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Editörden…
Merhaba değerli okuyucular,
Habitat Derneği olarak Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları’nı odağımıza aldığımız çalışmalarımıza hız
kesmeden devam ediyoruz. Bir önceki sayımızda
pandemi nedeniyle çevrimiçi ortamda yürüttüğümüz
eğitim ve etkinliklerden bahsetmiştik. Bu sayıda ise
geçtiğimiz dört aylık süre içinde neler yaptığımızı
sizler için derledik. Geride bıraktığımız 2020 yılı
hepimiz için zorlu, fakat çağın yetkinliklerinin
gerisinde kalmamak için dijitalleşmeyi odağımıza
aldığımız etkin bir yıl oldu.
Senenin sonuna yaklaşırken bizi heyecanlandıran
gelişmelerden ilki Türkiye’de yürütücülüğünü
üﬆlendiğimiz “GEN Türkiye”nin kurulmasıydı.
Ülkemizin başarılı girişimcilerinin öncülüğünde
kurulan GEN Türkiye ile girişimcilik ekosiﬆeminin
gelişmesi üzerine yürüttüğümüz çalışmalarımızı bir
adım ileriye taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Bizim
için bir diğer mutluluk kaynağı ise evden çalışma
düzenin yaygınlaştığı bu dönemde, doğanın içinde
inovatif bir deneyim alanı sunmayı amaçladığımız
yeni projemiz “Kampinova” oldu. Kuşadası Belediyesi
iş birliğiyle hayata geçireceğimiz “Kampinova” ile
dijital göçebelere, uzaktan çalışanlara, öğrencilere,
girişimcilere ve etkinlik gerçekleştirmek iﬆeyen
geniş bir hedef kitleye, farklı bir deneyim alanı
sunmayı hedeﬂiyoruz. Bir diğer önemli çalışmamız
ise Türkiye nüfusunun yüzde 16’lık gibi büyük bir
kısmını oluşturan ve geleceğimize yön verecek
gençler
özelinde
hazırladığımız
“Türkiye’de
Gençlerin İyi Olma Hali Araştırması Raporu 3”. Bu yıl
üçüncüsünü hazırladığımız rapor ile amacımız,
çalışmalarımıza buradaki bulguları dikkate alarak
yön vermek. Ülkemizdeki gençlerin mevcut
durumunu özetlemeye çalıştığımız “Gençlerin İyi
Olma Hali Araştırması Raporu 3"ün sadece Habitat
Derneği’nin çalışmaları için değil aynı zamanda
raporun ülke çapında gençlik politikalarına ve
gençlere yönelik projelere de yol göﬆermesini
umuyoruz.
Keyiﬂi okumalar dileriz.
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Kalıplara ve
“Harﬂere”
İndirgenemeyenler
Öncelikle şunu tespit etmekte yarar var:
kuşakların
harflerle
tanımlanma
çabası,
“akademik” bir kolaycılığı ifade ediyor.
Dünyanın içerisinden geçtiği siyasi ve
sosyoekonomik dönemlerin yalnızca etkileneni
olarak görülen gençler ilk defa kalıplara
sığmıyor, sorun da burada başlıyor. Bir diğer
önemli konu ise piyasanın ve siyasetin
kategorize etme ve homojenleştirme çabasının
“Z” kuşağının bireyleri tarafından alışıla gelmiş
şekilde satın alınmıyor oluşu.
Türkiye’de toplumu anlamaya çalışma çabası
içerisinde sıklıkla başvurulan Şerif Mardin’in
“Merkez-Çevre” teorisi veya nümerik toplum
mühendisliği yaklaşımları ile ele alınamayan bir
toplam ile karşı karşıyayız.
Dijitalleşmenin ve küreselleşmenin tam
ortasına doğan bu toplamın beğenileri, hayat
görüşleri, toplumsal olaylara bakışları ve
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Rüzgar Doğaç Nacak
Habitat Derneği Proje Yöneticisi

kendilerini var ediş biçimleri ilk defa
“merkezde” ya da “çevrede” oluşlarına göre veya
ailelerinin bakış açılarına göre şekillenmiyor.
Siyasilerin oylarına ve şirketlerin tüketim
alışkanlarını şekillendirmeye talip olduğu bu
kuşak gerçekte ne istiyor? Kendisinden önceki
kuşaklara nasıl bakıyor ve geleceği nasıl
görüyor?
Bu yazı, toptancı bir bakıştan uzak ve belirli
kalıplara sokma çabası içerisine girmeden bir
kuşağı anlamaya çalışma çabasından ileri
gelmektedir.

Protestolarını ilk olarak sosyal medyada
göstermeye başlayan genç seçmenler ve henüz
seçme hakkı kazanmayan yaşları 15 ila 17
arasında
değişen
gençler,
Twitter'da
'bizimadımızadeğil'
(#notinourname),
'benimoyumdeğil' (#notmyvote), 'bizneyaptık'
(#whathavewedone) hashtagleri ile referandum
sonunda ortaya çıkan sonuca itirazlarını dile
getiriyordu.

“Kendilerinden Önceki Nesillere Karşı Haklı
Bir Öfke Duyuyorlar”
Alabildiğine küreselleşmiş ve dijitalleşmiş
bir dünyanın içerisinde olsalar bile mevcut
fiziki ve düşünsel sınırların kendilerini
baskıladığını düşünen bu kuşak, iklim
değişikliği, artan gelir eşitsizliği ve daha birçok
sorun için kendisinden önceki nesilleri suçluyor.
Özellikle, karar alma süreçlerinden dışlanan ve
bu nedenle de düşünsel olarak temsil
edilemediği kanısı taşıyan ve toplum içerisinde
çoğunlukta olmayışlarının doğurduğu var olma
mücadelesi içerisinde aldıkları yenilgileri
kendilerinden önceki nesillere atfediyorlar. Bu
durum doğal akış içerisinde öfkeyi ortaya
çıkarıyor.
Bu tezi somutlaştırmak için anlaşılmayı
bekleyen bu kuşağın İngiltere’de ilk defa
siyasetin radarına girdiği “Brexit” sürecine
bakmakta yarar var. 2016 yılında, İngiltere’nin
AB içerisinde para politikasını belirlemede
yeteri kadar özgür olmadığı iddiasındaki sağ
siyasiler 2010 yılında Arap Baharı’nın sonucu
olarak gelişen mültecikrizi ve buna bağlı olarak
ortaya çıkan yabancıkarşıtlığı bahane ederek,
AB entegrasyonunutam olarak tamamlayamayan
ada
ülkesini
1973’ten
sonra
yeniden
referanduma götürdü. Yüzde 77 gibi düşük
sayılabilecek bir katılım oranı ile gerçekleşen
referandum sonunda, yüzde 52’lik bir oranla
sandıktan birlikte çıkılması yönünde bir karar
çıktı. Yaş aralığı 45-54 olan seçmenlerin yüzde
56'sının AB'de de kalmaktan, yüzde 44'ünün de
ayrılmaktan yana oy kullandığı ve 65 yaş ve üstü
seçmenlerin ise yüzde 60'ının Brexit'e, yüzde
40'ının da 'AB'de kalmaya' oy verdiği
referandumun en akılda kalan olayı ise
gençlerin kendi geleceklerine kendilerinden
önceki nesillerin karar vermesine isyan
edişiydi.
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Yine sosyal medya üzerinden organize olan
genç kitleler, Brexit'i protesto için parlamento
binasında
toplandığında
ise
ellerindeki
pankartlarda da şu sloganlar öne çıkıyordu:
"Benim oyum nerede?", "Bizim geleceğimiz,
bizim
tercihimiz",
"Ben
İngilizim,
ben
Avrupalıyım", "Lütfen Bayım, benim de sesim
olabilir mi acaba?", "Ben ayrılmıyorum", "Gelecek
biziz!", "Sınırlara Hayır, Boris'e Hayır".
“Apolitikler mi? Yoksa Alışılmışın Dışındalar
mı?”

Politize olmayı; siyasi parti üyeliği, siyasi
çalışma veya aktüel siyaset içerisinde yer almak
olarak okunması, bu kuşağın siyaset ile olan
ilişkisini anlamayı imkansız kıldığının altını
çizmek gerekiyor. İdeolojik kalıplar ve doğrular
üzerinden politize olmayan, karizmatik lider
etrafında şekillenen politik duruşlara pek de
yüz vermeyen bu kitlenin kendi doğruları ve
yöntemleri olduğunu iyi algılamak gerekiyor.
Dijitalleşmenin getirilerinin, nimetlerinin ve
etkisinin en iyi şekilde farkında olan bu toplam,
sosyal medya üzerinde örgütleniyor ve mesafe
tanımaksızın benzer fikirleri ve görüşleri olan
akranları ile iletişime geçebiliyor. Aktüel
siyasetin mevcut hızının ve etki alanın çok
ötesinde kalan bu kitleye alışıla gelmiş siyasi
söylemler ile ulaşılması ve mevcut söylemler
üzerinden mobilize edilebilmeleri pek de
mümkün gözükmüyor.
“Kendi Doğruları ve Talepleri Konusunda
Cüretkâr ve Kararlılar”
OECD verilerine göre, OECD ülkeleri arasında
NEET Eğitimde, İstihdamda veya Eğitimde Değil
endeksine göre ne eğitimde ne de istihdamda
olanların
oranının
yüzde
26
olduğu
Türkiye’deki Z kuşağının, gelişmiş ülkelerdeki
akranları ile kıyaslandığında daha çetin bir
varoluş mücadelesi içerisinde yer aldığının
altını çizmek gerekiyor.
“#emeğimizoyuncağınız”

Koronavirüs’e karşı tedbirlerin nispeten
sonuç vermesi ile alınan önlemlerde gevşemeye
gidildiği bir dönemde, Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
gençlerle bir sosyal medya platformu üzerinden
gerçekleştirdiği yayın sırasında YKS tarihinin 1
ay kadar erkene çekildiği açıklaması, Z
kuşağının büyük tepkisini çekmişti. Sosyal
medyadan
“#emeğimizoyuncağınız”,
“#sizeoymoyyok” vb. başlıklarla tepkilerini dile
getiren gençler, iç turizm faaliyetlerinin
canlanması adına sınav tarihinin erkene
alındığını öne sürerek, bu karardan geri
dönülmesi gerektiğini dile getirdiler. Tüm bu
protestolar arasında gençlerin, iktidar bloğu
dışında kalan siyasi partiler ve oluşumların
desteklerini almalarına rağmen, herhangi bir
siyasi partinin ya da hareketin içerisine angaje
olmadıklarının altını çizmek gerekiyor.
“Kendilerden Büyük Bir Şeyin Parçası
Olmaktan Ziyade, Kendilerini Gerçekleştirmek
İstiyorlar”
İşsizlik, korumacı ve içe dönük politikaların
ve yasakçı bakış açısının hayatlarını derinden
etkilediğini düşünen Z Kuşağı’nın anlaşılmak ve
birey olarak kendisini var etmek istediğinin
farkına varmak gerekiyor. Sadece potansiyel bir
oy kaynağı ya da geleceğin tüketicileri olarak
görülmek istemeyen bu kuşak, yaratabileceği
değişimin ve dönüşümün her ne kadar farkında
olsa da geleceğe umutla bakamıyor. Bunun
altında yatan temel sorun ise ne siyasilerin ne de
kurumların, taleplerine karşılık veremiyor ve
onları bekleyen sorunlara çözüm üretemiyor
oluşundan kaynaklanıyor.
Z
Kuşağının
başta
dijitalleşmenin
kendilerine sağladığı güçten faydalanarak bir
değişim yaratması bekleniyorsa, bu ancak ve
ancak
kendilerine
sağlanacak
alanı
olabildiğince genişleterek ve onlara kendilerini
var etme şansı tanıyarak mümkün kılınabilir.
Nazım Hikmet’in meşhur şiirinde dediği gibi,
“Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir
günlüğüne”… Ama o bir güne bakarak, onları ne
kahraman ilan edelim ne de hain. Başarırlarsa
hiç kuşku yok ki dünya ve insanlık kazanacak,
başaramazlarsa da geçmiş nesillerin hatalarının
kurbanları olacaklar. Bu zor görevde bize onlara
destek olmak düşüyor ya da en azından köstek
olmamak.
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Raporu Görüntülemek İçin Tıklayın

Türkiye’de
Gençlerin İyi Olma
Hali Araştırması
Raporu’nun
Üçüncüsü
Açıklandı

Raporda sağlık, maddi durum, eğitim, ev ve
kentsel koşulları, risk ve güvenlik, katılım ve
ilişkiler gibi birçok farklı pencereden gençlerin
yaşam kalitesi, refah durumu ve memnuniyet
beklentileri 2017 ve 2019 yılı sonuçlarıyla
karşılaştırmalı olarak değerlendirildi. Bu yılki
rapor ayrıca Koronavirüs salgınının etkileri ile
gençlerin kuşak algısı ve aidiyetine yönelik ilave
sorular içerdi.
Rapordaki dikkat çekici bazı bulgular şöyle:

Ülkemizde gençlerin yaşam kalitesini geniş
bir çerçevede inceleyen Türkiye’de Gençlerin İyi
Olma Hali Araştırma Raporu’nun üçüncüsünün
sonuçlarını çevrimiçi bir toplantı ile kamuoyuna
açıkladık.
Habitat
Derneği
olarak
Infakto
RW
ortaklığında gerçekleştirdiğimiz ilki 2017 yılında
yayımlanan ve literatüre “Ev Genci” kavramını
kazandıran “Türkiye’de Gençlerin İyi Olma Hali
Raporu”nda, gençlerin kültürel alışkanlıklardan
girişimcilik eğilimlerine kadar 75 başlıkta
gençlerin yaşamdan memnuniyeti ve gelecekten
ne denli umutlu olduklarına yönelik veriler
toplandı. Araştırma için Türkiye’deki kentli genç
toplamı temsil eden 16 ilde, 18-30 yaş arası 1.230
genç ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi.
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“Gençler İçin Yaşamdan
Anahtarı İş Bulabilmek”

Memnuniyetin

Gençlerin
yaşamdan
memnuniyetlerinin
iﬆihdam ve çalışma durumları ile paralellik
göﬆerdiği; sosyal haklar ve özgürlükler gibi
konulardaki beklentilerinin hayatını kazanma
konusundaki kaygılarının gölgesinde kaldığı
dikkat çekti. Raporun bütününe baktığımızda,
gençlerin toplum içerisinde yer edinmek ve
kendisini gerçekleştirmek yolunda en başta bir
işe sahip olmak iﬆediklerini fark ediyoruz.
Raporda çalışan gençlerin yüzde 65’inin
hayatından memnun olduğunu belirtmesine
karşın bu oranın iş arayan gençlerde yüzde 47
seviyesinde kalıyor oluşu, iş sahibi olmak ve
memnuniyet arasında kurduğumuz bağlantıyı
doğrular nitelikte.

“Gençler İçin Yeterli İş Fırsatı Yaratılamıyor”

“Yeni Mezunlar İçin İﬆihdam Yaratılamıyor”

Gençlerin yüzde 73’ü “Herhangi bir nedenle iş
arasanız, kolaylıkla iş bulabilir misiniz?”
sorusuna “zor olur” yanıtını veriyor. Zorluğun en
önemli nedeni olarak ise şartları uygun bir iş
bulmak ya da işe girmek için referans bulmak
değil de iş olanaklarının olmadığını belirtiyorlar.
Gençler için yeterli iş fırsatı yaratılamamaktadır.
Bizim açımızdan bu verilerin en önemli çıktısı,
gençlerin girişimciliğe yönlendirilmesi ve
girişimciliği
bir
kariyer
alanı
olarak
benimsemelerini sağlamak için çok daha fazla
çalışmamız
gerektiğidir.
Girişimciliğin
deﬆeklenmesi ve teşviki yalnızca gençleri kendi
girişimlerini
kurmaları
anlamında
değil,
kurulacak olan girişimlerin sayısının artmasıyla
yaratılabilecek iﬆihdam fırsatları bakımından da
büyük önem arz ediyor. Ancak raporda gençlerin
girişimcilik özelindeki algıları bizlere hala kat
etmemiz gereken çok mesafe olduğunu
göﬆeriyor.

Çalışan gençlerin oranında bir azalma
gözlemlenmezken, iş arayan gençlerin oranı
2019’a göre 5 puan yükselerek yüzde 18’e
çıkmıştır. Bu tablonun ortaya çıkışının, mezun
olan öğrencilerin iş bulmak konusunda
yaşadıkları
sıkıntı
kaynaklı
olduğu
değerlendirilmektedir.

“Maddi Durumdan
Değer Bir Azalma Var”

Memnuniyette

Kayda

Maddi durumundan memnun olan gençlerin
oranı önceki araştırmalara göre büyük bir
azalmak göﬆererek 2017’deki yüzde 61
düzeyinden yüzde 47’ye düşmüştür.

“Gençler Hem Uzaktan Eğitime Hem De
Evden Çalışmaya Sıcak Bakmıyor”
Çalışan gençlerin yüzde 69’u işyerinden
çalışmayı tercih etmektedir. Esnek çalışma ve
uzaktan çalışma biçimlerini tercih ettiğini
söyleyenlerin oranı ise sırasıyla yüzde 23 ve
yüzde 4 olmuştur.
Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 66’sı ise
aldıkları eğitimden memnun olmadıklarını ifade
etmektedir. Gençlerin yüzde 73’ü yüz yüze
eğitimi uzaktan eğitimden daha faydalı
gördüğünü belirtmiştir. Bu tablonun ortaya
çıkışındaki en önemli unsur gençlerin uzun
karantina süreçleri sırasında evden çıkamıyor
ve
iş/okul
arkadaşları
ile
sosyalleşme
ihtiyaçlarını
gideremiyor
oluşundan
ileri
gelmektedir.
“Koronavirüs Salgınının Getirdiği Mali Yük”
Koronavirüs döneminde hane halkı geliri 3.000
TL ve altında olan gençlerin yaklaşık yarısı
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(yüzde 47) ödeyemediği kira, elektrik, su gibi
masraﬂarı olduğunu ifade etmiştir. Yine bu
dönemde toplam aylık hanehalkı geliri 3.000
TL ve altında olan gençlerin yaklaşık üçte biri
(yüzde 31) bankadan ya da tanıdıklardan borç
almıştır. Ayrıca 3.000 TL ve altı geliri olan
gençlerden Koronavirüs döneminde işini
kaybetmiş olanların oranı yüzde 26’dır.
“Gençler İçin Sosyal Hak ve Özgürlükler Mi
Yoksa Kariyer Mi Ön Planda?”
Başka bir ülkeye yerleşmeyi düşünen
gençlerin oranı 2019’da %25 iken bu çalışmada
%31’e yükselmiştir. Bu gençlere sebebi
sorulduğunda, birinci sırada yüzde 57 ile
yurtdışında
daha
iyi
iş
olanaklarının
bulunması olmuştur. Öte yandan, kişisel
özgürlük alanının yeterli olmayışından ötürü
başka bir ülkeye yerleşmek iﬆeyenlerin oranı
bir önceki rapora göre 4 puanlık azalma ile
yüzde 7,5 oranına gerilemiştir. Bu rakamlar,
gençlerin kimlikleri doğrultusunda toplum
içerisinde yer edinme ve var olabilme
kaygılarının
yerini
temel
ihtiyaçlarını
karşılama ve hayatlarını idame ettirebilmek
için bir iş bulma kaygısının gerisinde kaldığını
göﬆermektedir.
“Ev Gençleri Girişimciliği Kariyer Olarak
Görüyor mu?”
2017’de gençlerin yüzde 63’ü kendi işini
kurmak iﬆediğini belirtirken, 2019 ve 2020’de
bu oranın düştüğü ve çalışmaya katılan
gençlerin yarısının girişimci olmak iﬆediği
görülmektedir. Gençlerin girişimci olma
motivasyonlarındaki
düşüşün
sebepleri
arasında ekonomideki dalgalanmalar ve
ekonominin
kötü
gidişatının
yarattığı
güvensizlik
ortamının
risk
almayı
zorlaştırması göﬆerilebilir.
18-24 yaş grubu arasında yüzde 54 olan
girişimcilik eğilimi, 25-29 yaş grubunda
yüzde 44’e düşmektedir. 2019’da iş arayan
gençlerde kendi işlerini kurmak iﬆeyenlerin
oranı daha yüksek iken (yüzde 62), çalışanlar
için bu eğilim yüzde 54, öğrenciler için yüzde
50, ev gençleri içinse sadece yüzde 29
oranındaydı. 2020’de aynı soru yeniden
yöneltildiğinde iş arayanların yüzde 56’sının,
öğrencilerin yüzde 55’inin ve çalışanların
yüzde 54’ünün kendi işini kurmaya hevesli
olduğu görülmektedir. Ev gençleri için önceki
yıla göre bu eğilimde bir değişiklik söz konusu
olamazken, ev gençlerinin yalnızca yüzde 28’i
kendi işini kurmak iﬆediğini ifade etmiştir.
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Girişimciliğin özellikle genç bireylerde
gelişmesinin önündeki en büyük engellerden
birinin
“bağımlı
olma”
durumu
ile
ilişkilendirilebileceği değerlendirilmektedir. Ne
eğitimde ne de iﬆihdamda olan, iş gücüne
katılmayan ve iş aramayan “Ev Gençleri”nin
girişimci olma yönünde diğer gruplara nazaran
daha az bir motivasyon taşıması bu bağımlılık ile
açıklanabilir. Temel ihtiyaçlarını karşılamada bile
ev ahalisine bağlı olan bu gençlerin sermayeye
erişim yönünden bağımlı olmaları ve çekirdek ve
yakın akraba harici herhangi bir networkün
parçası olmayışları iş fikirlerini geliştirmelerinin
ve sermayeye erişmelerinin önünde büyük engel
teşkil etmektedir.
“Kurum İçi Girişimcilik Yükselişte”
Küresel ve Türkiye özelindeki ekonomik
konjonktürün bir yansıması olarak, kurum içi
girişimciliğin
giderek
yaygınlaştığı
görülmektedir. Raporda hali hazırda çalışan
bireylerin yüzde 56’sının kendi işini kurmak
iﬆediğini belirtiyor oluşu ve ayrıca bu rakamın
bir önceki rapora göre bu oranın yüzde 2 artış
göﬆermesi
çalışan
bireylerin
girişimcilik
motivasyonlarının
güçlenerek
artığını
göﬆermektedir. Bu durumun ortaya çıkışında,
çalışan bireyler yönünden en kritik konu belirli
bir gelire sahip olma ve sermaye yaratmak
konusunda yalnız olmayışlarıdır. Öte yandan bir
diğer önemli husus ise kurumların ve/veya
şirketlerin girişimcilik motivasyonu taşıyan
çalışanlarına yönelik teşvikleri ve sermaye
yönünden deﬆekleridir. Şirket ve çalışan
arasındaki “kazan kazan” ilişkisi kurum içi
girişimciliği körüklemektedir.
“Z Kuşağı Ebeveynleri ile Kıyaslandığında
Kendisini Daha Şanlı Mı Yoksa Daha Şansız Mı
Hissediyor?”
Araştırmaya katılan gençlere genel olarak
düşününce, ebeveynleriyle karşılaştırdıklarında
kendilerini daha mı şanslı yoksa daha mı şanssız
hissettikleri sorulmuştur. Buna göre gençlerin
yüzde 44’ü kendilerini ebeveynlerinden daha
şanslı hissederken, yüzde 26’sı daha şanssız
hissetmektedir. Yüzde 27’lik bir kesim ise şans
açısından kendisi ve ebeveynleri arasında bir
fark görmediğini belirtmiştir. 18-24 yaş
grubundaki
gençlerin
neredeyse
yarısı
kendilerini ebeveynlerine kıyasla daha şanslı
hissederken, bu oran 25-29 yaş grubunda yüzde
38’e düşmektedir. İki yaş grubu arasındaki temel
farkın 25-29 yaş arası grubun önemli bir
bölümünün eğitim hayatını tamamlamış ve
iﬆihdama katılmaya aday ya da çalışan
bireylerden oluşmasından ileri gelmektedir. Bu

grup içerisindeki bireylerin iş bulmak ve
çalıştıkları işten memnuniyetleri kendilerini
şanslı ya da şansız hissetmelerinde belirleyici
rol oynamaktadır.
“Z Kuşağı Cinsiyet Eşitliği ve Küresel Isınma
Gibi Konularda Kendinden Önceki Kuşaklara
Göre Daha Duyarlı”
Teknolojik gelişimin hiç olmadığı kadar hızlı
ve zirve yaptığı bir dönemin içine doğmalarına
ve büyük savaşlar ve yıkımlar görmemelerine
rağmen Z kuşağının yüzde 56’sının kendisini
ebeveynlerine göre şanslı hissetmiyor oluşunun
altında işsizlik, aldıkları eğitimden duydukları
memnuniyetsizlik ve tüm dünyayı ilgilendiren
iklim krizi gibi sorunlar yattığı söylenebilir.

“Gençlerin Gönüllüğe Bakışı”
“İyi Olma Hali” (Well-being) endeksi
yaklaşımlarının ele aldığı önemli alanlardan biri
de katılımdır. Benzeri araştırmalar genellikle
gençlerin yalnızca karar alma süreçlerine ve
siyasete katılımlarını ele alırken Türkiye’de
Gençlerin İyi Olma Hali araştırması, gençlerin
gönüllülük
süreçlerine
katılımlarını
da
derinlemesine incelemektedir.
“Herhangi bir ücret almadan gönüllü bir işte
veya bir sivil toplum kuruluşunda hiç çalıştınız
mı?” sorusu yöneltilen gençlerin sadece yüzde
6’sı gönüllü faaliyette bulunduğunu ifade
etmektedir.

Bir diğer önemli husus ise Z Kuşağı’nın insan
hakları, hayvan hakları, cinsiyet
ayrımcılığı
gibi konularda duyarlılığının diğer kuşaklara
göre daha ön planda olduğudur. Araştırmaya
katılan Z Kuşağı’na mensup bireylerin yüzde
52’si kendisini çevre kirliliği ve küresel ısınma
gibi konularda kendilerinden önceki kuşaklara
oranla daha duyarlı bulmaktadır. Ayrıca, yine
aynı toplamın içerisindeki yüzde 48’lik bir
kesim yoksulluk, cinsiyet ayrımı, dışlanma vb.
konularda kendi kuşağının önceki kuşaklara
göre daha duyarlığı olduğunu savunmaktadır.
“Z Kuşağı Yerel ve Küresel Sorunlara
Siyaset Üﬆü Bir Pencereden Bakıyor”
Araştırmaya katılan ve Z Kuşağı içindeki
bireylerin yüzde 39’u kendi kuşaklarının diğer
kuşaklara oranla siyaset ile daha fazla
ilgilendiğini belirtmektedir. Küresel ve yerel
sorunlara diğer kuşaklara nazaran daha fazla
duyarlılık göﬆeren ve önem yükleyen bu
kuşağın, küresel ve yerel sorunları ideolojik
yaklaşımlarla okumadıkları anlaşılmaktadır.
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Raporu Görüntülemek için

Sunumu Görüntülemek için

Tıklayın

Tıklayın

Türkiye’nin En
Başarılı Girişimcileri
Liderliğinde “GEN
Türkiye” Kuruldu
Girişimcilerin dünyaya entegre olmalarına
deﬆek olmak amacıyla, 178 ülkede faaliyet
göﬆeren Global Entrepreneurship Network
(GEN)’ün Türkiye ayağının kurulması için ilk
adımlar atıldı. Türkiye’deki girişimci sayısını ve
niteliğini artırmak misyonuyla yola çıkan GEN
Türkiye, köprü görevi üﬆlenerek girişimcileri
globale taşımayı amaçlıyor. Yönetim ve İcra
kurullarında,
Türkiye’nin
girişimcilik
konusunda önde gelen birçok isminin yer aldığı
ve Habitat Derneği olarak idari yönetimini
üﬆlendiğimiz GEN Türkiye, 178 ülkede faaliyet
göﬆeren Küresel Girişimcilik Ağı’nın (GEN –
Global Entrepreneurship Network) ülkemizdeki
ayağı olacak.
Habitat Derneği olarak parçası olduğumuz GEN
Türkiye
ile
Türkiye’deki
girişimcilik
ekosiﬆeminin güçlenmesi ve gelişimi için
küresel girişimcilik ekosiﬆemiyle arasında
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köprü olmasını hedeﬂiyoruz. Türkiye’nin
önceliklerine yönelik programlar geliştirmeyi
hedeﬂediğimiz bu yeni platformla, 178 ülkede
faaliyet
göﬆeren
GEN’in
gerçekleştirdiği
programları
da
Türk
girişimcileriyle
buluşturacağız. Girişimcilere mentor deﬆeğinin
yanı sıra melek yatırımcılarla bir araya gelme
fırsatları sunmayı planladığımız GEN Türkiye
çatısı altında 2021 yılı itibarıyla girişim
hızlandırma
programlarına,
network
etkinliklerine, hackathonlara ve eğitimlere
başlayacağız.
Farklı sektörlerden uzmanların bir araya
gelerek oluşturduğu bir platform olan GEN
Türkiye, girişimcilerin ilk adımlarından itibaren
ihtiyaç duydukları her türlü deﬆeğin adresi
olacak. Küresel girişim ekosiﬆemine ulaşılması
ve
etkileşime
geçilmesi
konusunda
girişimcilerimize imkanlar sağlanarak, Türk

girişimcilerinin
dünyayla
rekabet
gücü
artırılacak. Aynı zamanda, girişimcileri ve
girişimcilik alanında çalışan uzmanları tek bir
çatı altında bir araya getirerek, Türkiye’deki
girişimcilik
ekosiﬆeminin
güçlenmesi
sağlanmış olacak.
Türkiye’deki
ve
küresel
girişimcilik
ekosiﬆemleri arasında köprü olmayı amaçlayan
GEN Türkiye’nin Yönetim Kurulu’nda, Yönetim
Kurulu Başkanı olarak Nevzat Aydın, Başkan
Yardımcıları olarak da Hande Çilingir, Sezai
Hazır, Gülden Yılmaz ve Göktekin Dinçerler yer
alıyor. 18 Aralık 2020 tarihinde düzenlenen GEN
Türkiye’nin lansmanı; GEN Yönetim Kurulu
üyesi Ali Sabancı, Emine Erdem, Orhan Turan ve
Endeavor Türkiye Başkanı Emre Kurttepeli gibi
Türkiye’deki girişimcilik ekosiﬆeminin öne
çıkmış birçok isminin değerlendirmeleriyle
katkıda bulunduğu
webinar serisi ile
gerçekleşti.
GEN Türkiye’nin dijital lansmanı, GEN YK
Başkanı Jeff Hoffman ve GEN Türkiye YK
Başkanı Nevzat Aydın’ın açılış konuşmalarıyla
başladı. Keynote konuşmasını GEN Türkiye İcra
Kurulu Üyesi ve Earlybird VC Kurucu Ortağı olan
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Cem Sertoğlu’nun yaptığı lansmanda, dört
oturumdan
oluşan
webinar
serisiyle,
Türkiye’nin girişimcilik ekosiﬆemi farklı
açılardan ele alınıp değerlendirildi. Ayrıca
webinar serisinde pandemi sonrası girişimcilik
ekosiﬆemindeki fırsatlar, ekosiﬆemi geliştirme
yöntemleri,
sivil
toplumun
girişimcilik
mekanizmalarındaki katkısı ve rolü ele alındı.

İzlemek için
Tıklayın

Doğanın İçinde
İnovatif Bir Deneyim
Alanı Olarak
Tasarlanan
Kampinova
Kuruluyor!
Doğanın
enerjisini
merkezine
alarak
misafirlerine inovatif bir deneyim alanı sunmayı
amaçlayan Kampinova için hazırlıklara başladık.
Kampinova ile dijital göçebelere, uzaktan
çalışanlara, öğrencilere, girişimcilere ve etkinlik
gerçekleştirmek iﬆeyen geniş bir hedef kitleye,
farklı bir deneyim alanı sunmayı hedeﬂiyoruz.
Kuşadası Belediyesi’nin iş birliğiyle “Öğren,
Eğlen, Yenilen” sloganı ile hayata geçirdiğimiz
Kampinova’da eğitim, atölye, konaklama, çadır,
spor, dinlenme ve ortak çalışma alanları yer
alacak.
Uzaktan çalışmanın yaygınlaştığı dönemde,
dijital dönüşümü odağımıza alarak, uluslararası
trendleri ve ihtiyaçları da göz önünde
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bulundurarak tasarladığımız Kampinova’da,
mekândan ve zamandan bağımsız olarak
çalışan, sürekli seyahat halindeki dijital
göçebelere, uzaktan çalışanlara, öğrencilere ve
daha birçok kişiye doğanın içinde, çeşitli
uluslararası programlara da dâhil olabilecekleri
networklerle yeni bir yaşam alanı sunmayı
amaçlıyoruz. Dünyanın içinde bulunduğu bu
dijital göçebelikten ilham alarak tasarladığımız
Kampinova
ile
üzerinde
betonarme
yapılaşmanın olmayacağı, Y ve Z kuşağının
beklentileri doğrultusunda yeni bir turizm
anlayışıyla şekillenerek, eğitim, etkinlik ve
paylaşım
odaklı
projelerle
kenti
dijital
göçmenlerle buluşturmayı hedeﬂiyoruz.

Türkiye’de turizmin önemli ilçelerinden biri
olan
Kuşadası’nda
hayata
geçireceğimiz
Kampinova’nın iş birliği protokolü, Habitat
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ve
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel
tarafından, 21 Aralık 2020 tarihinde imzalandı.
Kampinova’nın içerisinde çeşitli eğitim ve atölye
alanları, konser sahnesi, amfi tiyatro, spor ve
dinlenme alanlarının yanı sıra konaklama için
çadır alanları ve bungalovlar da yer alacak.
Kampinova’ya dahil olan katılımcılar; gönüllü
tamircilerin ve aktiviﬆlerin bir araya geldiği,
geri dönüşüm ve döngüsel ekonomi alanlarında
farkındalık
oturumları
ile
atölyelerin
gerçekleştirildiği Fix Feﬆ, dijital alanda çeşitli
oturum, etkinlik ve atölyelerin düzenlendiği

“17 Ekim Dünya
Yoksullukla
Mücadele Günü”nde
FİNFEST’te
Bir Araya Geldik
Günümüzde küresel bir sorun haline gelen
yoksulluk genellikle az gelişmiş ülkelerde
görülse de gelişmiş pek çok ülkede de temel
sorunlardan biri. En temel anlamıyla yoksulluk
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Dijital Şenlik, paylaşım kültürünü artırmak ve
tüketim
çılgınlığını
engellemek
amacıyla
düzenlenen Change Feﬆ, girişimcilik alanında
konuşmaların yapıldığı Present Up ve finans
sektörünü bir araya getiren Finfeﬆ gibi çeşitli
feﬆivallere katılma fırsatı yakalayacak. Ayrıca
girişimcilik
serüvenine
yeni
başlayan
girişimciler ile tecrübeli girişimcilerin bir araya
gelerek vaka çalışmaları gerçekleştirecekleri
bir koçluk süreci olan Start-up Studio ile
girişimcilerin, serbeﬆ ve uzaktan çalışanların
işlerini geliştirerek farklı kişilerle bağlantı
kurabileceği Business Maﬆermind Programları
gibi farklı eğitimlere de katılabilecekler.
Kampinova’ya dahil olan katılımcılar, Habitat
Derneği’nin iş birliği içerisinde olduğu çeşitli
uluslararası
programlardan
ve
ağlardan
yararlanabilecekler.

‘’insanların gıda, barınma ve giyinme gibi
günlük temel ihtiyaçlarının tamamını veya
büyük bir kısmını karşılayacak yeterli gelire
sahip
olamama
durumu’’
şeklinde
tanımlanmaktadır. Bu tanımın sınırları, ülkelerin
gelişmişlik düzeyleri ve yaşam ﬆandartlarına
göre değişebilir. Birçok çalışmada da belirtildiği
gibi bahsedilen bu sınırlar; iﬆihdamdan
barınmaya, sağlık hizmetlerinden eğitime ve
hatta
sosyal
hayatın
gerekliliklerinden
faydalanamama olabilir. Dünyada aşırı yoksulluk
içinde yaşayan insanların sayısı 1990 ve 2015
yılları arasında 1,9 milyardan 836 milyona
düşerek azalmış olsa da, hâlâ çok sayıda insan
en temel insani gereksinimlerini karşılamakta
zorlanıyor. Fakat içinde bulunduğumuz “küresel
salgın” sadece bir sağlık krizi olmaktan çıkarak,

salgından
önce
yoksullukla
mücadele
kapsamında kaydedilen ilerlemeleri de büyük
ölçüde tehlikeye atmış durumda.
1990 yılından günümüze, dünyada eğitim,
sağlık ve yaşam ﬆandartlarının baz alındığı
‘’İnsani
Gelişme
Raporları’’
hazırlanıyor.
Türkiye’nin de 189 ülke arasında 59. sırada yer
aldığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
(UNDP) tarafından 2019’da yayımlanan İnsani
Gelişme Raporu’na göre dünya genelinde pek
çok insan aşırı yoksulluktan kurtulmuştu. Fakat
salgın sonrasında UNDP’nin hazırladığı “2020
Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi”ne göre bu yıla
kadar çok boyutlu yoksulluğun ortadan
kaldırılması yolunda kaydedilen ilerlemelerin
gelişmiş pek çok ülke için yeniden tehlikeye
girdiği göﬆeriyor. Küresel Çok Boyutlu
Yoksulluk Endeksi’ne baktığımızda, 1,3 milyar
insanın %80’inden fazlası, sağlık, eğitim ve
yaşam ﬆandartlarını ölçen 10 göﬆergenin en az
beşinde yokluk çekiyor. Dünyada 1,3 milyar
yoksul insanın yarısı, 18 yaşından küçük
olmakla beraber 107 milyonu ise 60 ve üzeri
yaşta. Elde edilen bu veriler, çok boyutlu
yoksulluğun getirdiği yükün orantısız biçimde
çocukların üzerine bindiğini göﬆeriyor. Salgın
sonrası bu sayıların artması ve yaşanan
yoksulluğun giderek derinleşmesi bekleniyor.
Araştırmalar,
yoksullukla
mücadele
kapsamında
gençler
ile
çocukların
sosyoekonomik
açıdan
güçlendirilmesi
gerektiği ve bu krizin üﬆesinden gelmek için
ekonomi
politikalarının
iyileştirilmesinden
ziyade çok boyutlu çalışmaların yapılması
gerektiğini göﬆermektedir.. Habitat Derneği
olarak bu zamana kadar hayata geçirdiğimiz
tüm çalışmalarda, sürdürülebilir kalkınmayı
hedeﬂemekteyiz. Bu çalışmalar kapsamında
bireyleri
sağlıklı
bir
finansal
gelecek
oluşturabilmeleri konusunda bilinçlendirerek,
sürdürülebilir
kalkınmaya
katkıda
bulunmalarını sağlamak amacıyla; Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Visa
Türkiye ortaklığı, 30 üye banka ve E-para
kuruluşunun
deﬆeğiyle
‘’Paramı
Yönetebiliyorum Projesi’’ni yürütmekteyiz. 11
yıldır devam eden ve birçok ülkede iyi uygulama
örneği
olarak
göﬆerilen
“Paramı
Yönetebiliyorum Projesi”, Türkiye’de finansal
okuryazarlık oranını artırmayı amaçlayan en
önemli ve uzun soluklu projelerden biri.
22 Aralık 1992 tarihinde Birleşmiş Milletler
tarafından küresel yoksulluğa farkındalık
kazandırmak amacıyla ‘’17 Ekim Dünya
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Yoksullukla Mücadele Günü’’ kabul edildi. Biz de
Habitat Derneği olarak, Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları’nın en başında yer alan bu konuya dikkat
çekmek ve yoksullukla mücadelede neler
yapılabileceğini konuşmak amacıyla, “Dünya
Yoksullukla
Mücadele
Günü”nde,
FİNFEST’i
(Finansal Okuryazarlık Feﬆivali) düzenledik.
“Paramı Yönetebiliyorum Projesi” kapsamında ilkini
düzenlediğimiz FİNFEST, 17 Ekim 2020 tarihinde
online olarak gerçekleşti. Yoksullukla mücadele
konusunda sektörel ve ulusal bakış açıları ile
çözüm önerilerini konuşmak için bir araya
geldiğimiz etkinlik; Finansal Bilinç Programı
Direktörü Hande Yavaşça’nın moderasyonunda
gerçekleşti. Program Habitat Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı Sezai Hazır ve UNDP Özel Sektör
Programı Yöneticisi Hansın Doğan’ın da katıldığı
“Yoksullukla Mücadelede Sektörel Bakış” oturumu
ile başladı. “Paramı Yönetebiliyorum Projesi”
kapsamında süreç içerisinde yapılan çalışmalar ve
bu çalışmaların Sürdürülebilir Kalkınma

Amaçları’na olan etkisi konuşuldu. Hansın Doğan
konuşmasında,
Sürdürülebilir
Kalkınma
Amaçları’nın gerçekleşmesi için kamu, özel
sektör ve sivil toplum alanında çalışan
kurumların
birlikte
hareket
etmeleri
gerektiğine değindi. Dernek Başkanımız Sezai
Hazır konuşmasında, yoksullukla mücadelenin

sadece ekonomik büyüme ve ekonomik refah
düzeyinin
artması
olarak
algılanmaması
gerektiğini, aynı zamanda demokratikleşme
yönünün de olduğunu belirtti. Habitat Derneği
olarak bütün çalışmalarında sürdürülebilir
kalkınmaya deﬆek olmayı amaçladıklarını
vurgulayan Hazır, bu amaçların gerçekleşmesi
için sivil toplumun güçlendirilmesi gerektiğini
dile getirdi.
“Dünyada Yoksullukla Mücadele Yaklaşımları”
oturumunda ise Finansal Bilinç Programı Proje
Yöneticisi Fatih Görünü’nün konuğu, AFLATOUN
Avrupa ve Orta Asya Program Yöneticisi Tetiana
van
Waveren-Valkova,
pandemi
öncesi
ekonomik olarak zorluk yaşayan ailelerde 700
milyon çocuğun olduğunu, sayının pandemi
sonrası artacağını ve bu nedenle yoksullukla
mücadelede
gençler
ile
çocukların
sosyoekonomik
olarak
güçlendirilmesi
gerektiğine değindi. Etkinlik, Finansal Bilinç
Programı Operasyon Koordinatörü Uğurcan
Top’un moderasyonunda gerçekleşen

“Amaç:1–Atık:0” oturumu ile devam etti. Oyuncu
ve aynı zamanda TRT Belgesel Sıfır Atık
Programı sunucusu Doğan Akdoğan’ın konuk
olduğu oturumda, önceden bir kavram olan
ancak sonrasında bir felsefeye dönüşen “Sıfır
Atık” felsefesinden ve israf konusundan
bahsedildi. İsrafı önlemek için, bireysel olarak
neler
yapılabileceği
konuları
konuşuldu.
Sonrasında “Yoksullukla Mücadelede Eğitim
Yaklaşımları”
oturumuna
Öğretmen
Akademisi’nden uzman eğitimciler Dinçer
Demir ve Engin Güven konuk oldu. Pandemi
döneminde
eğitime
erişim
olanaklarının
yeniden konuşulmaya başlandığını belirten
Güven,
yoksullukla
mücadelede
eğitim
konusunun en önemli faktörlerden biri
olduğunu dile getirdi. Dinçer Demir ise
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yoksullukla mücadelede bütüncül bir yaklaşım
olması gerektiğini belirtti. FİNFEST, “Gıda İsrafı
ve Döngüsel Ekonomi” oturumu ile devam etti.
Finansal
Bilinç
Programı
Operasyon
Koordinatörü
Hasan
Basri
Cihan’ın
moderasyonunda
gerçekleşen
oturumun
konukları Yemek Mucidi ve Yazar Refika Birgül
ile Döngüsel Ekonomi Kooperatifi Kurucu Ortağı
Berna Kırcı Aşıroğlu’ydu. Bu oturumda gıda
israfının boyutları, döngüsel ekonomi kavramı
ve bu konuda alınabilecek önlemler konuşuldu.
Finansal
Okuryazarlık
Feﬆivali’nin
“Kriz
Dönemi Uyum Süreci” adlı son oturumunda ise
Finansal Bilinç Programı Eğitim Koordinatörü
Elif Göknur Bal’ın konuğu Trapez Danışmanlık
Kurucusu Eğitmen Şebnem Tezcan ile kriz
dönemleri hakkında konuşuldu. Farkındalığın
arttığı bir dönemden geçtiğimizi söyleyen
Şebnem Tezcan, bu zorlu süreci bir arada ve
dayanışma içerisinde kalarak atlatabileceğimizi
dile getirdi. Pandemi şartlarından dolayı online
olarak düzenlediğimiz etkinliğe toplam 66.000
kişi katılım göﬆerdi. 6 Şubat’ta tasarruf temalı
FİNFEST
etkinliğinin
ikincisini
gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

İzlemek için
Tıklayın

Dinlemek için
Tıklayın

Türkiye’deki
Mülteci Girişimciler
“İMECE Circle”da Bir
Araya Geldi

Türkiye’de bugün 3 milyonun üzerinde
Suriyeli ve 300 bin kadar da farklı milletlerden
mülteci yaşamakta. Bu sayının üçte biri
çalışabilir
durumda.
Türkiye’de
yaşayan
mültecilere çalışma hakkının tanınması ile
Suriyeli mültecilerin kurduğu şirket sayısında
da önemli bir artış kaydedildi. 2017 ve 2018’de
Türkiye’de kurulan yabancı şirketlerin büyük
çoğunluğu Suriyeli girişimcilere ait. Ticaret
Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 26
Şubat 2019 tarihi itibarıyla en az bir ortağı
Suriye uyruklu olan şirket sayısı 15 bin 159’a
ulaştı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliği (UNHCR)’nin verdiği bilgilere göre,
2018 yılının sonunda Suriyeli girişimcilerin
Türkiye’deki girişimcilik sermayesi 400 milyon
doları buldu. Tüm bu veriler birlikte
değerlendirildiğinde
Suriyeli
girişimcilerin
Türkiye
ekonomisinin
büyümesinde
ve
kalkınmasında önemli bir yeri bulunmaktadır.
Habitat Derneği olarak, 2016 yılında geçici
koruma kapsamındaki Suriyelilere çalışma izni
verilmesiyle
birlikte,
mültecilerin
geçim
kaynaklarına olan erişimlerinin artması için
girişimcilik ve iﬆihdam konularında çalışmaya
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başladık.
Özellikle
girişimcilik
alanında
verdiğimiz eğitimler ve girişimcilik kampları,
networking aktiviteleri, yatırımcı buluşmaları
adı altında düzenlediğimiz etkinliklerle birçok iş
fikri olan ve girişimci olmak iﬆeyen mülteciye
deﬆek olduk. Bu kapsamda bu zamana kadar
9.205 girişimci verilen eğitimlere katıldı, 146 iş
fikrine hibe deﬆeği sağlandı ve 64 şirket
kurulumu gerçekleştirildi.
2016 yılında UNHCR ile birlikte hayata
geçirdiğimiz İMECE Projesi, Suriyeli mültecilerin
becerilerini
geliştirerek
onlara
iﬆihdam
sağlamayı ve iş fikirlerini hayata geçirmelerine
deﬆek
olmayı
amaçlamaktadır.
Proje
kapsamında
gerçekleştirilen
iﬆihdam
ve
girişimcilik faaliyetleriyle mültecilerin ve ev
sahibi
toplumun
sosyal
uyumu
da
deﬆeklenmektedir.
Ayrıca
İMECE
Projesi
kapsamında Türkiye’deki mülteci girişimciler
için geniş bir network olmasını hedeﬂediğimiz

“İMECE Circle”ı kurduk. İMECE Circle, mülteci
girişimcileri, freelancer çalışanları, eğitmenleri,
mentorları bir araya getiren bir topluluktur. Bu
komünite ile üyeler farklı eğitim ve mentorluk
süreçlerine katılmakta ve network ve iş
birliklerini artırarak işlerini geliştirebilmekteler.
Bir diğer yandan komünitenin farklı profillerden
oluşması karşılıklı ihtiyaçların tespit edilerek
birbirlerine yardımcı olunmasını sağlamakta.
İMECE Circle’a dahil olan network üyeleri,
ilerleyen süreçte aralarında bilgi, deneyim,
beceri ve hizmet alışverişi yaparken, aynı
zamanda çeşitli sektör liderleri ile bir araya
gelerek kendi işlerini de geliştirme fırsatı
yakalayacaklar.

İMECE Girişimcilik
Kampı’nda Jüri
Tarafından Seçilen İş
Fikirleri Hibe
Mekanizmaları ile
Buluşuyor
Birleşmiş
Milletler
Mülteciler
Yüksek
Komiserliği (UNHCR) ile 2016 yılında hayata
geçirdiğimiz İMECE Projesi, Suriyeli mültecilerin
becerilerini geliştirerek, iﬆihdamı artırmayı ve
iş fikirlerini hayata geçirmelerini sağlamayı
amaçlamaktadır. Proje kapsamında
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gerçekleştirilen
iﬆihdam
ve
girişimcilik
faaliyetleri ile mültecilerin ve ev sahibi toplumun
sosyal uyumu da deﬆeklenmektedir.
2016 yılından bu yana düzenlenen eğitim ve
etkinlikler ile toplam 9.209 katılımcıya ulaştık.
Bu süreçte 1.400 kişiye çalışma izni sağlayarak
iﬆihdama katılmalarına deﬆek verdik, 145
girişimci adayına iş fikirlerini geliştirebilmeleri
için hibe deﬆek programı sağlayarak toplamda
64 iş kurulumunun gerçekleştirilmesine katkıda
bulunduk.
Bu yıl pandemi nedeniyle 12 - 13 Aralık 2020
tarihleri arasında, online olarak düzenlediğimiz
“Girişimcilik Kampı”nda, iş fikrine sahip 30
girişimci adayı bir araya geldi. Kampın ilk

gününde girişimci adaylarına alanında uzman
eğitmenler tarafından İş Modeli Kanvası
Oluşturma, Müşteri Profili Oluşturma, Değer
Önerisi
Tasarımı
ve
Yatırımcı
Sunumu
Hazırlama başlıklı eğitimler verildi. Bu eğitimler
sayesinde, iş modellerini geliştiren girişimci
adayları, eğitmen ve mentorların deﬆeğiyle
yatırımcı sunumlarını hazırladılar. İkinci gün
çevrim içi ortamda odalara ayrılan katılımcılar,
mentorlar ile bir araya gelerek yatırımcı
sunumlarının üzerinde birlikte çalıştılar. Daha
sonra katılımcılar, UNCHR Geçim Kaynakları ve
Ekonomik
İçerme
Programları’ndan
Cem
Uluyüce ve Erdinç Kalıntaş, Habitat Derneği
Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Metin, Habitat
Derneği
Sosyoekonomik
Uyum
Programı
Direktörü Elif Bilge Erdölek, imece Platformu
Direktörü Muﬆafa Özer ve Eğitmen – Girişimci

"Çanakkale İﬆasyon"
Facebook, TOBB,
Habitat Derneği,
Çanakkale Ticaret
Borsası ve Çanakkale
Teknopark İş
Birliğiyle Açılıyor
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Gülşah Seyhan, İMECE Projesi Girişimcisi Amr
Ajlouni ve Yaman Halawi’den oluşan jüri
karşısına
çıkarak
yatırımcı
sunumlarını
gerçekleştirdiler.
İş fikirleri arasında, girişimci adayları ve
öğrencilerin fikirlerini geliştirebilmeleri ve
prototip
oluşturabilmeleri
için
maker
laboratuvarı, farklı oyunların olduğu mobil oyun
aplikasyonu, güvenlik ve kontrol için akıllı ev
siﬆemleri, Suriye ve Türk yemeklerinin yapıldığı
ve sağlıklı gıdaların üretildiği reﬆoran, online
mağaza
üzerinden
aksesuar
satışı
ve
Suriyelilere
yönelik
gıda
malzemeleri
ürünlerinin satıldığı online mağaza gibi birçok
fikir yer aldı. Yatırımcı sunumlarının ardından,
seçilen iş fikirleri hibe mekanizmalarına
yönlendirildi.

Habitat Derneği olarak geçtiğimiz yıl
İﬆanbul’da, Facebook ve TOBB ortaklığında
açtığımız ve daha sonra Milletlerarası Ticaret
Odası’nın (ICC) da dahil olduğu topluluk
merkezimiz
Facebook
İﬆasyon’un
uydu
merkezlerinden birinin Çanakkale’de açılması
için hazırlıklara başladık.
11
Kasım
2020
tarihinde,
Çanakkale
Teknopark’ta gerçekleşen imza töreni ile bir
protokol imzaladık. İﬆanbul’da yer alan Facebook
İﬆasyon’dan sonra buranın da girişimcilik
ekosiﬆeminin bir parçası olmasını ve

dijitalleşmeye odaklanan birçok eğitim ve
etkinliğe ev sahipliği yapmasını amaçlıyoruz.
İﬆanbul’da yer alan Facebook İﬆasyon’dan sonra
Samsun, Denizli, Kırklareli, Adana, Mersin, Van,
Trabzon, Bursa, İzmir ve Ankara’da protokolleri
imzalanan ve Facebook’un Türkiye’deki en
büyük yatırımlarından biri olarak görülen
topluluk
merkezlerinin
sonuncusu
olan
Çanakkale İﬆasyon; Türkiye’deki insanları,
toplulukları ve işletmeleri bir araya getirerek,
ülke ekonomisinin dijitalleşmesine katkıda
bulunmak için bir dizi eğitim, program ve atölye
çalışmalarına ev sahipliği yapacak.

İﬆanbul Blockchain
Okulu Projesi
Kapsamında
Düzenlenen
Blockchain Zirvesi
Gerçekleşti
Blockchain teknolojisini günümüzde daha çok
kripto para olarak bilinen Bitcoin adıyla
duyuyoruz. Fakat blockchain teknolojisi, kripto
paranın çok ötesinde, şifrelenmiş işlem takibi
sağlayan; açık, özgür, erişilebilir ve dağıtık bir
veri tabanıdır. Her bir bilginin bloklar halinde,
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Çanakkale İﬆasyon ile farklı sosyal gruplara
ve topluluklara, bir araya gelebilecekleri,
birbirleriyle
fikir
paylaşımında
bulunabilecekleri ve birlikte çalışabilecekleri
fiziksel bir alan sunmayı aynı zamanda da
şehirdeki
işletmelerin
küresel
pazarlara
ulaşmaları ve iş arayışında olan bireylere de iş
bulmaları için deﬆek olmayı hedeﬂemekteyiz.

gelişmiş şifreleme algoritmalarıyla birbirine
bağlanarak kaydedildiği bu dağıtık veri tabanı,
bizlere bir merkeze bağlı olmaksızın işlem
yapabilme imkânı sağlıyor. Böylece işlemler
doğrudan alıcı ile satıcı arasında güvenli bir
şekilde
gerçekleşiyor.
Bilişimin
seyrini
değiştiren bir yapıya sahip olan ve aynı zamanda
geleceğin dönüştürücü teknolojilerinden biri
olarak
görülen
blockchain
teknolojisinin,
teknoloji ve bilişim kaynaklarını güçlendirmesi
ve bu yeni teknolojik altyapının hızlı
adaptasyonuna yardımcı olması bekleniyor.
Habitat Derneği olarak, Türkiye Sermaye
Piyasaları Birliği (TSPB) ortaklığında, İﬆanbul
Kalkınma Ajansı’nın Yenilikçi ve Yaratıcı İﬆanbul
Mali Deﬆek Programı kapsamında deﬆeklediği

İﬆanbul Blockchain Okulu Projesi’ni 2019 yılında
hayata geçirmiştik. Bu Proje ile amacımız, başta
İﬆanbul olmak üzere Türkiye’de bilişim
sektörünün ve katma değeri yüksek blockchain
temelli teknoloji pazarının büyümesine katkı
sağlamak.
İﬆanbul
Blockchain
Okulu
Projesi
kapsamında
düzenlediğimiz
“Blockchain
Zirvesi” 23 Ekim 2020 tarihinde pandemi
şartlarından dolayı online olarak düzenlendi.
Zirve’de, blockchain alanında yapılan teknolojik
gelişmeler,
dezenformasyonla
mücadelede
gazetecilik alanında geliştirilen blockhain
uygulamaları, dünyada hükümet ve merkez
bankalarının blockchaine yaklaşım politikaları
ve blockchain token konuları konuşuldu. Aynı
zamanda “Blockchain Hızlandırma Programı”nın
Demoday etkinliği gerçekleşti.

verdikleri deﬆek ile gençlerin önünü açma ve
onlara yeni yetkinlikler kazandırma konusunda
Habitat Derneği’nin çalışmalarının, onları mutlu
ettiğini dile getirdi.
Blockchain Zirvesi, Habitat Derneği Proje
Yöneticisi Ece Vural’ın moderasyonunda ve
Södertörn University Medya Teknolojileri ve
Gazetecilik Bölümü’nden Doç. Dr. Walid
Al-Saqaf’ın
konuk
olduğu
”Blockchain
Dezenformasyonla Mücadelede Yardımcı olabilir
mi?” oturumu ile devam etti. ‘'Blockchain’e
baktığımda içinde birden fazla boyutu olduğunu
ve ana boyutlarından birinin ise değişmezlik
olduğunu görüyorum.’’ diye konuşan Walid
Al-Saqaf, blockchain tabanında saklanan bir

Zirve, Habitat Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Sezai Hazır ile Türkiye Sermaye
Piyasaları Birliği Genel Sekreteri İlkay Arıkan’ın
açılış konuşmaları ile başladı. Sanayi 4.0 ile
gelişen başta yapay zekâ ve nesnelerin internet
alanındaki teknolojilerin mevcut sosyoekonomik
yapıyı da değiştirmeye zorladığını söyleyen
Dernek Başkanımız Sezai Hazır, geleceğin
yetkinliklerini göz önünde bulundurarak bu
alanda
uzmanları
nasıl
yetiştirebiliriz
düşüncesiyle yola çıktıklarını anlattı.
bilgiyi değiştirmenin mümkün olmadığını, bu
nedenle blockchain teknolojisininin gazetecilik
alanında kullanılmasının çok önemli olduğunu
söyledi.
Walid
Al-Saqaf
ayrıca
dezenformasyonla
mücadelede
gazetecilik
alanında
geliştirilen
blockhain
uygulamalarından ve bu konuda geliştirdiği
projesinden de bahsetti.

Türkiye’nin 200’ü aşkın finans kuruluşunun
üye
olduğu,
temel
amaçlarının
finansal
okuryazarlığı artırmak olduğunu belirten TSPB
Genel Sekreteri İlkay Arıkan, her bir üyemiz
kendi alanlarında ve bünyelerinde geliştirmeye
çalıştıkları teknolojik yenilikler ile yeni dünyaya
adapte olmaya çalıştığını söyledi. Geleceğin
finans kuruluşlarının parayı yönetmekten çok
teknolojiyi
yöneten
şirketler
olacağını
vurgulayan Arıkan, İﬆanbul Blockchain Okulu’na
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Bir diğer konuk ise Cenevre Internet
Platformu’nda
Digital
Watch
Observatory
bünyesinde editör ve aynı zamanda Sırbiﬆan
Bitcoin Derneği Başkan Yardımcısı Arvin
Kamberi oldu. Arvin Kamberi, dünyada hükümet
ve merkez bankalarının blockchaine yaklaşım
politikaları ve uygulamalarından bahsetti.
Ayrıca blockchain teknolojisinin geleceği de
konuşuldu. Zirve, İﬆanbul Blockchain Women’ın
kurucu üyeleri Ebru Güven ve Başak Burcu
Yiğit, MenaPAY’dan Çağla Gül Şenkardeş,
TAGES’ten Leyla Arsan ile CryptoIndexSeries’ten
Gökçe Philips’in konuk olduğu “Tokenizasyon”
oturumu ile devam etti. Bu oturumda
“blockchain
token”
hakkında
konuşuldu.
Ardından BAU BlockchainIST Center Direktörü
Bora Erdamar, Blockchain Araştırmacısı, Yazar
Turan Sert ve Solak Partners Yönetici Ortağı

Elçin Karatay’ın katılımıyla gerçekleşen
“Dünyada
Blockchain”
oturumunda
ise
blockchain
teknolojisi
alanındaki
yeni
gelişmelerden bahsedildi.
Oturumların ardından birbirinden başarılı
takımların yer aldığı, Türkiye’nin ilk online
“Blockchain
Hızlandırma
Programı”nın
kazananı açıklandı. 8 haftalık eğitim ve
mentorluk
deﬆeğinin
sonunda
yapılan
sunumlarda kazanan takım Car4Future ekibi
oldu.
Habitat Derneği olarak, iklim krizini göz
önünde bulundurarak ve pandeminin de
başlamasıyla birlikte, bütün sertifikalarımızı
blockchain teknolojisi ile vermeye başladık. Bu
sayede 4 bin ağacın kesilmesine engel olduk.
Önümüzdeki dönem blockchain alanında
oluşturduğumuz
müfredatı
topluluk
merkezlerimizde de vererek bu eğitimleri
yayınlaştırmayı amaçlıyoruz.

İzlemek için
Tıklayın

#habitatheryerde
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Cahit Arf
İsmail Metin
Habitat Derneği Genel Sekreter Yardımcısı

İnsan Düşünebilir
mi?
Son yılların baş döndürücü hızlı teknolojik
gelişmelerinden bir tanesi yapay zekâ.
Yapay zekânın gelişim ve ilerleme sürecinde
toplum ikiye ayrılmış durumda. Bundan endişe
duyanlar ve bu durumdan umutlu olanlar.
Bugün
satranç
şampiyonlarını
yenen
bilgisayarlar, bilgi yarışmalarına katılabiliyorlar,
kapıları
açabiliyorlar
ve
hatta
müzik
yapabiliyorlar.
Peki yapay zekâ çağında bizi nasıl bir gelecek
bekliyor?
Bilim dünyasını ve insanlık tarihini değiştiren
önemli insanlardan bir tanesi olan İngiliz
Matematikçi Alan Turing, bundan 60 yıl önce
yayımladığı bir makalesinde bir soru ile bu
konuya değinmiş. “Makineler düşünebilir mi?”
Hayatını çok genç denecek bir yaşta
sonlandıran Alan Turing, intiharından önce
günümüzde hâlâ “Turing Teﬆi” olarak kullanılan,
bilgisayarların
düşünüp
düşünmeyeceğini
belirleyen bir teﬆ siﬆemi geliştirdi. Geliştirdiği
bu teﬆte kontrol grupları çeşitli soruları
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yöneltiyor, karşı tarafta ise bir gerçek insan bir
de
bilgisayar
bulunuyor.
Beş
dakikalık
soru-cevap
yazışmasının
ardından
eğer
insanların yüzde 30’u karşısındaki bilgisayarı
insan ile karıştırırsa Alan Turing’e göre o
bilgisayarın artık düşündüğü kabul edilebiliyor.
Turing,
İngiltere’de
bu
çalışmalarını
yürütürken aynı dönemde 1950’lilerin ortasında
ülkemizde de Ord. Prof. Dr. Cahit Arf benzer
çalışmalarla ilgili bir konferans veriyor. Cahit
Arf’i hepimiz belki 10 TL’nin arkasındaki resmi
ile bir de matematikteki “Arf Teoremi” ile
biliyoruz. Lakin yapay zekâ üzerine de
çalışmalarda bulunmuş.

Scarlett Johansson’ın seslendirdiği “Her
(Aşk)” filminde yapay zekâ olan bilgisayar ile bir
insanın aşkı dramatik olarak işlenmişti. Gelişmiş
işletim siﬆemleri ile aşk yaşama noktasına gelen
insanlar filmin temel noktasıydı.
Günümüze kadar gerek Alan Turing’in yaptığı
çalışmalar, Cahit Arf’in dile getirdiği konular ve
bilim kurgulara baktığımızda insanın içindeki
boşluğun ve keşif arzusunun makinelere bir
nevi can verdiği söylenebilir. Bir taraftan bilim,
insan zekâsı ve beyne dair birçok araştırma
yaparken
öğrendiklerini
yapay
zekâya
aktarmaya çalışırken, diğer taraftan yalnızlaşan
insan makinelerde yaşama dair anlamlar
aramaya çalışıyor.
Belki de kim bilir, Ray Kurzweil’in bahsettiği
teknolojik tekilliğe doğru ilerlerken 1950’lerde
“Makineler düşünebilir mi?” diye sorarken
2030’larda “İnsan düşünebilir mi?” sorusuna
cevap arayacağız.

Alan Turing

1959
yılında
Erzurum’da
bir
halk
konferansında konuşan ve bildiri sunan Cahit
Arf “Makine düşünebilir mi, nasıl düşünebilir?”
başlığını taşıyan konuşmasında, dünyada henüz
tartışılan yapay zekâ konusuna girmiş ve
karmaşık bir konuyu mümkün olduğunca sade
bir dille anlatmıştır. Bu konuşmasıyla, belki de
Türkiye'de ilk kez bir bilim insanı olarak bu
konuya değinmektedir ve insanımızı anlamaya,
düşünmeye çağırmıştır.
Makinelerin
düşünmesi
konusu
bilim
kurguya da ilham olmuş. Yapay zekânın insan
zekâsını geçmesi ve baskın hale gelmesi gibi
senaryolar gündemde.
Teknolojik
tekillik
olarak
adlandırılan
gelecekte yapay zekânın insan zekâsının ötesine
geçerek, medeniyeti ve insan doğasını radikal bir
biçimde değiştireceğine inanılan hipotezsel
nokta ile ilgili Google Mühendislik Direktörü Ray
Kurzweil verdiği bir röportajında şunları diyor:
“2029 yılının, yapay zekânın Turing teﬆini
geçeceği ve insan zekâsına ulaşacağı yıl
olduğunu düşünüyorum. 2045’i ise etkileyici
zekâmızı, yarattığımız zekâ ile birleştirip bir
milyar kat artıracağımız ‘Tekilliğin’ yılı olarak
görüyorum.”
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Oikos’tan Polis’e:
Dijitalleşen Dünyada
Online Kermes Örneği

“Godot’u beklemeyin harekete geçin!”
Toplumsal kavramları anlamlandırabilmek
için kelimelerin kökenine inmek gerekir.
Örneğin, Antik Yunan’da “polis” kamusal alan
“oikos” ise hane içi ya da özel alan olarak
tanımlanıyordu. Polis erkeklerin yönetim alanı
olmakla beraber özgürlüğün ve kendini
gerçekleştirmenin alanı olarak biliniyordu.
Oikos ise kadınların ve çocukların içinde olduğu
zorunluluklar ve rutinlerin alanıydı. Kamusal
alan / özel alan ayrımı şu anki anlamını Sanayi
Devrimi sonrası ev ve iş yerlerinin kesin ve net
bir şekilde ayrılması ile kazanmıştır.
Sanayi Devrimi’nden günümüze, 260 yıl
içerisinde özel alan ve kamusal alana dair
birçok eleştirel yazı yazılmıştır. Ancak hâlâ
tartışılan ve üzerinde düşünülmeye devam
edilen bu ayrım modern anlamıyla dijitalleşme
ile muğlaklaşmış olabilir mi? Pandeminin
hayatımıza girmesinden önce uzaktan çalışma
(remote work) ya da bağımsız çalışan olma
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Dila Demircan Özer
Habitat Derneği Proje Yöneticisi

deneyimi birçoğumuza oldukça uzaktı. Şu an
küreselde ve yerelde birçok firmanın süresiz
politikası haline gelmiş ve birçoğumuz için
evden çalışma normalleşmişti diyebiliriz. İş
toplantılarımız ile ev hallerimiz birbirine
karışmış, özel alan olan yemek sofraları
‘yabancılarla’ toplantıların yapıldığı yer haline
gelmiştir.
Pandemi ile birlikte günümüzde çalışma
pratiğimiz ile birlikte
bireysel ve kitlesel
alışkanlıklarımızı da değiştirmemiz gerekti. Her
yıl kent meydanlarını süsleyen kermesler,
feﬆivaller ise en iyi ihtimalle bir sonraki yaza
kaldı. Fiziki olarak gerçekleştiremediğimiz,

feﬆivallerimiz,
kermeslerimiz
online
gerçekleşse nasıl olur diye yola çıktık ve Hedefi
Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay Projesi
kapsamında kamusal alan / özel alan ayrımını
siyah ve beyaz olmaktan çıkaran kadınlar için
online bir kermes organize etmeye karar verdik.
Bir arada olamasak da 7 Kasım 2020 tarihinde
Sosyal Sorumluluk Danışmanı, Poﬆa Gazetesi
Köşe Yazarı, ARPR İletişim Kurucu Ortağı Arzu
Çekirge Paksoy’un moderatörlüğünde el emeği
ürünlerin hangi zahmetli yollardan geçtiğini ve
arkasındaki kadınların hikayelerini dinleme
fırsatını yakaladık.
Kadınların
sosyoekonomik
olarak
güçlenmesini deﬆeklemek ve ekonomiye
katılımını teşvik etmek üzere hayata geçirilen
online kermese, 1 ay içerisinde toplam 189 kadın
başvuruda bulundu. Tamamen online ilerleyen
süreçte, ilk eleme; katılımcıların sosyal medya
sayfalarının profesyonelliği, ürünün değer
önerisi (enderlik, özgünlük, kalite vb.) gibi
kriterler
göz
önünde
bulundurularak
gerçekleştirildi. İlk elemenin ardından çevrim içi
düzenlenen mülâkatlarla belirlenen 10 girişimci
kadın, kermese katılmaya hak kazandı.
Online kermeﬆe; kolektif olarak çanta üretimi
yapan girişimci kadınlardan, tasarladığı ve imal
ettiği keçeleri Yeni Zelanda’ya kadar satan
girişimci kadına kadar 10 farklı katılımcı; deri
çanta, kâğıttan resim, dekoratif eşya ve
amigurumi örgü gibi geniş bir yelpazede
ürünlerini sergileme fırsatı elde etti. Bu girişimci
kadınlardan gelen hikayeleri sizler için derledik.
“En basit cep telefonu ile çok güzel fotoğraﬂar
çekebilirsiniz.”
Muundid’in
kurucusu
Şenay
Akdemir
Bükrek, pandemiden hemen önce kız kardeşi ile
birlikte kendi girişimlerini kurmak için işlerini
bırakmış. Pandemi, ekonomik zorluklar ve
karantina hayallerini dondurmalarına sebep
olmuş. Hayallerini küçültüp bu şartlar altında
neler yapabilirizdedikleri noktada online
eğitimler almaya karar vermişler. Hedefi Olan
Kadına
İnternetle
Hayat
Kolay
Projesi
kapsamında Dijital Pazarlama Eğitimi’ne dahil
olmuşlar. Şenay, eğitimin onlarda yaratmış
olduğu etkiyi şöyle ifade ediyor: “Cesaretlendirici
bir eğitimdi. Kurumsal markamızı yaratalım,
logomuz olsun diye düşünüyorduk. Eğitimde
arkadaşlar en basit cep telefonu ile çok güzel
fotoğraﬂar çekebilirsiniz dedi. Ürünlerinizi
sosyal medyada tanıtabilirsiniz. Biz de neyi
bekliyoruz? kervan yolda düzülür, öğrenelim
bakalım neler yapabiliyoruz dedik. Eğitimden
beş ay sonra satışa başladık.”
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Üretime ayırdığımız vaktin daha çoğunu
sesimizi duyurmak için ayırıyoruz!
Şenay’ın canlı yayını izleyenlere bir de mesajı
vardı. “Pandemi döneminde herkesin işi çok zor;
küçük işletmelerin ev içi üretim yapanların işi
daha da zor. Öyle ki, üretime ayırdığımız vaktin
daha çoğunu sesimizi duyurmak için ayırıyoruz.
Hediye alacağınız, kendinizi şımartacağız
zaman endüﬆriyel ürünler yerine üretim yapan
insanları deﬆeklerseniz hem bizim ayakta
kalma şansımızı artırırsınız hem de çoğu el
emeği olan ve dünyada biricik olan ürünlere
sahip olma fırsatı yakalarsınız.”
“Yedi kadın olarak pandemi dönemini fırsata
dönüştürdük.”
Wayuumayu ekibinin parçası Ömür Köroğlu,
sanatçı olarak 24 yıldır çalışmalarına devam
ediyor. Haftada bir hobi günlerinde örerek terapi
yapalım diyerek birkaç arkadaş bir araya
gelmişler. İzmir Büyükşehir Belediyesi deﬆeği
ile de tasarımlarını proje haline dönüştürmüşler.
Evinde üretim yapan kadınlara bu ürünleri
öğretmeye başlamışlar. Ömür: “Mottomuz; iş,
ödülün
kendisidir.
Bu
felsefeyle
hayal
gücümüzü ve hedeﬂerimizi yanımıza alarak
sosyal medyada çalışmalarımızı tanıtmaya
başladık.” diyor. Doğru ekip arkadaşları ile yolda
olmanın önemini vurgulayan Ömür, yedi kadın
olarak kurdukları WhatsApp grubunda fikir
alışverişi yaparak pandemi dönemini fırsata
dönüştürdüklerini söylerken, hedef birliği, güç
birliği ve yöntem birliğinin çok önemli olduğunu
dile getirdi.
Yukarıdaki hikayelere ek olarak, her bir
kadının ve ürünlerinin altında inanılmaz zengin
hikayeler var. Bu hikayeleri görünür, ürünlerini
erişilebilir kılmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz
ilk online kermeﬆe katılımcıların, girişimci olan
kadınlara ve girişimci olmak iﬆeyen ama cesaret
edemeyen kadınlara mesajları da vardı.

“Merak etmekten vazgeçmeyin! Merak canlı
olduğu sürece keşfedilecek şeyler sonsuz.
İnternetin nimetlerini mutlaka kullanın.”
Ergül Okan, Kayra Organik
“Önce biz inanmalıyız! Ben bunu yapabilirim
diyorsanız,
başkalarının
size
inanmasını
beklemenize gerek yok. Sermayem yok ne
yapacağım diyordum; ama elimdeki cevherin
farkında değildim.”
Gülseren Güngör, Nis-Craft
“Kendinizi sevin, kendimi seviyorum ve
başaracağım
deyin,
kendinize
inanın
başarabilirsiniz!”
Deniz Köprülü, Denizce Crafts
“Yaratıcılığınızı özgür bırakın, sivil toplum
örgütlerinin eğitimlerini takip edin, size çok şey
öğretecek ve önünüze açacaktır!”
Aysun Karasu Çavuş, Kâğıt Sanat
“Godot’yu beklemeyin başlayın! Zamanla yol
haritası çıkıyor, çekinmeyin başlayın.”
Şenay Akdemir Bükrek, Muundid

“İleride keşke dememek için denemeye değer.
Hayallerinizin peşinden koşun. Başaramazsanız
bu sizin için çok güzel bir tecrübe olur, ama
başarırsanız çok güzel bir hayatınız olur!”
Başar Altunyuva, Başar Tasarım
“Başkalarının
sizin
motivasyonunuzu
bozmasına izin vermeyin!”
Ebru Çolakoğlu, Ebru’nun Atölyesi
Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay
Projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz ilk
online kermeﬆe sadece 10 kadına yer verebilsek
de sürecin başından sonuna kadar birçok
hikâyeyi dinleme fırsatı yakaladık. Bu hikayeler,
evde yapılan el emeği ürünlerin internet ile
görünür olmasına ek olarak, kadınların
ekonomiye
katılmasının,
birbirini
deﬆeklemesinin ve mesafelere rağmen ortak
çalışmanın gücünü göﬆerdi bize. Habitat Derneği
olarak kermesin ruhunu yaşatmak adına kermes
izleyicilerinden altı tanesine çekiliş ile kadınların
yapmış oldukları ürünleri hediye ettik. Umuyoruz
ki, online ya da fiziksel nice kermeslerde biricik
el emeği ürünler yeni kullanıcıları ile buluşur ve
hikâyeye dönüşme fırsatı yakalar.

İzlemek için
Tıklayın

Pazarlama bu işin en zor kısmı, çok fazla
eğitime katıldım. Yerinde eğitim aldıkça
algoritmayı öğrendikçe satışlarınız artacaktır.
Bize deﬆek olun, beğendiğiniz şeyleri paylaşın!
Zeynep Büşra Yılmaz, Zeynepcem
“Dijital
platformlar
aslında
paylaşımı,
etkileşimde
bulunmayı
hedeﬂeyen
bir
algoritmaya sahip. Bu platformu bilinçli bir
şekilde kullanmak gerekiyor. Kadın dayanışması
olarak birbirimize deﬆek olabiliriz.”
Ömür Köroğlu, Wayuumayu
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#SheMeansBusiness
Programı ile Girişimci
Kadınları
Deﬆekliyoruz
Türkiye ekonomisinde oldukça büyük bir
öneme sahip olan girişimci kadınlar, pandeminin
yarattığı ekonomik krizden en ağır şekilde
etkilenenler arasında yer alıyor. Facebook
tarafından yapılan bir araştırmaya göre, pandemi
sürecinde kadınların sahip olduğu KOBİ’lerin
kapanma oranı, erkeklerin sahip oldukları
KOBİ’lere göre yüzde 7 daha fazla. Bu oranı en
aza indirmek ve Türkiye’deki girişimci kadınları
deﬆeklemek
amacıyla
başlayan
#SheMeansBusiness
Programı;
sosyal
ve
ekonomik anlamda büyük öneme sahip olan
girişimci kadınlara, pandemi gibi zorlu bir
dönemde
bir
araya
gelerek,
paylaşım
yapabilecekleri ve hep birlikte işletmelerini
büyütebilecekleri bir alan sunmayı hedeﬂiyor.
Türkiye’de ilk olarak 2018 yılında Facebook ve
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş
birliğiyle hayata geçirilen #SheMeansBusiness
Programı,
girişimci
kadınların
Facebook
platformları
üzerinden
işletmelerini
büyütebilmeleri ve müşteri profillerini
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geliştirebilmelerine deﬆek olma hedefiyle
başladı.
Küresel
olarak
da
yürütülen
#SheMeansBusiness
Programı
sayesinde
Türkiye’de şimdiye kadar 5,000’den fazla
kadına dijital pazarlama eğitimi verilerek,
yüzlerce ilham verici başarı öyküsüne imza
atıldı. 2020 yılında yeni dönemine başlayan ve
Habitat Derneği olarak yürütmeyi üﬆlendiğimiz
#SheMeansBusiness Programı ile COVID-19
sonrası dönemde girişimci kadınları ve işletme
sahiplerini deﬆeklemeyi hedeﬂiyoruz.

Teknolojik gelişime ve değişime ayak
uyduran girişimci kadınlar, zamandan ve
mekandan bağımsız olarak, doğru insanlara
ulaşabilme bakımından geleneksel girişimcilere
kıyasla avantajlı duruma gelmiştir. Kadınların iş
gücüne katılım oranının yüzde 33-34 olduğu
ülkemizde, bu oranı artırmayı ve girişimci
kadınlar arasında dijital bir network oluşturmayı
amaçlayan #SheMeansBusiness Programı, bu
anlamda oldukça önemli bir yere sahip.
Programın diğer amacı ise, kadınların ihtiyaç
duydukları dijital eğitim ihtiyacını gidermek. Bu
hedeﬂer doğrultusunda, bu zamana kadar
düzenlediğimiz eğitimler dışında, her yıl 25
Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası
Mücadele ve Dayanışma Günü’nden 10 Aralık
İnsan Hakları Günü’ne kadar süren “16 Günlük
Aktivizm” kampanyasında, program kapsamında
“Toplumsal Cinsiyet Atölyesi” düzenledik. Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat
Bölümü’nden Prof. Dr. Emel Memiş'in katılımıyla
gerçekleşen atölyede; temel hak ve özgürlükler,
eşitsizlikler, kadınların iş hayatında yaşadığı
zorluklar ve COVID-19 salgını döneminde
kadınların iş hayatındaki durumunu konuştuk.
Aynı zamanda atölyeye katılan kadınlar,
birbirleri ile deneyimlerini paylaşabilme fırsatı
yakaladı.
Girişimci kadınların bir araya gelerek yararlı
bağlantılar
kurabilmeleri,
birbirlerine
tavsiyelerde bulunabilmeleri için düzenlediğimiz
"Topluluk Diyaloğu" serisinin ilk oturumunda,
‘’Pandemi Döneminde Girişimcilik’’ üzerine
konuştuk.
#SheMeansBusiness
Programı
kapsamında bu etkinlikleri devam ettirmeyi ve
2021 yılının Haziran ayına kadar, Türkiye
genelinde 1.500 girişimci kadına dijital eğitimleri
ulaştırmayı hedeﬂiyoruz.

#habitatheryerde
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Sınırları Aşan
KOBİ’ler Programı İle
Bir Yılı Geride
Bıraktık
Sanayi sonrası toplumda KOBİ’ler, büyük
ölçekli üretim modelinden daha çok tercih edilir
olmuştur. Ülke ekonomilerinin sahip olduğu
oransal
büyüklüğe
bakıldığında,
1980
sonrasında zamanın ihtiyaçlarıyla uyumlu bu
küçük işletmelerin önemi git gide artmıştır.
Ekonomik olarak tek tek ele alındığında ülkenin
kalkınmasında küçük bir paya sahip olduğu
düşünülen bu işletmelerin, iﬆihdama ve katma
değere
etkisinin
çok
yüksek
olduğu
görülmektedir.
Krizlere dayanıklı yapılarıyla ekonomilerin
vazgeçilmez aktörleri haline gelen bu işletmeler
ekonomi programlarındaki yasal ve kurumsal
uygulamalarla, ayrıca çok sayıda teşvik ve
deﬆek politikalarıyla Türk ekonomisi açısından
da önemli bir yer edinmiştir. Tüm dünyada
olduğu gibi ülkemizde de sosyal açıdan büyük
öneme sahip olan KOBİ’ler, işsizliğin azalması,
daha adil bir dağılım ve iﬆihdam gibi
sosyoekonomik sorunların çözümünde de
önemli bir katkıya sahiptir. Pazardaki değişime
hızlı
uyum
sağlama
yeteneğine
sahip,
yeniliklere ve değişikliklere açık bu küçük
işletmeler ile bireysel girişimlerin; proje,
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finansman,
organizasyon
ve
teknoloji
alanlarında deﬆeklenmesi ekonomik kalkınma
planlarında yer almaktadır. Tüm bunların yanı
sıra özellikle teknolojik gelişmelerle birlikte
günümüzde KOBİ’ler, dijital uygulamalar ile
dijital araçlara yoğun bir şekilde ihtiyaç
duymaktadır.
Bu ihtiyaçları göz önünde bulundurarak
Habitat Derneği olarak 2019 yılında Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Facebook ve
Hackquarters ortaklığında “Sınırları Aşan
KOBİ’ler
Programı”nı
hayata
geçirdik.
Türkiye’deki küçük ve orta büyüklükteki
işletmelerin ve girişimcilerin dijitalleşme

yolunda kapasitelerini geliştirmeleri ve bu yolla
sınırları
aşmalarına
katkı
sağlamayı
amaçladığımız
“Sınırları
Aşan
KOBİ’ler
Programı” ile bir yıl boyunca neler yaptığımızı
konuşmak için “Sınırları Aşan KOBİ’ler
Programında 2020 Yılına Bakış” etkinliğini
düzenledik.
17
Aralık
2020
tarihinde
düzenlediğimiz etkinlik, proje ortaklarının
konuşmalarıyla başladı. Dijital dönüşüme ayak
uydurabilen KOBİ’lerin bu dönemde fark
yarattığını
belirten
TOBB
Sektörler
ve
Girişimcilik Daire Başkanı A. Saygın Baban,
dijitali benimseyen KOBİ’lerin toplumların
kalkınmasında başrol oynayacağını söyledi.
Facebook Türkiye Kamu Politikaları Başkanı
Çağatay Pekyörür ise Türkiye’deki KOBİ’lerin
dijitalleşme bakımından dünyadaki diğer
ülkelerin gerisinde kaldığını fakat pandemi
döneminde
yaşanılan
dijitalleşmenin,
bu
duruma olumlu katkısı olduğundan bahsetti.
Dijitalleşme alanında altyapıya sahip olmayan
KOBİ’lerin
pandemi
döneminde
sıkıntıya
girdiğini söyleyen Habitat Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı Sezai Hazır, KOBİ’lere yönelik
düzenlendiğimiz dijital eğitimler ile pazarlama,
satış ve içerik üretimi gibi birçok alanda ihtiyaç
duydukları deﬆeği sağladıklarını anlattı.
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Hackquarters CEO’su Kaan Akın ise
Türkiye’nin birçok bölgesinde yer alan KOBİ’lere,
hem yurt içinde hem de yurt dışında satış
yapabilmeleri için deﬆek olmaktan mutluluk
duyduklarını dile getirdi. Sonrasında Facebook
Türkiye Ticari Direktörü İlke Çarkcı Toptaş’ın
moderasyonunda gerçekleşen “Sınırları Aşan
KOBİ’lerden
İlham
Alıyoruz”
oturumuna,
alanındaki başarısı ve sektörel katkılarıyla
dikkat çeken VLMedia Yazılım Pazarlama
Müdürü Burçin Mine Gümrah konuk oldu. Mobil
odaklı ürettikleri uygulama ve oyunlar ile
VLMedia’nın toplam 140 milyondan fazla
kullanıcıya hizmet verdiğini söyleyen Burçin
Mine Gümrah, en başından beri global bir şirket
olmayı hedeﬂediklerini ve bu süreçte Facebook
araçlarının kullanımının da bu büyümeye önemli
katkısı olduğunu dile getirdi. “Sınırları Aşan
KOBİ’ler Programı”nın yıl sonu etkinliğinde,
Türkiye’den başarılı işletme örneklerine de yer
verildi.
Habitat Derneği olarak yürütücülüğünü
üﬆlendiğimiz Sınırları Aşan KOBİ’ler Programı
ile Türkiye’deki küçük ve orta büyüklükteki
işletme ve girişimcilerin, dijitalleşmelerine katkı
sağlamak için bir yıl boyunca çeşitli eğitim ve
atölye çalışmaları düzenledik. Pandemi öncesi
dönemde İﬆanbul’da başladığımız eğitimleri,
2020 yılının Mart ayında online ortama taşıyarak
toplam 2.413 KOBİ’ye ulaştık. Mevcut eğitim
programımız dışında alanında uzman kişilerin
de
katılımıyla
düzenlediğimiz
atölyelerle
KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu dijital eğitimlere
kolayca ulaşmalarını, ayrıca #bukobibizden
etiketi
ile
sosyal
medyada
yaptığımız
paylaşımlar ve Inﬆagram’a eklenen küçük
işletmelere deﬆek butonuyla KOBİ’lerimizin
bilinirliklerini artırmalarını hedeﬂedik. Eğitim
ve etkinlikler dışında KOBİ’lerimiz için
Türkiye’deki başarılı girişimcilerden ilham
almaları için “Çay 5.0” ve “Sınırları Aşanlar
Anlatıyor” gibi canlı yayın serileri düzenledik.
“Sınırları Aşan KOBİ’ler Programı”nın yeni
döneminde de KOBİ’lerin dijitalleşmelerine
yönelik verdiğimiz deﬆeğe devam edeceğiz.

Facebook Gazetecilik
Projemizin Birinci
Yılını Tamamladık
Hayatın her alanına etki eden dijital
teknolojiler; yazılı, görsel ve işitsel medyayı
da aynı hızda dönüştürüyor. Bu noktada
gazetecilerin de bu dönüşüme ayak
uydurması zorunlu hale geliyor. Etkileşimin
daha hızlı ve yoğun olduğu dijital
gazetecilikte özgür olmanın fırsatlarından
yararlanılırken, doğru ve güvenilir haber
kaynağı için bir o kadar da dikkatli olunması
gerekiyor. Gazetecilerin, bu alanı uﬆaca
kullanabilmeleri
ve
dijital
medyanın
sunduğu fırsatlardan yararlanabilmeleri için
dijital
becerilerini
ve
yetkinliklerini
geliştirmesi gerekiyor. Bu ihtiyaçları göz
önünde bulundurarak Facebook ve Kadir
Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü
ortaklığında
2019
yılında
“Facebook
Gazetecilik Projesi”ni hayata geçirdik. Proje
kapsamında
düzenlediğimiz
“Dijital
Gazetecilik Eğitimleri”yle gazetecilerin ve
gazeteci adaylarının mesleki gelişimlerine
katkı sağlamayı amaçladık.
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İletişim fakültelerinde eğitim gören gençler
ile
medya
profesyonellerine
yönelik
düzenlediğimiz
“Dijital
Gazetecilik
Eğitimleri”nde; Facebook ve Inﬆagram'da hedef
kitle oluşturmanın yanı sıra Facebook Live,
Facebook Watch, Inﬆagram Hikayeler, IGTV ve
Reels gibi Facebook ve Inﬆagram özelliklerini
kullanarak video aracılığıyla hikaye anlatımına
odaklanan oturumlar yer aldı. Buna ek olarak,
katılımcılara yanlış bilgilendirme, doğruluk
kontrolü ve telif hakları ile nefret söylemine
yönelik kısıtlamalarla ilgili bilgiler aktarıldı.
Bir yılı geride bıraktığımız Facebook
Gazetecilik Projesi’nde, pandemi öncesi İﬆanbul
Facebook
İﬆasyon'da
yüz
yüze
gerçekleştirdiğimiz
eğitimleri,
COVID-19
önlemleri kapsamında online olarak tamamladık.
Facebook ve Inﬆagram'ın habercilikte etkin
kullanımını anlattığımız eğitimler ile geçen
dönem Türkiye’de 62 ilden katılımla, yüzde 54’ü
kadın olmak üzere toplam 1.052 kişiye ulaştık.
Önümüzdeki dönem “Facebook Gazetecilik
Projesi”
kapsamında
gerçekleştireceğimiz
“Dijital Gazetecilik Eğitimleri”yle gazetecilerin ve
gazeteci adaylarının mesleki gelişimlerine katkı
sağlamaya
ve
donanımlarının
artması
konusunda deﬆek olmaya devam edeceğiz.

Kavramlara
Boğulmadan Eyleme
Geçme Zamanı!
Yerküreyi etkisi altına alan COVID-19 salgını,
yangın, kasırga, kuraklık gibi doğal afetlerin
gölgesinde geçen 2020 yılının son günlerinde
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, “2020
İnsani Gelişme Raporu”nu yayımlandı. 2020
yılı, bu yıl 30’uncusu yayınlanan “İnsani
Gelişme Raporu”nun geçmişte insanlığa yaptığı
uyarıların birçoğunun deneyimlendiği bir yıl
oldu. Geçmişten ders alarak geleceğe bakma
zorunluluğu taşıdığımızı bir kez daha herkese
hatırlattı.
“Ufukta İki Seçenek Var”
Gelecek için insanlığın önünde iki seçenek
bulunuyor. Ya ekonomik büyümeyi sürdürmeyi
ve bu ekonomik büyümenin yarattığı konfor
alanlarını korumayı seçip, geleceğimizin ve
gezegenimizin yok oluşuna tanık olmak
zorunda kalacağız ya da kapitaliﬆ iktisadın
dayattığı ekonomik büyüme ve gelişmişlik
ölçütlerini göz ardı ederek, doğanın ve
gezegenin hayatta kalması için eyleme
geçeceğiz. Rapor oldukça gerçekçi bir bakış
açısıyla
hükümetlerin,
sivil
toplum
kuruluşlarının ve bireylerin hayatın akışına
uygun bir şekilde kolayca uygulayabileceği
öneriler sıralıyor ve bu kapsamda, toplumun
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Rüzgar Doğaç Nacak
Habitat Derneği Proje Yöneticisi

geneli tarafından kabul edilmiş ve kanıksanmış
olan sosyal normların ve değerlerin yeniden
gözden geçirilmesini salık veriyor.
“Doğaya ve Gezegene Rağmen Değil, Doğa ve
Gezegen İle Birlikte”
Sanayi Devrimi’nden bugüne bakıldığında,
kapitali elinde bulunduran erkler ile insanlık
arasındaki ilişkiyi incelediğimizde, belki birey
olarak insanların göreceli anlamda sömürüden
kurtulmuş oldukları söylenebilir. Ancak doğamız
ve gezegenimiz için bunu söyleyebilmek pek de
mümkün değil. Bu sömürüye son vermenin yolu,
üretim ve tüketim ilişkilerinin yeniden
yorumlanmasından geçiyor. Bu noktada, eylemi
“içsel” ve “eylemsel” boyutta olmak üzere iki ayrı
eksende değerlendirmek gerekiyor. İçsel
boyutta başarı sağlanabilmesi, bireyin tüketim
yoluyla sağladığı tatmini, doğanın içerisinde
bulunduğu krizi daha da büyütmemek adına
aşağıya çekmeye karar vermesi ile mümkün
olabilir. Sosyal normlarda ve değerlerde

yaşanacak değişim ile sahip olma duygusunun
yarattığı
tatminin
yerini,
sahip
çıkma
duygusunun verdiği tatminin alması ile mümkün
olacaktır. İçsel boyutta yaşanacak bu denli bir
değişim bireye toplumsal bir sorumluluk
yükleyerek, tüketim alışkanlıklarında önemli bir
değişikliğe gidişin kapısını aralayacaktır.
Eylemsel
boyutu
tanımlarken
kullanabileceğimiz “yaşam biçiminde, tüketim
davranışlarındaki değişim ise süreç içerisinde,
doğası gereği üretim ilişkilerini de doğrudan
etkileyecektir. Tüketici davranışının ve yaşam
biçiminin tamamen doğayı korumak üzerine
kurulması, kitlelerin tercih ettiği ürün veya
hizmetten beklentisini dönüştürecek ve bu yolla
da üretilen meta ya da hizmetin değer önerisi
bireysel tatmininden doğaya değer veren bir
boyuta evrilecektir.
Gelir
Odaklı
Gelişmişlik
Ekseninden
Gezegensel Baskılara Tarım Üzerinden Bakmak
Yazının ilk bölümünde tüketim alışkanlıkları
üzerinden bireyin alabileceği aksiyonları ve bu
aksiyonların yaratacağı sonuçları irdeledik.
Rapordaki bir diğer önemli bölüm ise sosyal
eşitsizlikler ile gezegen üzerindeki baskılar
arasında birbirini besleyen bir ilişkinin varlığı
olarak göze çarpıyor. Bu kapsamda bireysel
aksiyonların anlam bulabilmesi için başta gelir
eşitsizliği olmak üzere, eğitim ve sağlığa erişim
gibi alanlarda ulusal ve küresel boyutta devrim
niteliği taşıyan bir dönüşüme ihtiyaç olduğu
aşikardır. Fakat konuya gelişmemiş veya
gelişmekte olan ülkeler nezdinde değil de
gelişmişliğin gelir bazlı olarak ele alındığı
gelişmiş ülkeler boyutundan bakalım. Bu
ülkelerin doğal kaynak tüketiminde ve karbon
salınımında önemli pay sahibi ülkeler olması,
bizi bir başka parantez açmaya zorluyor. Doğal
kaynakları işleyebilecek en gelişmiş üretim
araçlarına, sermayeye ve lojiﬆik imkanlara sahip
bu ülkelerin gezegensel baskıları artırma
noktasında gelişmekte olan ve gelişmemiş
ülkelere oranla öne çıkmakta. Örneğin, tarım
sektörünü ele alalım. Dünyanın en büyük
endüﬆriyel
tarım
yapan
firmalarına
baktığımızda, gelir bazlı gelişmişlik liﬆelerinin
üﬆ sıralarına geldiklerini görüyoruz. Cargill ve
ADM’in ABD menşeli, Bunge firmasının Hollanda
ve Louis Dreyfus şirketinin ise İsviçre merkezli
olması bu kanıyı deﬆekler nitelikte. Bu arada bu
dört firmanın, Dünya genelinde tahıl ticaretinin
yüzde 75’ini yönettiğini de not düşelim.
Teknolojinin gelişmesiyle topraktan kısa sürede
olabildiğince fazla verim almayı ön plana koyan
endüﬆriyel tarım sektörü içerisinde tekel olan
bu firmaların ölçüsüz bir şekilde zenginleştiğini
görüyoruz. Ancak, gelin bir de fotoğrafın diğer
tarafına bakalım.
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Kısa Sürede Fazla Ürün ve Verim İçin Doğal
Kaynaklarımızı Zehirliyoruz
Endüﬆriyel tarım, dünya genelindeki tarım
alanlarının en az yüzde 75'ini ve doğal
kaynakların çoğunu kullansa da dünya
nüfusunun ancak yüzde 30'unu besleyebiliyor.
Kısa süreçte topraktan elde edilecek verimi
kimyasal ilaç ve gübreler ile artırma yoluna
gidilen endüﬆriyel tarım uygulamaları gerek
karbon ayak izini artırırken gerekse de yıllar
içerisinde toprağın verimini azaltmaktadır.
Endüﬆriyel tarım yöntemleri kapsamında tarım
ürünü yetiştiriciliğinde kullanılan kimyasallar
ve fosil yakıtlar doğaya zarar verirken, iklim
değişikliğini körükleyerek, ekolojik üretim için
ayrılabilecek toprağı ve doğal kaynakları
tüketiyor. Tüketiciler, endüﬆriyel tarım ürünleri
için yıl başına 7,5 dolar para ödüyorlar. Ama yine
her yıl üretilen ürünlerin 2/3'ü tarla ile
tüketicinin sofrası arasındaki yolda çeşitli
nedenlerden ötürü çöpe gidiyor. Bu durum,
sadece gıdanın ziyan olması anlamını taşımıyor.
Bununla birlikte ekonomiye ve gezegene verdiği
zararı düşünmek gerek. Sadece çevre maliyeti
olarak yaklaşık yılda 5 trilyon dolarlık bir
tutardan söz etmek mümkün. Dünyada olduğu
gibi Türkiye’de de toplam tarım alanlarının
büyük çoğunluğunda geleneksel ve endüﬆriyel
tarım yöntemleri kullanılmasının neden olduğu
sera gazı salınımının olumsuz etkisi gün
geçtikçe artmaktadır. Türkiye İﬆatiﬆik Kurumu
(TÜİK) tarafından 2016 yılında yayımlanan Sera
Gazı Emisyon İﬆatiﬆikleri çalışmasında, CH4
(Metan gazı) emisyonlarının yüzde 55,5’inin
tarımsal
faaliyetlerden
kaynaklandığı
belirlenmiştir. Bu noktada, aslan payının
geleneksel tarımdan ziyade endüﬆriyel tarımın
olduğunun altını çizmek gerek.
Peki Ne Yapmalı?
Bu çerçevede, geleneksel tarım yapan üreticiyi

korumak ve bilinçlendirmek büyük önem arz
ediyor. Tarımsal verimliliğini artırmak için
toprak ve ürün yönetimini, kaynakların daha
ekonomik kullanımı ile çevreye verilen zararın
en aza indirilmesini sağlayan Akıllı Tarım,
konvansiyonel tarımın araziyi homojen bir yapı
olarak ele almasından farklılaşarak, heterojen bir
yaklaşımla
arazinin
analiz
edilmesini
sağlamaktadır. Akıllı tarım, geliştirilmiş bilgi ve
kontrol siﬆemlerinin kullanımıyla kaynak
israfının önüne geçmek, ürünün brüt getirisini
artırmak ve üretimden kaynaklanan çevresel
kirliliği en aza indirmek noktasında önemli bir
görev üﬆlenebilir. Endüﬆriyel ve geleneksel
tarımın yarattığı gezegensel baskılar ile akıllı
tarım eliyle mücadele edilebilir ve Dünya nüfusu
gezegene zarar vermeden beslenebilir. Tarımsal
üretim örneği bizlere küresel çapta nasıl bir yol
haritası izlememiz gerektiği konusunda önemli
ipuçları
ortaya
koyuyor.
Dijitalleşmenin
yaygınlaşması, teknolojiye ve teknolojik bilgiye
erişim konularında yakalanabilecek bir gelişim,
gezegensel baskıları azaltmada büyük bir rol
oynayabilir. Buradan çıkaracağımız sonuç
eğitime ve sağlığa erişim kadar kaynakların
verimli ve doğru kullanımı adına dijitalleşmenin
yerelde
ve
küreselde
tüm
öznelerin
ajandalarında en başta konumlanmalıdır. Süslü
bir şekilde ifade etmek gerekirse; gezegenin
kurtuluşu tüm dünyanın teknolojiye ve
teknolojik bilgiye erişimde hızlı yol kat etmesine
bağlıdır.

Rapor Üzerinden Türkiye’ye Bakmak
Doğanın korunması, insanı ve gezegeni
merkezine alan ortak bir eylem oluşturularak
gezegenin baskılarını ve insani gelişimi ön
plana koyan yeni normların ve değerlerin
oluşturulmasıyla mümkündür. Gelişmekte olan
bir ülke olarak Türkiye ise yıllardır iktisadi
gelişimi ve büyümesi için doğal kaynaklarını
kolaylıkla gözden çıkaran bir ülke profili
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sergilemekte. Bu durumun hâlâ devam etmekte
olduğunu Kaz Dağları’nda altın madenciliği
faaliyetlerinden,
Iﬆırancalar’daki
taş
ocaklarından,
HES’lerin
ve
RES’lerin
kurulmasından gözlemlemekteyiz. Ancak diğer
yandan teknoloji ve girişimcilik alanında elde
edilen başarılar bizlere doğal kaynakların
tüketimini minimalize ederek, sürdürülebilir ve
girdisi yüksek pazarlara yönelim açısından
umut vermektedir.
1’inci, 2’inci ve 3’üncü sanayi devrimini
kaçırmış ya da sonradan yakalayabilmiş bir ülke
olsa da Türkiye’nin önünde önemli bir fırsat
bulunmaktadır. Türkiye’nin teknoloji ihraç eden
bir ülke hüviyeti kazanması, gezegensel
baskıları artırmadan da iktisadi gelişimi
yakalayabilmesi açsından büyük önem arz
etmektedir. Fakat bunun başarılabilmesi için
öncelikli olarak, bireyin dijital çağda başarılı ve
üretken olabilmesi için başta çocuklar ve
gençler olmak üzere toplumun tümünün 21’inci
Yüzyıl
yetkinlikleri
ile
donatılabilmesi
gerekmektedir. Covid-19, dijitalleşme ve dijital
yetkinlikler
bakımından
toplumun
farklı
kesimlerindeki uçurumu bizlere göﬆerdi. Gerek
dijitalleşme gerekse de dijital yetkinliklerin
kazanımı konusunda, ortak bir eylem planına
ihtiyaç duyulduğu açıktır. Bu noktada, kamu,
teknoloji firmaları başta olmak üzere özel sektör,
üniversite ve sivil toplumun her bir aktörüne
önemli roller düşmektedir. Teknoloji ve bilgiye
erişimin herkes için ulaşılabilir hale getirilmesi,
fikirleri paylaşma ve yeniliği deﬆekleme
noktasında, bu aktörlerin ortak hareket ederek
geleceğe umutla bakabilmemiz için önemli bir
kilometre taşı olabilir.
Bencil Olma, Gücünün Farkında Ol ve Dünyayı
Değiştir
Bireyin
duygusal
tatmininde
yaşanan
değişikliğin kitlelere yayılması ve böylece
üretim ve tüketim ilişkilerinde doğanın temel

eksen olarak kabul edildiği bir döneme geçiş
için bireyin önünde üç aşamalı bir aksiyon planı
bulunuyor. İlk olarak, bireysel hazzı ön plana
alan
tüketim
alışkanlığından
vazgeçmek
gerekiyor.
İkinci
adım,
bireyin
üretim
ilişkilerindeki gücünün ve etkisinin farkına
varmasından geçiyor. Son olarak ise doğanın
içerisinde bulunduğu derin krizin ve gezegen
üzerindeki insan kaynaklı baskının farkına
vararak, bu durumun değişmesi için eyleme
geçmesinden geçiyor.Gezegenimiz harekete
geçmemiz için bize sesleniyor! Bu çağrıyı
yanıtsız bırakıp hep birlikte yok oluşa mı
sürükleneceğiz, yoksa harekete mi geçeceğiz?
Geleceğimizi kendi içimizde bu soruya
vereceğimiz yanıt belirleyecek.
“Habitat
Penceresinden:
Biyoçeşitlilik”

Antroposen’de

Antroposen (insan çağı) dediğimiz yeni
jeolojik çağda, insanlar gezegeni bilinçli olarak
şekillendiriyor. Eylemlerimiz, iklim değişikliği,
biyolojik çeşitliliğin çöküşü, okyanusların
asitlenmesi, hava ve su kirliliği ve toprak
bozulmasına neden oluyor. Gezegenimizin
biyoçeşitliliği tepetaklak gidiyor; türlerin çeyreği
yok olma tehlikesiyle karşı karşıya, bunların bir
kısmı birkaç on yıl içinde yok olacak. Küresel
lansmanı 15 Aralık 2020 tarihinde yapılan
“Önümüzdeki
Sınır:
İnsani
Gelişme
ve
Antroposen” başlıklı 2020 İnsani Gelişme
Raporu’nun
“Habitat
Penceresinden:
Antroposen’de Biyoçeşitlilik” temalı Çevrimiçi
Takip Toplantısı’nı, 20 Ocak 2021 tarihinde
gerçekleştirdik. Toplantıda insan özgürlükleri,
seçimleri ve eylemliliği noktasında insani
gelişmenin değişimi konusuna odaklandık.

Bağlantıları Görüntülemek için
Tıklayın

#habitatheryerde
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Dijital
Gönüllülük
Fikir
Maratonu
Hasan Basri Cihan
Habitat Derneği
Operasyon Koordinatörü

“Okul sadece dört yanı duvarla çevrili,
tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir.
Sırasında bir orman sırasında bir dağ başı.
Öğretmenin, bilginin var olduğu her yer okuldur.
”Hababam Sınıfı Tatilde’’ filminde Mahmut Hoca
karakteri ile Münir Özkul’un ağzından çıkan bu
cümle yıllar geçse de hiçbir zaman için
unutulmadı.
Habitat Derneği ve Ulusal Gönüllük Komitesi
olarak dedik ki gönüllülük sadece okullarda,
parklarda, eğitim salonlarında olmaz. Gönüllülük,
gönlünce iş yaptığın her yerde olur. Habitat
Derneği olarak gönüllülerin dijital platformlarda
gönüllülüklerini daha verimli ve aktif hale
getirebilmek için 9 -10 Ocak 2021 tarihinde
‘’Dijital
Gönüllülük
Fikir
Maratonu’’nu
düzenledik.
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Nurdan Ertoğan
Habitat Derneği
Gönüllü Komisyonu Üyesi

İki gün süren Fikir Maratonu’nda;
•
Dijital
alanda
yapılan
çalışmalara
gönüllülerin dâhiliyesindeki problemler,
•
Dijitalde
gönüllülerin
motivasyon
eksikliği,
•
Yeni dönemde sivil toplum kuruluşlarının,
gönüllüleri dijital platformlara verimli adapte
edememesi,
•
Kurumlar ve gönüllüler arasındaki
etkinliklerin fiziki olarak yapılamamasından
kaynaklanan iletişim eksikliği problemleri baz
alınarak çalışıldı.
Etkinlik
kapsamında
dijitalde
gönüllü
faaliyetlerini daha aktif hale getirebilmek,
gönüllülere ve kurumlara deﬆek sağlayacak
yöntem, araç, mobil uygulama, web sitesi vb.
platformların geliştirilmesine katkı sağlamak,
dijital dünyanın sivil toplum kuruluşlarının
doğuşuna giden adımlarını oluşturmak,

Sürdürülebilir
Kalkınma
Amaçları
çerçevesinde dijital aktivizm ve farkındalığı ön
plana çıkartma amaçlarını kapsayacak fikirler
üretilmesi beklendi.
Fikir maratonuna katılan katılımcılar için belli
şartlar belirlendi. Bunlar; en az 3 en fazla 6
kişilik bir takım ile başvurunun yapılması, 2 gün
boyunca tüm takım üyelerinin programa tam
katılım sağlaması, fikir maratonu amacına uygun
fikir içerikleriyle başvuruda bulunulmasıydı.
Dijital
Gönüllülük
Fikir
Maratonu'na
Türkiye’nin farklı illerinden 228 kişinin
oluşturduğu 63 takım başvuru yaptı. Başvuru
süresi
bittikten
sonra
başvurular
değerlendirilmeye
alındı.
Değerlendirme
yapılırken amaca uygunluk, fikrin özgünlüğü ve
yenilikçi
olması
konusu
göz
önünde
bulunduruldu. Ön değerlendirme sonucunda
seçilen 21 takım, fikir maratonuna katılmaya hak
kazandı. 87 kişiden oluşan bu takımlar fikir
maratonuna katkı sağlayan alanında uzman
konuklardan mentorluk deﬆeği aldı ve çeşitli
webinarlara katıldılar. Bu takımlar arasından 15'i
fikirlerini geliştirip jüri üyeleri karşısına çıktı.
Sivil toplum kuruluşu ve fon sağlayıcı kurum
yöneticilerinden oluşan jüri, sunumlarını yapan
61 kişiden oluşan 15 takım ile tecrübelerini ve
önerilerini paylaştı.
Süreci tamamlayan 12 takım, jürilerin
önerilerini dikkate alarak sunumlarını hazırladı.
18 Ocak 2021 tarihinde ilk 3 takım jüri üyeleri
tarafından belirlendi.
İnsanlar sivil toplum kuruluşuna üye olmak
iﬆediklerinde bu sürecin uzun sürmesi,
ilişkilerin tek yönlü olması, kolay ulaşılamaz
olduklarını düşündükleri ve bu problemleri
çözmek adına ‘’Hand by Hand’’ adında bir mobil
uygulama geliştirerek ‘’gönüllülük platformu’’
oluşturmak iﬆeyen takım birinci oldu.
İkinci olan takımın ele aldığı problem
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın yeterince
tanınmaması oldu. Bu konuya ek olarak,
toplumsal değişimin büyük kitlesel hareketten
çıktığı düşüncesi ile bireylerin öne çıkamadığı
ve dijitalleşen dünyada gönüllü ve sivil toplum
kuruluşunun
etkileşim
halinde
olmadığı
problemlerini çözmek adına Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçlarını tanıtmak, gönüllüler ve
gönüllü olma potansiyelinde olan bireyleri sivil
toplum kuruluşları ile buluşturmak için bir mobil
uygulama fikri oluştu.
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Üçüncü olan takım sivil toplum kuruluşlarının
dijital varlığının olmaması problemini ele aldı ve
bu problemi çözmek adına gönüllülerin,
kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının üye
olarak birbirlerini tanıyabilecekleri, gönüllülük
eğitimlerinin Türkçe ve Arapça ücretsiz bir
şekilde verilebileceği ‘’Bi’ şey yapmalı!’’ adında
web platformu oluşturdu.
Aralarından 1. olan takıma Shell Türkiye
tarafından 3.000 TL değerinde teknoloji hediye
çeki verilecek ve projenin hayata geçirilmesi için
6 aylık proje danışmanlığı sağlanacaktır. Bunun
yanında finale kalan ilk üç takıma SosyalBen
Akademi’si
tarafından
6
saatlik
Sosyal
Sorumluluk Bilinci ve Proje Döngüsü Eğitimi
verilecektir.
Gönüllülüğe
katkı
sağlayacak
etkinliklerimizin devamı gelecek, bizi takipte
kalın.

1.Takım sunumuna
buradan ulaşabilirsiniz

2.Takım sunumuna
buradan ulaşabilirsiniz

3.Takım sunumuna
buradan ulaşabilirsiniz

