nde
gerçekleşen Ulusal Eğitmen Eğitiminin ardından Siirt, Diyarbakır, İzmir ve Mersin illerinde CCNA Discovery 1 eğitimleri
verilmeye devam edilmiştir.

Proje kapsamında Bilişim
Teknolojileri Temelleri,
CCNA Discovery 1 - Ev
ve Küçük İşletmeler için
Ağ İletişimi ve CCNA
Discovery 2 - Küçük ve
Orta Büyüklükteki bir
İşletmede veya ISP’de
Çalışma müfredatları
uygulanmaktadır.
Bilişimde Genç Hareket
projesinin müfredatının
ve kayıt sisteminin yer
aldığı, Cisco tarafından
oluşturulan NETACAD
sistemi tüm dünyada
uygulanan olan bir
e-öğrenme portalıdır.
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Proje Etki Analizi:
2010 yılında eğitimi alan katılımcılarla etki analizi yapılmıştır. Bu doğrultuda;
- Katılımcıların %91’i BTT eğitimlerinde öğrendiği bilgileri günlük yaşantılarında aktif olarak kullandıklarını
- %34’ü BTT eğitiminin iş bulmalarına yardımcı olduğunu
- %76’sı insanlarla konuşurken kendilerini daha iyi ifade ettiklerini belirterek, projenin önemine dikkat çekmişlerdir.
Yapılan bu kapsamlı çalışmaların yanında, Bilişimde Genç Hareket Projesi;
Cisco Systems tarafından verilen NETACAD “Yılın Projesi Ödülü”nü kazanmıştır. Proje; yaratıcılık, eğitime katılan kişilerin sayısı, paydaşları bir
araya getirme modeli ve sosyal sorumluluk bilinci konularında gösterdiği
başarıdan ötürü ödüle layık görülmüştür.

* Projeyle ilgili detaylı bilgiye www.bilisimdegenchareket.com
adresinden ulaşabilirsiniz.
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Eğitim Müfredatı
Bilişim Teknolojileri Temelleri Müfredatı:
PC Donanımı ve Yazılımı v4.0

f.

• Temel bilgisayar kullanım becerilerine
sahip öğrenciler için geliştirilmiştir.
• Uygulama Süresi: 70 saat

h. Temel Güvenlik

a. Kişisel Bilgisayar Giriş
b. Güvenli Laboratuar Yordamları ve Araç Kullanımı

Ağ Servisleri

g. Kablosuz Ağ Teknolojileri
i.

Ağınızda Sorun Giderme

CCNA 2: Küçük ve Orta Büyüklükteki
İşletmede veya ISP’de Çalışma

d. Koruyucu Bakım ve Sorun Giderme

• Temel Bilgisayar Kullanım becerilerine
sahip öğrenciler için geliştirilmiştir.
• Uygulama Süresi: 70 saat

e. Temel İşletim Sistemleri

a. Internet ve Internet’in kullanımı

f. Temel Dizüstü Bilgisayarlar ve Taşınabilir Cihazlar

b. Yardım Masası

g. Temel Yazıcılar ve Tarayıcılar

d. Adresleme Yapısının Planlanması

h. Temel Ağlar

e. Ağ Cihazlarının Konfigürasyonu

i. Temel Güvenlik

f.

j. İletişim Becerileri

g. ISS Servisleri

k. Gelişmiş Kişisel Bilgisayarlar

h. ISS’lerin Sorumlulukları

c. Bilgisayar Montajı

l. Gelişmiş İşletim Sistemleri
m. Gelişmiş Dizüstü Bilgisayarlar ve Taşınabilir
Cihazlar
n. Gelişmiş Yazıcılar ve Tarayıcılar
o. Gelişmiş Ağlar
p. Gelişmiş Güvenlik

CCNA 1: Ev ve Küçük İşletmeler için
Ağ İletişimi

• Temel Bilgisayar Kullanım becerilerine
sahip öğrenciler için geliştirilmiştir.
• Uygulama Süresi: 70 saat
a. Kişisel Bilgisayar Donanımı
b. İşletim Sistemleri
c. Ağa Bağlantı
d. ISS üzerinden Internet Bağlantısı
e. Ağ Adreslemesi

c. Ağ İyileştirmesinin Planlanması

Yönlendirme
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Bilişimde Kadın Hareketi
Bilişimde Kadın Hareketi projesinin ana hedefi, özellikle kadınları bilişim
eğitimi ve kişisel gelişim programı sayesinde güçlendirmek, iş gücü piyasasına girişlerini kolaylaştırmak, ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarını, toplumsal konumlarını da güçlendirmelerini sağlayarak ülke gelişimine
katkı sağlamaktır. Proje bu amacını, üç aşamadan oluşan eğitim modülü
ile gerçekleştirmektedir.
Türkiye çapında Bilişim alanında uzman ve ‘Eğitmen Eğitimi’ teknik eğitimlerini başarıyla yerine getirmiş olan Master Eğitmenlerimiz, gönüllülük
bazında projenin mesleki eğitim kısmını katılımcılara ulaştırırken; projenin
eğitim aşamalarını, alanlarında Profesyonel olan İnsan Kaynakları Uzmanları ve Baro Avukatları gerçekleştirmektedir. Böylelikle, Networking
Akademisi sektörde ihtiyaç duyulan mesleki eğitimi verirken, kadınlara iş
yaşantısına daha rahat bir giriş, entegrasyon ve başarı için gerekli olan
kişisel gelişim eğitimleri vererek büyük fayda sağlamaktadır.
Katılımcıların yeni kazandığı becerileriyle sadece iş yaşantısındaki konumları iyileşmeyecek, aynı zamanda da kendilerine olan güvenleri artacak
ve özellikle az gelişmiş bölgelerde toplumsal yaşama entegrasyonları artacaktır. Tüm bu sürecin bir sosyal sorumluluk projesi dahilince gerçekleştiriliyor olması ise katılımcılardaki gönüllülük bilinçlerini geliştirerek
toplumsal fayda yaratmaya teşvik edecektir. Tüm bunların sonucunda, katılımcı kadınların sosyal ve ekonomik statüleri de gelişmiş olacaktır.
Bilişimde Kadın Hareketi projesi kapsamında açılacak olan her Eğitmen
Eğitiminde, 10-20 arası kadının eğitilmesi ve her ay Türkiye’nin farklı bir
ilinde eğitimlerin düzenlenmesi planlanmaktadır. CISCO Networking Aca-
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Eğitim Müfredatı
Bilişim Teknolojileri Temelleri Müfredatı:
PC Donanımı ve Yazılımı v4.0

h. Temel Ağlar
i.

Temel Güvenlik

• Temel bilgisayar kullanım becerilerine
sahip öğrenciler için geliştirilmiştir.

j.

İletişim Becerileri

• Uygulama Süresi: 70 saat

k. Gelişmiş Kişisel Bilgisayarlar
l.

Gelişmiş İşletim Sistemleri

a. Kişisel Bilgisayar Giriş

m. Gelişmiş Dizüstü Bilgisayarlar ve
Taşınabilir Cihazlar

b. Güvenli Laboratuar Yordamları ve Araç
Kullanımı

n. Gelişmiş Yazıcılar ve Tarayıcılar

c. Bilgisayar Montajı

p. Gelişmiş Güvenlik

d. Koruyucu Bakım ve Sorun Giderme
e. Temel İşletim Sistemleri
f.

Temel Dizüstü Bilgisayarlar ve Taşınabilir
Cihazlar

g. Temel Yazıcılar ve Tarayıcılar

o. Gelişmiş Ağlar

Özgeçmiş Oluşturma ve Mülakat
Teknikleri Eğitimi (3 saat)
İş Kanunu ve Medeni Hukuk konularında
Hukuki Eğitim (3 saat)

demy Eğitmeni olarak eğitim alacak kadınlar, daha sonra bölgelerindeki
diğer kadınlara bu eğitimi ücretsiz olarak ulaştırmayı taahhüt ederler.
Proje ilk etapta İstanbul, İzmir, Denizli, Adana, Diyarbakır ve Artvin olmak
üzere Türkiye’nin altı ilinde uygulanacaktır.
Katılımcı talepleri ve eğitmen sayımızın verilecek olan Eğitmen Eğitimlerine paralel olarak artması neticesinde, Bilişimde Kadın Hareketi Bilişim
Teknolojisi Temelleri Eğitmen Eğitimleri diğer illerde de yürütülmeye başlanacaktır.
Projeye Bağlı Diğer Aktiviteler:
Proje uygulama sırasında başka aktiviteler de yapılması planlanmaktadır.
CISCO Network Uzmanlarının global ve yerel olarak değerlendirecekleri
sektörel gelişmeleri, bilişim teknolojisi konusundaki çalışmaları ve bilgisayar/ağ teknolojisi üzerindeki teknik konular üzerinde konuşacakları web
üzerinden seminerler her eğitim süresince düzenli olarak yapılacaktır.
Proje sonucunda etkinin ölçülebilmesi için Orta Doğu Teknik Üniversitesi
ve İstanbul Teknik Üniversitesi’yle ortaklaşa yürütülecek bir çalışma ile
anket düzenlenmesi ve eğitimin katılımcılar üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi planlanmaktadır.
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Akdeniz Gençlik Teknoloji Kulübü
Akdeniz Gençlik Teknoloji Kulübü Projesi, 14-16 yaş arası gençlerin Web
2.00 teknolojisi ile tanışması onların, ortak bir platformda buluşması, bilişim teknolojilerini kullanarak bilgi ve becerilerini arttırmayı ve farklı kültürlerden aynı eğitimi alan gençlerin bilgi alışverişini ve kültür paylaşımını
desteklemeyi hedeflemektedir.
Projenin ilk aşaması; Habitat, UNDPıctdar (Information & Communication
Technology for Development in Arap Region), Cisco ve Teachers Without
Borders ortaklığında Türkiye, Portekiz, Fas, Mısır, Yemen, İsrail, Güney
Kıbrıs Rum Kesimi, ve Filistin olmak üzere 9 ülkede uygulanmıştır.
2007 yılında uygulanmaya başlanan proje, üç temel sütun üzerinde şekillendirilmiştir. Bunlardan ilki, bilişim teknolojileri temelleri eğitimidir. Bu
eğitim, günlük yaşamda internet kullanımı ile ilgili bilgileri, internet güvenliğini, temel donanım ve yazılım programlarını kapsamaktadır. İkincisi,
gençlerin sosyal sorumluluk ve liderlik kapasitelerini geliştirmeye yönelik
hazırlanan sosyal müfredattır. Sosyal müfredat ile gençler, demokrasi,
çoğulculuk, girişimcilik, liderlik, aidiyet gibi konularda yetkinleştirilmektedir. Sosyal ve sanal müfredat eğitimlerinde ise gençlerin bazen sınıf ortamında bazen online olarak konu başlıkları üzerinden tartışma, sinema,
tiyatro, müzik gibi müfredat dışı yöntemlerle yaratıcılıklarını kullanarak
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Eğitim Müfredatı
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Becerileri
a. Teknik İngilizce ve Okuma Stratejileri
b. Web 2 Teknolojilerinde Bireysel ve Grup Çalışmaları
c. Temel İletişim Teknolojileri

Sosyal Beceriler
a. Kişisel sorumluluk
b. Grup sorumluluğu
c. Zaman yönetimi
d. Çoğulculuk ve eşitlikçi düşünme
e. Demokratikleşme
f.

Eleştirel düşünme

g. Gruplar arasında diyalog ve iletişimi geliştirme

konu üzerinde daha fazla düşünme ve kendilerini sorgulama fırsatı bulması hedeflenmiştir. Bunun yanında hem eğitimler sırasında hem de www.
mytecc.com ‘daki paylaşım platformu aracılığıyla, Akdeniz Havzası’nda
bulunan akranlarının fikirlerini gözlemleyerek sahip oldukları farklılıkların
bilincine varabilmektedirler.Projenin son ayağını gençlerin bilişim teknolojilerinin uluslararası terim ve kullanımlarını öğrenmelerini sağlayan tamamlayıcı İngilizce eğitimleri oluşturmaktadır.
Projenin 2007 – 2009 yıllarını kapsayan ilk aşamasında Çapa Anadolu
Öğretmen Lisesi ve Şehremini Anadolu Lisesi’nde, 50 öğrenciyle, haftada
2 gün 8 saat olmak üzere eğitimler verilmiştir.
2011 yılı Ekim ayı itibariyle projenin ikinci aşaması Türkiye, Yemen, Fas,
İsrail ve Filistin olmak üzere beş ilkede başlamıştır. Türkiye’deki eğitimler
Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesinde 18 öğrencinin katılımı ile uygulanmaktadır.
Eğitimi tamamlayan öğrenciler Cisco Comptia A+ Diploması alacaktır.
Projeyle ilgili detaylı bilgiye www.mytecc.com adresinden ulaşabilirsiniz.
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Türkiye’de Gençlik Ağlarının Güçlendirilmesi
Habitat, Teachers Without Borders, Cisco Systems ve Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında geliştirilen “Türkiye’de Gençlik
Ağlarının Güçlendirilmesi Projesi” (T-GAG), gençlik alanında faaliyet gösteren kuruluşlar arasında iletişimin ve paylaşımın geliştirilmesini hedeflemiştir. Bu doğrultuda proje; 2008 -2010 yılları arasında uygulanmıştır.
Proje kapsamında www.ulusalgenclikparlamentosu.net adlı web portalı oluşturularak, yerel gençlik meclislerini bilgi ve iletişim teknolojileri
üzerine yetkinleştirmek ve onların liderlik kapasitelerini arttırmak, sanal
platformla akran eğitimi modelini desteklemek, doğru uygulamaları ve aksaklıkları paylaşmak ve yeni projeler geliştirmek hedeflenmiştir. Böylelikle;
yerel gençlik meclislerinin ve gençlik STK’larının faaliyetleri hakkında bir
veritabanı oluşturulacak ve gençlik meclislerinin verilerini, aktif olarak
internet üzerinden güncellemesini sağlayan bu raporlama sistemiyle etkili
araçların eksikliği yüzünden yaşanan bilgi ve veri kaybı sorunu ortadan
kalkması sağlanacaktır. Ayrıca proje, Türkiye’deki gençlik çalışmalarını ve
gençlik ağlarını güçlendirmeyi hedeflemiştir.
Oluşturulmuş olan sanal platform ile Gençlik Meclisleri temsilcileri, Gençlik Meclisleri İletişim Ağı’nda liderlik, iletişim teknikleri, takım çalışması,
proje yönetimi, Web 2.0 ve internet güvenliği gibi konularda sanal eğitimler alınabilmesi hedeflenmiştir. Böylece eğitimler sayesinde Gençlik
Meclislerinin temsilcilerinin kapasitelerini arttırarak, projelerde aktif görevler almalarını sağlayarak, gençlerin projenin sanal platformuna katılımının arttırılması hedeflenmiştir.
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Dijital Dünyana Beni Dahil Et
Dijital Dünyana Beni Dâhil Et Projesi, Türkiye’de sayısal uçurumun kapatılması için kamu, özel sektör, kalkınma ajansları ve sivil toplum örgütleri
işbirliğiyle başlatılmış geniş kapsamlı ve uzun soluklu bir sayısal dönüşüm
projesidir.
Proje 2008 yılında, Intel Türkiye, Milli Eğitim Bakanlığı, Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı, Habitat ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliği ile başlatılmış 2008-2009 yılları süresince yürütülmüştür. Proje kapsamında Benidahilet Sosyal Bilgi, İletişim ve paylaşım platformu oluşturulmuş ve bu
platform 21. yüzyılın dijital yetkinliklerine sahip gençler yetiştirmeyi hedeflemiştir. 2020 yılında her üç meslekten birinin bilgi işçisi olacağı dünyamızda, küresel anlamda rekabet edebilecek üretken ve yaratıcı bir nesil
yetiştirmek projenin başlıca hedeflerinden biri olmuştur.
Benidahilet Platformu içerisinde öğrenci, öğretmen ve yerel gençlik meclisi temsilcileri tarafından yaratılmış binlerce içerik yer almıştır. Proje
kapsamında faydalanıcılar bu içerikten portal üzerinden ya da 2,5 boyutlu
bir sanal dünyada gezinerek yararlanmış ve istedikleri kişiler ile iletişim
kurabilmişlerdir.
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Sosyal Dönüşümü
Hızlandırıcı
Entegre
Programı

Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor Projesi’nin hedeflerinden biri de bilişim sektöründe uzman açığının mevcut olduğu ülkemizde nitelikli ve kalifiye gençlerin yetiştirilmesine
katkı sağlanması amacıyla Bilişim Akademileri’nin kurumsallaşmasını desteklemektir. Bu doğrultuda Habitat için Gençlik
Derneği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Microsoft
Türkiye ortaklığında, yerel işbirlikleri geliştirilerek 18 kentte
Habitat Bilişim Akademisi yapılandırılmıştır..
Alanya Belediyesi, Ankara/Etimesgut Belediyesi, Batman Valiliği, Bitlis/Tatvan Belediyesi, Çankırı Belediyesi, Denizli Belediyesi, Diyarbakır Belediyesi, Erzincan Valiliği, Gölcük Belediyesi, Hakkâri Valiliği, İstanbul Valiliği, İstanbul/Ümraniye
Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Belediyesi,
Malatya Valiliği, Mardin Valiliği, Rize Valiliği ve Trabzon Belediyesi ile kurulan ortaklık kapsamında belirtilen illerde Habitat Bilişim Akademileri oluşturulmuştur.
Akademiler, faaliyetlerini yerel yönetimler tarafından tahsis edilen bilgisayar laboratuarlarının da yer aldığı merkezi mekânlarda sürdürmektedir. Eğitimlerin organizasyonu,
eğitmen takımının yetiştirilmesi, akademi müfredatlarının geliştirilmesi ve gerekli yazılımların ücretsiz olarak sağlanması
konularında da Habitat destek vermektedir.
Yerel yönetim ortaklıkları ile kurulan akademilerde farklı hedef kitleleri ve paydaşlara yönelik olarak temel bilgisayar,
web tasarımı, yazılım geliştirme ve ağ kurma eğitimlerinin
yanı sıra liderlik, katılım, proje döngüsü, proje yönetimi, sunum teknikleri, gençlik hakları, temel bilgisayar ve ağ kurma
eğitimleri gibi eğitimler de ulaştırılmaktadır. Bu eğitimlerle,
gençlerin kapasitelerinin geliştirilmesi ve akademilerin yerel
eğitim merkezlerine dönüşmesi hedeflenmektedir.

T.C. Kalkınma Bakanlığı
koordinasyonunda; bilgi
ve iletişim teknolojileri
kullanımıyla kalkınmayı
destekleyen projelerin
bir çatı altında ve
birbirini destekler
nitelikte yürütülmesini
amaçlayan bir
program geliştirilmesi
hedeflenmektedir.
Habitat, Sosyal
Dönüşümü Entegre
Programı olarak da
bilinen programın
Yürütme Kurulu’nda
yer almasının yanı
sıra, öneri dokümanın
hazırlanması ve sürecin
yönlendirilmesinde de
aktif olarak çalışmalar
gerçekleştirmeye
devam etmektedir.
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Genç ve Kadınların Girişimcilik Algı,
Bilgi ve Becerilerini Geliştirmeyi
Hedefleyen Projelerimiz

Teknoloji ve Girişimcilik Programı
İşsizlik; modern toplumlarda neden olduğu ekonomik, toplumsal ve siyasal
sonuçlarıyla, günümüzün en önemli sosyo-ekonomik sorunlarından birisidir. Dünya’da yenilikçi ekonomilerin en önemli insan kaynağını oluşturan genç nüfus, kalkınmakta olan ülkemiz için de eşsiz bir fırsat teşkil
etmektedir. Ancak nüfusun yarısının 29 yaşın altında olduğu Türkiye’de
genç işsizlik oranının %18’i bulması ülkemizin uluslararası alanda rekabet
gücünü azaltmakta ve gelişmeyi yavaşlatmaktadır.
Bu nedenle gençlerin teknoloji desteğiyle işgücüne hızla katılması gerekmektedir. Günümüzde pek çok genç, çeşitli eğitim ortamlarında teknolojiye ulaşabiliyor. Ancak teknolojiye ulaşmak tek başına yeterli değil. Gençlerin, günümüz bilgi çağında başarılı olmalarına yardımcı olacak becerileri
edinmek için daha cazip yöntemlere ihtiyacı var.
TC Kalkınma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Intel ve
Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği ortaklığında hayata geçirilen Teknoloji ve Girişimcilik Programı ile 15-30 yaş arası gençlerin; girişimcilik,
eleştirel düşünme, iş birliği ve bilgisayar okuryazarlığı gibi 21. yüzyıla
özgü beceriler kazanarak girişimcilik algı ve bilgisinin geliştirilmesi amaçlanıyor.
Teknoloji ve Girişimcilik Programı, gençlere girişimciliğin temel kavram
ve süreçlerini tanıtarak bir ticari fikri geliştirmek için teknolojiden nasıl
yararlanılacağını göstermektedir. Gençler, internet araçlarını ve ofis uygulamalarını kullanarak ticari bir fikirle ilgili araştırma yapmayı, bir fikri
formüle etmeyi ve fikirlerini gerçekleştirmek için bir iş planı oluşturup
sunmayı öğrenir.
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Teknoloji ve Girişimcilik Programı kapsamında Türkiye çapında 26 ilden
88 Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Sivil Toplum Kuruluşu üyesi gönüllü
genç rehberlik yeteneklerinin geliştirilmesi yoluyla eğitmen olarak yetiştirilmiştir. Gönüllü eğitmenler aracılığıyla bir yıl boyunca toplam 5000 gence eğitim verilmesi hedeflenmektedir. Bilgisayar laboratuarı ortamında
gerçekleştirilecek yerel eğitimlerde gençler uluslararası alanda da uygulanan Intel Öğrenci Programı‘nın toplam 16 oturumdan oluşan Teknoloji
ve Girişimcilik müfredatı üzerinden eğitim alacak ve girişimci fikirlerinin
hayata geçirilmesi için önemli adımlar atma fırsatı yakalayacaktır.
Genç girişimciliğinin desteklenmesi, yeni istihdam olanakları sunarak işsizliğin azaltılması ve ülkemizin kalkınmasında önemli bir rol oynayacaktır.



Eğitim Müfredatı
a. Teknoloji Okuryazarlığı, Eleştirel
Düşünce, İş Birliği, Girişimcilik
b. İş Fikri Üretmek
c. Geri Bildirim Toplamak
d. Anket Verilerini Analiz Etmek
e. İş Fikrinizi Analiz Etmek
f. İş Fikrinize ilişkin Son Kararı
Vermek
g. Başlangıç Maliyetlerini Hesaplamak
h. Fiyatlandırmak

i. Bütçenizi Hazırlamak
j. Pazarlama Stratejisi Geliştirmek
k. İşinizi Markalaştırmak ve Reklamını
Yapmak
l. İşiniz için Bir Web Sitesi
Oluşturmak
m. Temel İşletme Faaliyetlerini Anlamak
n. Organizasyon Yapısı
o. İş Planı Geliştirmek
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Tekno Kadın Programı
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce yayınlanan Türkiye’de Kadının Durumu Aralık 2010 raporu, Türkiye’de kadının konumu hakkında çarpıcı bilgileri ortaya koyuyor. Rapora göre ülkemizde kadınların işgücüne katılım
oranları düşük ve yıllara göre azalma gösteriyor. Kadınların 1990’da yüzde 34.1 olan işgücüne katılma oranı, 2004 yılında yüzde 25.4, 2009 yılı
için yüzde 26 olarak gerçekleşti. Her 100 kadından sadece 12.8’si kendi
işinin sahibi olarak çalışıyor. Kadınların yüzde 51.1’i herhangi bir ücret
ya da yevmiye karşılığında, yüzde 34.8’i ücretsiz aile işçisi (ev hanımı)
olarak çalışıyor. Raporda kadın emeğine vasıf kazandırabilmek için örgün
eğitim yanında bilgi ve beceri geliştirmeye yönelik yaygın eğitime ihtiyaç
bulunduğu da vurgulanıyor.
Teknolojinin hızla değiştirdiği günümüz modern dünyasında hayatın ritmine ayak uydurabilmek için kadınların bilgisayarla tanışmaları ve yeni
teknolojilerini çok daha etkin biçimde kullanmaları gerekiyor. Kadınların
teknoloji ve girişimcilik konusunda kapasitelerinin geliştirilerek iş hayatına aktif katılımının sağlanmasının ülkemiz ekonomisini olumlu etkileyecek
ve uluslararası rekabet gücünü arttıracağına inanıyoruz.
Türkiye’de kadınların bilgisayar ve interneti daha etkin kullanmaları, teknoloji sayesinde kendilerini geliştirmeleri ve girişimcilik ruhu kazanma-
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Eğitim Müfredatı
Eğitim 1: Güvenli İnterneti Kullanımı
Kadınlarının, temel bilgisayar ve internet kullanım becerileri kazanmasına ve güvenli kullanım ilkeleri konusunda bilgi sahibi olmasına yardımcı olmak.
Eğitim 2: Bilgisayarda Temel Uygulamalar Geliştirme
Temel bilgisayar ve internet becerisine sahip (birinci aşamayı geçmiş) Kadınların
farklı görevleri yerine getirmede temel uygulama yazılımlarını etkili biçimde kullanabilmelerine yardımcı olacak beceriler kazanmalarını sağlamak.
Eğitim 3: Teknoloji ile Girişimcilik
Uygulama yazılımları ile interneti rahat kullanabilen (birinci ve ikinci aş̧amayı
geçmiş) adınlarının işlerinde teknolojiden daha etkili biçimde yararlanmalarına, hobilerini farklılaştırmalarına ya da geliştirmelerine ve teknolojiyi kullanarak
giriş̧imcilik becerilerini geliştirmek.

larına katkı sağlamak amacıyla Intel, Fütüristler Derneği ve Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği ortaklığında TeknoKadın Programını başlattık.
Programın birinci yılında gerçekleştirilen eğitmen eğitimleriyle 34 ilden,
Kent Konseyi Gençlik Meclisi, üniversite toplulukları ve çeşitli sivil toplum
kuruluşu temsilcisi 84 gönüllü eğitmen aracılığıyla toplamda 4000 kadına
teknoloji destekli girişimcilik eğitimi ulaştırılması hedeflenmektedir.
TeknoKadın Programı kendini geliştirmek isteyen her yaş ve her meslekten
kadının teknolojiyle yakınlaşmasını, teknolojiyi günlük hayatında daha iyi
kullanır, teknolojiden daha fazla yararlanır hale gelmesini ve ekonomiye
etkin katılımlarını sağlamayı hedeflemektedir. Bilgisayar ve internetten
daha etkin bir biçimde yararlanarak kadınlar zamanlarını daha etkin kullanabilecek, farklı projeler üretebilecek, kendileri ve toplum için çok daha
faydalı bireyler haline gelecektir.
TeknoKadın eğitim serisinde öncelikle kadınlara temel bilgisayar ve internet kullanım becerileri, sonra temel uygulama yazılımlarını etkili kullanma
becerileri ve son olarak girişimcilik temel becerilerinin yanı sıra ileri düzeyde internette iletişim ve paylaşım araçlarını kullanma becerileri kazandırmak hedeflenmiştir. Bu eğitim serisinin altında yatan ana düşünce
katılımcılarda bir farkındalık oluşturma ve bazı temel teknoloji becerileri
kazanmalarına yardımcı olmaktır. Ayrıca, eğitimler boyunca katılımcıların
teknoloji becerileri ve girişimcilik konularında kendilerini daha fazla geliştirebilmelerine imkan sağlayacak kaynaklar da sunulmaktadır.
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Gençlerin Finansal Algı, Bilgi ve
Bilinç Geliştirmelerini
Destekleyen Projelerimiz


Paramı Yönetebiliyorum
Paramı Yönetebiliyorum Projesi 2009 yılının Kasım ayında, TC Kalkınma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Visa Europe ve
Habitat’ın sürdürülebilir kalkınmaya gençler arasında finansal bilinci geliştirerek katkı sağlamak amacıyla başlattığı bir projedir.
Proje kapsamında Türkiye’de 15-30 yaş arası gençlerin kişisel mali kaynaklarını bütçelemelerine ve finans hizmetlerini doğru kullanmalarına
destek olacak bir eğitim olanağı sunmak amaçlanmaktadır. Böylece Paramı Yönetebiliyorum Projesi, gönüllü akran eğiticileri ve Kent Konseyi
Gençlik Meclislerinin desteği ile 2012 Şubat’ına kadar 16.000 gence bütçeleme, finansal planlama ve yönetim, yolsuzluk ve kayıt dışı ekonomi ile
mücadele, finansal bilincin sürdürülebilir kalkınmaya katkısı konularında
eğitimleri akran eğitim modeli ile ulaştırmayı hedeflemiştir. Bu eğitimlerle
toplumsal bilinçlendirme gerçekleştirmek istenmektedir.
Projenin önemi Türkiye’de ilk kez finansal okuryazarlık konusunda kamu,
sivil toplum ve özel sektörün bir araya gelerek ülkemiz gençlerinin fi-
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nansal bilincini geliştirme hedefi ile hazırlanmış olmasıdır. Bütçeleme ve
finansal yönetim üzerine geliştirilen eğitim müfredatı yereldeki gönüllü
genç eğitmenlerin verdiği akran eğitim modeli ile yaygınlaştırılmaktadır.
Paramı Yönetebiliyorum Projesinin birinci aşaması kapsamında 19–28
Şubat 2010 tarihleri arasında düzenlenen eğitmen eğitimine 17 proje
ilinden 57 gönüllü genç katılmıştır. Projenin ikinci aşaması kapsamında
gerçekleştirilen Bölgesel Eğitmen Eğitimlerine 23 proje ilinden 99 gönüllü
genç katılmıştır. 9-12 Aralık 2010 tarihleri arasında düzenlenen master
eğitmen eğitimine proje gönüllülerimiz arasından başvuru ile seçilen 12
eğitmen katılmış ve eğitici eğitmek üzere yetiştirilmiştir. Bu eğitici eğitmenleri Türkiye’nin 7 bölgesinde eğitmen eğitimleri gerçekleştirerek projeye yeni eğitmenler kazandırmaktadır. Proje kapsamında 41 proje ilinde
bulunan 156 eğitmen tarafından verilen 147 eğitimle Eylül 2011 itibari ile
7600 kişiye ulaşılmıştır.
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Eğitim Müfredatı
Eğitimler 8-10 saat
sürmektedir.
1.
2.
3.
4.

Bütçem
Harcamalarım
Gelirlerim
Gelirlerim ve
Ödemelerim:
Ödeme Planım
5. Birikimlerim
6. Borçlarım
7. Borçlarım,
Haklarım,
Yükümlülüklerim

Infakto Research Workshop tarafından projenin ilk yılında 17 ildeki eğitimlere katılmış olan 15-30 yaş aralığındaki 333 genç ve benzer özelliklere
sahip ancak programa katılmamış olan gençlerden oluşan kontrol grubu
ile yapılan araştırmanın sonuçları projenin etkisini çarpıcı biçimde ortaya
koymakta ve gençlerin %75’nin bütçe yapabildiğini göstermektedir.
Paramı Yönetebiliyorum

Kontrol Grubu

Finansal konularda yeterlilik

%72

%56

Düzenli aralıklarla bütçe yapma alışkanlığı

%75

%47

Yapılan bütçeye sadık kalma

%87

%75

Programa katılan gençler finansal konulardaki bilgi düzeyleri bakımından
kendilerini değerlendirdiklerinde ifade ettikleri yeterlilik düzeyi de yüksek
çıkmaktadır:
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Gençlerde ve çocukların
sağlıklı bir finansal
hayat sürdürebilmelerini
desteklemek amacıyla
finansal bilinçlerini
geliştirmek üzere
dünyada var olan
süreçleri de takip
ediyor ve bu süreçlere
dahil oluyoruz. Bu
kapsamda, dünyada 85
ülkede uygulanan ve
bugüne kadar 1.000.000
çocuğa ulaşan Aflatoun
programında yer
almaktayız. Aflatoun’un
15-18 yaş arası
gençlere odaklanan
Aflateen eğitim programı
kapsamında eğitici
kurum olarak yer
alıyoruz.

Kendinizi aşağıdaki konularda bilgili hissediyor musunuz?
Bütçe yapmak konusunda
Bankalar konusunda
Kredi kartları konusunda
Birikimleri değerlendirme konusunda
Proje kapsamında verilen eğitimlerin gençlerin hayatını nasıl etkilediğini de sorgulayan araştırma, gençlerin eğitimlere
katıldıktan sonra çeşitli alanlarda değişim yaşadıklarını gösteriyor. Gençler arasında projeden memnun kalma oranı ise
%91.
* Projeyle ilgili detaylı bilgiye
www.paramiyonetebiliyorum.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Paramı Yönetebiliyorum
programına katılanlar
%81
%81
%81
%77
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Gençleri Cinsel Sağlık, Üreme Sağlığı
Hakları Konusunda Harekete
Geçirmeyi Hedefleyen Projelerimiz


Genç Akran
Habitat, cinsel sağlık üreme sağlığı alanındaki çalışmalarına Türkiye Aile
Sağlığı ve Planlaması Vakfı işbirliğinde geliştirilen, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve Türkiye Üreme Sağlığı Programı çerçevesinde
uygulanan Gençler için Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı Savunuculuğu Projesi ile başlamıştır.
Genç nüfusun cinsel sağlık ve üreme sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi
ve gerekli hizmetlere ihtiyaç duyduklarında bilgiye erişebilmeleri 8. Beş
Yıllık Kalkınma Planı’nın öncelikleri arasında yer almıştır. Bu önceliklerle
örtüşen projenin temel amacı, Türkiye’de gençlere yönelik cinsel sağlık ve
üreme sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine ve Adana, Çanakkale, Diyarbakır ve Yalova’da 15–24 yaş arası gençlerin bu konu ile ilgili bilgi gereksinimlerinin karşılanmasına katkıda bulunmak olmuştur.
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Bir Gençlik Hikayesi

Türkiye’de ulusal çapta uygulanan ilk cinsel sağlık üreme sağlığı (CSÜS) savunuculuk kampanyası olan Bir Gençlik Hikâyesi; 2007 yılında başlatılmış,
MTV Türkiye, Y-peer Genç Akran Ağı ve Ulusal Gençlik Parlamentosu’nun
desteğini alarak, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu(UNFPA) ve Habitat tarafından yürütülmüştür. Bu küresel kampanyanın başladığı yıllarda,
kampanyanın bilinilirliğini arttırmak adına Kargo grubunun solisti Koray
Candemir ve NTV program yapımcılarından Defne Sarısoy gönüllü olarak
kampanya sözcülüğü görevini üstlenmiştir.
İnsan hakları temelli bir yaklaşımla CSÜS hakları savunuculuğunu amaçlayan gençlerle beraber, gençler için gerçekleştirilen Bir Gençlik Hikâyesi
Savunuculuk Kampanyası’nın temel hedefi bu konuda öncelikle gençler
arasında bir farkındalık yaratmaktır.
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Bu doğrultuda; gençlerin, güvenli ve sorumlu davranışlarda bulunmaları,
haklarını daha iyi kullanmaları için CSÜS ve hakları konusunda bilgilendirmeleri ve duyarlı hale gelmeleri, bu hakların algılanması, gençlerin güçlendirilmesi ve bilgilerinin gelişmesi için desteklenmesi, kendi cinsellikleri
ve sağlıkları hakkında kendi kararlarını alabilmeleri için gerekli yetenek ve
davranışların sağlanması, bu konuda savunuculuk yapmak kampanyanın
amaçları arasında yer almaktadır.
Kampanya sonucunda asıl varılmak istenen nokta ise CSÜS eğitiminin ilk
ve orta öğretim müfredatına dâhil edilmesi konusunda politika yapıcıların
taahhütlerinin ve bağlılıklarının sağlanmasıdır.
Bu hedefler doğrultusunda 2007 yılından bu yana 7 bölgede, 50’den fazla
ilde savunuculuk eğitimleri verilmiş ve bu eğitimlerin yanı sıra, özellikle
projenin uygulandığı illerdeki tüm kesimlerin dikkatini çekmek için, CSÜS
hakları üzerine atölye çalışmaları, gençlik ve müzik festivallerinde etkinlikler, toplumsal cinsiyet eşitliği, ayrımcılık ve damgalanma, HIV/AIDS
üzerine seminerler düzenlenmiştir.
2007 yılından başlayan kampanya kapsamında gerçekleştirilen savunuculuk eğitimleri devam ederken, 2009 yılına gelindiğinde projenin yaygınlaştırılması konusunda Ulusal Gençlik Parlamentosu’nun da önemli desteği
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alınmıştır. Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı Hakları konusunun,
Ana Çocuk Sağlığı, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği gibi farklı alanlarda birçok konu ile linki kurularak yaygınlaştırmaya önem
verilmiştir.
Öte yandan, 2009 yılında gerçekleştirilen “Öğrenmek İstiyorum” Kampanyası ile CSÜS haklarının ilköğretim müfredatına
girmesi hedeflenirken, aynı zamanda toplumda tabu olarak
görülen, konuşulmaya çekinilen bir konu üzerinde gençler kamuda bilinç yaratma adına öncü olmuş ve bu konu ile ilgili bir
bilinç oluşturulmaya çalışılmıştır.
Öğrenmek İstiyorum Kampanyası’nın ardından, CSÜS konusunu gündemde tutmak amacıyla, “Gençlik Haklarını Savunmak için Tamam mı Devam mı?” sloganıyla devam eden bölgesel toplantılar düzenlenmiştir.
Bu toplantılarla hedeflenen CSÜS hakları konusunda temel
düzeyde farkındalık yaratmak, CSÜS haklarının dayanak
oluşturduğu ulusal ve uluslararası süreçler, sözleşmeler ve
yasal düzenlemelerden gençleri haberdar etmek, toplumsal
cinsiyet eşitliği konusunda temel bir farkındalık oluşturmak,

Türkiye’de gençliğin
durumu ile ilgili pek
çok gösterge gençlerin
cinsel sağlık üreme
sağlığı bilgi seviyesinin
onları riskli davranışlara
yöneltebilecek
kadar az olduğunu
göstermektedir. Dahası,
yapılan araştırmalarla,
Türkiye’deki genç
insanların eksiksiz ve
tam cinsel sağlık üreme
sağlığı bilgisine ve
servislerine ulaşımı sınırlı
olduğu ve gençlerin,
cinsel yolla bulaşan
enfeksiyonlar ve HIV/
AIDS hakkında bilgisiz
olduğu görülmektedir.
Bu doğrultuda, CSÜS
hakları savunuculuk
kampanyasının bir
parçası olan ve
gençlerin cinsel sağlık
üreme sağlığı hakları
konusunda doğru
bilgiye ulaşabilmelerini
sağlamak için www.
birgenclikhikayesi.
com adlı web portalı
oluşturulmuş ve
gençlerin kullanımına
sunulmuştur.
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Habitat, cinsel sağlık ve
üreme sağlığı hakları
konusunda gençlerin
farkındalıklarının
geliştirilmesi çalışmalarına
Uluslararası Genç Liderler
Akademisi faaliyetleri
çerçevesinde devam
etmektedir. Bu kapsamda,
Pozitif Yaşam Derneği
ile gerçekleştirilen
işbirliği ile HIV/AIDS ve
Sosyal Yaşam eğitimleri
düzenlemekteyiz.
Eğitim kapsamında
isimlerle tanışma,
sticker uygulaması,
Mandalina Kabukları,
HIV ve AIDS’in tıbbi
boyutu gibi çalışmalar
gerçekleştiriliyor.

gençlerin HIV/AIDS konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olmalarını desteklemek, ayrımcılık ve damgalanma gibi önemli konulara CSÜS temelli çalışmalarda hassasiyet gösterilmesini sağlamak, gençlerin gençlik meclisleri aracılığı ile yerel düzeyde
farkındalık faaliyetleri gerçekleştirmelerine teşvik etmektir.
Projenin son etkinliği olarak, 1 Aralık 2010 Dünya AIDS Günü
etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. Tüm dünyada, HIV/AIDS’e
yönelik korunma ve farkındalığı arttırmak amacıyla eş zamanlı
olarak kutlanan Dünya AIDS Günü’ne; Bir Gençlik Hikâyesi
Projesi kapsamında, Habitat ve Ulusal Gençlik Parlamentosu yürütücülüğünde, 2008 yılından bu yana “1 Aralık Dünya
AIDS Günü” için planlanan etkinliklere destek verilmektedir.
Bu doğrultuda; 1 Aralık 2010 haftasında, 25’i aşkın kentte,
gençlik meclisleriyle birlikte, bu günün önemine dikkat çekme
amaçlı, eş zamanlı olarak pek çok kampanya, panel, bilgilendirme toplantıları, yerel stantlar ve farkındalık çalışmalarıyla,
konunun önemine dikkat çekilmiştir.

Projeyle ilgili detaylı bilgiye www.birgenclikhikayesi.com adresinden ulaşabilirsiniz.
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Öğrenmek İstiyorum
Kampanyası
30 Eylül-3 Ekim 2009 tarihinde Kuşadası’nda düzenlenen
“ Ulusal Gençlik Parlamentosu V. Olağan Genel Kurulu”nun
en önemli çıktısı olarak “Öğrenmek İstiyorum” isimli cinsel
sağlık üreme sağlığı (CSÜS) kampanyası gerçekleştirilmiştir.
Genel Kurul’da gerçekleştirilen atölyelerde planlanan çalışmalar göz önüne alınarak, 23 Ekim 2009 tarihinde, 34 kentte,
gençlik meclisleri öncülüğünde eş zamanlı olarak kampanya
başlamıştır.
Ülkemizde gençlerin her alanda gençlik haklarının savunulması düşüncesinden hareketle, insan hakları içerisinde cinsel
sağlık ve üreme sağlığı haklarına dikkat çekmeyi, nihai olarak
örgün eğitimde kapsamlı cinsel sağlık üreme sağlığı eğitiminin dâhil edilmesini amaçlayan kampanya, genel anlamıyla, 3
aşamadan oluşmuştur. Öğrenmek İstiyorum Kampanyası’nın
faaliyet planı doğrultusunda;
İlk aşamada eş zamanlı olarak imza stantları açılmış, basın
toplantıları düzenlenmiş, ilgili kurumlarla lobi görüşmeleri
yapılmıştır. İkinci aşama olarak konunun önemine dikkat çekmek adına düzenlenen CSÜS konulu eğitim ve panellerle halk
bilinçlendirilmeye çalışılmıştır.
Gerçekleştirilen tüm bu farkındalık çalışmalarının ardından, 23‐24 Aralık 2009 tarihlerinde “Öğrenmek İstiyorum”
Kampanyası’nın son aşaması olarak öngörülen “Türkiye’de
Gençlik ve Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı Hakları Zirvesi” Ankara Dedeman Otel’de gerçekleştirilmiştir. 25 kentten 40
gençlik meclisi, Toplum Gönüllüleri Vakfı, TURKMSIC temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen zirveye, konuyla ilgili kamu kurumu temsilcileri de katılım göstermiştir. Toplantı süresince
CSÜS alanında gerçekleştirilen savunuculuk süreçleri sonucunda ortaya çıkan mevcut durumu ve bu durumlara ilişkin
çözüm önerilerini davetli temsilcilerle paylaşma imkânı elde
edilmiştir. Bu alanda, somut adımlar atılmasına yönelik talepleri dile getirmek adına oluşturulan toplantı bildirgesi tüm
katılımcılar ve paydaşlarla paylaşılmıştır.

Öğrenmek istiyorum
kampanyası, ülkemizde
gençlerin her alanda
gençlik haklarının
savunulması
düşüncesinden
hareketle, insan
hakları içerisinde
cinsel sağlık ve üreme
sağlığı haklarına
dikkat çekmeyi, nihai
olarak orgun eğitimde
kapsamlı cinsel sağlık
üreme sağlığı eğitiminin
dâhil edilmesini
amaçlayan bir
kampanyadır.
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Uluslararası
Genç Liderler
Akademisi
(UGLA)

Habitat, 1997 yılından bu yana, gençlik katılımını güçlendirmek ve gençlerin yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde karar
alma mekanizmalarına katılımını desteklemek amacı ile gençlik
katılımı, bilişim teknolojileri, yerel katılım süreçleri, finansal
bilinç, cinsel sağlık ve üreme sağlığı, kişisel gelişim, proje yönetimi konularında çeşitli proje ve programlar geliştirmiştir.
Bu çalışmalar ile edinilen bilgi ve tecrübe, mümkün olduğunca
tüm Türkiye’deki gençler ile paylaşılmaya çalışılmaktadır. Bu
hedef ile İstanbul’da bugüne kadar edinilen bilgi ve teknolojileri paylaşmak ve geliştirilen ortaklıkları güçlendirmek amacı
ile 2008 yılında, Habitat yürütücülüğünde Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı ve İstanbul Valiliği ortaklığında Genç Liderler Akademisi kurulmuştur.
Genç Liderler Akademisi kapsamında, 15-30 yaş arası yaklaşık 100 genç dönemsel olarak eğitimlere katılmış ve bilişim ve
gençlik, girişimcilik, uluslararası ilişkiler ve Avrupa Birliği, kişisel gelişim, sanat ve yaratıcılık, iletişim teknikleri, müzakere
ve arabuluculuk, sosyal sorumluluk ve gönüllülük, toplumsal

UCLG-MEWA, WALD, T.C.
İstanbul Valiliği ve Habitat
için Gençlik Derneği
arasında yapılan protokol
kapsamında UGLA
eğitimleri; Sultanahmet,
İstanbul adresinde
gerçekleştirilmektedir.
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2011 yılında, Akademi
kapsamında Kent
Konseyleri, Takım
Çalışması, Liderlik,
İletişim, Uyuşmazlık
Çözümü, Proje
Döngüsü, finansal
bilinç, Ayrımcılık,
Nefret Söylemi ve
Yeni Medyada Nefret
Söylemi, Uyuşmazlık
Çözümünde
Arabuluculuk, Politika
Belgesi Hazırlama,
Sinema ve Sanat
konularında eğitmen
eğitimleri verilmiş
ve 114 eğitmene
ulaşılmıştır. Aynı
zamanda, Temmuz
2011’de başlayan
yerel eğitimlerle
yaklaşık 400 gence
Adana, İstanbul,
İzmir, Mardin ve
Azerbaycan’da
yukarıda belirtilen
konularda eğitim
ulaştırılmıştır.

cinsiyet eşitliği, koçluk ve liderlik, cinsel sağlık-üreme sağlığı
ve gençlik hakları, HIV/AIDS semineri, etkin takım çalışması, BM Binyıl Kalkınma Hedefleri, kurumsal sosyal sorumluluk, yönetişim, proje döngüsü, yaratıcı düşünme ve inovasyon
teknikleri, koçluk yaklaşımıyla liderlik, etkin toplantı yönetimi,
sürdürülebilir kalkınma, demokratikleşme, iyi yönetişim, insan
hakları, kültürlerarası öğrenim gibi konularda eğitimler verilmiştir. Düzenlenen eğitimler gençlik çalışmalarında uzman
öğretim görevlileri, ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve
iş dünyasında başarılı olmuş deneyimli eğitmenler tarafından
verilmiştir.
2010 yılına gelindiğinde, yeni ortaklar ve akran eğitim modeli
ile daha fazla gence ulaşmak için, Habitat yürütücülüğünde,
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya
Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), CORIO, Dünya Yerel Yönetim
ve Demokrasi Akademisi (WALD), T.C. İstanbul Valiliği, Save
the Children ve UNICEF ortaklığında “Uluslararası Genç Liderler Akademisi” adıyla Kasım 2010’da yeni bir dönem başlamıştır.
Bu dönemdeki temel hedef; edinilen tecrübeleri ve geliştirilen eğitim programlarını yalnızca Türkiye’deki gençler ile değil
aynı zamanda Türkiye’nin komşu olduğu bölgelerdeki (Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu) gençler ile de paylaşmaktır. Bu
doğrultuda; 2010 - 2013 yılları arasında, 3000 gencin Genç
Liderler Akademisi’nde eğitim almaları sağlanacaktır. Bu hedef kitlenin 2750’si Türkiye’deki gençleri 250’si ise Türkiye’nin
komşu olduğu bölgelerden (Batı Asya ve Ortadoğu, Balkanlar,
Güneydoğu Avrupa, Kafkasya) gelecek gençleri kapsamaktadır. Bu çalışmalar ve eğitimler neticesinde Birleşmiş Milletler,
Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi gençlik politikalarının geliştirilmesine ve uygulanmasına katkı sağlanacaktır.
Gerçekleştirilmekte olan eğitmen eğitimleri ile Türkiye’nin 7
bölgesinden gelen gençler UGLA bünyesindeki eğitimlere katılmaktadırlar. Gerçekleştirilen eğitmen eğitimleri sonrasında
da katılımcıların benzer eğitim müfredatlarını kendi kentlerinde de yaygınlaştırması hedeflenmektedir.
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Eğitim Müfredatı
Katılım, Gençlik ve Çocuk Hakları
(1 Gün)
a. Uluslararası Dokümanları
b. Birleşmiş Milletler Dokümanları
c. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
d. Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın
Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW)
e. Kadın, Gençlik ve Çocuk Hakları
Bildirgeleri
f.

Çocuk ve Gençlik Katılımı

Genç Sanat Eğitimi
(1 Gün)

Ayrımcılık, Nefret Söylemi ve Yeni
Medyada Nefret Söylemi Eğitimi
(1 Gün)
a. Önyargılardan Ayrımcılığa
b. Ayrımcılık ve Uluslar arası Hukuk
c. Türkiye’de Ayrımcılığa Karşı Mevzuat
d. Ayrımcılıkla Mücadelede Sivil Toplum
Kuruluşlarının Rolü
e. Nefret Söylemi
f. Medya, Yeni Medya, Yeni Medyada Nefret
Söylemi
g. Yeni Medya Ortamında Nefret Söylemine
Karşı Mücadele Yolları

a. Sanat

h. Ortak Akıl

b. Sinema, Belgesel Sinema
d. Sosyal Sorumluluk ve Sinema

Uyuşmazlık Çözümünde Arabuluculuk
Eğitimi
(2 Gün)

e. Bir Tema Üzerine Film Müziği Yapmak

a. Müzakere

f.

b. Müzakere Teknikleri

c. Sözlü Tarih

Fotoğraf Okuma

g. Anadolu Sanatı

c. Müzakere Çeşitleri

h. Ortak Akıl

d. Müzakereci Nedir

HIV/AIDS ve Ayrımcılık
(1 Gün)

f.

a. Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı
b. CS / ÜS Hakları
c. HIV/AIDS ile Sosyal Yaşam
d. HIV/AIDS’in Tıbbi Boyutu
e. Ayrımcılık
f.

Ayrımcılık Türleri

g. Enteraktif Simülasyonlar

e. Bir müzakere çeşidi olarak Arabuluculuk
Arabuluculuğun Özellikleri

g. Arabulucunun Özellikleri
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Avrupa Gönüllü
Hizmeti Süreci
ve Gönüllülerimiz

Avrupa Gönüllü Hizmeti, Avrupa Komisyonu tarafından uygulanan Gençlik
Programı’nın alt eylemlerinden biridir. Bir AB ülkesinde sosyal içerikli
bir projede 2-12 aylık süreler dâhilinde gençlerin yer almasını sağlayan
bu projeler, gençlerin çeşitli gönüllü faaliyetlere katılımını desteklemeyi
amaçlamaktadır. Habitat da 2007 yılından bu yana Avrupa Gönüllü Hizmeti projesi kapsamında koordinatör, ev sahibi ve gönderen kurum olarak
akredite olan kuruluşlardan biridir. Çeşitli Avrupa ülkelerindeki kuruluşlarla ortaklıklar kurularak Türkiye’den gönderilen gönüllülerin yanı sıra
2008 yılında Hollanda’dan John Marsman, 2010’da Polonya’dan Adam
Borucki ve 2011 yılında Letonya’dan Georgijs Sinavskis ve Hollanda’dan
Kübra Gürsoy olmak üzere toplamda dört Avrupalı gence de ev sahipliği
yapmıştır.
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Sevgili Dostlar, UGP ve Habitat Ailesi,
Sizlerle en son 19 Mayıs 2010 yılında Ankara UGP Genel Kurulu’nda
görüştüm. AGH (Avrupa Gönüllü Hizmeti) gönüllüsü olarak Habitat için
Gençlik Derneği’nde 10 ay boyunca Türkiye’deki tüm gençlerle birlikte çalıştım. Sizinle geçirdiğim zamanı hiç unutmadım ve unutmayacağım; çünkü
daha önce o kadar aktif olan ve etrafındaki çevreyi değiştirmek isteyen
gençlerle hiç buluşmadım.
AGH yaparken, birkaç şehire gitmiştim – Van, Hakkâri, Ankara, Gebze,
Kuşadası vs. Her yere memnuniyetle gittim; çünkü her toplantıda yeni insanlarla buluşabildim ve herkesten yeni şeyler öğrenebildim. Oradayken
Türkiye’deki gençlerin durumu hakkında ilginç şeyler öğrendim ve aynı
zamanda bu durumu değiştirmek isteyenlerle çalıştım. Çok ilginç projeler üzerinde çalışan arkadaşlarıma destek veriyordum. Aynı zamanda da
tüm hayatım boyunca kullanabileceğim tecrübeler de kazandım. Türkiye’de
çalıştığım için, bu kültürü tanıdığım ve iyi Türkçe bildiğim için Polonya’ya
döndüğümde kolayca iş buldum ve şimdi Türkiye ile bağlantılı bir şirkette
çalışıyorum.
AGH, okulu ya da üniversiteyi bitirmiş olanlar, hayatında henüz ne yapmak
istediğine karar veremeyenler ve yeni tecrübe kazanmak isteyenler için
çok iyi bir fırsat. AGH yaparak hem yeni bir dili, kültürü öğrenebilirsiniz,
farklı insanlarla buluşabilirsiniz ve gelecek hayatınızda kullanabileceğiniz
tecrübeler kazanabilirsiniz. Tabi ki AGH kapsamında bir projeye katılıyorsanız sadece “almıyorsunuz”, gönüllü olarak siz de destekçi olmalısınız
– projeye bağlı, size uygun bir ev sahibi kuruluşa destek veriyorsunuz.
Çalışıp eğleniyorsunuz, eğlenip çalışıyorsunuz – işte bu AGH 
Ben siyaset bilimi bitirdiğim için Habitat’ta ve UGP’de çalıştığıma çok
mutlu oldum; çünkü Türkiye’de Gençlik Politikası hakkında çok şey öğrendim ve bu politikayla ilgili karar alıcılarla buluştum. Habitat’ta çalıştığım
sürece sadece Türklerle buluşmadım. Habitat tarafında organize edilen
uluslararası toplantılara katılabildim ve aynı zamanda da destek verebildim. Uluslararası tecrübe kazanmak için çok iyi bir fırsattı ve orada öğrendiğim şeyleri hem iş, hem de özel hayatımda kullanıyorum. Bu nedenle
de AGH’yi herkese öneriyorum.
Saygılarımla,
ADAM BORUCKİ
Eski AGH Gönüllüsü/Polonya
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e-Inclusion 2008
Avrupa Birliği Bilişim Bakanları Zirvesi’nde verilen e-katılım (e-Inclusion)
ödülleri 30 Kasım – 2 Aralık 2008 tarihleri arasında Viyana’da düzenlenen bir törenle Habitat’a verilmiştir. Projelerin 5 farklı kategoride yarıştığı süreçte “coğrafi katılım” alanında Habitat’ın koordinasyonunda yürütülen bilişim odaklı projelerin bir araya geldiği “Türkiye’de E-Dönüşümün
Gelişimi için Gençlerin Etkinleştirilmesi Programı’na” layık görülen ödülü
Türkiye’yi temsilen Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve Habitat ile program
destekçilerinden Türkiye Vodafone Vakfı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı temsilcileri almıştır.
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Netacad 2008
Cisco Systems tarafından verilen NETACAD Yılın Projesi kapsamında Bilişimde Genç Hareket Projesi ve Habitat 2008 yılında ödüllendirilmiştir.
Proje yaratıcılık, eğitime katılan kişilerin sayısı, paydaşları bir araya getirme modeli ve sosyal sorumluluk bilinci konularında gösterdiği başarıdan ötürü bu ödüle layık görülmüştür.


BM Dünya Gençlik Ödülü 2009
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı ve Cisco ortaklığında uygulanmış olan ve Ulusal Gençlik Parlamentosu’nun sosyal paylaşım platformu olarak kullanılan,
“Türkiye’de Gençlik Ağlarının Güçlendirilmesi Projesi (T-GAG)” 2-5 Eylül
2009 tarihlerinde Meksika’nın Monterrey kentinde düzenlenen BM Dünya
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Bilişim ve Kalkınma Zirvesi’nde ödüllendirilmiştir. Dünya Gençlik Ödülü
Töreni’nde BM Bin Yıl Kalkınma Hedefleri’nin desteklenmesi amacıyla 101
ülkede uygulanan 612 proje arasında değerlendirilen TGAG, “Kendi Kültürünü Yarat” adlı kategoride Dünya Gençlik Ödülü’ne layık görülmüştür.


En İyinin İyisi 2010
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Habitat, Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı ve Visa’nın ortaklığında yürütülen Paramı Yönetebiliyorum Projesi, Avrupa’daki tüm Visa üyesi kuruluşların buluştuğu toplantıda “En İyi
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi” ödülü’ne layık görülmüştür.
Proje ayrıca bine yakın katılımcı Visa üye kuruluşu temsilcisinin oyları ile
bütün projeler arasında “En İyinin En İyisi” seçilmiştir. Böylece “Paramı
Yönetebiliyorum” Projesi, uluslararası alanda en iyi uygulama olarak tasarlanan örnek bir proje olarak gösterilmiştir.

88


En İyi KSS Çözümleri Pazaryeri 2010
Paramı Yönetebiliyorum Projesi Kadir Has Üniversitesi’nde Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından, CSR Europe, Amerikan
Şirketler Derneği (ABFT), UNDP ve Kadir Has Üniversitesi ortaklığı ile
gerçekleştirilen “KSS Çözümleri Pazaryeri” etkinliğinde katılımcıların oylarıyla ‘En İyi KSS Çözümleri’ arasına girerek ödüle layık görülmüştür.


En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü 2011
Paramı Yönetebiliyorum Projesi’nin destekçilerinden Visa Europe’un iki
yılda bir düzenlediği Vizyon Toplantısı “Insights” kapsamında verilen ve
yedi farklı kategoride gerçekleşen “Best Ödülleri”nde, Paramı Yönetebiliyorum Projesi jüri tarafından “En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluk Projesi” kategorisinde birinci seçilmiştir.

Habitat Kalkınma ve Yönetisim Derneği
Öztopuz Cd. Ulus Mh. Okul Yolu Sk.
No.13 Ortaköy, Beşiktaş / İstanbul
Tel: 0 212 265 33 14 / 265 33 15 / 265 33 17
Faks: 0 212 265 33 80
info@youthforhab.org.tr
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