
Sosyal Uyum için İnovatif 
Çözümler Hackathonu 

Proje’nin Suriyeli ve Türk gençlerin Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri becerilerini geliştirmeleri bileşeni kapsamında 
17-19 Eylül 2021 tarihlerinde Ankara’da “Sosyal Uyum için 
İnovatif Çözümler Hackathonu” gerçekleştirildi. 

Ankara, Bursa, Kocaeli, Şanlıurfa ve İstanbul illerinden 
toplam 72 genç, Hackathon’da yaratıcılıklarını ve teknolojiyi 
kullanarak sosyal uyumu destekleyecek ürünler tasarladı. 
%40’ı genç kadınlardan oluşan katılımcılar, çalışmak 
istedikleri alanlara göre Suriyeli ve Türk genç kadın ve 
erkeklerin karışık oluşturdukları 16 takıma ayrılarak spor, 
gönüllülük, eğitim ve istihdam edilebilirlik alt başlıkları ile 
sosyal uyum için uzun süreli, sürdürülebilir ve kapsayıcı 
çözümler ürettiler.

İş Modeli Kanvası, Temel Kullanılabilir Ürün ve Sunum 
Teknikleri Eğitimlerine katılan gruplar, iş fikirlerini 
projelendirme, tercih etmeleri gereken iş modelleri, 
odaklanmaları gereken hedef kitle ve jüriye etkili bir sunum 
yapmanın yöntemleri konusunda detaylı bilgiler edindiler. 
Takımlar, eğitimlerin yanı sıra düzenlenen “Problem 
Tanımlama ve Çözüm Üretme” isimli bilgilendirici oturuma 
katıldılar ve  3 gün süren Hackathon boyunca projelerini 
farklı alanlarda uzman mentorlara danışarak geliştirdiler. 

Etkinlik boyunca takım çalışması ruhunu, kültürler ve kişiler 
arası öğrenme yöntemlerini uygulamalı olarak 
deneyimleyen gençler, yorucu atmosferde VR gözlükleri ve 
video oyunları ile keyifli zaman geçirerek dinlendiler.

Çoğunluğu mobil ve online uygulamalar geliştiren gruplar, 
çözüm önerilerini jüri üyeleri ile paylaştılar, jüri oylaması ile 
4 grup teknoloji hediye çeki ödüllerinin sahibi oldu. 

Üçüncülük Ödülü – 2  Yapabiliriz

Çözüm Önerisi: Spor faaliyetlerinin birleştirici gücünü 
kullanarak, yakın çevrelerde yaşayan Türk ve Suriyeli 
gençlerin birbirlerini tanımaları, spor etkinlikleri organize 
etmeleri ve takım kurmaları için yeterli sayıya ulaşmalarını 
kolaylaştıracak bir mobil uygulama. 

Üçüncülük Ödülü – 1  Birlikte Güçlüyüz 

Çözüm önerisi: İstihdama erişimi artırarak sosyal uyumu 
desteklemek için, Suriye’de öğretmenlik yapan ve Türkiye’de 
çalışmayan öğretmenler ile Suriyeli öğrencileri buluşturan 
online platform. 

İkincilik Ödülü Kiren Yazılım 

Çözüm Önerisi: Suriyeli ve Türk 
toplumunun birbirlerine dair 
önyargılarını azaltmak için çocuklara yönelik eğitimleri ve 
çizgi filmleri VR teknolojisi ile buluşturan bir yazılım. 

Birincilik Ödülü 
GaPa (Game Pair) 

Çözüm Önerisi: Gençler için 
eğlencenin yanı sıra, yeni nesil sosyalleşme ve etkileşim 
kurma platformu haline gelen e-spor faaliyetlerinde Suriyeli 
ve Türk gençlerin birlikte bulunduğu ve birbirleriyle eşleşerek 
oyun oynayabilecekleri online uygulama, aynı zamanda 
Suriyeli gençlerin dil bariyerinin önüne geçilmesini hedefliyor.
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İklim Krizi ve Afetlere karşı 
Genç Girişimler Start-up Hafta Sonu 

Proje’nin Suriyeli ve Türk gençlerin Girişimcilik becerilerini 
geliştirmeleri bileşeni kapsamında 25-26 Eylül 2021 
tarihlerinde İstanbul’da “İklim Krizi ve Afetlere karşı Genç 
Girişimler Start-up Hafta Sonu” düzenlendi. 

Ankara, Bursa, Kocaeli, Şanlıurfa ve İstanbul illerinden 
toplam 84 genç Start-up Hafta Sonu’nda yaratıcılıklarını ve 
teknolojiyi kullanarak günümüzün en önemli sorunlarından 
olan iklim krizi ve afetlere çözümler geliştirmek için bir arada 
çalıştı. 

Farklı bilgi ve tecrübe seviyelerindeki genç girişimciler, 
grupları ile birlikte iklim krizi ve süregelen çevresel 
felaketlerin önlenmesi, etkilerinin azaltılması, etkilenen ve 
kırılgan grupların geçim kaynaklarının iyileştirilmesi, bu 
felaketlerin yaratabileceği zararların öngörülmesi ve 
önlenmesi için yeşil teknolojiler kullanarak iş fikirleri 
geliştirip projelendirdiler. 

 %57’si genç kadınlardan oluşan katılımcılar, etkinliğin birinci 
gününde çalışmak istedikleri alanlara göre karışık gruplara 
bölündüler. İş Modeli Kanvası Eğitimi, İdeation, ve Sunum 
Teknikleri eğitimlerine katılan takımlar, etkinlik boyunca 
kolaylaştırıcılar ve alanlarında uzman mentorların destekleri 
ile projelerini geliştirdiler.

Dinlenme zamanlarında VR gözlükler, kapalı alan oyunları ve 
Kareoke etkinliği ile sosyalleşen gençler, birbirinin 
kültürlerini tanıma ve yeni arkadaşlıklar kurma fırsatı 
buldular. 

19 grubun yarıştığı Start-up Hafta Sonunda mobil ve online 
uygulamalardan geri dönüşüme pek çok farklı iş fikri 
geliştiren grupların arasından, teknoloji hediye çeki 
ödüllerini kazananlar jüri tarafından belirlendi.

Üçüncülük Ödülü – 1  Hurmaco 

Çözüm Önerisi: Kahve üretimi 
sırasında tropik ormanlarda 
ağaçların kesilmesi, doğal yaşam 

alanları yok edildiği için bölgedeki kuş popülasyonun 
azalması gibi doğaya verilen zararı azaltacak hurma 
çekirdeğinden kahve üretimi.
 

Üçüncülük Ödülü – 2 Tofi (Tohum Fidanları) 

Çözüm Önerisi: Tohum toplayıp yeniden değerlendirmek ve 
tekrar çiftçilere satmak yolu ile tohum ithalatını azaltmak.

 

İkincilik Ödülü Scavengers

Çözüm Önerisi: Teknolojik atık geri dönüşümünü sağlayarak 
üretilen yeni ürünlerden gelir elde eden bir iş fikri.  

Birincilik Ödülü Gel-Götür

Çözüm Önerisi: Günlük artan 
gıdaların aynı bölgede/mahallede yaşayan ihtiyaç 

sahiplerine ve komşulara ulaştırılması için geliştirilen mobil 
uygulama, gıda israfının azaltılması yoluyla sera gazı 
emisyonlarının da azalması için, insanları gıda israfı 
yapmamaya teşvik ederek küresel iklim krizini önlemeye 
katkıda bulunmayı, aynı zamanda komşuluk ilişkilerini 
güçlendirmeyi hedefliyor. 

Suriye Krizine Yanıt Olarak Suriyeli ve Türk 
Gençler için İstihdam Edilebilirlik, Girişimcilik ve 

Sosyal Uyum Projesi, Japon Hükümeti finansmanı 
ile, UNDP Türkiye ve T.C. Gençlik ve Spor 

Bakanlığı ortaklığında hayata geçirilmektedir. 


