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COVID-19 ile birlikte uzaktan çalışmaya
geçtiğimiz, etkinliklerin dijital olarak gerçekleştiği,
uzaktan
eğitimin
uygulandığı
ve
kalıcı
değişikliklerin muhtemel olduğu yeni çalışma
ortamında kurumlar kadar çalışanların da yeni
döneme hızlı uyumu vazgeçilmez gözüküyor.
Yetkinlikler konusunun ön plana çıktığı yeni
dönemde, pandemiyi öngöremesek de pandemi
karşısında davranış değişiklikleri ve yetkinliklerin
geliştirilmesi konusunda hızlı biçimde adapte olmak
gerektiğini görebiliyoruz.

Yeni dönemin� öne çıkan başlıca yetkinlikleri dijital
beceriler ve girişimcilik odağında. Bunun yanında
dijital eko sistem her geçen gün gelişmeye devam
edecek ve gelişen teknolojiyle beraber, krizle
mücadele edebilme, belirsizliklerle başa çıkabilme
ve değişime uyum sağlayabilme hem kurumların
varlıklarını sürdürebilmesi hem de bireylerin
rekabeti açısından öncelikli olacak. Hangi alanda
kariyer planı yapılırsa yapılsın, tüm kurum ve
çalışanların yetkinliklerini sürekli geliştirmesi ve
değişen teknolojiye hızlı adaptasyonu gerekecek.

İş gücünde dijital yetkinliklerin ön plana çıktığı yeni
dönemde, yetkinliklerini geliştiremeyen kurum ve
çalışanlar da rekabet etmek konusunda oldukça
zorlanacaklar.� Geleceğin çalışma hayatında iyi bir
üniversiteden mezun olmanın tek başına yeterli
olmadığını,
çalışanlara
yeni
yetkinlikler
kazandırılması gerektiğini artık biliyoruz.

Sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan bir
kurum olarak bugüne kadar bireylerin dijital
becerilerinin gelişmesi ve teknoloji konusunda
farkındalıklarının artması konusunda faaliyetler
yapıyoruz. Yeni teknolojiler, dijital okuryazarlık,
girişimcilik, bireylerin gelişen teknolojiyle beraber
kapasitelerinin gelişimi, hedef kitleye göre
belirlediğimiz farklı eğitim içerikleriyle her zaman
önceliğimiz oldu. Türkiye’deki teknolojik dönüşüme
paralel olarak, pandemi döneminde gelişen
ihtiyaçları
da
göz
önünde
bulundurarak
oluşturduğumuz dijital eğitim içerikleri, sertifika
programları, hacathonlar, mentor buluşmaları,
webinarlar ve uluslararası ağlara erişim konusunda
farklı hedef grubundaki kullanıcılara dijital ve sosyal
becerilerini geliştirmeleri ve kaynaklara erişimleri
konusunda katkı sağlamaya devam edeceğiz.

Kalıcı olması da muhtemel olan uzaktan eğitim
sistemiyle beraber yeni inovasyonlara ihtiyaç
duyulması, yetkinliklerin eğitime entegre edilmesi
konusunda hızlı aksiyon alınması gerekliliğini
ortaya koyuyor. Dijital dönüşümü odağımıza
aldığımız pandemi döneminde, öğretme-öğrenme
merkezli yapılar değişerek öğretmen merkezli
eğitimden öğrenci merkezli eğitim modelini ön plana
çıkarıyor. Yeni eğitim sisteminde ihtiyaç duyulan
yetkinliklerin
eğitim
içeriklerine
entegre
edilmesinde, bireylerin eşit imkanlarla dijital
uygulamalara erişiminin sağlanması da önem arz
ediyor.
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Covid-19 Sürecinde Mart-Eylül Ayları Arasında;
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Yeni katılımcıyla toplam

5.432 gönüllüye ulaştık.

Çevrimiçi hackathon
düzenledik.

69
140

66.497
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Söyleşi
gerçekleştirdik.

Konuk ağırladık.

Canlı yayın
izleyicisine ulaştık.

Eğitim düzenledik.

24.590

Kişi çevrimiçi
eğitimlerimize katıldı.
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Direktörlerimizden

Taha Aydoğmuş
Dijital Dönüşüm Program Direktörü

Hilal Gerçek
Girişimcilik Program Direktörü

COVID-19 süreci tüm dünyada olduğu gibi bizlerin de
beklemediği bir süreçti. 25 yıldır yürüttüğümüz
faaliyetleri yüz yüze gerçekleştiren bir ekip olarak
aynı motivasyon ve hızla dijital ortama geçerek
çalışmalarımıza devam ettik. Dijital yetkinlikleri
gelişmiş bir ekiple çalışınca bu süreçlerin
hızlanmaması mümkün değildi elbette. İlk adımımız
ekipçe bu iletişim ve akışın iyi işlemesine yönelik
hazırlık oldu. İş yönetimi uygulamalarımız ve
yıllardır kullandığımız bulut sistemlerinin oldukça
verimli olduğunu bu süreçte bir kez daha gördük.
Yaklaşık bir hafta gibi kısa bir zaman diliminde iş
yönetim sürecine adapte olduk. Ardından iş yönetim
araçları başta olmak üzere, dijital yetkinliklerin
gerektirdiği ve dijital sürece geçişin ihtiyacı olan
uygulamaları bir rehber içerisinde derleyip tüm
takipçilerimizle paylaştık. Eğitim içeriklerimizi ve
etkinliklerimizi de dijitale entegre etmek konusunda
çok hızlı davrandık ve böylece binlerce insanın bu
süreçte
eğitim
ve
etkinliklere
erişimini
kolaylaştırarak faydalanmalarını sağladık. Online
sertifika ile de eğitim ve etkinliklere katılan
arkadaşlarımızın kalıcı izler bırakmalarına destek
olduk.
Beklemediğimiz
bir
kriz
ortamının
neticesinde gerçekleşse de herkesin dijitale hızlı bir
geçiş yaptığı süreç, teknolojik beceriler konusunda
kapasite gelişimine odaklanan bir ekip olarak bizi
sorumlu ve iyi hissettirdi. 6 ay geride kalırken bize
değerli hikayeler bırakan tüm gönüllülerimize,
eğitim ve etkinlik katılımcılarımıza, mentorlerimize
ve özveri işe çalışan ekip arkadaşlarımıza teşekkür
ederim.

Habitat Derneği olarak COVID-19 süreciyle beraber
hızlıca aksiyon alarak yürütmüş olduğumuz bütün
programları online süreçlere uyumlu olacak şekilde
tasarladık. Girişimcilik özelinde baktığımızda bir
anda hızla değişen süreçlere girişimcilerimizi
adapte etmek için eğitimlerimizi hızlandırdık. Var
olan sorunlara yeni bakış açılarının geliştirilmesi
için paydaşlarımızla fikir geliştirme hackathonları
düzenledik. Ve girişimcilerimizi hem maddi, hem de
kapasite geliştirme programlarıyla destekledik.
Dijitalin gücünü kullanarak dahil olduğumuz global
ağlarda
yürütülen
programları,
Türkiye’deki
girişimcilerle buluşturduk ve bu fırsatların
ülkemizde
de
yaygınlaştırılmasını
sağladık.
Önümüzdeki süreçte ise Global Girişimcilik
Networku’nün (GEN) Türkiye’deki yürütücüsü
olarak girişimciler için yapmış olduğumuz program
ve eğitimleri geliştirip, girişimcilerimizin bir dünya
markası olma yolunda ihtiyaçları olan destekleri
vermeye devam edeceğiz. Bu süreçte deneyimleriyle
bize destek olan mentorlerimize, katılımcılarımıza,
eğitmenlerimize,
gönüllülerimize
ve
ekip
arkadaşlarımıza teşekkür ederim.
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Elif Bilge Erdölek
Sosyoekonomik Program Direktörü

Hande Yavaşça
Finansal Bilinç Program Direktörü

Sosyoekonomik Uyum Programımız kapsamında
Türkiye’deki mültecilerin ekonomiye katılım ve
katkılarını sağlamak amacıyla girişimcilik ve
istihdamlarına yönelik çalışmalar düzenlerken, aynı
zamanda ev sahibi toplumu da katarak sosyal hayata
amacıyla
faaliyetler
uyumlarını
sağlamak
geliştiriyoruz. Pandemi, şüphesiz ki 2020 için
yapılan bütün planları değiştirmek zorunda bıraktı.
Herkes gibi biz de program olarak mevcut duruma
yönelik alternatif senaryolar ve çözümler geliştirdik.
COVID-19 virüsünün Türkiye’de de görülmesiyle
birlikte ilk önce ekip olarak bütün işlerimizi sanki
yan yanaymışız gibi dijitale aktarıp, uzaktan
çalışmaya adapte olduk. Bu anlamda dijital
becerilerimizin olması bizim için avantajken, bir
diğer yandan eksik kaldığımız yerleri de daha çok
geliştirme fırsatı yakaladık. Güçlü bir sahası ve
gönüllü ağı olan bir dernek olduğumuzdan, mevcut
durum analizini çıkartmak adına gönüllülerimiz ile
iletişime geçtik. Yaşadıkları sorunları ve sahanın
mevcut
eğitim
ihtiyaçları
doğrultusunda
içeriklerimizi adapte ederek, faaliyetlerimizi de
dijitalde yürütmeye başladık. Bunlara ek olarak
mevcut şartlar doğrultusunda yeni atölyeler ve
webinarlar düzenledik. Bir yandan faaliyetlerimiz
devam ederken, bir yandan da program kapsamında
girişimcilerimiz ile iletişime geçerek mevcut
durumlarını hakkında bilgiler aldık. Pandemi
sebebiyle yaşadıkları sıkıntıları ve ihtiyaçlarını
öğrendikten
sonra
önümüzdeki
dönemde
ilerlememiz gereken strateji üzerine çalıştık.
Pandemi öncesinde de dijitalleşebilen ve teknolojiyi
yakından takip edenler yeni dünya düzenine ayak
uydurabiliyorken,
dijitalleşemeyenler
geride
kalıyordu. Pandemi ile birlikte dijitalleşmek artık bir
tercih değil bir zorunluluk oldu. Biz de yeni yol
haritamızı buna göre kurgulayarak işlerimize devam
ediyoruz. Bu konuda yüksek özveri ile çalışan
gönüllülerimize ve ekip arkadaşlarıma çok teşekkür
ediyorum.

25 yıllık geçmişimize baktığımızda dört bir yanda
operasyon ve saha faaliyetleri ile yaygın bir
örgütlenme modelini görüyoruz. Özellikle hedef
kitlelere sahada birebir, dokunarak etkinliklerimizi
organize eden bir sivil toplum kuruluşu olduk.
COVID-19, hiçbirimizin beklemediği bir zamanda ve
bir anda geldi. Haliyle saha operasyonlarını ve
etkinlikleri durdurduğumuz bir süreç başladı.
Bununla birlikte de dijital bir sahaya erişime
başladık. Son birkaç yıldır profesyonelce bulut
sistemlerini, iş yönetimi uygulamalarımızı çevrimiçi
platformlarla entegre olarak kullanmamız bizim için
büyük bir avantaj oldu. Dolayısıyla hızlıca ekip
çalışmalarımızı çevrimiçi platformlarda aktif bir
şekilde
yürütebildik.
Program
kapsamındaki
projelerimizin eğitimlerini kısa bir sürede çevrimiçi
platformlara taşıyarak erişimimize devam ettik.
Zamanla içeriklerimizi dijitale uyumlu hale getirerek
etkisini daha da arttırdık. Sadece eğitim odaklı değil,
dijitale uygun farklı etkinlikler ve yayınlarla hedef
kitlelerimiz ve gönüllülerimizle birçok kez bir araya
geldik. Sahada yüz yüze gerçekleştirdiğimiz iş
birliklerini, dijitalin kısa zamanda aksiyon alma
gücünü kullanarak devam ettirdik. Pandemi
süreciyle birlikte dijitale geçtiğimiz bu süreçte bizi
yine yalnız bırakmayan tüm gönüllülerimize, destek
olan tüm paydaşlarımıza, konuklarımıza ve
katılımcılarımıza,
ekip
arkadaşlarımıza
çok
teşekkür ediyorum.
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Eğitim ve Etkinliklerimizi Dijitale Taşıdık
Küresel salgın yeni yetkinlikler, yeni normal ve
geleceğin meslekleri kavramlarını ön plana çıkardı.
Bu süreç bizlere yeni nesil teknolojilerin çok önemli
olduğunu ve bu alana yatırım yapan ülkelerin bile
dünyayı etkisi altına alan virüse karşı hazırlıksız
yakalandığını gösterdi. Herkes için oldukça zor fakat
bir o kadar da öğretici olan bu süreçte Habitat
Derneği olarak bizler de gerekli tüm tedbirlerimizi
alıp çalışmalarımızı bu doğrultuda şekillendirmeye
çalıştık.
Bugüne
kadar
gerçekleştirdiğimiz
çalışmalarımızın kapsayıcılığının ve etkisinin
azalmaması adına faaliyetlerimize online� ortamda
ara vermeden devam ediyoruz.

Yasemin Işık
Editör
Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına almış olan
COVID-19 virüsü, hiç alışık olmadığız bir tür zorunlu
“sosyal� izolasyon” ile yaşamlarımızı ele geçirdi.
Küresel tehdit haline gelen� koronavirüs� salgını
üretimden
tüketime,
uluslararası
ilişkilerden
eğitime, ulaşımdan eğlenceye, dini ibadetlerden spor
etkinliklerine kadar akla gelebilecek her alanda
toplumsal yaşamlarımızı etkiledi.� “Küresel Salgın”
ilan edildikten sonra dünyanın her yerinde
uluslararası zirveler, kongreler, eğitim-öğretim
faaliyetleri, büyük spor müsabakaları, kültür ve
turizm ziyaretleri, festivaller ve fuarlar ardı ardına
iptal edildi veya�online�ortama aktarıldı.�
Dünyayı Sağlık Örgütü’nün 11 Mart 2020 itibariyle
pandemi ilan etmesi ve 13 Mart 2020 tarihinde
Türkiye’de ilk vakanın görülmesinin ardından
Habitat Derneği olarak 16 Mart 2020 tarihi itibariyle
evden çalışma düzenine geçerek tüm eğitim ve
etkinliklerimizi dijitale taşıdık. Online yürüttüğümüz
bu süreçte eğitim içeriklerimizin tümünü dijitale
taşıdığımız gibi etkinlik ve söyleşilerimize de online
olarak devam ettik. Evlere kapandığımız salgın
sürecinde Habitat Derneği olarak gönüllülerimizin
ve networkümüzde yer alan tüm bireylerin duygu ve
düşüncelerini dinlemek ve evde kalmalarını teşvik
etmek amacıyla çeşitli sosyal medya paylaşım
serilerine başladık. Gönüllülerimizim diğer bireylere
ilham
vermesi
amacıyla
#BugünSeninGünün
etiketiyle online hikayeler, evde neler yaptıklarını
anlattıkları kısa video serileri ile online işlemler
noktasında toplumu bilinçlendirmek amacıyla
harekete geçirici video serileri oluşturduk. “Yeni
Normal” olarak adlandırılan bu sürece daha iyi
kanalize olmak adına online gönüllük sistemini
başlattık ve projelerimizi geliştirmek adına çeşitli
çalıştaylar düzenledik.

Türkiye’de dijital dönüşüm alanında çalışan öncü
kurumlardan biri olarak pandemi�döneminde dijital
dünyaya
uyum
sağlamakta
zorlanmış
ve
faaliyetlerine ara verme durumunda kalan sivil
toplum� kuruluşlarına� yönelik de “Dijital Süreçlere
Uyum Eğitimleri” programını başlattık. Böylelikle
eğitime katılan STK’ların faaliyetlerini hızlı bir
şekilde dijitale taşıyabilmelerine katkı sağlamış
olduk. Sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan bir
kurum olarak çalışmalarımız arasında bireylerin
dijital
becerilerini
geliştirmeyi
ve
teknoloji
konusunda farkındalıklarının artmasını sağlamak
için birçok farklı çalışmalar gerçekleştirmiştik. Bu
süreçte yıllardır sürdürdüğümüz çalışmalarımızla
teknolojiyi takip ederek ne kadar doğru adımlar
attığımızı görüyoruz. Habitat Derneği olarak
sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamaya devam
edeceğiz.
Habitat Dergi’nin pandemi dönemine özel
hazırlanan
bu
sayısında,
süreç
içerisinde
gerçekleştirdiğimiz çalışmaları sizler için derledik.
Herkese keyifli okumalar dileriz.
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Dijital Dünyanın Loncaları:
Topluluk Merkezleri
Lonca,�Osmanlı döneminde kent esnafının ve küçük
çaplı üretim yapan zanaatkârların bir araya geldiği
örgütlenme biçimiydi. Bu teşkilatların içerisinde esnafın
korunması, geliştirilmesi, iş birliği ve birlikteliğin
geliştirilmesi gibi önemli dayanışma unsurları da yer alırdı.
Loncalar sadece esnaflar arasındaki mesleki örgütlenmeyi
sağlamıyor aynı zamanda bir eğitim kurumu gibi eğitimler
de gerçekleştiriyordu. Zaman ve düzen alışkanlığı
kazandırma, dürüst çalışma, üretimi artırma, çırakları iyi
yetiştirme, müşteriye saygı gösterme, aldatmama gibi
tutumlar meslek ahlakına yönelik eğitim ve tutumlar lonca
teşkilatlarının ana unsurları içerisinde yer alırdı. Eğitimler
ile yetkin insan yetiştirmeyi ve bu yolda yetkin bir toplum
oluşturmayı,
dünyayı
düzeltmeyi
amaçları
haline
getirmişlerdi.

İsmail Metin
Habitat Derneği Genel Sekreter Yardımcısı

Kısaca, ideal bir insan tipi ve ideal bir toplum oluşturmayı,
ideal bir düzen kurmayı amaçlamışlar, günümüze benzer
kuruluşları
biçimde
demokratik
sivil
toplum
fonksiyonlarını etkin kılıcı bir çalışmayla gerçekleştirmeye
çalışmışlardır. O dönemin loncaları şimdiki dijital dünyanın
topluluk merkezleri haline dönüşmüş durumda. Günün
ihtiyaç ve koşullarına göre eğitim, ihtiyaç ve süreçler de
değişim göstermiştir.
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Sınırları Aşan Türkiye ve
Topluluk Merkezleri
2018 yılında Deloitte’un hazırladığı “Sınırları Aşan
Türkiye Raporu”na göre; 1 milyon 700 bin KOBİ satış
ve reklam amaçlı olarak Facebook kullanıyor. İnternet
üzerinden yapılan ticaretteki oranı Türkiye'nin
%55'ine denk geliyor. Bu yolla elde ettikleri kazanç
ise 15 milyar 300 milyon Türk Lirası. Sağladıkları
istihdam ise 209 bin kişi. KOBİ'ler 2018 verilerine
göre yurt dışındaki 135 ülkeden de talep alıyor. Bu
veriler ışığında biz Türkiye’de KOBİ’lerin ve
toplulukların Facebook araçları ile bu denli bir
ekonomik alan ve istihdam oluşturmasından yola
çıkarak Facebook’un dünyadaki 7. Türkiye’nin
içinde bulunduğu Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’ndeki
2. topluluk merkezinin sürecini başlattık.
Türkiye’deki farklı topluluklar, STK’lar, işletmeler,
girişimciler ve gazeteciler için ortak bir çalışma ve
bilgi paylaşım alanı olmayı hedefleyen Facebook
İstasyon’u Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Türkiye Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) ve Habitat
Derneği olarak İstanbul’da hayata geçirdik.
Toplumun ve ekonominin dijitalleşmesine odaklanan

eğitimlerin ve programların İstanbul ile sınırlı
kalmaması için İstanbul’daki Facebook İstasyon’un
farklı şehirlerdeki bölgesel merkezlerini açmak için
yola çıktık. Bu merkezler ile bilgi paylaşımının ve iş
birliğinin
artırılmasını
sağlayan
çalışmaların
yürütülmesinin yanı sıra ülke ekonomisini ve
toplulukları güçlendirilmesini hedefledik. Adeta
dijital dünyanın yeni loncalarını bölgelerde kurmaya
ve toplulukların dijitalleşmesine önemli adımlar
atmaya başladık.

Pandemide Topluluk Merkezleri
Habitat olarak bu süreçte hızlı bir ivme yakalamış ve
bölgesel topluluk merkezlerinin illerde protokollerini
imzalarken COVID-19 salgını ülkemizi de içerisine
aldı. Dünyayı kasıp kavuran pandemi süreci ile
birlikte ulusal, uluslararası birçok etkinlik iptal
edildi. Spor karşılaşmaları ertelendi, okullar kapandı
ve dünyada 290 milyonu aşkın çocuk okula
gidemedi. Salgının dünya ekonomisine vereceği
zararın 2 Trilyon Doları bulabileceği konuşuluyor.
Dünya Sağlık Örgütü, virüsle mücadele için
uluslararası toplumdan 675 milyon ABD Dolar istedi.
Birleşmiş Milletler, virüsün yayılmasını izlemek,
vakaları incelemek ve ulusal laboratuvarları
desteklemek gibi temel faaliyetleri finanse etmek
üzere 15 milyon ABD Doları tahsis etti. Bu süreçleri
biz de ülkemizde ve topluluk merkezlerinde
yaşadık. İlk etapta ana hedef grubumuzda olan
KOBİ’ler süreçten çok ciddi etkilendiler.
Hedefler
İçin
İş
Dünyası
Platformu’nun
gerçekleştirdiği “COVID-19 İşletme Etki ve İhtiyaç
Anketi”ne katılan işletmelerin yüzde 62’sinin
covid-19 salgınından büyük ölçüde etkilendikleri
gözlemlendi. Ankete katılan işletmelerin yüzde 51’i
işletmesinin altyapı ve dijital olanaklarının uzaktan
çalışma için yeterli olmadığını belirtti. Bu bizim
yaptığımız çalışmalar için de önemli bir adım
atmamız gerektiğini gösterdi. Özellikle toplulukların
ve bireylerin dijitalleşmesi, dijital pazarlara açılması
için attığımız adımlarda KOBİ’ler için neler
yapabiliriz konusunda da çalışmalar yapmaya itti.
Hızlıca Sınırları Aşan KOBİ’ler programımızı dijital
platformlara taşıdık ve tüm Türkiye’den katılıma
açtık. KOBİ’lerin ve girişimcilerin dijitalleşme
kapasitelerini artırmalarını destekleyerek, sınırları
aşmalarına basamak olacak etkinlikler ve eğitim
programları geliştirdik. Türkiye’deki işletmelerin
dijitalleşme
yoluyla
satış
ve
pazarlama
yetkinliklerini
geliştirerek,
sınır
ötesindeki
uluslararası müşterilere ulaşmalarını desteklemeyi
hedefledik.
Habitat
Derneği
olarak
yürütücülüğünü
üstlendiğimiz bu programda KOBİ’lerin dijitalleşme
becerilerini artırarak, sınırlarını aşmalarını ve
küresel pazarda bir aktör haline gelmelerini
amaçladık. Facebook, Instagram, WhatsApp ve
Facebook Messenger’ın da aralarında bulunduğu
Facebook ürün ailesinin işletmeler tarafından nasıl
etkin bir şekilde kullanılabileceğine yönelik, dijital
pazarlama tekniklerinin yer aldığı eğitim içerikleri
ile 4 haftalık programlar şeklinde eğitimlerimizi
gerçekleştirdik.
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Pandemi döneminde 200’e yakın KOBİ’ye birebir
eğitim programlarımızla eğitim verirken 30 KOBİ’ye
de 450 saati aşan mentorluk desteği sağladık.
Bununla da yetinmeyip KOBİ Webinarları’nı hayata
geçirdik. Devlet teşvikleri ve hibelerden, KVKK
süreçlerine, marka tasarım yolcuğundan, patent ve
fikri sınai haklara, finansal okuryazarlıktan,
hikayeleştirmeye kadar bir çok konuda alanında
uzman isimlerle webinarlar gerçekleştirdik. Bu
webinarlar ile 700’den fazla KOBİ’ye dokunduk.
KOBİ’lerin dijital yolculuğuna yeni taşlar döşedik.
Başarı hikayeleri oluşturduk. Pandemi öncesi işlerini
dijitale taşıyanlar çok önemli kazanımlar elde ettiler.
Kapalı çarşıda baharat satan Hayfene firması KOBİ
programımızdaki
eğitimler
sonrası
işlerini
instagrama taşıyarak önemli başarılar elde etti ve
dükkanının kapalı kaldığı süreçlerde hem iç pazara
hem de dış pazara önemli satışlar gerçekleştirdi.
Burada elde ettiği başarı ve deneyimler ile CNN
International’a demeçler verdi ve stratejilerini
paylaştı.
Topluluk merkezlerinde hedefimiz sadece KOBİ’ler
olmadı.
Farklı
topluluklara
da
dijitalleşme
süreçlerinde destekler sağladık. Yeni medyada
gazetecilerin bu sürece adapte olmasını sağlamak ve
içeriklerini dijital dünyada nasıl oluşturabilecekleri
konusunda
Dijital
Gazetecilik
eğitimlerimizi
gerçekleştirdik. 1000’e yakın gazeteciyi ve gazeteci
adayını yeni medya ile buluşturduk. Bölgesel topluluk
merkezlerimizin önemli destekçilerinden yerel basın
temsilcilerine eğitimlerimizle destek olduk.
Kadın girişimcilere ve girişimci olmak isteyen
kadınlara da dijital dünyada destek olmak istedik.
She Means Business Programı ile girişimci

kadınların bir araya gelerek yararlı bağlantılar
kurabilecekleri, tavsiyelerini paylaşabilecekleri
ve hep birlikte işletmelerini büyütebilecekleri bir
alan sunmayı hedefledik. Temel hedeflerimizle
kadın girişimcileri kendileri gibi iş kurmuş olan
diğer
kadın
girişimci
arkadaşlarıyla
buluşturarak,
iş
birliklerini
ve
deneyim
aktarımını sağlamak ve dijital mecraları daha
etkin bir şekilde kullanarak kadın girişimci
adayları yurtdışına açılmaya teşvik etmeyi
amaçlıyoruz. Bu alanda da eğitim programlarımızı
başlatıyoruz.
Tüm bu süreçlerimizle dijital dünyanın loncaları
topluluk merkezlerimizle farklı çalışmaları da
buluşturmaya devam ediyoruz. Pandemi devam
ediyor. Topluluklar ve bireyler bu süreçten hem
ekonomik hem de psikolojik etkileri yaşamaya
devam ediyor. Bu nedenledir ki toplulukların
dijitalleşmesi ve işlerini dijitale taşıması çok önem
arz ediyor. Bu süreç geçse bile bundan sonra bu
tür pandemilere her zaman hazır olunması
gerekiyor.
Bu süreç yıllardır toplulukların dijital
dönüşüm süreçleri konusunda yaptığı, üzerine
konuştuğu konuları hızlandırdı. Belki de 30 yıllık
dönüşümü 3 ay içerisinde getirdi. Toplulukları
adeta dijitalleşmenin içerisine itti. Biz de bu
süreçte dijitalleşme yolculuklarında, dijital
dünyaya
adapte
olmalarında
toplulukların
yanında olmaya, iş birliğine ve destek olmaya
devam edeceğiz. Harari’nin de dediği gibi,�
“İnsanlık, virüs karşısında safları sıklaştırmalı.”
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Pandemi Döneminde 2 Yeni İnovasyon
Merkezini Ağımıza Ekledik

İzmir Bölgesel Topluluk Merkezi Protokol
İmza Töreni Gerçekleşti
Habitat Derneği olarak geçtiğimiz yıl İstanbul’da
Facebook ve TOBB ortaklığında açtığımız ve daha
sonra Milletlerarası Ticaret Odası’nın (ICC) dahil
olduğu topluluk merkezimiz Facebook İstasyon’un
uydu merkezlerinden birinin İzmir’de açılması için
hazırlıklara başladık. İzmir’de Bornova Dramalılar
Köşkü’nde, 27 Ağustos 2020 tarihinde 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 ve Ankara’da protokolleri imzalanan
ve
Facebook’un
Türkiye’deki
en
büyük
yatırımlarından biri olarak görülen topluluk
merkezlerinin sonuncusu olan İzmir İstasyon;
Türkiye’deki insanları, toplulukları ve işletmeleri bir
araya getirerek ülke ekonomisinin dijitalleşmesine
odaklanan bir dizi eğitim, program ve atölye
çalışmasına ev sahipliği yapacak.

Habitat ve Denizli Genç İş İnsanları Derneği
(DEGİAD) Arasında “DEGİAD İnovasyon
Merkezi” için İş Birliği Protokolü İmzalandı
Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD) ile 9 Eylül
2020 tarihinde imzaladığımız iş birliği protokolü ile
Denizli’deki toplulukları ve işletmeleri bir araya
getirmeyi ve ülke ekonomisinin dijitalleşmesine
odaklanan bir dizi eğitim, program ve atölye
çalışmasının yapılmasını hedefliyoruz.
Aynı zamanda Habitat Derneği’nin dijital, finans ve
girişimcilik alanındaki farklı eğitim içerikleri ile
yenilikçi fikir üretiminin artışı ve sürdürülebilir iş
modellerinin oluşturulması hedefleniyor. DEGİAD’ın
içerisinde
yer
alacak
“DEGİAD
İnovasyon
Merkezi”nin bireylerin dijital becerilerini geliştirme
konusunda aktif bir yer olması da amaçlanıyor.
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Salgın Döneminde
Habitat Söyleşi Serileri
sürecinde
gerçekleştirdiğimiz
Salgın
çalışmalarımızın
kapsayıcılığı
ve
etkisinin
azalmaması adına eğitimlerimizde olduğu gibi
etkinlik ve söyleşilerimizi de online ortama taşıdık.
Bu süreçte sosyal medya hesaplarımızdan ve
YouTube kanalımızdan “Zincirleme Sohbetler”,
“Girişimcilik
Sohbetleri”,
“Parasal
Konular”,
“Geleceğini Tasarlayanlar Anlatıyor” ve “Sınırları
Aşanlar Anlatıyor” gibi farklı başlık ve konulara
odaklandığımız söyleşi serileri oluşturduk.
Bunlardan ilki COVID-19 salgınının iş ve özel
hayatımızda nasıl etkiler yarattığını ve ilerleyen
süreçte neleri değiştireceğini konuştuğumuz
“Habitat Zincirleme” sohbetler oldu. Habitat
Zincirleme sohbetlerin ilkinde Derneğimiz Yönetim
Kurulu Başkanı Sezai Hazır’ı ağırladık. Habitat
olarak çalışmalarımızı dijitate taşıdığımız bu
dönemde salgına karşı aldığımız önlemleri
konuştuk. Habitat Derneği Genel Sekreter Yardımcısı
İsmail Metin’in moderatörlüğünde devam eden
serimizde Serdar Kuzuloğlu’nu davet ettik.
“Dijitalleşen Dünyada Yeni Dünya Düzeni” adlı
söyleşimizde 21. Yüzyılın teknolojilerini ve yeni
dijital düzenin nasıl kurulacağını konuştuk. Boğaziçi
Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden
Prof. Dr. Cem Say’ın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz
‘’Covid-19 Sürecinde Yeni Teknolojik Eşitsizlikler’’
söyleşisinde
ise
online
eğitim
süreçlerini,
teknolojinin ve salgının getirdiği iş hayatındaki
yenilikleri ve ekonomik durumun farklı kesimlerde
yarattığı olumlu ve olumsuz durumları konuştuk.
Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler bu
yayınlarımıza Spotfiy ve Youtube kanalımızdan
ulaşabilirler.

Bir diğer söyleşi serimizde ise Finansal Okuryazarlık
ve Erişim Derneği ortaklığında düzenlediğimiz
“Finansal
Konular”
ile
finansal
okuryazarlık
kavramının gelişimine katkı sağlamak ve COVID-19
sürecindeki harcama, birikim ve borçlanma
alışkanlıklarımızın değişmesinden yola çıkarak
bireylere ve girişimcilere finansal okuryazarlık
ipuçlarını ve finansal piyasalarla ilgili bilgileri
paylaşmaya çalıştık. Habitat Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Sezai Hazır’ın moderatörlüğünde FODER
Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Köksal’ın katılımıyla
“COVID-19 Sürecinde Sivil Toplum Bakış Açısı ve
Ekonomik Durum” yayını ile başladığımız serimizde
salgının ekonomiye etkileri, yeni düzen, COVID-19
yansımaları, dijital finansal sistemlerin önemi, Fintech,
yatırım danışmanlığı, yeni nesil girişimcilik
konularında alanında uzman konukları ağırladık.

İzlemek için
Tıklayın
İzlemek için
Tıklayın

Dinlemek için
Tıklayın
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Karantina döneminden önce #habitatheryerde
sloganıyla eğitmen eğitimlerinde, yerel eğitimlerde,
koordinasyon toplantılarında ve ilham buluşmalarında
bir araya geliyorduk. Bu dönemde ise bu birlikteliği
online platformlar aracılığıyla bir araya gelerek
devam ettirdik. Bu amaçla düzenlediğimiz bir diğer
söyleşi serimiz ise Habitat Derneği Yönetim Kurulu
Başkan
Yardımcısı
Civan
Sözkesen’in
moderatörlüğünde
sürdürdüğümüz
“Girişimcilik
Sohbetleri” oldu. Girişimcilik ekosisteminin önemli
isimlerini ağıladığımız söyleşi serimizin ilk konuğu
Alarko Holding Stratejik Planlama Müdürü Tal
Garih’ti. Tal Garih ile pandemiye karşı iş dünyasının
aldığı önlemleri ve bu dönemde girişimci olmak
isteyenlerin hangi noktalara dikkat etmeleri
gerektiğini konuştuk.

Pandemi öncesi Kız Kardeşim Projemiz
kapsamında
Türkiye’nin
farklı
illerinde
düzenlediğimiz “İlham Buluşmaları”nı online ortamda
düzenlemeye başladık. Türkiye’deki iş ve girişimcilik
dünyasından kadınların katılımıyla düzenlediğimiz
“Kız Kardeşim Projesi Online İlham Buluşmaları”nın
ilki Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai
Hazır'ın moderatörlüğünde, "Big Chefs" Kurucusu
Gamze Cizreli ile Kız Kardeşim Yerel Lezzet
Programı'na katılan "Bikase Lokantası" sahibi Ruşen
Çetiner’in
katılımıyla
gerçekleşti.
Girişimcilik
hikayelerini anlattıkları programda girişimcilik
kavramı ve girişimci kadınların yaşadığı zorluklar ile
bu zorlukların üstesinden gelirken seçtikleri
yöntemler konuşuldu.

İzlemek için
Tıklayın

Dinlemek için
Tıklayın
İzlemek için
Tıklayın
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Paydaşı Olduğumuz�“Coronathon�
Türkiye”den Virüsle Mücadelede 12
Yaratıcı Proje�

Türkiye’nin önde gelen girişimcilerinin,
üniversitelerin,
sivil
toplum
kuruluşlarının,
bakanlıkların, özel şirketlerin paydaşlığı ile yola
çıkan,�koronavirüs�salgını nedeniyle meydana gelen
sosyal, psikolojik ve ekonomik problemlere çözümler
üretmek� misyonuyla� 21-22 Mart 2020 tarihinde
dijital ortamda yapılan ve Habitat Derneği olarak
paydaşı olduğumuz “Coranthon Türkiye”de 12 proje
ödüle layık görüldü. “Çözümün Bir Parçası Ol”
mottosuyla başlayan ve 1.500’den fazla katılımcının�
dahil� olduğu etkinlikte projelerini geliştirmek için
çalışan ekipler, 120’den fazla� mentor� ile birebir
görüşme yapma ve destek alma imkânı yakaladı.
Etkinlikte en çok puanı ise� koronavirüs� salgını
süresince hastaneye gitmesi istenmeyen ancak
sağlık hizmeti alması gereken hastalara görüntülü,
uzaktan takip� modülleri� ile sağlık hizmeti�
verilmesini sağlayan tele� sağlık girişimi "Medibook"
aldı. Hackathon’da birinci olan Medibook şu an için
aktif olarak hizmet vermektedir. Bir diğer yaratıcı
fikir ise Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinde
bulunan bir makine sayesinde Türkiye'de âtıl olarak
duran bu potansiyeli ortaya çıkararak günlük
yapılan test sayısında artış sağlayan Biotel’idi.

Evde
yalnızlaşan,
sosyalleşemeyen
veya
çocuklarının daha farklı şeyler yapmasını isteyen
insanlar için evden eve online olarak sunulan atölye
platformu Expona ile insanlar, deneyimlerini online
ortamda paylaşabilme fırsatı yakalıyor. Bu süreçte
sokak hayvanlarını da unutmayan girişimciler,
sokak hayvanlarını besleyen gönüllüleri, sivil toplum
kuruluşlarını, belediyeleri, veterinerleri ve evcil
hayvan sahiplerini BirCan platformu ile bir araya
getirdiler. Böylelikle sokak hayvanlarını beslemek
için çalışan kişi ve kurumlar online ortamda bir
araya gelerek sokak hayvanlarına daha kolay ve
çabuk destek sağlayabilecekler.

“coronathonturkiye.com”
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Yarını Kodlayanlar Online�
Covideathon’da Yenilikçi
Fikirler Ortaya Çıktı

Bilişim
teknolojilerindeki
dur
durak
bilmeyen hızlı gelişim, küreselleşmeyi ve doğal
olarak da küresel sorunları beraberinde getiriyor.
Bilişim alanında çığ gibi büyüyen açığın giderilmesi
ve buna paralel olarak gün yüzüne çıkan küresel
sorunlara çözüm getirmek ve sürdürülebilir gelişim
için yeni yöntemler geliştirmenin önemi daha da
artıyor. Bizler de Türkiye’de dijital dönüşüm
alanında çalışan öncü kurumlardan biri olarak
karantina döneminde de yenilikçi teknolojik
fikirlerin ve iyileştirici çözümlerin peşinden
koşmaya devam ettik. Koronavirüs salgınıyla
mücadele ettiğimiz bu dönemde Türkiye Vodafone
Vakfı ile 2016 yılından bu yana yürüttüğümüz “Yarını
Kodlayanlar Projesi” kapsamında gençlerin katıldığı
bir hackathon düzenledik. Proje kapsamında
Türkiye’nin genç beyinlerini, bugünün çözümlerini
ve yarının önlemlerini bulabilmeleri için 11-12 Nisan
2020 tarihleri arasında düzenlediğimiz “Yarını
Kodlayanlar Online Covideathon”a toplam 339 genç
katıldı. 14-17 yaş arası gençlerimizin en az 2 en
fazla
4
kişilik
gruplar
halinde katıldığı
Covideathon’da, ana konu olarak Türkiye’nin
içerisinde
bulunduğu
“pandemi”
durumunun
yaratmış olduğu problemlere teknoloji odaklı
çözümler bulmalarını hedefledik. Türkiye’nin de
içerisinde bulunduğu pandemi sürecinde, salgının
halk üzerinde yarattığı olumsuz etkinlerini en aza
indirmek adına lise öğrencilerin geliştireceği
teknolojik
fikirlerin
ve
önlemlerin
üzerine
farkındalık yaratmak ve uygulanabilir bir fikri
hayata geçirmek amacıyla düzenlediğimiz Online
Covideathon’da birçok yaratıcı fikir ortaya çıktı.

bir fikrinin olduğunu düşünüyorsan arkadaşlarınla
2 veya 4 kişilik gruplar oluşturarak fikrini hayata
geçirmek harekete geç!'' dedik ve gençlerden
COVID-19 kaynaklı oluşan sorunlara ve ihtiyaçlara
yönelik
teknolojiyi
kullanarak
projeler
geliştirmelerini
istedik.
Online
olarak
düzenlediğimiz
Covideathon
boyunca,
fikir
oluşturma sürecinde Discord programı üzerinden
yarışmacıların organizasyonunu sağladık. Her takım
programa girdikten sonra kayıt odasına gelerek
buradan kendi odasını oluşturup, kendilerine ait
olan özel odalara geçtiler. Genel duyuru kanalından
ise eğitim saatlerinde 15 dakika kala eğitim
duyuruları
yapıldı.
Yarışmacılar
Covideathon
boyunca alanında uzman kişilerden iş fikri
doğrulama, iş modeli, etki analizi, sosyal girişimcilik,
ürün geliştirme, fikri finansallaştırma, ürünü
uluslararasılaştırma, yapay zekâ, inovasyon, teknoloji
ve ticarileştirme gibi eğitimler aldı. Aynı zamanda
mentorlar yarışmacıların odalarını gezerek onların
soruları yanıtladı.
Katılımcılara online mentorluk desteği de
verdiğimiz yarışmada ön değerlendirme sonucu
finale kalan 10 takım, bir telekonferans buluşması ile
projelerini jüriye sundular. İlk üç takımı belirleyen
jüri; Habitat Derneği Kurucu Başkanı Sezai Hazır,
MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Dr.
Erhan Erkut, Türkiye Vodafone Vakfı Müdürü
Ayşegül Ertok, armut.com’un Kurucu Ortağı Başak
Taşpınar Değim’den oluşuyordu. Finale kalan
projeler arasında öğrencilere online öğrenim
hayatlarında yol gösterecek sanal asistan programı,
COVID-19 için bir veri haritası uygulaması, yapay
zekâ destekli webinar sistemi, otonom olarak havayı
temizleyen robot gibi birçok yaratıcı ve çözüm odaklı
projeler ortaya çıktı. Türkiye’den 35 il ve 7 ilçe,
Kıbrıs’tan 4 ilçe ile toplamda 129 takımın yenilikçi
fikirler ürettiği “Online Covideathon”da ilk üçe giren
takımlar projeleri ile ödül kazandı. Bölgeyi
"ultraviyole" ışınla dezenfekte etmeyi hedefleyen
robot projesi ile "InovaTeam" birinci, COVID-19 virüsü
tespiti için kullanılabilecek bir uygulama geliştiren
"Covcam" takımı ikinci ve COVID-19 virüsüne karşı
uygulanan plazma tedavisinin doğru kişiye
yönlendirilmesini sağlayan uygulama projesi ile "The
Optimizers" takımı üçüncü oldu.

Tüm dünyayı etkileyen COVID-19 salgını nedeniyle
evde olduğumuz süreçte sağlık sektöründen gıda
sektörüne, sosyal yaşantılarımızdan okul hayatımıza
kadar her alanda salgından etkilendik. Liseli
gençlerimize ''Sen de bu durumun farkındaysan ve
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Pandemi Döneminde
“Nesilden Nesile İnternet”
Eğitimlerini Başlattık

Pandemi sürecinden en çok etkilenen kesim hiç
şüphe yok ki 65 yaş üzeri bireyler oldu. Bunun en
önemli sebeplerinden biri bu kesimin günümüz
teknolojileri ile olan ilişkilerinin göreceli olarak zayıf
olması. 25 yıldan bu yana başta dezavantajlı bireyler
olmak üzere Türkiye’deki bireylerin teknoloji ile olan
bağını ve ilişkisini artırmak için eğitimler veren bir
sivil toplum örgütü olarak, gerek COVID-19 süreci
gerekse de koronavirüs sonrası dönem için 65 yaş
üstü bireylerin dijital hayata adaptasyonu için
“Nesilden Nesile İnternet Eğitim”lerini başlattık.
Dernek olarak yürüttüğümüz birçok projenin
eğitimlerini kapsayan ve kolektif bir şekilde hayata
geçirdiğimiz "Nesilden Nesile İnternet" eğitimleri ile
dijital dönüşümü kaçırmış bireyleri internetle
buluşturuyoruz.
E-hizmetinden
internetten
alışverişine, e-mail hesabı oluşturmadan görüntülü
konuşmaya kadar geniş bir yelpazede eğitimlerin
verildiği proje kapsamında gençler bu eğitimleri
ebeveynlerine, aile büyüklerine ve çevresinde
bulunan komşularına aktarıyor. Dijital dönüşümü

kaçırmış bireyleri göz önünde bulundurarak
hazırladığımız
"Nesilden
Nesile
İnternet"
eğitimlerinin diğer projelerden ayıran en önemli
unsur 65 yaş üstü bireylerin bu eğitimleri aile
fertlerinden, özellikle torunlarıyla beraber alması. Bu
eğitim modeli bir yandan nesiller arasındaki iletişimi
güçlendirirken, diğer yandan da büyüklerimize
deneyimlerini aktarma, küçüklerimize ise en
yakınlarından
başlayarak
Türkiye’nin
dijital
dönüşümüne katkı sağlama fırsatı veriyor. 65 yaş
üstü bireylerin en az evden çıkarak internetle
hayatlarını kolaylaştırılmasını amaçladığımız proje
kapsamında online olarak verilen eğitimler ile 59
eğitmen yetiştirilerek aile büyüklerine eğitim
vermelerini sağladık. Dernek olarak bireylerin dijital
yetkinliklerinin artması ve dijital dönüşümün parçası
olmaları için yürüttüğümüz çalışmalara devam
edeceğiz.
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“Dijital Öğretmenler”
Projesiyle Öğretmenlere
Teknoloji Eğitimlerinin Kapısı Açılıyor

Dijital becerilerin önem kazandığı ve eğitimlerin
dijitale taşındığı bu dönemde, Türkiye’deki dijital
dönüşümü desteklemek, öğretmenlerin eşit dijital
becerilere sahip olması ve dijital yetkinliklerinin
artması amacıyla Habitat Derneği olarak ING Türkiye
ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile yeni bir iş
birliğine imza attık. Öğretmenlerin dijitalleşmesi ve bu
dijital becerileri ilkokul- ortaokul öğrencilerine
aktarmaları amacıyla Ekim ayında “Dijital Öğretmenler
Projesi”ni hayata geçirdik. Dijital Öğretmenler
Projemizin başvuruları Ekim ayında başladı ve
İstanbul, Ankara, İzmir, Ağrı, Aydın, Kahramanmaraş,
Adana, Samsun, Gaziantep ile Erzurum'da görev yapan
1000 ilk ve ortaokul öğretmenleri başvuruda
bulunabilecek. Projenin içerisinde bilişim etiği,
güvenlik, kişisel verilerin korunumu, dijital sağlık,
dijital ticaret gibi başlıkların yer aldığı “Dijital
Vatandaşlık ve Güvenlik”, Web 2.0 uygulamaları ile
anlatılacak “Eleştirel Düşünme ve Ölçme &
Değerlendirme”, infografik, video, fotoğraf oluşturma ve
düzenleme, etkili sunum hazırlama konularından
oluşan “Yaratıcılık ve Görsel Tasarım” eğitimleri yer
alıyor. Türkiye’deki öğretmen ve öğrencileri dijital
dönüşümün
bir
parçası
haline
getirmeyi
amaçladığımız proje ile eğitim alan öğretmenler,

öğrencilere
aldıkları
eğitimleri
yerellerindeki
aktararak bölgesel dijital yetkinlik eşitliğinin
sağlanmasında aktif rol alacaklar. İlk etapta online
verilecek fakat ilerleyen süreçte pandemi şartlarına
göre yüz yüze verilmesi planlanan eğitimler ile proje
kapsamında ilk ve ortaokulda öğretmenlik yapan
toplam 1.000 kişiye ulaşmayı hedefliyoruz.
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Yeni Normalde İnovatif
Çözümler Hackathonu

Küresel
ekonomiyi
şekillendirmede
dönüştürücü bir rol oynayan kadınların ekonomik
hayata katılması ve toplumdaki konumlarının
güçlenmesinin toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin
ortadan kalkmasında en önemli faktör olduğunu
söyleyebiliriz. Küresel bir şok etkisi yaratan
COVID-19 salgını toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yol
açtığı olumsuz etkileri bize çok net gösteriyor.
Uluslararası kuruluşlar, kamu ve birçok araştırma
şirketinin yaptığı araştırmalar gösteriyor ki kriz
dönemlerinde toplumun en kırılgan – ki kadınları bu
kategoriye dahil etmemiz hiç de yanlış olmazkesimleri daha fazla etkileniyor.
Sürdürülebilir
Kalkınma
Amaçları’nı
gerçekleştirmede toplumsal cinsiyet eşitliğinin
sağlanmasının önemli bir eşik olduğunu göz önünde
bulundurarak kadının güçlenmesi, ekonomik hayata
katılması, dijital süreçlere uyum sağlaması gibi pek
çok konuda kadınlarımızın yanında yer almaya
çalışıyoruz. Habitat Derneği olarak bu inançla
kadınların kariyer yolculuklarında ilerleyebilmeleri
için gelişimlerine destek veren birçok farklı çalışma
gerçekleştiriyoruz.

Coca-Cola Türkiye iş birliğiyle “Yeni Normalde
İnovatif Çözümler Hackathonu”nu düzenledik.
Kadının ev içinde ücretsiz ve güvencesiz şekilde
çalışmasına son verecek fikir üretiminden,
sürdürülebilirlik için bir araya gelecek kadın
kooperatifleri fikrine kadar hackathona 86 takım,
74 bireysel başvuru ve toplam 307 kişi katıldı. 15
takımın girdiği final jüri değerlendirmesinin
ardından 4 takım ödül kazandı. Kadının toplum
içerisindeki yerinin güçlenmesi amacıyla fikir
üreten ve ödül kazanan ekipler ile konuştuk. Bize
Hackathon’da
geliştirdikleri
çözümlerde
nelerden ilham aldıklarını ve yarışmadan sonra
hangi aşamaya geldiklerini anlattılar. İlk olarak
jüri özel ödülü alan “edu4sdg” takımından
başlayalım. “edu4sdg” takımının geliştirdikleri
proje ile ana okulu öğrencilerine ses bilgisini ve
ilk okul öğrencilerine alfabeyi öğretirken aynı
zamanda çocuklara çevresel ve ekolojik bilinç
kazandırmayı hedefleyen bir eğitim modeli
oluşturdular. “edu4sdg” takımından Enver Işık,
Hackathon’dan bu yana projelerindeki yeni
gelişmeler için şunları söyledi:

"Kadının Güçlenmesi Çözümleri" ile "Evde ve Ev
Dışında Sürdürülebilirlik Çözümleri" temalarıyla 7-8
Temmuz 2020 tarihleri arasında proje ortağımız

“Koronavirüsün yarattığı şartlardan dolayı
projemizde belirsizlikler var. Bu süreçte eğitimin
online duruma geçmesi ve belirsizlik durumunun
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devam etmesi velileri de çok yoruyor. Biz de bu
süreçte velilere ulaşma anlamında ciddi adımlar
atamadık. Fakat bu zaten bizim planlarımız arasında
bir sonraki adımımız. İlk önceliğimiz kurumsal olarak
hareket edebileceğimiz iş birlikleri kurmamız. Bu
konuda güzel gelişmelerimiz var. Her yıl düzenlenen
ve her ülkeden projelerin başvurduğu “Uluslararası
UNESCO Okuryazarlık Ödülleri”ne başvurduk. Anne
Çocuk
Eğitim
Vakfı’nın
(AÇEV)
desteğiyle
başvurduğumuz yarışmada dünyanın en iyi ilk 20
projesi arasına seçildik. Finalde kazanamadık ama ilk
20 proje arasına seçilmek bile bizi çok mutlu etti. Bu
süreçteki bir diğer güzel gelişme ise Ev Okulu
Derneği ile iletişime geçtik ve onlarla eğitim içeriği
hazırlama aşamasındayız. Projemizi Eylül sonuna
kadar online olarak başlatmayı planlıyoruz.”
Dayanışma temelli bir yemek paylaşım platformu
oluşturan ve bu projeleri ile yarışmada 1. olan
“Mahalleden”
takımından
Nevra
Aslantürk
yarışmadan
sonraki
süreçte
nasıl
ilerleme
kaydettiklerini şöyle açıkladı:
“Bizim buradaki amacımız evde ücretsiz yemek
veren
kadınların
mutfaklarını
iş
yerlerine
dönüştürerek gelir elde edebilmelerini sağlamak.
Yarışmadan sonra sosyal medya hesaplarımızı açtık.
Bir prototip oluşturduk ve şimdilik web sitesi olarak
onu paylaşıyoruz. Bizim asıl fikrimiz fiziki olarak
ürün satmak üzerineydi. Salgının etkisiyle şu
aşamada biraz daha dijital olarak canlı yemek tarifleri
üzerinden projemizi ilerletebildik. Sosyal medya
üzerinden bu canlı yemek tariflerini satışa çıkarmaya
çalışıyoruz. Hatta ilk etkinliği kendim düzenleyerek
başladım. Farklı kooperatiflerle dayanışmak bizim
temel motivasyonumuz ve ilerleyen süreçte de bunu
gerçekleştirmek istiyoruz.”
Âtıl durumdaki eşyaların dezavantajlı gruplarca
temizlendikten sonra tamir edilmesini veya geri
dönüşüm
metotları
ile
tekrar
kullanıma
kazandırılmasını sağlayan bir proje geliştiren ve
Hackathon’da 2. olan “Dönüştür” takımından Seray
Hamurcu, projedeki yeni gelişmeler hakkında şunları
dile getirdi:

Yarışmada 3. olan ve kadınlar için yeni bir istihdam
alanı
oluşturarak
çocuklara
yönelik
doğal
oyuncaklar
üretmeyi
hedefleyen
“Makko”
takımından Ebru Tural yarışmadan sonra ilerleme
kaydettiklerini ve kurulma aşamasına geldiklerini
belirterek şöyle konuştu:
“Makko’yu kurmaktaki amacımız Marmaris’te
yaşayan kadınlara istihdam sağlamak, engelli
kadınları istihdamın içine almak ve çocuklarımız
için doğal oyuncaklar üretebilmek. Ve eğer bunu
başarabilirsek işimizi dijitale taşıyarak daha fazla
insana ulaşmayı hedefliyoruz. Hackaton’dan sonraki
süreç bizim için yoğun geçti. Yönetim ve denetim
kurulumuzu topladık ve iş bölümünü nasıl
yapacağımızı oluşturduk. Resmi olarak kurulmak
için gerekli prosedürleri tamamlamak üzereyiz.
Yerel
yönetimler
tarafından
destekleniyoruz.
Marmaris Belediyesi bize çok güzel bir yer tahsis
etti. Aramızda kurumsal firmalarda çalışan
arkadaşlarımız var. Onlarla satış, pazarlama ve
online süreçleri paylaşarak iş bölümü yaptık. Atölye
kısmını buradan ayrı tuttuk. Bir grup arkadaşımızı
görevlendirdik ve açılışa kadar numunelerimizi
hazırlamaya çalışıyoruz. Farklı kurumlarla iletişim
halindeyiz. Daha fazla kadını işin içine almaya
çalışıyoruz. Adım adım ilerleme kaydediyoruz ve
tabii ki bu süreçte sizin desteğinizle bunu
başarıyoruz.”

Daha önce hackathona katılmıştık fakat “Yeni
Normalde İnovatif Çözümler Hackathonu”nda çok
hızlı aksiyon aldık. Özellikle prototipleme eğitimleri
projemizi geliştirmede çok fayda sağladı. Projemizi
oluştururken
COVID-19’un
yarattığı
ekonomik
durgunluktan ve evde kalmak zorunda oluşumuzdan
ilham almıştık. Amacımız âtıl durumdaki eşyaların
dezavantajlı gruplarca dönüştürülerek çöp olmasının
engellenip tekrar hayatımıza katma değerle
kazandırılmasını sağlamak. Operasyonu çok fazla
olan bir iş olduğu için iş yükünü eşit dağıtmamız
gerekiyor. Bu süreçte ekibimizi oluşturuyoruz. Bu
yılın sonuna kadar bu projemizi faaliyete geçirmeyi
amaçlıyoruz.”
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Yüksek Etki Arayışında Türkiye’de
Girişimci Kadınlar Araştırma Raporu
Ülkemizde ve dünyada girişimcilerin önünde
pek çok engeller bulunuyor. Fakat kadın girişimciler
için bu engeller daha da artıyor. Son zamanlarda artan
destekleyici uygulamalar, demografik gelişmeler,
şehirleşme ve eğitim olanakları gibi faktörler kadın
girişimciler üzerinde olumlu etki yaratıyor. Tüm bu
olumlu gelişmelere rağmen ülkemizde kadın
girişimcilerin oranı erkeklere göre çok düşük.
Girişimcilik alanında çeşitli projeler ve çalışmalar
yürüten bir kurum olarak bizler de Türkiye’deki
girişimci kadınların mevcut durumunu anlamak,
onların sorunlarına ışık tutmak amacıyla bir rapor
hazırladık.
İçerisinde
girişimci
kadınların
sorunlarına yönelik çözüm önerilerinin de yer aldığı
"Yüksek Etki Arayışında Türkiye’de Girişimci
Kadınlar Araştırma Raporu"nun lansmanını, 26 Eylül
2020 tarihinde online olarak düzenlediğimiz canlı
yayınla gerçekleştirdik.

kişinin katıldığı bir çevrimiçi anketin bulguları
doğrultusunda oluşturulmuştur.

Coca-Cola Türkiye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
ortaklığında yürüttüğümüz “Kız Kardeşim Projesi”
kapsamında hazırladığımız "Yüksek Etki Arayışında
Türkiye’de Girişimci Kadınlar Araştırma Raporu" ile
kadınların
mevcut
Türkiye’deki
girişimci
durumlarını
farklı
yönleriyle
değerlendirmeyi
amaçlıyoruz. Girişimci kadınların işlerini büyütmeleri
ve yüksek etki yaratmalarının önünde engel teşkil
eden konuları odak noktamıza aldığımız raporda aynı
zamanda
kadınların
girişimciliğe
atılmasının
önündeki engelleri de ele aldık. Çalışmamızın
odağında bölge ve sektöründe fark yaratan, fırsatları
değerlendiren, yenilikçi ve etkili girişimci kadınlar
yer alıyor.

- Ankete katılan girişimci kadınların %67’si
girişimlerini kurmadan önce çalışma hayatında aktif
olarak yer aldıklarını, %47’si benzer alanda çalıştığını
ve %49’u ise yöneticilik deneyimi yaşadığını dile
getirmektedir.

Raporda öne çıkan veriler şöyle:
- Türkiye’de 138 bin işveren kadın bulunmaktadır ve
bu sayının 5.300’ü yirmiden fazla, 1.730’u ise 50’den
fazla kişiyi istihdam etmektedir.
- İşverenlerin içinde kadınların oranı 2010 yılında
%8,6 iken, 2017 yılında %11,7’ye yükselerek bir artış
içerisinde olduğu görülmektedir.
- Üniversite mezunu işverenler içerisinde kadınların
oranı %19.8’dir.
- TMMOB üyelerinin sadece %23’ü kadın üyelerden
oluşmaktadır.

- Ankete katılan girişimci kadınların %22’si ideallerini
gerçekleştirme, %20’si ise kendi işini yapma
motivasyonu ile hareket ettiğini dile getirmektedir.
- Anket katılan girişimci kadınların yaklaşık %30’u iş
ve aile dengesini kurmakta zorlandığını, %40’ı ise bu
konuda zorlanmadığını dile getirmektedir.

Yüksek Etki Arayışında Türkiye’de Girişimci Kadınlar
Araştırma Raporu, masa başı araştırmalar, ulusal ve
uluslararası veri tabanı analizlerinin yanı sıra 35
girişimci kadınla yapılan derinlemesine mülakatlar ve
büyük çoğunluğu girişimci kadınlardan oluşan 244

Raporu Görüntülemek için Tıklayın
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Global Girişimcilik
Haftası ve EWC Türkiye
Ulusal Finali

Habitat
Derneği
olarak
ülkemizdeki
girişimcilik
ekosistemini
geliştirmek
ve
ekosistemdeki
oyuncuların hem ülkemizde hem de globalde
başarılar elde etmesi ve sesini duyurması için
çalışmalar yürütüyoruz. Derneğimizin odaklandığı
programlardan biri olan Girişimcilik Departmanımız
bu alana yönelik faaliyetler planlayarak, girişimcilik
algısının gelişimini sağlamaya yönelik, yenilikçi fikir
üretiminin artışını ve sürdürülebilir iş modellerinin
yapılandırılmasını hedefleyen projeler geliştiriyor.
Aynı zamanda girişimcilerin mentor ve yatırımcılar
ile buluşmasında aracı olurken projeler dahilinde
kuruluş ve geliştirme hibeleri sağlanıyor.
Türkiyeli girişimcilerin sınırlarını aşarak globalde
başarılara imza atması için yol göstermek ve
girişimcilere network sağlamak da önem verdiğimiz
çalışmalarımız arasında. Türkiye’deki girişimcilik
ekosistemi için çok önemli olduğunu düşündüğümüz
organizasyonlardan biri de Global Entrepreneurship
Week’in her yıl düzenlediği Global Girişimcilik

Kupası (EWC)’den bahsetmek istiyoruz.
Global
Girişimcilik Haftası'nı (GGH) 2008 yılında
Endeavour'un ev sahipliğinde kutlamaya başladık.
Habitat, yönetim kuruluna 2013 yılında katıldı.
Habitat ve Endeavour 2018 yılına kadar GGH'i
birlikte gerçekleştirdi. Son 2 yılda ise 20 kurum ve
üniversitenin desteğiyle GGH’i organize ettik.
Çalışmalarını Girişimcilik Programımızın yürüttüğü

Global Girişimcilik Kupası (EWC) Türkiye Finali bu yıl
18 Ağustos tarihinde gerçekleşti.

Şimdi biraz da EWC’den ve Habitat Derneği olarak
Girişimcilik Dünya Kupasının neresinde yer
aldığımızdan bahsedelim.
Girişimcilik Dünya Kupası (EWC), Misk Global Forum,
Global Entrepreneurship Network ve Global
Education and Leadership Foundation tarafından
yönetilen ve GSVlabs ve Entrepreneurs’ Organization
dahil olmak üzere ulusal ve küresel ortaklardan
oluşan bir girişim. Organizasyon, fikir aşamasından
ölçek büyütmeye kadar her seviyedeki girişimciyi,
yolculuklarında ilerlemelerini sağlayacak ve yeni
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kapılar aralayacak bir program olarak tasarlanmış.
Her yıl pek çok ülkeden seçilen girişimlerin yer
aldığı organizasyonun sunduğu program sayesinde
girişimler; potansiyel yatırımları, büyük yatırımcı
sunumu, online eğitim, mentorluk ve para ödülü” gibi
fırsatlarla birlikte global bir platforma erişim
imkanına kavuşuyor. Bu yıl ise Girişimcilik Dünya
Kupası 200 ülkeden 150.000'den fazla yarışmacının
katılımıyla gerçekleşti.
Ülkemizdeki başvuru ve eleme sürecinin ardından
finalde değerlendirilmek üzere altı girişim
belirlendi. EWC Türkiye finalistleri arasına
seçilmeye hak kazanan 6 girişim ise şöyleydi: Whole
Surplus, Blind Look, Ecording, Tread in Motion,
SensHero Predictive Maintenance Cloud Services,
Loggma. Girişimlerden kısaca bahsetmek gerekirse;
Whole Surplus (Fazla Gıda), müşterilerinin tüm fazla
stoklarını tek bir dijital platformdan yönetmelerini
sağlayan bir girişim. Blind Look, görme engelli
kişilerin sosyal hayata katılması için erişilebilirlik
teknolojileri ile hizmet veriyor. Ecording, bireylerde
çevre bilincini artırıyor ve bunu yaparak kırsal
kesimde iklim değişikliği nedeniyle çetin bir
mücadele veren kadınlara yardımcı olmayı
hedefliyor. Tread in Motion, tüm sektörlerde uçtan
uca operasyonları geliştirmek için endüstriyel
giyilebilir cihazlar ve yazılım sistemleri geliştiren
bir girişim. SensHero Predictive Maintenance Cloud
Services, üretim hattını bozabilecek ve verimliliği
düşürebilecek makinelerde eksiklikleri bulmayı
hedefliyor. Loggma ise, güneş enerjisi santrallerinin
enerji çıkışını artıran, zamanında tespit edilemeyen
sorunları tespit ediyor.
Ekipler, 18 Ağustos günü EWC Platformu üzerinden
Habitat Derneği Youtube kanalından canlı olarak
sunumlarını gerçekleştirdi. Türkiye’yi globalde
temsil edecek girişim ise; Silk and Cashmere CEO’su
Ferhat Zamanpur, Insider Kurucu Ortak ve CEO’su
Hande Çilingir, Yemek Sepeti Kurucu Ortak ve
CEO’su Nevzat Aydın, Alarko Holding Stratejik
Planlama Müdürü ve BAU Öğretim Görevlisi Tal
Garih, Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin
Akın Özalp tarafından seçildi.
Finalde yapılan sunumların ardından Girişimcilik
Dünya Kupası yarışmasının ulusal finalinde
birinciliği Fazla Gıda takımı göğüslerken ikincilik
SensHero takımının oldu. Böylece iki girişim de
Türkiye’yi globalde temsil etme hakkı kazandı.

hak kazanacak.
EWC 100, 1 Ekim 2020'de duyurulacak ve EWC online
Küresel Finalleri, 18–20 Ekim 2020'de Misk Global
Forum’un bir parçası olarak düzenlenecek.
Girişimler 1 Milyon Dolar nakit ve diğer milyonlarca
dolarlık hizmet ve destek paketini kazanmak için
Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
(KAUST) tarafından düzenlenen hazırlık kampına
katılacak. Ve toplamda 1 Milyon dolarlık ödül için
yarışacak.
Küresel Finalistler, Ekim ayında Suudi Arabistan’ın
Riyad kentinde Misk Global Forum’da karşı karşıya
gelecek.
Tüm Global Finalistler, EWC’den sonra
yarışmacıların tam potansiyellerine ulaşmalarına
yardımcı olmak için global bir network, rehberlik ve
destek hizmetleri sunan GEN Starters Club’a
kaydediliyor. Ayrıca tüm EWC 100 finalistlerine
KAUST’ta gerçekleşecek olan Global Final’e ve final
öncesi EWC Eğitim Kampı’na katılmak üzere 1 ekip
üyesi için seyahat bursu veriliyor.
EWC 100, 70 milyon ABD Doları tutarında ayni hizmet
ve 1 milyon ABD Doları tutarında nakit ödülü
paylaşmış olacak.
Habitat Derneği olarak EWC Türkiye finali birincisi
Fazla Gıda ve ikinci olan SensHero ekibiyle
yaptığımız röportajı buradan okuyabilirsiniz.

Girişimcilik Programı Direktörümüz Hilal Gerçek,
Global
Entrepreneurship
Network'un
Global
Girişimcilik
Haftası’nın
Türkiye
girişimcilik
ekosistemindeki etkileri ve EWC Türkiye ile ilgili
hazırladığı soruları yanıtladı.

Röportajı Görüntülemek için Tıklayın

Birinci olan finalist Fazla Gıda EWC 100’de doğrudan
yarışmaya hak kazandı. İkinci seçilen SensHero
ekibi ise Accelerator II. etabına katılacak ve bu etapta
başarılı olurlarsa EWC 100’e girme hakkı
kazanacaklar. EWC 100'e giren girişimler 800
dolarlık ayni yardım alıyor. Accelerator II etabını
geçen girişim ise 100 dolarlık ayni yardım almaya
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Pandemi Döneminde
Finansal Bilinç Alanında
Neler Yaptık?

Kişilerin
mali
kaynaklarını
doğru
planlayarak yönetmeleri ve finans hizmetlerini
bilinçli kullanmalarına yönelik farkındalığı artırmayı
hedefleyen Habitat Derneği olarak Türkiye’de
finansal okuryazarlık oranını artırmak için
çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de pandemi
başlangıcı olarak kabul edebileceğimiz Mart ayında
biz de birçok kurum/kuruluş gibi 25 yıllık saha
deneyimimizi bırakıp çalışmalarımıza önlem amaçlı
evden devam etmeye başladık. Bizler de herkes gibi
dijital dünyanın bambaşka yönlerini gün be gün
keşfettik. Sahada gerçekleştirdiğimiz çalışmaları
nasıl telafi edeceğimizin derdine düştük ve tüm
faaliyetlerimizi hızlıca dijitale taşıdık.
Öncelikle
eğitimlerimizin
içeriğini
çevrimiçi
uygulama metotlarına göre yeniden düzenleyerek
çevrimiçi vermeye başladık. Yeni ihtiyaçlara yönelik
Girişimciler için Finansal Okuryazarlık ve Finansal
Risk Yönetimi eğitimlerimizin içeriğini güncelledik
ve
yaygınlaştırmaya
başladık.
Sonrasında
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları konusunda
artırmak
amacıyla
çevrimiçi
farkındalığı

uygulanabilecek
bir
atölye
tasarladık
ve
uygulamalarını yaptık. Mavi Yaka Çalışanlar için
Finansal
Okuryazarlık
Eğitimi’ni
kurumlarda
yaygınlaştıracak eğitmenler yetiştirmek amacıyla
Eğitmen Eğitimi gerçekleştirdik. Yerel Yönetimlerle
yeni iş birliği modeli geliştirip, dijital eğitim
seferberliği oluşturarak eğitimlerimizin daha geniş
kitlelere ulaşmasını sağladık. Tüm bunların yanında
faaliyetlerimizin hem hedef kitlemize hem de daha
geniş kitlelere ulaştırabilmek için proje ortaklarımız,
alanında uzman kamu ve özel sektör çalışanlar ve
uzman gönüllü eğitmenlerimizle birlikte yeni
stratejiler geliştirmek için çalıştaylar düzenledik.
Çalıştaylar sonunda çıkan verilere göre yepyeni bir
yol haritası belirleyerek hızlıca çalışmalara başladık.
Erişimi yaygınlaştırmak için eğitimlerimizi Youtube
gibi farklı platformlardan gerçekleştirdik ve
alanında uzman kişilerle gündeme dair konularla
ilgili detayların ve önerilerin paylaşıldığı yayınlar
gerçekleştirdik.
Kendimizi ve toplumu gözlemledikçe ani değişen
düzene ayak uydurabilmek için motivasyona
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ihtiyacın yoğun olduğunu düşündüğümüz Mart
ayında,
öncelikle
sadece
gönüllülerimiz
ile
paylaştığımız film/belgesel/kitap önerileri ile bir
yolculuğa
başladık.
Gündemi
takip
ettikçe
toplumdaki panik ortamını ve bu ortamın etkisi
olarak özellikle tüketim ve finansal davranışlarının
sağlıklı olmadığını gördük. Dijitale rağbetin fazla
olduğu o günlerde yaşanılan bilgi kirliliğinin de
insanları yanlış yönlendirdiğini fark ettik. Buradan
yola çıkarak; gönüllülerimiz ile paylaştığımız
motivasyon amaçlı yazılarımıza, gündeme dair
finansal konuları da ekleyelim, okuduğumuz
araştırmaları paylaşalım, evrensel olarak doğruluğu
kabul edilen, sayısal gerçekliklere dayanan verileri
derleyip herkesle paylaşalım istedik. “Finansal Bilinç
Programı Haftalık Gündem” adını verdiğimiz bu
çalışmamıza 8 Nisan 2020 tarihinde başladık.
Finansal Bilinç Programı olarak 3 kişi ile geliştirerek
devam
ettiğimiz
bu
çalışmamıza
zamanla
gönüllülerimizin desteğini, fikirlerini, yazılarını,
bilgilerini, deneyimlerini de dahil ettik ve
sayılarımızı
gönüllülerimizin
renkleriyle
çeşitlendirdik.

sık bir araya geldiğimiz yazarlarımız ve
okurlarımızla beraber, deneyim ve fikir paylaşımının
yanı sıra, bu çalışmayı nasıl geliştirebiliriz üzerinde
durduk. Gelen tüm fikirleri tek tek değerlendirdik;
oluru-olmazı, denemesi-yanılması ile birçok insanın
katkısıyla çalışmamıza devam ettik ve ediyoruz.
Yapılan her katkıyla Haftalık Gündem’in daha çok
kişiye ulaştığını görmek, okuyuculardan güzel geri
bildirimler almak bizleri çok mutlu ediyor ve
gönüllülerimizle
birlikte
yapacağımız
yeni
çalışmalar için de çok heyecanlandırıyor.

Gün geçtikçe bu çalışmamız sadece
yazma-okuma iletişimiyle sınırlı kalmasın; gündeme
dair konuları birlikte ele alalım, düşüncelerimizi
paylaşalım diye haftalık buluşmalara başladık. Sık
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Pandemi Süreci
ve Mülteciler

Ülkemizde yaşayan mültecilerin ekonomiye
katılımı ve katkı sağlamaları amacıyla 2016 yılından
bu yana “Sosyoekonomik Uyum Programı” altında
çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Projelerimizde odak
noktamız bireylerin becerilerinin gelişmesiyle
birlikte, geçim kaynaklarına erişimlerini artırarak
ekonomiye katılım ve katkılarını artırmak ve böylece
sosyal uyumun desteklenmesini sağlamak. Sosyal
uyumu
sağlayabildiğimizde
ortak
yaşamın
olacağız
sürdürülebilirliğini
de
sağlamış
kanısındayız.
Tüm dünyayı etkileyen bu kriz sadece sağlık
alanında değil, sosyal ve ekonomik alanda da yıkıcı
etkilere sebep oldu. Pandemi sürecinden en çok
etkilenen kesimlerden biri de yaşadıkları ülkede
mülteci statüsünde olan insanlar oldu. Sığınmacı ve
Göçmenlerle Dayanışma Derneği tarafından Mayıs
2020’de yayınlanan rapora göre; salgın öncesi
mültecilerin %18’i çalışmıyorken, bu sayı salgın
sonrası %88’e yükselmiştir. Pandemi sürecinde işsiz
kalanların %40’ı iş yerlerinin kapandığını, %17’si
işten çıkarıldıklarını ifade ediyorlar. %10’u ise kendi
istekleri ile işten ayrılıp evde kaldıklarını söylüyor.
Normal şartlarda iş bulma zorluğu yaşayan ve
eğitimde geride kalan mülteciler, bu süreçte diğer
insanlardan çok daha fazla etkilendi.

Habitat Derneği Sosyoekonomik Uyum Programımız
altında yürüttüğümüz çalışmalar ile pandemi
döneminde de ülkemizde yaşayan mültecilere olan
desteklerimize devam ettik. Dünya geneline yayılan
COVID-19 salgını nedeniyle içinde bulunduğumuz
durumu anlamak ve çalışmalarımızı yüksek bir
motivasyonla sürdürmek amacıyla “Evden Çalışmaya
Geçiş Atölyesi” ve yeni çalışma modeli olan freelancer
üzerine söyleşi gerçekleştirdik. Ayrıca sosyal uyumu
kolaylaştıran etmenler ve yaşanabilecek zorluklara
karşı
geliştirilebilecek
çözümleri
konuşmak
amacıyla Sosyal Uyum Atölyeleri de gerçekleştirdik.
için
sadece
Sosyal
uyumu
güçlendirmek
girişimcilere yönelik değil, çocuklara ve kadınlara
özel etkinlikler de yaptık. Bunlardan ilki Türk ve
Suriyeli
çocukların
yaptıkları
resimler
ile
oluşturduğumuz “Birlikte” sergisiydi. Sosyal uyumun
kendileri için ne anlama geldiğini resmeden
çocukların yaptığı resimler ile hayalini kurdukları
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dünyayı gördük. Bir diğer etkinliğimiz ise farklı
milletlerden kadınların katılımıyla düzenlediğimiz
“Cam Boyama Atölyesi"ydi. Burada kadınlar daha
önce evlerine gönderdiğimiz boyama setleri ile
benzer duyguları paylaşarak doğayı ve geometrik
şekilleri cam şişelerin üzerine işlediler.
Program kapsamında “20 Haziran Dünya Mülteci
Günü”nde dijital ortamda bir etkinlik düzenledik ve
Türkiye’deki mültecilerin durumunu konuştuk.
"Herkes fark yaratabilir, her eylem değerlidir"
temasıyla düzenlediğimiz etkinlikte mültecilerin
geçim kaynaklarına erişimleri, teknoloji ve göç
ilişkisi, mülteci kadınlar özelinde sivil toplum
çalışmaları ile mülteci girişimciliği ve gönüllüğü
konularını konuştuk.
Sosyoekonomik Uyum Programımız altında
girişimcilik, istihdam ve sosyal uyum alanlarında
çalışmaya devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte
de mültecilerin ekonomiye katkısını odak noktamıza
alarak finansal erişim ve teknolojik yenilik alanlarına
daha çok yer vererek faaliyetlerimize devam
edeceğiz.
İzlemek için
Tıklayın
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KOBİ’lere Ücretsiz
Danışmanlık Desteği
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler yani
kısaca KOBİ’ler, ekonomik etkileriyle dikkat çekse de
toplumsal ve sosyal anlamda da ülke politikalarına
ciddi katkılarının olduğunu görmekteyiz. Farklı
bölgelerde kurularak üretim kaynaklarını ülke
içerisinde dağıttıkları için hem istihdamı artırma
konusunda hem de çarpık kentleşmeyi önlemeleri
açısından büyük öneme sahipler. Ülkeler COVID-19
salgınında sağlık alanında mücadele ederken diğer
sınavı da ekonomik alanda verdiler. İçinde
bulunduğumuz kriz, etkisi açısından bölgesel ve
sektörel
farklılıklar
gösteriyor.
Ekonominin
vazgeçilmez bir unsuru kabul edilen KOBİ’ler ise bu
krizden en çok etkilenen yapılar oldu. Salgının
de
göz
önünde
küresel
çapta
etkisini
bulundurduğumuzda
işletmelerin
başta
çalışanlarının sağlını garantiye alarak çalışma
sistemlerinde köklü değişiklere gitmeleri gerekiyor.
Salgın döneminde tüm sektörlerin daha önce tercih
etmediği fakat bu dönemde zorunlu olarak “evden
çalışma” yöntemini uyguladıklarını deneyimledik.
Henüz dijitale geçmemiş olan işletmeler de bu
dönemde hızlı bir şekilde işlerini dijitale taşımaya
başladılar. 2008 yılındaki krizden daha uzun ve
derin olacağı tahmin edilen bu krizi en az zararla
atlatabilmek için işletmelerin çeşitli kredi ve
desteklerden yararlanıp, iş modellerinde ve
ürünlerinde çeşitlilik sağlayarak çalışmalarına
devam etmeleri gerekiyor.

Habitat Derneği olarak Türkiye’deki küçük ve orta
ölçekteki işletmelerin ve girişimcilerin dijitalleşme
yolunda kapasitelerini geliştirmeleri amacıyla birçok
eğitim ve çeşitli etkinlik faaliyetleri hayata geçirdik.
Bunlardan biri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB), Facebook ve Hackquarters ortaklığında
yürüttüğümüz “Sınırları Aşan KOBİ’ler Projesi”. 2019
yılında başladığımız bu proje ile dijitalleşmek
isteyen KOBİ ve girişimcilere aldıkları eğitim ve
mentorluk desteğiyle işlerini geliştirmeleri ve
ihracat yaparak Türkiye ekonomisine katkı
sağlamaları konusunda destek sağladık
.
Pandemi sürecinde ise çeşitli zorluklar yaşayan,
sıkıntılarla boğuşan şirketler için Habitat Derneği
olarak yeni bir destek başlattık. Eksperin platformu
ile Haziran ayında başlattığımız iş birliği sayesinde
2 ay boyunca KOBİ’ler ve startuplar, platformun
çeşitli alanlardaki deneyimli profesyonel uzmanları
ile oturdukları yerden bağlanarak ücretsiz olarak
dijital danışmanlık alabildiler. Bu sayede özellikle
pandemi sürecinde zor günler geçiren firmalar,
işlerini büyütebilmek veya yanlış giden şeyleri
görerek önlem alabilmek için konusunda uzman
kişilere kolayca ulaşıp ücretsiz olarak görüşmeler
gerçekleştirdiler.
Pandemi sürecinde zor günler geçiren
Türkiye’deki KOBİ’lere ve girişimcilere ücretsiz
dijital danışmanlık desteği sağladık. Markalaşma,
teknoloji ve pazarlama gibi birçok alanda hızlı ve
güvenilir bir şekilde danışmanlık desteği alabilen
KOBİ’ler ve girişimciler, profesyonel danışmanlara bu
süreçte işlerinde yaşadıkları sorunları aktararak
yaşadıkları problemlere hızlı çözüm üretebildiler. Bu
sayede firmalar mali bir külfete girmeden uzman
kişilerle hızlı ve kolay yoldan görüşebilme fırsatı
yakaladılar.
Platformun çeşitli alanlardaki deneyimli uzmanları,
bu iş birliği ile pandemi sürecinde ücretsiz
olarak deneyimlerini aktararak, zor
durumda olan şirket ve girişimcilere,
deneyimleriyle
destek
oluyorlar.
Teknolojiden pazarlamaya, muhasebeden
dış ticarete, finanstan insan kaynakları ve
markalaşmaya kadar geniş çerçevede pek çok
konuda
danışmanlık
alınabilen
platformda
danışanlar, istedikleri uzman ile görüşme talebinde
bulanabiliyorlar. Sistemin tamamen dijital işlemesi
sadece pandemi sürecinde değil, normal zamanlarda
da zamandan ve mekândan bağımsız olarak
uzmanlarla danışanları görüştürmesi nedeniyle
seyahat masraflarından tasarruf sağlayarak hem
daha ekonomik hem de daha hızlı ve kolay hizmet
almalarına olanak sağlıyor.
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Türkiye'nin İlk Online “Blockchain
Hızlandırma Programı” Devam Ediyor

Türkiye
Sermaye
Piyasaları
Birliği
ortaklığında yürüttüğümüz ve İstanbul Kalkınma
Ajansı’nın Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek
Programı kapsamında destek verdiği “İstanbul
Blockchain Okulu” Projemiz, Türkiye'nin ilk online
“Blockchain Hızlandırma Programı” ile devam ediyor.
Türkiye'de Blockchain konusundaki ilk uzmanlık
eğitimlerine geçtiğimiz yılın Ekim ayında başladık.
Pandemi döneminde de İstanbul Blockchain Okulu
kapsamında düzenlediğimiz eğitimlere online olarak
devam ettik.
Başta teknoloji ve finans sektörleri olmak üzere
endüstride
yeniden
yapılanma
sürecini
hızlandıracak; kentteki genç potansiyelin teknoloji
üretimi ve yazılım ihracatı için değerlendirilmesini
desteklemek amacıyla hayata geçirilen İstanbul
Blockchain Okulu Projesi ile İstanbul’da bilişim
sektörünün ve katma değeri yüksek blockchain
temelli teknoloji pazarının büyümesine katkı
sağlıyoruz. Türkiye’nin ilk online “Blockchain
Hızlandırma Programı” ile geleceğin dönüştürücü
teknolojilerinden olan blockchain alanında çözüm
geliştirip geleceği şimdiden yakalayan takımları
desteklemeyi hedefliyoruz. Çözüm önerisi ya da
prototipi olmayan ancak blockchain alanında yetkin

bir ekibe sahip takımlar ile blockchain teknolojisini
kullanarak prototip ya da MVP’sini tamamlamış tüm
girişimcilerin yer aldığı Blockchain Hızlandırma
Programı’nda takımlar öncelikle sprint etkinliklerine
katıldı. Aralarından seçilen takımlar hızlandırma
programına dahil oldu. Ardından takımlar 8 haftadır
devam eden hızlandırma programında ihtiyaçlarına
yönelik online yatay ve dikey mentorluk desteği
alıyorlar. Blockchain çözümleri üreten hızlandırma
takımları
eğitimlerini
tamamladıktan
sonra
yatırımcılar ve farklı kurumların katıldığı “Demo
Günü” etkinliğinde projelerini sunacaklar.
Türkiye’nin veri çağına ayak uydurabilmesi
ve teknoloji ihracatını artırmasını desteklemek için
hayata geçirdiğimiz İstanbul Blockchain Okulu
Projesi ile Blockchain Okuryazarlık ve Blockchain
Uzmanlık eğitimlerinin yanı sıra, mentorluk desteği
de veriyoruz. Bunların yanı sıra projenin
etkinlerinden biri olan “Zincirleme Sohbetler” ile de
katılımcılar, Blockchain teknolojisiyle ilgili farklı
alanlarda çalışmalar yapan birçok isimle bir araya
gelme fırsatı yakalıyorlar. Aynı zamanda Türkiye’de
Blockchain teknolojisi alanında bilgi bankası
oluşturulması da hedeflerimiz arasında yer alıyor.
Dinlemek için
Tıklayın
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Yeni Dijital Eğitim Platformu:
"geleceginitasarla.com"

21. yüzyıl yetkinliklerinin büyük önem
kazandığı bu dönemde 7’den 70’e tüm bireylerin
dijital dönüşüme ayak uydurması ve hepsinin birer
dijital okuryazar olmaları neredeyse bir zorunluluk
haline geldi. Birçok kurum ve kuruluş hayata
geçirdiği eğitim programlarıyla ülkenin kalkınması,
dönüşmesi ve bilgi okuryazarı bireylerin yetişmesi
için çalışmalar düzenliyor. Habitat Derneği olarak bu
çalışmaları destekliyor ve bu konuda farklı yaş
gruplarına yönelik düzenlediğimiz dijital eğitim
içeriklerimizi Türkiye’nin dört bir yanında
yaygınlaştırıyoruz. Bu çalışmalarımızdan biri de
dünyanın en büyük teknoloji şirketinden biri olan
Microsoft ile uzun yıllardır devam ettirdiğimiz
“Geleceğini Tasarla Projesi”.
2004 yılında “Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar
Öğretiyor” adıyla başladığımız Proje, kapsamını
değiştirerek 2014 yılından itibaren “Geleceğini
Tasarla” adıyla gelişerek yola devam ediyor. Beceri ve
istihdama odaklanarak, iş arayan gençlerin dijital
becerilerini geliştirmenin yanı sıra istihdam
edilebilirliklerini
de
artırmak
adına
sosyal
becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz.
Bireylerin dijital dünyaya uyum sağlaması, online
sistemleri ve dijital araçları daha etkin ve güvenilir
kullanabilmesi için karantina döneminde “Geleceğini
Tasarla Projesi” kapsamında dijital eğitim platformu
olan “geleceginitasarla.com”u kullanıma açtık.
Özellikle çalışma hayatında istenilen nitelikteki
sosyal beceriler konusunda etkili sunum hazırlama
teknikleri ve iletişim teknikleri başta olmak üzere
Microsoft Office Programlarının kullanımından dijital

“geleceginitasarla.com”

ofis ortamına kadar geniş yelpazede eğitim içerikleri
yer alıyor. Gençlerin dijital yetkinliklerini ve sosyal
becerilerini geliştirerek iş arama süreçlerinde ve
kariyer yaşamlarında yol gösterici bir platform
olmayı hedefleyen “geleceginitasarla.com”da yer alan
içerikler kullanıcılara tamamen ücretsiz olarak
sunuluyor. Aynı zamanda kullanıcılar, eğitim sonrası
yapılacak testler ile de öğrendiklerini pekiştirme
fırsatı yakalıyor. Öte yandan projenin yeni
döneminde ilk defa uygulanacak olan karma eğitim
modeli ile “geleceginitasarla.com” bünyesindeki
video içeriklerin yanı sıra program kapsamında
gönüllü eğitmenlerimiz aracılığıyla yürüteceğimiz
online eğitimler ve ofis saati etkinlikleriyle
katılımcılarımıza kapsamlı bir eğitim ve mentorluk
desteği
verilecektir.
“geleceginitasarla.com”
kullanıcıları online eğitim ve ofis saatlerinden
faydalanabilmek için platform içerisindeki tüm
eğitimleri başarı ile tamamlayarak, daha sonra
kendilerine mail yoluyla gönderilecek olan başvuru
formunu doldurup gerekli şartları yerine getirerek
programa dahil olabilecekler.

Pandemi döneminde gelişen ihtiyaçları da
göz önünde bulundurarak oluşturduğumuz bu
online eğitim platformunun kullanıcılara dijital ve
sosyal becerilerini geliştirmeleri konusunda olanak
sağlamasını amaçlıyoruz. Her bir kullanıcının “dijital
okuryazar”
olmasını
hedefleyen
“geleceginitasarla.com”un içerisinde dijital içerik
oluşturma, dijital ofis ortamı, dijital okuryazarlık,
etkili sunum hazırlama, Microsoft Office temel
bilgiler ve veri ile çalışma başlıkları altında zengin
eğitim içerikleri yer almaktadır.
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Yeni Öğrenme Merkezimiz
“Dijital Kampüs"ün İlk Etkinliği Olan
Yaz Programı’nda Bir Araya Geldik
Habitat Derneği olarak yeni öğrenme
merkezimiz Dijital Kampüs ’ün ilk etkinliği olan Yaz
Programını 1-15 Eylül 2020 tarihleri arasında online
olarak gerçekleştirdik. Teknoloji, dijital pazarlama,
girişimcilik odağında düzenlenen eğitim ve
atölyelerin yapıldığı programa 50 üniversite ve 15
liseden toplam 130 öğrenci katılım gösterdi.
Katılımcıların teknoloji becerilerini geliştirerek
yaratıcı fikirlerin hayata geçmesini hedeflediğimiz
“Dijital Kampüs Yaz Programı” sonunda yapılan
değerlendirmede başarılı olan kişilere Habitat,
Insider, Facebook ve Microsoft’un desteklediği başarı
belgeleri verildi.
Bu yıl ilkini düzenlediğimiz ve teknoloji, dijital
pazarlama, girişimcilik odağındaki zengin eğitim
içeriği ve atölye çalışmaları, alanında uzman
konuşmacılar, teknoloji dünyasının önde gelen
paydaşları,
mentor
görüşmeleri
ve
takım
çalışmalarıyla dolu dolu geçen “Dijital Kampüs Yaz
Programı”, 1 Eylül’de Insider ve Microsoft’un
ortaklığında düzenlediğimiz ortaklar paneli ile
başladı. Ardından Umut Erkal’ın Teknolojinin Kısa
Tarihi ve Etkili Dijital Araçlar sunumu ile devam etti.
Donanım
teknolojilerinin
tarihinin
anlatıldığı
oturumda, bu teknolojilerin ilerleyen dönemde hangi
konumda olacaklarına ve önem kazanacakları
noktalara değinildi. Programın ilk haftası Microsoft
ekibi tarafından verilen Office 365 eğitiminde
Microsoft Office programlarına yönelik temel bilgiler
verildi. Insider ekibinin yaptığı Etkili Sunum
Teknikleri ve Dijitalde Güvende Kalma sunumları ile
katılımcıların
çevrimiçi
güvenliklerini
nasıl
sağlamaları gerektiği ve iş arama süreçlerinde nasıl
etkin olabilecekleri anlatıldı.
İkinci hafta, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
İşletme Bölümü Öğretim Üyesi ve ODTÜ (GİMER)
Girişimcilik Merkezi Müdürü Adil Oran’ın üç oturum
olarak devam eden “A'dan Z'ye Girişimcilik” sunumu
ile başladı. Türkiye'de girişimcilik ekosistemine dair
değerli bilgiler veren Adil Oran, öğrencilerin
sorularını tek tek yanıtlayarak onlara bilgi ve
deneyimlerini de aktardı. İkinci haftanın öne çıkan
bir diğer buluşması ise Insider’den Merve
Nazlıoğlu'nun girişimciliğin altın kuralları olarak
adlandırılan ipuçlarını ve Insider’ın ilham veren
kuruluş hikayesini anlattığı oturumdu. Nazlıoğlu,
öğrencilere girişimciliği hayat tarzı yapmanın,
motivasyonu yüksek tutmanın ve her zaman
kendilerine güvenmelerinin gerekliliğini vurguladı.
Program, bütçe yönetimi, destekler ve borçlanma
konularının
anlatıldığı
Habitat
Derneği’nin
“Girişimciler için Finansal Okuryazarlık Eğitimleri”
ile devam etti.

Hayatı Dijital Ortama Taşıyabilir miyiz
Fikri ile Yola Çıktık
“Dijital Kampüs Yaz Programı”, yapay zekâ
oturumlarından
blockchain
teknolojisine,
girişimcilikten
finansal
okuryazarlığa
takım
çalışmasından proje yönetimine kadar birçok farklı
konuların anlatıldığı ve yaklaşık 14 gün süren dolu
dolu bir program oldu. Habitat Derneği, Insider ve
Microsoft’un
katılımıyla
düzenlenen
ortaklar
panelinde Habitat’ın bir akademisini kurma fikri ile
yola çıkıp sonrasında bu fikri Dijital Kampüs’e
çevirdiğimizi belirten Dernek Başkanımız Sezai
Hazır, içinde bulunduğumuz “yeni normal” denilen
bu kavramın önümüzdeki dönemde online eğitim ve
çalışmaları kurumsal bir hale getireceğini dile
getirdi.
Dijital Kampüs ile fiziki ortamda yapacağımız
etkinlikleri bir üniversite kampüsü gibi fakat bunu
online olarak tasarlayarak ve öğrenci kulüplerini de
online olarak sürece dahil ederek bir çalışma
oluşturduk. Hayatı dijital ortama taşıyabilir miyiz
fikri ile ortaya çıkan bu etkinliğe çok fazla başvuru
aldık fakat daha iyi bir iş ortaya çıkarmak için 50
üniversite ve 15 liseden katılımcı ile sınırlı tutmak
durumunda kaldık. 15 gün süren ve çeşitli eğitim ve
atölye çalışmaları ile yeni fikirlerin filizlendiği
etkinliğimizin
sonunda
başarılı
olan
katılımcılarımıza başarı belgeleri verildi.
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Türkiye’nin İlk
“Dijital Şenliği”
Sivil toplum kuruluşları, doğası gereği
çalışmalarını
sahada
gönüllüleriyle
ve
katılımcılarıyla birlikte yüz yüze iletişim kurarak
gerçekleştirmektedir.
Bizler
de
25
yıldır
gönüllülerimiz ile birlikte Türkiye’nin 81 ilinde aktif
olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Her yıl aktif olan
gönüllü eğitmenlerimizin kapasitelerini geliştirmek
ve onlara teşekkür edebilmek adına koordinasyon
toplantıları düzenliyorduk. Fakat COVID-19 süreci bu
faaliyetlerimize ara vermemize, sahadan ve
gönüllülerimizden fiziki olarak uzak kalmamıza
neden oldu. Fiziki olarak bir araya gelemeyeceğimiz
bu süreçte hem gönüllü eğitmenlerimizin hem de
diğer katılımcılarımızın kapasitelerini geliştirmek
ve geleceğe dair bilgilerini genişletmek amacıyla
online
olarak
“Dijital
Şenlik”
etkinliğini
düzenleyemeye karar verdik.
“Dijital Şenlik"in ilkini 6 Haziran 2020 tarihinde
“Sinerji” temasıyla hazırladık. Sinerjinin gücüne
inanarak alanında fark yaratan konuşmacıların
olduğu birbirinden kıymetli sohbetler ile dolu dolu
bir program gerçekleştirdik. Şenliğimiz, yapay zekâ
teknolojisi tarafından oluşturulan, ruhuna uygun
enerji dolu müzikler ile başladı. İlk konuğumuz MEF
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut
ile
Dernek
Başkanımız
Sezai
Hazır’ın
moderasyonunda "Dijital Yetkinlikler" hakkında
konuştuk. Erhan Erkut konuşmasında salgına çok
hazırlıksız yakalandığımızı ve teknoloji konusunda

çok eksiğimiz olduğunu bize gösterdiğine değindi.
Çok büyük şirketlerin ve köklü okulların pandemi
döneminde online sisteme geçemediğini ve bu
konuda çok eksik kaldığını dile getiren Erkut,
“pandemi herkesi eşitledi” söyleminden ziyade
farklılıkların çok net bir biçimde altını çizdiğinden
ve sonraki süreçte daha rekabetçi şirketlerin ayakta
kalabileceğini ve yeni çıkan şirketlerin ise daha
rekabetçi olacağını söyledi. “Teknoloji Nereye
Gidiyor?” sorusuna cevap aradığımız sonraki
oturumumuzda ise Dijital Dönüşüm Programımız

Proje Yöneticisi Gizem Cansever’in konuğu Teknoloji
yazarı ve TV Sunucusu Ahmet Can Şit’ idi. Dijital
dönüşümün çoktan başladığını ve pandemi
sürecinin bunu hızlandırdığını dile getiren Ahmet
Şit, “Evdeki Mucitler” Projesiyle 8-12 yaş aralığındaki

çocukların evlerinde geliştirdiği icatları televizyonda
anlatmalarını sağladıklarını, çok iyi fikirlerin ortaya
çıktığını ve çocukların tüketen değil artık üreten
tarafta olduğunu anlattı.

Etkinliğimiz gönüllülerimiz ile “Gönülden Söyle”
temasıyla oluşturduğumuz klip ile devam etti. Güzel
günleri hatırladığımız hem de özlemlerimizi
derinden hissettiğimiz ve gönülden söylediğimiz
şarkının ardından, Microsoft Türkiye CTO'su Onur
Koç’un "Yapay Zekâ'nın Geleceği" konusunu anlattığı
oturumumuz ile program devam etti. Dijital Dönüşüm
Programımız Eğitim Koordinatörü Elif Yıldırım’ın
moderasyonunda gerçekleşen oturumda salgın
döneminde teknoloji sektörünü konuştuk. Bu
dönemde teknoloji firmalarının sorumluluklarının
arttığını söylenen Onur Koç, geleceği konuşurken
dikkate almamız gereken en önemli kesimin
çocuklarımız olduğunu, onlara veriye dayalı
araştırma
yapabilme,
hayal
güçlerini
ve
yaratıcılıklarını besleme, fiziksel ve dijital dünya
arasında iyi bir denge kurabilmelerini sağlamamızın
çok önemli ayrıntılar olduğunu ifade etti. Sonrasında
Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Civan Sözkesen’in Netmarble EMEA Yönetim Kurulu
Başkanı Barış Özistek ile gerçekleştirdiği “Mobil
Dünyada
Yatırımlar”
oturumunda
teknoloji
dünyasında güçlü ortaklıklar kurularak yeni
yatırımların yapılmasının öneminden bahsedildi.
“Zincirleme Sohbetler Özel Yayını” ile devam eden
oturumda ise Dinamo Danışmanlık Kurucu Ortağı ve
Universum Ortadoğu Direktörü Evrim Kuran ile
"Türkiye'nin Dijital Kuşakları"nı konuştuk. Genel
Sekreter
Yardımcımız
İsmail
Metin’in
moderasyonunda gerçekleşen oturumda Evrim
Kuran, yeni neslin teknolojiyi daha iyi kullandığını ve

32

onların dijitali kullanma biçimlerini öğrenmemiz
gerektiğini söyledi. Gelecekte sosyal ve duygusal
zekamızı daha iyi kullanmaya başlayacağımızı ve
hangi kuşaktan olursak olalım sofistike yani daha
yüksek dijital yetkinlikler kullanmamız gerektiğini
belirten Evrim Kuran, öğrenme ihtişamımızın daha
yüksek olması gerektiğini ve kendimizi yaşam boyu
öğrenci olarak görmemiz gerektiğini de vurguladı.
Youtube üzerinden canlı yayınlanan etkinliğimiz
Uzman Klinik Psikolog Fundem Ece Kaykaç’ın "Zor
Dönemlerde Psikolojik Güçlenme" oturumu ile devam
etti. Etkinlik boyunca 4.200 kişi bizimle birlikte oldu.
“Dijital Şenlik” canlı yayınlarının ardından, 240
kişinin katıldığı oturumlar ile devam etti. Katılımcılar
Youtube yayınından sonra Zoom platformunda
atölyeler için bir araya geldiler. Aralarında ekip
olarak ayrışan katılımcılarımız Eğitimde Dijitalleşme,
İş Hayatında Dijitalleşme, Dijitalde Güvenlik,
Toplumsal Dijitalleşme ve Çevresel Dijitalleşme konu
başlıklarından birini seçip onun üzerinde çalıştılar.
Atölye sonunda ekipler birbirlerine sunumlarını
yaptılar. Atölye sonunda ortaya çıkan 58 yeni proje
fikri ile şenliğimizin ilkini sonlandırdık.
İlkinde teknoloji ve gelecek konularını odak
noktamıza alarak “Sinerji” temasıyla düzenlediğimiz
“Dijital Şenlik"in 2.’sini “İlham” temasıyla 19 Eylül
2020 tarihinde düzenledik. Yine içerikleri ve
konuklarıyla dopdolu bir program olan “Dijital Şenlik
2"de, küresel sorunlardan eğitimde dijitalleşmeye,
Habitat’tan yolu geçenlerden yenilikçi ve dijital
çocuklara uzanan konularla çok verimli oturumlar
gerçekleştirdik. Tüm yaş grubundan konuşmacıların
katıldığı etkinliğimiz Dernek Başkanımız Sezai
Hazır’ı konuk aldığımız Dijital Dönüşüm Program
Direktörümüz Taha Aydoğmuş’un moderasyonuyla
“Mühendislikten Sivil Topluma” adlı oturum ile
başladı. Sezai Hazır, Habitat’ın kurulmasını ve
mühendislikten sivil toplum dünyasına geçiş
sürecini
anlattı.
Ardından
Dijital
Dönüşüm
Programımız Proje Yöneticisi Gizem Cansever’in
moderasyonunda gerçekleşen “İklim Aktivisti
Çocuklar” oturumuna Baha Kesici, Atlas Sarrafoğlu
ve Selin Gören katıldı. İklim krizinden, toplumda
nasıl farkındalık yaratılacağı konularının anlatıldığı

oturumda çocuklar iklim aktivisti olma süreçlerini ve
pandemi döneminde dijitalde sürdürdükleri grevleri
anlattılar. Hak savunucusu olduklarını belirten
çocuklar pandemi sürecinde online birçok etkinlik ve
toplantı yaparak çok daha fazla insana ulaştıklarını
dile getirdiler. “Dijital Şenlik” ile bütünleşen ve Habitat
gönüllülerinin söylediği şarkılardan oluşan “Gönülden
Söyle” serisinde bu kez 2 şarkı seslendirildi. Habitat’ın
Çocukları” oturumu ile devam eden yayınımızda
Makex yarışması, Covideton ve Scratch Cup
etkinliklerimize katılarak derece elde eden ve “Bu
Mama Benden” kampanyamızı yaratan çocuklar
süreçlerini ve hikayelerini anlattılar. Dijital Dönüşüm
Programımız Operasyon Koordinatörü Elif Yıldırım’ın
moderasyonunda gerçekleşen “Dijital Öğretmenler
Anlatıyor” oturumunda ise Aysel Ösüz, Caner Sarıoğlu,
İzzettin Gülşen ve Sinem Koçak Arman ile mesleklerine
başlama süreçlerini ve pandemi sebebiyle online
devam eden eğitim sürecinde yaşadıkları zorlukları
konuştuk.
Son oturumumuz “Yolu Habitat’tan Geçenler”de
ise Dijital Dönüşüm Programımız Proje Yöneticisi Ece
Vural’ın konukları Derneğimizin kurucularından
Santander Consumer USA Risk Yönetimi Direktörü Işıl
DiPietro ile Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı ve PAL Danışmanlık Yönetici Ortağı Emre
Koyuncu, Habitat ile tanışma hikayelerinden ve kariyer
yolculuklarından bahsettiler. YouTube’dan canlı olarak
gerçekleştirdiğimiz yayınımıza katılım çok yüksekti.
Gün boyu toplam 23 bin kişinin katılım gösterdiği
etkinliğimiz “Gönülden Söyle” klibi ile sona erdi.

İzlemek için
Tıklayın

Dinlemek için
Tıklayın

Dijital Şenlik 2

İzlemek için
Tıklayın

Dijital Şenlik 1

Dinlemek için
Tıklayın
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Dijital Dönüşüm Programı Kapsamında
Kodlama Projelerimize Ödül
Türkiye’nin e-dönüşüm sürecine katkı
sağlamak amacıyla Habitat Derneği olarak 2005
yılından bu yana bilgi ve iletişim teknolojileri
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugüne kadar
binlerce
çocuğun
dijital
becerilerini
ve
yaratıcılıklarını
geliştirebilecekleri
çalışmalar
gerçekleştirdik. Projelerimiz ile ülkemizin dört bir
yanında
çocuklarımızı
teknolojinin
dili
ile
tanıştırarak, geleceğin mesleklerine doğru yol
almalarına katkı sağladık. Bu çalışmalarımızdan biri
olan, çocuklara yönelik kod eğitim programını
sürdürülebilir hale getirmek amacıyla QNB
Finansbank ortaklığında hayata geçirdiğimiz “Minik
Eller Kod Yazıyor Projesi”yle binlerce çocuğa ulaştık.
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından
düzenlenen ödül töreninde Minik Eller Kod Yazıyor
Projemiz, “Toplumsal Değer Projesi Ödülü” dalında
ödüle layık görüldü. Ödül kazanan bir diğer projemiz
ise Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük etmek
ve genç nesilleri eğitimle güçlendirerek kodlama
bilincini yaymak amacıyla Türkiye Vodafone Vakfı
ile 2016 yılında hayata geçirdiğimiz “Yarını
Kodlayanlar Projesi”. Çocukların sadece teknoloji
tüketicisi olmayıp yeni teknoloji ya da dijital eser
yaratmayı öğrenmelerini hedeflediğimiz “Yarını
Kodlayanlar Projemiz” ile “Avrupa Yılın Kurumsal
Sosyal Sorumluluk Programı” kategorisinde Gümüş
Stevie ödülünü kazandık. Bundan sonraki süreçte
yaptığımız çalışmalar ile Türkiye’nin dijital
dönüşümüne öncülük etmeye devam edeceğiz.

343

Habitat Gönüllüleri Küresel Amaçlar
için Online Ortamda Bir Araya Geldi�
Tüm dünyada 2030 sonuna kadar aşırı
yoksulluğa son vermek, eşitsizlik ve adaletsizlikle
mücadele etmek ve iklim değişikliğinin önüne
geçmek amacıyla 2015’te Birleşmiş Milletler’e üye
193 ülke tarafından kabul edilen Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları, 17 ana başlıktan oluşan evrensel
bir eylem çağrısıdır. SKA'lar, gelecek nesiller için
yaşamı sürdürülebilir biçimde iyileştirmek için,
bugünden doğru seçimleri yapacak şekilde ortaklık
ve pragmatizm ruhuyla yürür. Tüm ülkelere, kendi
önceliklerine ve dünyanın karşı karşıya olduğu
çevre sorunlarına uygun olarak benimseyecekleri
açık rehberlik ve amaçlar sağlar. Bizler de bu alanda
çalışan gençlerle ile bir araya gelerek hem amaçları
hem de COVID-19’a karşı dayanıklılığı konuşmak için
“Amaçlar için Gençlik Koordinasyon Toplantısı”nı,
gençlik haftası kapsamında 18 Mayıs 2020 tarihinde
online olarak düzenledik. Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin
dört bir yanından gelen gönüllülerin katılımı ile Ekim
ayında Kuşadası’nda gerçekleştirdiğimiz toplantıyı
bu yıl� pandemi nedeniyle online� ortama taşıdık ve
519 başvuru aldık. Yoğun bir taleple karşılaştığımız
bu etkinliğimizde, SKA’lar alanında çalışan gençler
ile gönüllülerimizi bir araya getirdik. “Amaçlar� için
Koordinasyon Toplantısı”nda� bu yıl sürdürülebilir
kalkınma konusunun yanı sıra� COVID-19 salgınının
ortaya çıkardığı sosyal ve ekonomik sorunlara karşı
dayanıklılığın arttırılması sürecinde gençliğin
rolünü de konuştuk.

İlk olarak Dernek Başkanımız Sezai Hazır’ın
moderasyonunda
"COVID-19
Salgınına
Karşı
Dayanıklılığın
Arttırılması
ve
Sürdürülebilir
Kalkınma" oturumu, TÜRKONFED Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan Turan, UNDP Türkiye Programdan
Sorumlu Temsilci Yardımcısı Seher Alacacı Arıner ve
Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel’in
katılımıyla gerçekleşti. Sağlık krizi ile başlayan
COVID-19
salgının
yarattığı
sosyoekonomik
etkilerden çözüm odaklı yaklaşım ve ortak çalışma
bilinci ile kurtulabileceğimize ve salgının kırılganlık,

yoksulluk ve hali hazırda çalışma yükü altında olan
ülkelerde daha yıkıcı ve derin izler bırakabileceğine
değinildi. Ardından başlayan “COVID-19 Sürecinde
Fark Yaratan Gençler” oturumunda Genel Sekreter
Yardımcımız İsmail Metin’in konukları arasında
Fazla Gıda’dan Olcay Silahlı, 3 boyutlu Destek’ten
Ramazan Subaşı, Ahbap’tan Emrah Aydoğdu ve Bi
Komşu’dan Ezgi Ezdar Onur ile Aykut Hocaoğlu yer
aldı. Konuklar girişimlerini ve koronavirüs salgını
sürecinde oluşturulan dayanışma kültüründen
bahsetti. Koordinasyon toplantısının son oturumunda
ise Dernek Başkanımız Sezai Hazır’ın konukları
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve
aynı zamanda Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı
Hasan Süel ile Coca-Cola Türkiye Kafkaslar ve Orta
Asya Bölgesi Kurumsal İlişkiler ve İletişim Direktörü
Cem Şahin’di. “COVID-19’da Elini Taşın Altına
Koyanlar”
oturumunda
kurumların
pandemi
döneminde aldıkları yeni kararlar, yeni dönemde
yapılması planlanan değişiklikler ve kurumların
dezavantajlı
gruplara
yönelik
oluşturdukları
desteklere değinildi.
Panellerin yanı sıra QNB Finansbank
Kurumsal İletişim Bölümü Müdürü Zeynep Çakır,
Microsoft Türkiye Kamu Sektörü ve Kamu
Yatırımları Direktörü Erdem Erkul ile Eğitim
Teknolojileri Uzmanı Mona Akyul’un gençlere
yönelik mesajları yayınlandı. YouTube� kanalımızda
gerçekleşen panellerin ardından� online� ortamda 7
bölge için farklı atölye çalışmaları düzenlendik.�
Amaçlar için Gençlik Koordinasyon Toplantısı,
Muhlis Berberoğlu’nun katılımıyla gerçekleşen
“Anadolu’nun Çığlığı: Bağlama” söyleşisi ve müzik
dinletisi ile sona erdi. Habitat Derneği olarak
gönüllülerimiz ile birlikte Türkiye’nin 81 ilinde
sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda
değişimin ve gelişimin bir parçası olmaya devam
edeceğiz.
İzlemek için
Tıklayın
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Sürdürülebilir
Bir Şehir Hayal�Ettik
“Merhaba herkese ben 2030 yılından, 35
yaşında bir doktor olarak sesleniyorum size. Ben de
herkes gibi hayatta kalmak için çalışıyorum. Fakat
dünyada 2020’ye nazaran çok şey değişti ve işler hiç
de yolunda gitmedi. “Geleceğin meslekleri” olarak
adlandırılan meslekler de dünya gidişatından dolayı
bambaşka bir yere evrildi. Kaynaklardan rahatça
faydalanan ve refah içinde yaşayan dar bir kesim
var, yani anlayacağınız eşitsizliğin arası epey açıldı.
Bu şekilde yoksulluk ve açlık içinde yaşayan insan
sayısı 2020 yılında da 2 buçuk milyar insandı ve hiç
azımsanamayacak bir sayıydı. Ama ben onlardan
biri olmadığım için bu hikayenin de başıma
gelebileceğini hiç düşünmemiştim. Yine 2020
yılında her gün 21 bin kişi açlıktan ölüyordu. Ve hala
her gün açlıktan ölen insanların sayısı artıyor. Her
gün hastanede yüzlerce anneyi yetersiz sağlık
koşullarından kaybediyoruz. Küresel anne ölümleri
yıllık 100.000’ken şu an çok daha artış gösterdi.
Önlenemeyen hastalıklardan dolayı binlerce çocuğu
kaybediyoruz.
Evlerde günün belli bir saati su olduğu için sokaklar
öğleden sonra bomboş oluyor. O saatlerde hastane de
epey ıssızlaşıyor. Ama suların kesildiği anda tüm
kaos yeniden başlıyor. Neyse ki hastanede sular
kesilmiyor ve bizler gerekli hijyeni sağlayabiliyoruz.
Şimdilerde
hala
elektrikle
çalışan
cihazlar
üretilmeye çalışılıyor. Fakat ne işe yarar ki? Elektriği
hala kısıtlı kaynaklardan üreten ülkeler olarak
elektrikli cihazlara geçmek pek de bir işe yaramıyor.

Mesela
ambulanslarımız
elektrikli
araçlarla
değiştirildi. Ama elektriği hala kömürden, petrolden,
doğalgazdan ürettikten sonra bunun ne faydası var
ki?
Dünya Enerji Konseyi araştırmalarına göre fosil
kaynaklarda önümüzdeki 20 yıl içinde tükenecek.
Bu yüzden bizim elektrikle çalışan cihazlar, arabalar
üretmek yerine elektriği yenilenebilir ve sürekli
olan enerjilerden üretmemiz gerekiyor. Yani hala
2020 yılında yapmamız gerekiyor dediğimiz şeyleri
konuşuyoruz. Çözümler bu kadar basitken hala
ülkeler arası gerilimlerle gündem dolup taşıyor. Bir
olup ortak bir çözüm bulmanın değerini bugünlerde
daha da iyi görebiliyoruz.
Tüm bunların temelinde de yer alan iklim değişikliği
her geçen gün kendini hissettirmeye devam ediyor.
Ama ben bu konuyla ilgili deneyimlerimi
anlatmaktansa 10 yıl önceki bizlerle konuşmak
istiyorum. Hep birlikte doğanın bize verdiği
cevapları düşünelim. Aslında olmaması gereken ama
tüm krizlerden dolayı neler yaşıyoruz? Neler oluyor
sizce?
Deniz canlılarının çeşitliliği azalıyor, deniz
mercanları yok oluyor, zaten kullanmamamız
gereken ama hala yenilenebilir kaynaklara
geçmediğimiz için tükettiğimiz fosil kaynakların
sonu geliyor.”
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Şimdi biz bu hikayenin devamını getirmek
istemiyoruz çünkü bugünün verilerine baktığımızda
iyi bir son anlatmayacak belli ki…
Ve bu bahsettiğimiz yıl 2030 çok da uzak değil…
Tüm dünya olarak “iklim krizi” içerisindeyiz.
Buzullar eriyor, hava sıcaklıkları gün geçtikçe
yükseliyor, orman yangınları durdurulamıyor,
dünyanın her yerinde plastik ve çöp atıklarından
devasa yığınlar oluşuyor, gıda ve su kıtlığı her geçen
gün daha fazla insanın hayatını kaybetmesine neden
olurken bir yandan da şu anda tüm dünya ülkeleri
COVID-19 salgınıyla mücadele ediyor.

“Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçlar Atölyesi”

için

Küresel

Her yıl global olarak organize edilen Act4SDGs,
dünyanın her yerindeki birey ve kurumları
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları için harekete
geçirmeyi amaçlıyor. Bu yıl 18 – 26 Eylül 2020
tarihlerinde düzenlenen Act4SDGs kapsamında
dünyanın her yerinden insanlar, yeniden hayal
etmek ve daha iyi bir gelecek yaratmak için
dayanışmaya katıldı. Habitat Derneği olarak bizler
de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş
birliğinde “Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel
Amaçlar Atölyesi”ni düzenleyerek bu kampanyaya
destek olduk. “Gezegenimiz ve insanlar için daha
geç olmadan harekete geçin” dedik ve 26 Eylül’de
“Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Amaçlar
Atölyesi”nde toplam 45 katılımcımız ile bir araya
geldik. 2030 yılından bize seslenen bir doktorun
hikayesini
anlatarak
başladığımız
atölyede,
katılımcılarımıza bu hikayeye bir son yazmalarını

istedik. Atölye için önceden tasarladığımız şehri 8’e
bölerek
gruplara
paylaştırdık.
Her
grup
sürdürülebilir bir şehir inşa etmek için kendi
çözümlerini ürettiler. Sonrasında bu çözümleri
birbirlerine anlattılar ve tasarımlar birleştirilerek
ortaya sürdürülebilir bir yaşam için örnek bir şehir
ortaya çıkardılar. İklim değişikliği konusunda aktif,
insanların daha eşit ve sürdürülebilir bir yaşam için
çözümlerin üretildiği atölye çalışmamızın ardından
UNDP'den Ceyda Alpay ile Gökçe Tuna’nın katılımıyla
kısa bir oturum gerçekleştirdik. Amaçların
uygulamaya konulması için 170’ten fazla ülke ve
bölgede çalışmalar yürüten UNDP’nin bu konudaki
ülkelere olan desteklerinden bahsettiler. Sonrasında
UNDP’nin ve bizim de destek verdiğimiz “Kahvem
Termosta” kampanyasının başlatıcısı Hale Acun
Aydın da katılım gösterdi. Plastik bardak kullanımını
azaltmak amacıyla başlattığı “Kahvem Termosta”
kampanyasının fikir aşamasından ve kampanya
süreci hakkında katılımcılarımıza bilgiler verdi.
Habitat Derneği olarak her yaş grubunda
Sürdürülebilir
Kalkınma
Amaçları
ile
ilgili
farkındalık yaratmaya devam ediyor, kampanyalara
dahil oluyor ve iş birlikleri geliştiriyoruz.
Dünya genelindeki gelişmelere bakacak
olursak, iklim krizine karşı mücadele amacıyla
çocukların başlattığı Gelecek için Cumalar (Fridays
for Future) hareketi kapsamında 25 Eylül’de 6.
Küresel İklim Grevi gerçekleştirildi. Dünyanın dört
bir yanında düzenlenen ve 3500’ün üzerindeki
etkinliklerin organize edildiği hareketin ana teması
“İklim Adaleti” talebi oldu. Türkiye’den de birçok
iklim aktivisti de “iklim adaleti sosyal adalettir”
diyerek dijital mecralarda ve sokakta birçok etkinlik
düzenlediler.
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Habitat Derneği ve Adel Kalemcilik İş
birliği ile Sağlık Çalışanları Çocuklarına
Boyama Ürünleri Gönderildi
Tüm dünyanın ağır bir pandemi ile mücadele ettiği
ve pek çok sektör çalışanlarının ve toplumun geniş
bir kesiminin evlerine kapandığı bu dönemde,
sağlık çalışanları büyük bir titizlik ve özveriyle her
alanda sağlık hizmetlerine devam ettiler. COVID-19
salgını sürecinde sağlık çalışanları toplum sağlığı
için canla başla çalışırken, bizler de Adel Kalemcilik
iş birliğinde harekete geçtik. Sağlık çalışanlarının
çocuklarının evlerinde iyi vakit geçirmelerini
yanında
olduğumuzu
sağlamak
ve
onların
hissetmeleri
için
bir
kampanya
başlattık.
Zamanlarının büyük çoğunluğunu çocuklarını
göremeden geçiren sağlık çalışanlarının çocuklarına

yolladığımız boyama ürünleri ile onları mutlu etmek
ve evde kaldığımız bu dönemde yaratıcılıklarını
desteklemek istedik. Başlattığımız kampanya
boyunca hedeflediğimiz 1.000 çocuğa ulaştık.
Boyama ürünleri gönderdiğimiz çocuklar aynı
zamanda Adel Kalemcilik’in daha önce ücretsiz
olarak
herkesin
hizmetine
açtığı
izbirakanogretmenler.com platformunu da kullanma
fırsatı yakaladılar. Salgın döneminde hayata
geçirdiğimiz bu kampanya ile önceliğimiz sağlık
çalışanlarımıza moral vermek ve her zaman
yanlarında olduğumuzu hissettirmekti.

#BuMamaBenden
Kampanyası'na Jet
Sosyete Ekibi'nden
Destek
Küresel salgınla mücadele ettiğimiz sıkıntılı
günler, insanlar kadar diğer canlıları da çok fazla
etkiledi. Özellikle bu dönemde aç kalan sokak
hayvanları için çoğu insan elinden geldiğince evinin
önüne bir kap su ve mama bırakmaya çalıştı. Evde
kaldığımız karantina günlerinde #BuMamaBenden
etiketi bireysel çabalarımızı kolaylaştırıyor. Peki
nasıl mı? Şöyle…
Türkiye Vodafone Vakfı ortaklığında 2016 yılından
bu yana yürüttüğümüz "Yarını Kodlayanlar Projesi"
kapsamında
eğitim
alan
çocukların
sokak
hayvanlarının aç kalmamaları için geliştirdiği kodla
çalışan mama makineleri, Türkiye’nin dört bir
köşesinde yer almaya devam ediyor. Günün her saati
#BuMamaBenden etiketi ile tweet atılarak katkı
sağlanabilecek kampanyaya Star TV’de yayınlanan
Jet Sosyete Ekibi de destek oldu. Karantina şartları
altında her oyuncunun kendi sahnelerini evinde
telefonuna çekerek yayınlayan ve bir ilki
gerçekleştiren Jet Sosyete dizisi, 8 Nisan’da Star
TV’de
gösterilen
bölümde
#BuMamaBenden
kampanyasına da yer verdi. Kampanyanın dizide yer
almasının ardından #BuMamaBenden etiketi
Twitter'da en çok konuşulan başlıklar arasına
girerek 2. sıraya yerleşti. Eğer siz de sokak
hayvanlarının karnını doyurmak isterseniz evinizin
önüne
koyduğunuz
mamalar
dışında
#BuMamaBenden etiketiyle tweet atarak yardım
edebilirsiniz.

#BuMamaBenden
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COVID-19 Yansımaları
Araştırma Serisi
Koronavirüs
(COVID-19)
pandemisi
nedeniyle
evde
kaldığımız bu dönemde Habitat Derneği olarak Big Cat Research iş
birliğinde koronavirüs ile başlayan günlük hayatımızdaki değişimin
etkilerinin ölçülmesi ve yapılan bilimsel çalışmalara veri sağlaması
için başladığımız araştırma serisini tamamladık. 8 hafta süren
araştırma serimizde “Yarınlarımız Araştırması, COVID-19 Alışverişi,
COVID-19 Gölgesinde Aktiviteler, COVID-19 Ne Zaman Geçecek?,
Uzaktan Eğitimin Nabzı, İzleme Alışkanlıkları, Aile ve Bayram
Araştırması ile Kişisel Gelişim Araştırması” konularında 8 farklı
rapor yayımladık. Her hafta farklı bir konuyu incelediğimiz
COVID-19 Yansımaları araştırmamızda önemli bulgular elde ettik.
Raporda dikkat çeken veriler şöyle:
Araştırmaya katılanların %15’i uzaktan eğitimi
benimsendiğini ifade ederken, %69’u ise uzaktan
eğitimi benimsenmediğini dile getiriyor.
Araştırmaya

katılanların

%91’i

evde

kaldığımız

dönemde sağlımızı tehdit edici unsurların davranış
kalıplarımızı değiştireceğini ifade ederken, %6’sı ise
değiştirmeyeceğini dile getiriyor.
Araştırmaya katılanların %42’si evde kaldığımız
dönemde 300 TL ve 300 TL’den fazla aylık online
alışveriş harcaması yaptığını ifade ederken, %58’i
bu harcamanın 200 TL’yi geçmediğini dile getiriyor.
Araştırmaya katılanların %39’u evde kaldığımız
dönemde kitap okuma sürelerinin arttığını ifade
ediyor.
Araştırmaya katılanların %88’i evde kaldığımız
süreçte katıldığımız kişisel gelişim eğitimlerinin
faydalı olduğunu dile getirirken, %12’si ise bu
konuda kararsız olduğunu ifade ediyor.
Araştırmaya

katılanların

%83’ü

canlı

yayınları

izlediğini dile getirirken, %17’si ise izlemediğini ifade
ediyor. Katılımcıların %90’ı YouTube, %65’i ise Netflix
platformlarını tercih ettiğini ifade ediyor.
Araştırmaya katılanların %40’ı pandemi sürecinden
önce

ailesiyle

bu

kadar

uzun

süre

vakit

geçirmediğini dile getirirken, %28’si ailesiyle daha
önce de uzun süreli vakit geçirdiğini ifade ediyor.
Araştırmaya katılanların %55’i yakınları ile görüntülü
konuşarak bayramı geçirdiğini ifade ediyor.
Görüntülemek için Tıklayın
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“COVID-19 Habitat
Gönüllüleri Anketi”
COVID-19 pandemisiyle gündelik yaşamdaki
değişimin
etkilerini
ölçmek
amacıyla
gönüllülerimizin katıldığı bir anket tasarladık.
“Covid-19 Habitat Gönüllüleri Anketi” ismini
verdiğimiz anketin sonuçlarını, 22 Nisan’da
Derneğimizin
sosyal
medya
hesaplarından
yaptığımız canlı yayın ile açıkladık. Koronavirüs
salgını
sürecinde
gönüllülerin
tutum
ve
davranışlarını anlamak amacıyla online olarak
yaptığımız ankete, 782 gönüllümüz katıldı. Bilimsel
çalışmalara veri kaynağı olmasını da hedeflediğimiz
bu araştırmada katılımcıların yüzde 66’sının
çevrimiçi eğitimlerin yararlı olduğunu düşündüğü,
yüzde 82’sinin ise online gönüllülük yapmak istediği
öne çıktı.
Türkiye’de COVID-19 salgının yoğun bir şekilde
hissedildiği ve evlerimizde kaldığımız süreçte
tüketici davranışları, KOBİ’ler ve girişimciler gibi
birçok farklı kesime yönelik anket ve araştırma
çalışmaları yapıldı. Fakat “COVID-19 Habitat
Gönüllüleri Anketi” çalışması sivil toplum ve
gönüllüler üzerine yapılan ve sonuçları açıklanan ilk
araştırma olma özelliğini taşıyor. Dernek olarak
yapılan bu araştırmaları çok önemli buluyoruz.
Çünkü pandemi ile mücadelede neler yapılması
gerektiği konusunda özellikle gençlerin ne tür
davranış değişikliklerine gittiğini görmemiz büyük
önem arz ediyor. Nitekim bu araştırmalarda ciddi
birtakım veriler ve sonuçlar yer alıyor. Ülkemizde
gönüllük yapanların çoğu gençlerden oluşuyor ve
gençler organize ve bilinçli bir hareketlilik
başlatıldığında bunun içerisinde aktif olarak yer
alıyor. Ancak gençlerin bu süreçte eğitimlerine ara
vermesi, işsizlik endişesi ve gelecek kaygısı
taşımaları ciddi bir güven problemini de su yüzüne
çıkartıyor.
Böyle
dönemlerde
sivil
toplum
kuruluşlarının bu davranışları doğru okuyarak,
duruma uygun politikalar geliştirmesi gerekiyor. Bu
noktada yapmış olduğumuz araştırmanın birçok sivil
toplum kuruluşuna hatta akademik çalışmalara da
veri olarak katkı sağlayacağına inanıyoruz.
Dernek olarak daha önce Gençlerin İyi Olma Hali
Raporu’nu yayımlamıştık. İkincisini yaptığımız bu
gençlik
araştırmasında
gençlerin
gönüllü
çalışmalara katılım oranı yüzde 12 idi. Fakat
“COVID-19 Habitat Gönüllüleri Anketi” verilerine göre
gönüllü olarak online çalışmalara katılım oranının
yüzde 82 gibi yüksek bir oranı işaret ettiğini
görüyoruz. Elbette bu anket çalışmasına katılan
gençlerin daha önce gönüllülük pratiğinin içinde yer
aldığını göz ardı etmemek gerekiyor. Ancak bu
çalışmada dikkat etmemiz gereken önemli sonuç,
doğru mekanizmalar ve döneme uygun iyi koşullar
yaratıldığında
gönüllü
çalışmalara
katılım
konusunda toplumda bir duyarlılık olması. Aslında

“gönüllülük” dediğimiz kavram ile gençlerin klasik
örgütlenmeler içerisine katılımından bahsediyoruz.
Ancak gönüllülerin bir örgüt mekanizması içerisine
girmesi gerekmeden insanların geçici sorunlar
karşısında çözüm geliştireceği şeffaf örgütlenmeler
yaratarak katılım oranını artırabiliriz.
“COVID-19 Habitat Gönüllüleri Anketi”nde dikkat
çeken veriler şöyle:
•

Katılımcıların

%77’si

üniversitede

öğrenim

görüyor.
• Katılımcıların %66’sı şu an herhangi bir işte
çalışmadığını belirtirken, %34’ü çalıştığını söylüyor.
Çalışanların %70’i ise çalıştıkları kurumları evden
çalışmaya yönlendirdiğini ifade ediyor.
• Katılımcıların %64’ü Türkiye’de tespit edilen
Covid-19 vakası haberinin ardından bulundukları
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şehirden ayrılmadıklarını belirtirken, %36’sı ise

%69’u ise online gönüllülük yapabileceğini ifade

ayrıldığını ifade ediyor.

ediyor.

• Katılımcıların %87’si koronavirüs ile ilgili yeterli

• Katılımcıların %85’i çevrimiçi görüşme kanallarını

bilgiye sahip olduklarını belirtirken, koronavirüs ile

kullandıklarını

ilgili

haberleri

%81’i

televizyondan,

%70’i

ise

belirtirken,

bu

kanalların

kullanımında %86 olarak WhatsApp kullanımı ile

Twitter’dan takip ettiklerini ifade ediyorlar.

%49 olarak da Skype kullanımı olduğu öne çıkıyor.

• Katılımcıların %22’si sosyal medyadan edindikleri

•

Katılımcıların

%47’si

bu

süreçte

girişimcilik

bilgilerin güvenilir olduğunu belirtirken, %46’sı ise

fikirlerinin olduğunu belirtirken, %53’ü ise herhangi

televizyon ve radyo gibi iletişim kanallarından

bir fikri olmadığını belirtiyor.

edindikleri bilgilerin daha güvenilir olduğunu ifade

• Katılımcıların %80’i gıda harcamalarının arttığını

ediyor.

belirtirken,

• Katılımcıların %33’ü vatandaşların yeteri kadar

%26’sı

teknolojik

harcamalarının

arttığını ifade ediyor.

önlem aldığını belirtirken, %37’si vatandaşların
yeteri kadar önlem almadığını dile getiriyor.
• Katılımcıların %12’si kamu kurumlarının yeterli
önlemleri

aldığını

kurumlarının

belirtirken,

yeterli

önlemleri

%63’ü

kamu

almadığını

dile

getiriyor.
• Katılımcıların %66’sı çevrimiçi eğitimlerin yararlı
olduğunu dile getirirken, %14’ü bu eğitimlerin faydalı
olduğunu düşünmüyor.
• Katılımcıların %31’i online eğitim içeriklerini evde
olduğu için izlediğini ve bu süreç sona erdiğinde
geleneksel eğitim metodlarına geri döneceğini
ifade ediyor.
• Katılımcıların %60’ı online eğitim içeriklerinde
kişisel gelişim, teknoloji ve dijitalleşme konularının
•

Katılımcıların

%69’u

bu

süreçte

Raporu Görüntülemek için
Tıklayın

ilgilerini çektiklerini ifade ediyor.
gönüllülük

yapmak istediklerini ifade ederken, %82’si ise
online

gönüllülük

yapmak

istediklerini

ifade

ediyor.
• Katılımcıların %82’si COVID-19 nedeniyle online
eğitim ve etkinliklerde aktif olacağını belirtirken,
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Kadına Şiddete Karşı Kurum İçi
Politikalarımız Yeniledik
sözleşmelerimize ekleme yoluna gittik. Kadına karşı
şiddetin önlenmesi amacıyla hazırlanan bu
politikayla iş yerinde bunun bir suç olarak
görülmesini ve şiddetin her türlüsünün önüne
geçilmesini amaçlıyoruz. Geliştirilen bu politika ile
kadına karşı şiddet ve ev içi şiddet konusunda
farkındalık yaratmak, şiddet gören çalışanlara
destek sağlamak, güvenli bir iş ortamı oluşturmak ve
şiddet uygulayan kişilere iş yeri içerisinde birtakım
yaptırımların uygulanmasını amaçladık.

Kadına karşı şiddeti önlemenin yolunun
sosyal politikalar geliştirmek ve uygulamak
olduğunu biliyoruz. 11/05/2011 tarihinde ilk önce
Türkiye tarafından imzalanan ve 2019 itibarıyla
sözleşmeyi onaylayan ülke sayısının 34'e ulaştığı
“İstanbul Sözleşmesi” de kadına şiddete karşı bu
politikaların temelini oluşturan çok önemli yasal bir
güvencedir.

Kadının toplum içerisindeki yerinin sürekli
güçlendirilmesi, ekonomik hayata katılımının
sağlanması,
günün
teknolojik
becerileriyle
donatılması gerektiğine inanıyoruz. Kadınların
yalnız istihdama katılımının artırılmasının yeterli
olmadığını, karar mekanizmalarında yer almaları,
üst düzey pozisyonlarda var olmalarının toplumsal
cinsiyet
eşitliğinin
gerekliliği
olduğunu
savunuyoruz. Kadın daima güçlenerek var olmalı.
Habitat Derneği olarak kadının güçlenmesine
yönelik gerçekleştirdiğimiz projelerde kadını
istihdama dahil edecek, ev içi emeğini görünür
kılacak ya da çalışma hayatında yer almasını
sağlayacak, kadınların tüm sektörlerde ve tüm temsil
düzeylerinde, ekonomik yaşamın içinde var
olmalarını sağlayarak kadınların güçlenmesini
hedefliyoruz.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” amacına ulaşılması için
söylemlerle sınırlı kalınmaması gerektiğini, şiddete
ve eşitsizliğe karşı geliştirilen politikalarla bunun
uygulanması
ve
içselleştirilmesi
gerektiğini
biliyoruz. Hepimiz daha kalıcı ve gündelik yaşamda
karşılık bulabilecek çözümlerden yana olmalı, sivil
toplumdan, akademiye, özel sektörden düşünce
kuruluşlarına, medyadan kamu yönetimlerine kadar
ortak hareketle ve geliştirilecek politikalarla bu
sorunun üstesinden gelmeliyiz.

Şiddetin
ve
eşitsizliğin
inançlarımızda,
geleneğimizde, uygulamalarımızda, kurduğumuz
sosyal yapılarda var olan kodlarının değiştirilmesi,
bir toplumun standardı olarak kabul edilmemesi
gerekiyor. Kurum içi ve kurum dışı çalışmalarımızda
Habitat olarak eşitlikçi bir yaklaşımla var olacak,
kadının
güçlenmesi
için
geliştirdiğimiz
projelerimizle, savunduğumuz ve uyguladığımız
politikalarla daima şiddetin ve ayrımcılığın
karşısında yer alacağız.

Damla Sandal
Dijital Medya Uzmanı

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı destekleyen bir
sivil toplum kuruluşu olarak biz de Habitat Derneği
olarak, kadına karşı şiddet olayları artarken sessiz
kalmamaya ve önce kendi içimizde değişim ve
dönüşüm yaratmamız gerektiğine, şiddeti önleme
yolunda sadece söylemlerle yetinmeyip bunu kurum
içi bir politikaya dönüştürme kararı aldık.
Halihazırda uyguladığımız güvenlik politikası
belgemiz olan; çocukların korunması, istismar
edilmesinin
önlenmesi,
korunmaya
muhtaç
yetişkinlerin taciz ve tecavüzden korunmasına
ilişkin maddelerimize kadına karşı şiddeti de
ekleyerek, her türlü şiddetin karşısında yer
alacağımızı tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımızla da
paylaşarak, kurum içi güvenlik politikamız olarak iş
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Hazırladığımız yeni güvenlik politikasında öne
çıkan maddeler ise şöyle:
· Politikaya konu eylemler dernek dışında meydana
gelmiş olsa dahi bir “iş yeri sorunu” olarak ele
alınacaktır. Bu çerçevede tam ve yarı zamanlı
çalışanlar, stajyerler, gönüllüler, geçici çalışanlar ve
politikaya konu eylemlerden Habitat’ın da dahli
olacak şekilde etkilenen tüm kişiler bu politika
kapsamında değerlendirilir.
· Şiddeti önlemek, çalışanlar ve ailelerinin sağlıklı
ilişkilerini desteklemek için kapsamlı bir iş yeri
eğitim
ve
öğretim
programı
oluşturulup
uygulanacaktır.
· Çalışanların herhangi bir bağlamda
kullanmaktan
kaçınmasına
yardımcı
destekleyici ve sağlıklı bir çalışma
oluşturulacaktır.

şiddet
olacak
ortamı

· Çalışanlara ve dernek yönetimine politika
hakkında eğitim verilmesi de dahil olmak üzere;
şiddetten etkilenen çalışanlara yardımcı olmak için
duyarlı
politikaları
ve
prosedürleri
kurumsallaştırılacaktır.
· Şiddet uygulayan çalışanları insan hakları
sınırlarına çekmek ve onları bu tür eylemleri
işlemekten ve şiddet içeren davranışlarından
sorumlu kılmak için; ücretten kesme, uyarma,
kınama ve iş akdinin feshi gibi sair disiplin cezası
tedbirlerine başvurulacaktır.
· Mağdurların ve çalışanların güvenliklerinin
sağlanması adına; mağdurlara ve çalışanlara gerekli
bilgi, yönlendirme ve kaynakları sağlamak,
mağdurların gerekli sosyal ve idari kurumlarla
bağlantıları sağlanacaktır.
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Gönül Bağımız Hiç Kopmasın!
adına Gönüllü Komisyonu olarak, Online Eğitim
Rehberi, Çevrim İçi Eğitim ve Gönüllülük Süreci
dokümanlarını hazırladık. Bu dokümanları, proje
bazlı planladığımız Güncelleme Eğitimleri’nde
gönüllülerimizle paylaşmaya devam ediyoruz.

Nurdan Ertoğan
Gönüllü Komisyonu Üyesi

25 yıldır Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
doğrultusunda Türkiye’nin 81 ilinde değişimin ve
gelişimin öncüsü binlerce gönüllümüzün desteği ile
dijital dönüşüm, finansal bilinç, girişimcilik,
sosyoekonomik uyum gibi birbirinden farklı
konularda, farklı yaş gruplarındaki bireylerin ve
toplulukların hayatına dokunuyoruz. Tüm dünyayı
etkisi altına alan COVID-19 salgınıyla beraber
gönüllülerimizin ve paydaşlarımızın sağlığı ve
güvenliği için tüm saha operasyonlarımızı,
eğitimlerimizi ve faaliyetlerimizi online ortama
taşıdık.
Aynı
zamanda
gönüllülerimiz
ve
paydaşlarımız için kurum doktorumuz Dr. Osman
Enes Üçüncü tarafından hazırlanan bilgilendirici bir
sunumunu paylaştık. Bu süreçte gönüllülerimizin ve
paydaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak, dijital
dünyaya entegre edebilmek, online sistemleri ve
araçları daha etkin ve güvenilir kullanabilmelerini
sağlamak adına Dijital Dönüşüm Programı tarafından
hazırlanan “Dijital Öğrenme Süreçleri” dokümanını
gönüllülerimiz ve paydaşlarımızla paylaştık.

Gönüllülerimizle pandemi sürecinde projelere
yönelik eğitim, atölye çalışmaları ve etkinlikler
dışında online Coronathon ve Covideathon gibi
buluşmalarda da bir araya geldik, ortaya çıkan
ihtiyaçlarımızı tespit ettik ve bu ihtiyaçlarımıza
yönelik neler yapabileceğimiz konusunda çözümler
ürettik. Bu noktada gönüllülerimizin birbirleri ile
olan iletişimini arttırdık ve bilgi paylaşımı
yapabilecekleri alanlar oluşturduk. Gönüllülerimizin
kapasitelerini geliştirmek, motivasyonlarını ve
kurum aidiyetlerini arttırmak ve bu süreçten güçlü
bir şekilde çıkabilmelerini sağlamak adına Gönüllü
Serisi’ne başladık. İlk etkinlik olarak işe
başvurmalarını kolaylaştırmak adına özgeçmiş
hazırlama, iş arama metodları ve mülakata
hazırlanma başlıkları altında ‘’İşe Nereden
Başlasam’’ adını verdiğimiz 3 oturumluk bir seri
gerçekleştirdik.
Bugüne
kadar
birlikte
gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ve zor dönemlerde
bile birbirimizi yalnız bırakmadığımız için
gönüllülerimize özel teşekkür mektubu hazırladık.
Yeni etkinlik planlarımız devam ediyor.
Gönüllülerimizle kurmuş olduğumuz bağ
oldukça değerli, bu bağ ile birlikte insanların
hayatlarına dokunmanın gücüne inanıyoruz. Bu
güçle, daha mutlu ve geleceğe daha umutla bakan bir
dünyada yaşayacağımıza dair inancımız tam! Hep
birlikte yazacağımız hikayelerin artmasına ve daha
fazla bireye ulaşarak onların kendi hikayesini
yazmasına öncülük etmeye devam edeceğiz.

Pandemi döneminden önce #habitatheryerde
sloganıyla eğitmen eğitimlerinde, yerel eğitimlerde,
koordinasyon
toplantılarında
ve
ilham
buluşmalarında bir araya geliyorduk. Pandemi
döneminde de bu birlikteliği online platformlar
aracılığıyla sağladık. Yaptığımız çalışmalarda
kurumumuzun
en
büyük
yapı
taşı
olan
gönüllülerimizin dijital süreçlerle ilgili kaslarını
geliştirmek, online eğitim vermeleri konusunda
desteklemek
ve
yol göstermek

44

