
 

 

Desteğe Devam Beyanı  

08.02.2021 

Paydaşlarımızın dikkatine:  

Habitat Derneği'nin Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne ve İnsan Hakları, İşgücü, Çevre ve Yolsuzlukla Mücadele 
alanlarındaki On İlkesine desteğini yeniden tasdik ettiğini teyit etmekten mutluluk duyuyorum. Bu belge, Birleşmiş Milletler Küresel 
İlkeler Sözleşmesine ilişkin Sorumluluk Bildirimimizi teşkil etmektedir. İçeriğine dair görüş ve önerilerinizi lütfen bize bildiriniz.  

Bu Sorumluluk Bildirimi içerisinde kuruluşumuzun, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ile kuruluşumuz ve benzeri kuruluşlar için 
öngörülen İlkelerinin desteklenmesi doğrultusunda hayata geçirdiği eylemler açıklanmaktadır. Ayrıca, bu bilgiyi ana iletişim 
kanallarımızı kullanarak paydaşlarımızla paylaşmaktan büyük mutluluk duyacağız.  

Saygılarımızla,  

Abdullah Taygun Yavaşça 
Genel Sekreter  
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Bu Sorumluluk Bildiriminin kapsadığı süre 2019 ve 2020 yılları 
 
 

Başlangıç tarihi: 01.01.2019 Bitiş tarihi: 31.12.2020 
 
 
 

Bölüm I. İcra Kurulu Başkanı ya da Muadili Yetkilinin Desteğe Devam Beyanı 
 

Lütfen aşağıdaki kutuya kuruluşunuzun icra kurulu başkanı ya da muadili yetkilisi tarafından 
imzalanmış olan desteğe devam edildiğine dair beyanını ekleyiniz. 



 

2019 ve 2020 yıllarında gerçekleştirilen eylemler şu şekildedir:  

• Finansal Bilinç, Dijital Dönüşüm, Girişimcilik ve Sosyoekonomik Uyum programları kapsamında; eğitmen eğitimleri, yerel 
akran eğitimleri gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen eğitmen eğitimlerinde sürdürülebilir kalkınma amaçları, insan hakları ve 
kapsayıcılık üzeirne atölyeleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda, faaliyetlerini çocuklar, gençler, çiftçiler, mavi yakalı çalışanlar, 
girişimciler, mülteciler ve kadın gruplarına yönelik sürdürdü.	

• Finansal Bilinç, Dijital Dönüşüm, Girişimcilik ve Sosyoekonomik Uyum programları kapsamında, Habitat Derneği; 
sürdürülebilir kalkınma sürecine katkı sağlamak amacıyla; Facebook, Microsoft, Cisco, Türk Telekom, Vodafone Vakfı, QNB 
Finansbank, VISA, UNDP, UNHCR, Unwomen, Experian, Coca Cola Company, Ing Bank, Istanbul Kalkınma Ajansı, DELL 
Technology, TeknoSA, Avrupa Komisyonu ile ortak projeler uyguladı. 	

• Finansal Bilinç, Dijital Dönüşüm, Girişimcilik ve Sosyoekonomik Uyum programları kapsamında, Habitat Derneği; yerel , 
ulusal ve uluslararası ortaklıklar kurarak; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın yerelleştirilmesinde rol oynadı. 	

• Habitat Derneği gönüllü eğitmenleri için gerçekleştirilen yıllık koordinasyon toplantılarında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, 
iklim krizi, döngüsel ekonomi üzerine farkındalık atölyeleri düzenledi.	

• Habitat Derneği, geliştirdiği programlar kapsamında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı sağlamak adına finansal 
bilinç, teknoloji ve girişimcilik üzerine hem yerelde yüz yüze hem de çevrimiçi platformlarda farklı eğitimler gerçekleştirdi.	

• Habitat Derneği, gerçekleştirdiği eğitimlere ek olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı sağlamak adına farklı 
alanlarda atölye çalışmaları gerçekleştirdi.	

• Habitat Derneği, geliştirdiği programlar kapsamında uyguladığı teknoloji hackathonlarıyla çevre dostu teknolojilerin 
geliştirilmesini ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı sağlayacak inovatif fikirlerin gelişimini destekledi. 	

• Habitat Derneği, geliştirdiği programlar kapsamında uyguladığı girişimcilik kampları, hızlandırıcı, demo day buluşmaları ve 
hibe programları ile girişimcilerin geliştirilmesine ve girişimlerin desteklenmesine katkı sağladı	

• Habitat Derneği, yerel lezzet kampı, hibe programı, dijital pazarlama, tasarım odaklı düşünme, mobil fotoğrafçılık eğitimleri 
ve ilham buluşmaları ile kadınların ve kadın girişimcilerin güçlenmesine destek verdi.	

• Habitat Derneği, girişimcilik kampı, hızlandırıcı, mentör buluşmaları, sektörel buluşmalar, hibe programı, demo day 
buluşmaları ve işe hazırlık eğitimleri ile mültecilerin geçim kaynaklarına ulaşmaları konusunda destekledi.	

• Habitat Derneği, UNHCR ve UNWOMEN ile birlikte sosyal uyum kampları, çatışma çözümü ve arabuluculuk eğitimleri, 
müzik kampları, kültürel geziler ve sosyal uyum fikir üretme kampı düzenleyerek mültecilerin ve ev sahibi toplum arasındaki 
sosyal uyumun artırılmasına katkı sağladı.	

• Habitat Derneği, UNDP, UNHCR ve UNWOMEN ile Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne katkı sağlayacak proje ve 
programlar yürüttü. 	

• UN SDG Action Campaign kapsamında; Habitat Derneği, farkındalık ve proje üretme atölyeleri düzenledi. 	

 

Bölüm II. Hayata Geçirilen Eylemlerin Tanımı 
 

Lütfen aşağıdaki kutuda kuruluşunuzun Küresel İlkeler Sözleşmesinin desteklenmesi dahilinde hayata 
geçirdiği eylemleri tanımlayınız. Hayata geçirilen eylemlerin, öngörülen özel ve belirli faaliyetlerden biri  
ya da daha fazlası ile ilgili olması önemle tavsiye olunur. Kuruluşunuzun dahil olduğu kuruluş tipleri için 
öngörülen faaliyetlerin tam listesine buradan ulaşabilirsiniz. 

 
 



 

2019 ve 2020 yıllarında gerçekleştirilen sonuç ölçümleri şu şekildedir:  

• Finansal Bilinç, Dijital Dönüşüm, Girişimcilik ve Sosyoekonomik Uyum programları kapsamında; 2019 ve 2020 yıllarında 
toplam 85 eğitmen eğitimi gerçekleştirildi. On ilkenin de vurgulandığı,85 eğitmen eğitiminin hepsinde 65 Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları Atölyesi gerçekleştirildi. 	

• Habitat Derneği gönüllü eğitmenleri ile 10 tane yıllık koordinasyon toplantısı gerçekleştirerek gönüllü eğitimlerle birlikte 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, iklim krizi, döngüsel ekonomi üzerine farkındalık atölyeleri düzenledi.	

• Habitat Derneği, geliştirdiği programlar kapsamında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı sağlamak adına finansal bilinç, 
teknoloji ve girişimcilik üzerine finansal okuryazarlık, finansal risk yönetimi, dijital okuryazarlık, bulut bilişim, çocuklar için 
kodlama, Nesnelerin İnterneti, Blockchain, mobil uygulama geliştirme, siber güvenlik, dijital varlık oluşturma eğitimleri, çevrimiçi 
güvenlik, dijital pazarlama, temel girişimcilik eğitimleri gerçekleştirdi.	

• Habitat Derneği, gerçekleştirdiği eğitimlere ek olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı sağlamak adına iklim krizi, 
toplumsal cinsiyet eşitliği, gıda atölyesi, kadın çalıştayı, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Atölye çalışmaları gerçekleştirdi.	

• Habitat Derneği, geliştirdiği programlar kapsamında 15 teknoloji hackathonu ile çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesine katkı 
sağlayacak inovatif fikirlerin gelişimini destekledi. 	

• Habitat Derneği, yerel lezzet kampı, hibe programı, dijital pazarlama, tasarım odaklı düşünme, mobil fotoğrafçılık eğitimleri ve 
ilham buluşmaları ile 45.000 kadın ve kadın girişimcinin güçlenmesine destek verdi.	

• Habitat Derneği, girişimcilik kampı, hızlandırıcı, mentör buluşmaları, sektörel buluşmalar, hibe programı, demo day buluşmaları 
ve işe hazırlık eğitimleri ile 3.000 mültecinin geçim kaynaklarına ulaşmaları konusunda destekledi.	

• Habitat Derneği, UNHCR ve UNWOMEN ile birlikte sosyal uyum kampları, çatışma çözümü ve arabuluculuk eğitimleri, müzik 
kampları, kültürel geziler ve sosyal uyum fikir üretme kampı düzenleyerek 2.000 mülteci ve ev sahibi toplum arasındaki sosyal 
uyumun artırılmasına katkı sağladı.	

• Habitat Derneği tarafından Türkiye'de Gençlerin İyi Olma Hali Raporu 3, Türkiye’de Geçici Koruma kapsamında bulunan 
Suriyelilere yönelik Geçim Kaynakları Araştırması ve Yüksek Etki Arayışında Türkiye’de Girişimci Kadınlar Araştırma Raporu 
yayınlandı. 	

Bölüm III. Sonuçların Ölçülmesi 
Lütfen aşağıdaki kutuya, yukarıdaki Bölüm II'de tanımlanan faaliyetlerden elde edilen sonuçların 
ölçülmesine yönelik en anlamlı nitelikler ve/veya nicelikler göstergeleri ekleyiniz. 

 


