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BURSA SANAYİSİNDE
"DİJİTAL
DÖNÜŞÜM
HAMLESİ”
BAŞLADI
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı iş birliğinde hazırladığı, Bursa
Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi - Model Fabrika, Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla hizmete açıldı.
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BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim
Burkay, Bursa'nın mevcut sanayi potansiyeli
ve BTSO liderliğinde yürütülen projelerle yeni
bir atılımın eşiğinde olduğunu söyledi.
Firmaların dinamik iş yapış biçimleri ve
inovatif araçlarla değişime uyum
sağlamalarının büyük önem taşıdığını belirten
İbrahim Burkay, "Bu kapsamda hayata
geçirdiğimiz Model Fabrika, kamu-üniversiteözel sektör ortaklığında verimlilik artışından
kaliteye, yalın üretimden dijital dönüşüme
kadar birçok alanda firmalarımıza rehberlik
yapacak. Ankara'nın ardından ülkemizin
sanayi başkenti Bursa'da hayata geçen Model
Fabrikamız, yerli firmalarımızdan temin
ettiğimiz tezgahlar ve robot sistemleriyle
ülkemizin ‘Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi’
atılımının da yansıması olacak" dedi.

başta olmak üzere tüm projelerimizi
destekleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanımız
Sayın Mustafa Varank'a ve hükümetimize
teşekkürlerimizi sunuyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,
"Bursa'nın sanayicileri, yeniliğe her zaman
kucak açan; hızlı uyum sağlayan proaktif bir
yapıda. Bu tesis ile Bursalı sanayicilerimiz
teknolojiyi kendileri geliştirecek ve
öğrenecek; öğrendiğini de adapte ederek
üretime aktaracaktır. Bu eğitim merkezimiz
"Model Fabrika İşletmeleri Eğitecek"
sadece Bursa'ya değil çevre illerimize de
hizmet verecek. Bu tesisin yüksek teknolojili
Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını
üretim yapacak firmalarımıza büyük katkı
kazanarak 2023, 2053 ve 2071 vizyonu
sağlayacağına inanıyorum. Sanayicilerimizi
doğrultusunda milli ve yerli hamlelerle daha
Model Fabrika'dan en etkin şekilde
güçlü bir geleceğe ilerleyeceğine inancının
faydalanmaya davet ediyorum" dedi. Model
tam olduğunu vurgulayan Başkan Burkay,
fabrikaların görerek ve uygulamaya dayalı
BTSO'nun MESYEB ve BUTGEM gibi projeleriyle öğrenme yoluyla üretim süreçlerinin kusursuz
nitelikli istihdama dönük çalışmalarının
hale gelmesine imkan oluşturduğunu ifade
yanında işletmelerin eğitimi için geliştirdikleri eden Oktay, "Model fabrikaların kurulacağı
Model Fabrika projesiyle Türkiye'nin
yerler belirlenirken bölgede güçlü bir sanayi
kalkınmasına destek vermeyi sürdürdüklerini tabanı olmasını dikkate alıyoruz" ifadelerini
kaydetti. İbrahim Burkay, "Model Fabrika
kullandı.
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Türkİye’nİn
Kelebeklerİ
Arazİ Rehberİ

Heteropterus morpheus / Fotoğraf: Süleyman Ekşioğlu
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Türkiye, kelebekler açısından tüm Avrupa çapında önemli bir ülke.
Barındırdığı yaklaşık 380 kelebek türüyle Avrupa’daki tüm ülkelerden daha
zengin bir ülke Türkiye. Hatta bazı bölgelerimiz bir ülke kadar kelebek
türüne sahip, örneğin Artvin’de görülebilen kelebek sayısı, Slovenya, İsveç
ve Finlandiya’da görülebilenlerden daha fazla. Türkiye’deki kelebeklerin
50’ye yakını da endemik, yani yalnızca ülkemizde görülüyor. Ancak
kelebekler Türkiye’de aynı zamanda nesli yüksek oranda tehlike altındaki
canlı gruplarından birisi. Neredeyse her 10 kelebek türümüzden birinin nesli
yok olma tehlikesiyle karşı karşıya (Karaçetin ve Welch, 2011 ).
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Doğa Koruma Merkezi bu nedenle çalışmalarının odak noktalarından birisine
kelebeklerin korunmasını koymuş bir sivil toplum kuruluşu (). Aynı zamanda
Avrupa Kelebekleri Koruma Örgütü (Butterfly Conservation Europe) Türkiye
temsilcisi olan DKM, kurulduğu 2004 yılından bu yana kelebeklerle ilgili çok
sayıda proje gerçekleştirdi. DKM’nin yaptığı çalışmalar arasında (i) Türkiye’de
kelebek gözlemcilerinin yetişmesi için eğitimler verilmesi, (ii) Dünya Doğayı
Koruma Birliği’nin (IUCN) belirlediği bilimsel standartlara bire bir uyularak
Türkiye’nin kelebeklerine yönelik ilk Kırmızı Liste’nin hazırlanması, (iii)
kelebekler için ulusal ölçekte korunması önem taşıyan alanlar olan Öncelikli
Kelebek Alanları’nın (ÖKeA) belirlenmesi, (iv) Türkiye'deki kelebeklere yönelik
ulusal ölçekte bir koruma stratejisinin katılımcı bir biçimde hazırlanması, ve
(v) kelebeklerin kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik farkındalık oluşturma
çalışmaları geliyor. DKM’nin kelebek çalışmalarının sonuncusu da Türkiye’nin
Kelebekleri Arazi Rehberi’nin yayımlanması oldu.
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Polyommatus iphigenia / Fotoğraf: Ahmet Baytaş

Doğa Koruma Merkezi 2018-2019 yılları arasında Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı (UNDP
GEF SGP) desteğiyle Türkiye’nin Kelebekleri Arazi Rehberi Projesi’ni
hayata geçirdi. Proje kapsamında Türkiye’deki kelebeklerle ilgili arazide
kullanılabilecek, tanımlama için önemli bilgileri içeren ayrıntılı bir rehber
kitap yayımlandı. Bu yayın, Türkiye’de doğa koruma çalışanları ve doğa
rehberleri açısından önemli bir boşluğu doldurmayı hedefledi. Bu
rehberle Türkiye’nin kelebekleriyle ilgili farkındalık oluşturulması,
kelebek gözlemciliğinin yaygınlaştırılması ve bu sayede Türkiye’de
kelebeklerle ilgili profesyonel veya gönüllü olarak toplanan ve doğa
korumaya hizmet edecek bilginin/verinin arttırılması hedeflendi.
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Avrupa’nın birçok ülkesinde doğada farklı canlı
gruplarına yönelik gözlem faaliyetleri yaygın olarak
yapılıyor. Bunun en temel nedenlerinden birisi, bu
konuda ilgi sahibi kişilerin erişimine sunulan çok
sayıda farklı tipte arazi rehberinin bulunması.
Çocuklardan erişkinlere kadar farklı ilgi grupları
tarafından kullanılabilecek arazi rehberlerine o
ülkelerin ana dillerinde ulaşılabilir olması, doğa
gözlemciliğinin bu ülkelerde ciddi ölçüde artmasını
sağlamış. Özellikle de o ülke türleri için özel olarak
üretilen, türlerin nerede hangi dönemde
gözlemlenebileceğini detaylandıran rehberler,
hobi şeklinde veya profesyonel olarak
doğa gözlemi yapacak kişiler için önemli bir
ihtiyaç. Ancak Türkiye’de farklı canlı gruplarına
ait hem bu tip arazi rehberi sayısı çok az, hem de
bunların büyük kısmı yabancı rehberlerin Türkçeye
çevrilmiş halleri. Bir diğer deyişle Türkiye’ye özgü,
farklı canlı türlerine yönelik yayınlanmış arazi rehberi
sayısı oldukça kısıtlı. Bunun da ötesinde, var olan
rehberlerin çoğu kuş türleriyle ilgili. Oysa Türkiye’de
kelebek gözlemciliği son yıllarda ciddi anlamda artan,
gençlerden emeklilere çok farklı yaş grubunda ve
mesleki disiplinden kişilerin ilgi duymaya başladığı bir
alan. Bu kapsamda çok sayıda farklı internet sayfası
da oluşturulmuş durumda: Türkiye’nin Anonim
Kelebekleri (TRAKEL), Türkiye Kelebek Gözlemcileri ve
Fotoğrafçıları Topluluğu (AdaMerOs-Kelebek-Türkiye)
bunlara örnek gösterilebilir.
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Türkiye’de kelebek gözlemciliğinin artmasının en temel
tetikleyicisi elbette yüksek kelebek zenginliğimiz. Bu
konudaki en güncel arazi rehberi, bu proje kapsamında
basıldı. Bu rehberin büyük bir ihtiyaca cevap vereceğini
düşünüyoruz. Ahmet Baytaş tarafından hazırlanan ve 260
sayfanın üzerinde renkli basılan rehber kitapta, 377 kelebek
türünün her birinin Türkçe ve bilimsel adları, arazide
tanımlamada kullanılabilecek ipuçları, uçuş dönemleri,
yaşadıkları habitatlar, Türkiye’deki dağılımları ve tırtıllarının
beslendiği bitkilerle ilgili bilgi veren metinler bulunuyor.
Ayrıca, çok ender görülen ya da yerel olarak bulunan bazı
türler, rastlantısal konuklar ve arazide tanımlanması
neredeyse imkansız olan bazı kelebekler dışında, her
kelebeğin doğal ortamda çekilmiş renkli fotoğraflarına da
yer veriliyor. Kitaba, birçok türün kanatlarının hem alt hem
üst yüzünün resmi konulmuş olsa da, dinlenirken kanatlarını
her zaman kapalı tutan türlerde yalnızca alt yüzlerinin
resimleri konuldu. Kanat desenleri önemli ölçüde farklılık
gösteren türler için, hem erkeğin hem dişinin resimleri
verilmeye çalışıldı. Ayrıca, dış görünüşleri önemli ölçüde
farklılık gösteren popülasyonları veya alt türleri olan bazı
türlerin birden fazla resmi verildi.
Bu şekilde kelebek türleriyle ilgili
detaylı bilgi sağlanması ve
gözlemcilerin farklı kelebek
türlerini arazide kolaylıkla
tanımlamaları hedeflendi. Bu fotoğraf
sunumu ve rehber kitabın boyutları,
kelebeklere yönelik uluslararası rehber
kitaplarla uyumludur.

Melitaea telona / Fotoğraf: Ahmet Baytaş
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Çocuklardan yetişkinlere herkesin kullanacağı bu arazi
rehberi, çok sayıdaki fotoğraf ve barındırdığı detaylı
bilgiyle arazi gözlemlerinde büyük kolaylık sağlayacak.
Türkiye’nin Kelebekleri Arazi Rehberi artık tüm seçkin
kitapevlerinde ve internette ulaşılabilir durumda.
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Danaus chrysippus / Fotoğraf: Süleyman Ekşioğlu
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Paramı
Yönetebİlİyorum
10 Yaşında
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UNDP, Visa ve Habitat Derneği
ortaklığındaki proje
onuncu yaşını ağaç dikerek kutladı.

Paramı Yönetebiliyorum gönüllüleri projenin onuncu yılını kutlamak
için Ege Orman Vakfı işbirliği ile İzmir’in Kınık ilçesindeki Cumalı
Köyü ağaçlandırma sahasında 500 fidan dikti.
Etkinliğe Türkiye’nin 33 farklı ilinden gelen 39 genç gönüllü eğitmen
katıldı.
Paramı Yönetebiliyorum projesi Türkiye'de on yıldır 15-30 yaş arası
gençler için, kişisel mali kaynaklarını bütçelemelerine ve finans
hizmetlerini doğru kullanmalarına destek olacak bir eğitim olanağı
sunuyor.
Proje kapsamında on yılda 2,324 gönüllü tüm Türkiye’de 1.042.243
kişiye finansal okuryazarlık eğitimi verdi.
Projenin şu anda 81 ilde aktif 645 gönüllüsü bulunuyor.
Visa Türkiye’nin finanse ettiği projeyi UNDP, Habitat Derneği ile
birlikte yürütüyor.
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#GüçlüToplumlar
#GüçlüKadınlar ile mümkün.
UNDP Türkiye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırladığı iki
farklı video ve Kadınlar Günü Şarkıları listesinden oluşan sosyal
medya kampanyasıyla “Güçlü toplumlar ancak güçlü kadınlarla
mümkün olabilir!” diye seslendi.
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İlk videoda kurumun kadın çalışanları, 8
Mart Dünya Kadınlar Günü’nün kendileri
için ne anlam ifade ettiğini anlatarak güçlü
kadınlar ve güçlü toplumlar için
çalıştıklarının altını çizdi.
İkinci videoda ise, UNDP Türkiye’nin
projeleriyle yaşamları olumlu yönde
değişen ve güçlenen kadınların hikayeleri
hatırlandı.

Kampanya kapsamında ayrıca, Türkiye’nin
sevilen, öncü kadın müzisyenlerinin
kadınlar için söylediği şarkılardan oluşan
bir “Kadınlar Günü Şarkıları” listesi
paylaşıldı.

Sosyal medyada #güçlükadınlargüçlütoplumlar etiketiyle yapılan
paylaşımlar büyük ilgi gördü.
Instagram'da paylaşılan videolar ve şarkı listesi toplam 3,207 kez izlenip
566 beğeni alırken, Instagram hikayeleri ise toplam 11,467 kez izlendi.
Twitter’da ise kampanya paylaşımları toplam 2,188 kez izlendi, 176 beğeni
aldı ve 62 kez retweet edildi.
Facebook’ta da, 16,100 kez izlenen paylaşımlarla 104,405 kişiye erişildi.
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Dİl Eğİtİmİ İle
Mültecİler İçİn
Umut Tohumlarını Yeşertmek
Eğitim; savaş, çatışma ve doğal afetlerden kaçan mülteciler için umut
anlamına geliyor. Dil eğitimi ise yepyeni bir ülkeye sığınan bireyler için kendi
kendilerine yeterlilik, özgüven ve umudu inşa etmek demek. Araştırmalara
göre eski hayatlarını geride bırakarak ev sahibi ülkelerde yeni bir yaşam inşa
etmeye çalışan insanların yüzde 70’i, yeni ülkelerini “Ev” olarak görüyor ve
kucaklıyor. O halde bu bireylerin yeni komşuları arasında kendilerine bir hayat
inşa etmelerine nasıl vesile olabiliriz? Farklılıkları aşıp, ön yargıları kırmaya
nasıl yardımcı olabiliriz? Eğer mültecileri kendi kültürleri, hikayeleri, sosyal ve
ekonomik zenginlikleri olan bireyler olarak görüyorsak; içinde yaşadıkları
toplumun gerçekten bir parçası olup, saygın ve anlamlı hayatlar sürmelerini,
yeni toplumlarına katkı sunmalarını nasıl temin edebiliriz? Suriye Krizine Yanıt
olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi’nin (TDP) bu sorulara bir yanıtı var…
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Aylarca süren hazırlıklar, Türkiye’nin on
ilinde ortaklarla gerçekleştirilen toplantılar,
kursların düzenleneceği Halk Eğitimi
Merkezlerinin (HEM) belirlenmesi, ihtiyaç
analizlerinin gerçekleştirilmesi, dersliklerin
donatılması, eğitim içeriklerinin
hazırlanması, 280’in üzerinde usta eğiticinin
eğitimlerinin tamamlanması, kurslara
katılacak Geçici Koruma altındaki
Suriyelilere ulaşılması sonrası; sürdürülebilir
kalkınma ve dayanıklılığı güçlendirmek için
en anlamlı misyonlardan birinin – Birleşmiş
Milletler (BM) Şartı’nda müstesna bir yere
konulduğu üzere- hayata geçmesinin
zamanı geldi.

tarafından sağlanan proje Türkiye’nin on ilini
(Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul,
İzmir, Kilis, Konya, Mersin ve Şanlıurfa)
kapsıyor. Bu çerçevede, Halk Eğitimi
Merkezleri (HEM) aracılığıyla 52 bin yetişkin
Suriyeli bireyin ekonomik, sosyal ve kültürel
hayata katılımlarının desteklenmesi için
Türkçe dil eğitimlerinden faydalanması ve
yeni hayatlarını kurmalarına destek
olunması hedefleniyor.

Araştırmalara göre Türkiye’de yaşayan
Geçici Koruma altındaki Suriyeli bireylerin
ekonomik, sosyal ve kültürel hayata
Türkiye’de ikamet eden Geçici Koruma
katılımlarının önündeki en büyük engel, dil
altındaki yetişkin Suriyeli bireylere yönelik
bariyeri. Türkiye’de ikamet eden Suriyeliler,
Türkçe dil eğitimleri 25 Mart 2019 tarihinde kendi kendilerine yeter hale gelmek;
başladı. Eğitimler Avrupa Birliği (AB)
ekonomik, toplumsal, kültürel ve sosyal
tarafından finanse edilen ve Birleşmiş
hayata tam anlamıyla katılmak için yeni bir
Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
dili öğrenmek durumunda. Karşılaştırmalı
tarafından uygulanan “Suriye Krizine Yanıt
veriler sokakta yaşıtlarıyla oyun oynayabilen,
Olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi (TDP)” okula ve eğitime erişimi olan çocukların
kapsamında hayata geçiyor. Büyük ölçekli
Türkçeyi yetişkinlere göre kolayca
bu eğitim girişimi çerçevesinde Türkiye’de
öğrenebildiklerini ortaya koymakta.
on ilde 53 Halk Eğitimi Merkezinde toplamda Çocukların birçok ortamda aileleri adına
52,000 yetişkin Suriyeli birey Türkçe dil
komşuları ile iletişim ve etkileşimde aracı
eğitimi alacak. TDP’nin “Yetişkinler İçin Dil
olduklarını görebilirsiniz. Peki yetişkinler,
Eğitimi Bileşeni”; T.C. Millî Eğitim Bakanlığı
özellikle ev dışına çıkma imkanı olmayan,
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (MEB dışarıdaki günlük hayata karışamayan
HBÖGM) ve UNDP iş birliğinde yürütülüyor.
kadınlar ve yaşlı bireyler için neler
Tüm finansmanı Avrupa Birliği (AB)
yapılabilir?
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Bu nedenle Türkçe dil eğitimleri, yetişkin Suriyeliler için
dayanıklılıklarını artırmak, yeni iş ve geçim kaynakları geliştirmek,
ekonomiye katkıda bulunmak ve komşuları ile etkileşimde
olabilmek için büyük bir fırsat sunuyor.
Yetişkinlere yönelik Türkçe dil eğitimleri ile, Türkiye’de yaşayan 18
yaşından büyük Suriyelilerin ekonomik entegrasyonunun
desteklenmesi ile sosyal ve kültürel uyuma katkı sağlanması
amaçlanıyor. Bu çerçevede; Türkçe dil eğitimleri, Geçici Koruma
kapsamındaki Suriyeli bireylerin ekonomik, sosyal ve toplumsal
hayata katılımlarının desteklenmesi için ihtiyaç duyacakları dil
becerilerini kazanacakları şekilde, Avrupa Dil Portfolyosu’nda
belirlenen dört temel dil becerisini –okuma, dinleme, konuşma ve
yazma– esas alarak düzenlendi. Eğitimlere katılacak yetişkin
Suriyeli bireylerin yüzde ellisinin de kadın olması hedefleniyor.
Bu şekilde, Türkiye’de ikamet eden Geçici Koruma
kapsamındaki Suriyeli kadınların ekonomik ve toplumsal
hayata katılımlarının da desteklenmesi amaçlanıyor.
Her bir kur için 10 hafta boyunca, haftada 3 gün, günde 3 saat
olarak gerçekleşecek eğitimler ile 18-57 yaş arasındaki Suriyeli
bireylere A1, A2 ve B1 seviyelerinde Türkçe dili
eğitimi verilecek. Bu amaçla, katılımcılar için
farklı seviyeleri dikkate alan yeni çerçeve
programlara uygun eğitim içerikleri de hazırlandı.
Proje kapsamında Türkiye’de ilk defa yüz yüze ve uzaktan
öğrenme yöntemlerinin bir arada kullanıldığı “Harmanlanmış
Eğitim” modeline uygun bir Öğretim Yönetim Sistemi de geliştirilip
kullanıma sunuldu. Yeni sistem, Türkçe dil eğitimlerinden
faydalanacak bireylerin uzaktan erişebilecekleri içerikleri eöğrenme yoluyla takip edebilecekleri, aynı zamanda Halk Eğitimi
Merkezlerindeki sınıflarda alacakları yüz yüze eğitimleri
birleştiriyor.
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Bu çerçevede kursiyerler on ilde 53
Merkezde yüz yüze verilecek olan derslere
katılacak, aynı zamanda, bilgisayar, akıllı
telefon, tablet gibi mobil elektronik
cihazları kullanarak dersleri uzaktan takip
edebilecek. Yeni model ile katılımcıların
dersleri takip etmek için sürekli bir
internet bağlantısına ise ihtiyaçları
olmayacak. Öğretim Yönetimi Sistemi ve
harmanlanmış eğitim yönteminin
kullanılmasıyla eğitimlerin etkinliğini ve
verimini artırmak, öğrenmeyi ve etkileşimi
kolaylaştırmak ve eğitim dünyasındaki
yenilikleri, kapasite artışı sağlayacak
şekilde Türkiye’ye taşımak amaçlanıyor.
Yetişkinler için Türkçe dil eğitimleri,
Suriye Krizine Yanıt olarak Türkiye’de
Dayanıklılık Projesi’nin (TDP) uygulandığı
illerdeki Halk Eğitimi Merkezlerinde (HEM)
görevlendirilmiş usta öğreticiler
tarafından veriliyor. Projenin başladığı 1
Şubat 2018 tarihinden bu yana yüzde 68’i
kadın olmak üzere toplamda 283 usta
öğreticiye eğitimler verildi. Proje
kapsamında on ildeki 53 Halk Eğitimi
Merkezine altyapı ve teknik destek
sağlanıyor. Ayrıca Gaziantep ili Şehitkamil
ilçesinde bir adet Halk Eğitimi Merkezi
inşa ediliyor.

UNDP, daha önceki projelerinde de
Suriyelilere dil becerileri eğitimi
sağlamıştı. Yeni proje ise yüz yüze ve
uzaktan öğrenme yöntemlerinin bir araya
getirildiği harmanlanmış öğrenme
yaklaşımı ile bu çabaların önemli ölçüde
yaygınlaştırılmasını sağlıyor,
harmanlanmış eğitim modeli ile Türkiye’de
bir ilke imza atıyor. Yeni proje aynı
zamanda kadınlar ve gençler için iş gücü
piyasasına erişimi destekleyecek,
bireylerin ve toplulukların sosyoekonomik
bakımdan güçlenmesine de katkıda
bulunacak.
Dayanıklılık merkezli, yerel ve
sürdürülebilir kalkınma perspektifini
odağına alan Suriye Krizine Yanıt Olarak
Türkiye’de Dayanıklılık Projesi (TDP), Suriye
krizi nedeniyle ortaya çıkan sorunlara
uzun vadeli, kapsamlı ve yapısal çözüm
önerileri getiriyor. Ekonomik entegrasyon,
sosyal uyum, yerel kapasitenin
desteklenmesi ve bölgesel kalkınmayı
merkezine alan proje, UNDP’nin
sürdürülebilir kalkınma konusundaki 50 yılı
aşkın uzmanlığını ulusal ortakların
deneyim ve kapasiteleri ve AB’nin finansal
desteği ile bir araya getiriyor.
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24,500 KADIN İÇİN HAYAT
ARTIK DAHA KOLAY
UNDP, Türk Telekom ve Habitat Derneği iş birliğiyle
toplumsal, bölgesel veya ekonomik olarak
dezavantajlı kesimlerin bilgiye erişimini
kolaylaştırmak amacıyla başlatılan "İnternetle Hayat
Kolay" projesi kapsamında bugüne kadar 24 bin 500
kadın dijital dünya ile tanıştı.
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Projeyle, internet kullanma becerileri olmayan yetişkinlere internet okuryazarlığı
eğitimleri verilerek, Türkiye'deki dijital uçurumun azaltılması, katılımcıların güvenli
internet, e-devlet kullanımı, e-ticaret gibi konularda farkındalıklarının artırılmasına
katkıda bulunulması amaçlanıyor.
“İnternetle Hayat Kolay” sayesinde,
kadınlar hastane randevusu almak,
ürünlerini sosyal medyada tanıtmak,
çocuklarının internet kullanımına dair
endişelerini gidermek, e-devlet şifresi
ile işlemlerini yapabilmek gibi
kazanımlar elde etti. Birleşmiş
Milletler’in toplumsal cinsiyet eşitliği
hedeflerini de destekleyen proje ile,
girişimci kadınların internetin
olanaklarını kullanarak iş hayatına
atılmasına da olanak sağlandı.
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“ÇOK MUTLUYUM”
Kırklareli Pınarhisarlı muhtar adayı Hasibe Gıdık, "İnternetle Hayat
Kolay Projesi" kapsamında, projelerini anlatmak için 60 yaşında
bilgisayar kullanmayı öğrendi.
Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde muhtar
ve muhtar adaylarına verilen kursa katılan Hasibe Gıdık, kursta
bilgisayar, akıllı telefon ve internet eğitimi aldı.
Eğitimi tamamlaması sonrası torunlarıyla internet üzerinden
görüntülü arayıp görüşen Hasibe Gıdık, seçimlerde kampanyasının
bir ayağını da dijital olarak yürütecek. Gıdık yaptığı açıklamada,
öğrenmenin yaşının olmadığını bir kez daha anladığını söyledi.
Artık bilgisayarında istediklerini yapabildiğini anlatan Gıdık,
"Ne istesek artık bilgisayarda yapabiliyoruz. Telefonla
görüntülü konuşmayı bile öğrendik. Daha önce bilmiyorduk.
Artık çocuklarımı, torunlarımı arayıp görüntülü görüşüyorum.
Muhtar seçilirsem ‘İnternetle Hayat Kolay Projesi’ sayesinde
vatandaşlara internet üzerinden de hizmet edebileceğim. Çok
mutluyum" dedi.
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"Zaman sana uymazsa
sen zamana uyacaksın"
Kursa katılan bir başka muhtar adayı Hatice Seyran (46) ise
öğrendikleri bilgiler ile seçim sürecinde vatandaşlara daha hızlı
ulaşabildiklerini söyledi. Daha önce bilgisayar kullanmayı
bilmediğini aktaran Seyran, açtığı sosyal medya hesabı
üzerinden projelerini tanıtarak seçmenlerine neler
yapabileceğini anlattığını belirtti.
Muhtar adayı Celalettin Göçmen (59) de "zaman sana uymazsa
sen zamana uyacaksın" diyerek eğitimlere katıldığını ifade etti.
Mukadder Efe (52) de vatandaşlara bilgisayar ortamında daha
hızlı hizmet edeceğini söyledi. Habitat Derneği gönüllü eğitmeni
Fatma Yıldırımçakar, talep üzerine
3 mahallede 6 muhtar adayına
10 gün süreli güvenli
internet kullanımı, e-posta
kullanımı, e-devlet uygulamaları,
görüntülü haberleşme, online
bankacılık ve bilinçli sosyal medya
kullanımı konularında eğitimler
verildiğini söyledi. Yıldırımçakar
bilgisayar kullanmayı bilmeyen
muhtar adaylarının, şu anda
sosyal medya üzerinden seçim
çalışmaları yapacak düzeye
geldiklerini anlattı.

24

13 Ülkeden
BM Genç Gönüllülerİ
İstanbul’da buluştu
BM Gönüllüleri Türkiye, 25-28 Şubat 2019 tarihlerinde İstanbul’da
BM Genç Gönüllüleri Bölgesel Çalıştayı düzenledi.

BM Gönüllüleri Saha Birimi Şubat sonunda
İstanbul’da bölgesel çalıştay düzenledi.
Çalıştaya Arap ülkeleri, Avrupa ve BDT
bölgelerindeki 13 ülkeden 36 BM Genç
Gönüllüsü katıldı.

Dört gün süren çalıştayda, genç ve
yetenekli BM Genç Gönüllüleri, kendi
kapasitelerini geliştirmek için çeşitli
öğrenme faaliyetlerine katıldı ve kişisel
gelişim, iletişim, liderlik, çatışma çözümü
ve takım çalışması becerileri alanında en
iyi profesyonel uygulamaları benimsedi.
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Çalıştay, Avrupa ve BDT Bölgesi BM
Gönüllüleri Portföy Uzmanı Sn. Dmitry
Frischin, BM Gönüllüleri Lübnan Program
Sorumlusu Sn. Yeran Keçiciyan ve BM
Gönüllüleri Türkiye Program Sorumlusu
Sn. Nil Memişoğlu’nun açılış
konuşmalarıyla başladı. BM Genç
Gönüllüleri ayrıca, deneyimlerini paylaşan
BM Gönüllüleri ile tanışma fırsatı buldu.
Genç Gönüllüleri Çalıştayı’nın en önemli
olayı, BM Gönüllüleri İcra Koordinatörü Sn.
Olivier Adam ile tanışma oldu; gönüllüler,
kariyer gelişimlerine ilişkin olarak ona
sorular sorma fırsatı buldu. Sn. Adam,
kuruluşun temel önceliklerini açıkladı,
gönüllülerin sorularını cevapladı,
gönüllülüğe adanmışlıkları nedeniyle
gönüllülere teşekkür etti.
Dört günlük eğitim boyunca BM Genç
Gönüllüleri, gönüllülüğün Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri’ne (SKH’ler) doğru
ilerlemeyi nasıl hızlandırabileceği ve Arap
ülkeleri, Avrupa ve Bağımsız Devletler
Topluluğu’nda görevlerini nasıl başarıyla
yerine getirebileceklerine ilişkin derin
anlayış geliştirdiler.

faydalı kıldı. Yaşadığımız etkileşimler,
paylaştığımız deneyimler gerçekten
etkinliğin kalitesini artırdı.”
Gönüllüler, BM kuruluşlarının çalışmalarına
etkin katkıda bulunmak için gerekli olan
beceriler, yetkinlikler ve kişisel niteliklere
ilişkin anlayış edindi; liderlik ve çatışma
çözümleme becerilerini artırdı; nasıl etkin
bir ekip üyesi olabileceklerini ve güçlü bir
kariyer yolu oluşturmak için mevcut
öğrenme fırsatlarını nasıl
kullanabileceklerini öğrendi.
UNDP Türkiye’de görev yapan BM Genç
Gönüllüsü ve Proje Asistanı Eda Nazlı Genç
şöyle konuştu: “Benim için gönüllülük
katılım demektir ve bu çalıştay, sadece
farklı topluluklara değil, aynı zamanda aynı
yolu paylaşan, BM Genç Gönüllüleri ile aynı
hedeflere sahip insanların arasına daha
fazla katılmam için fırsat tanıyor. Ayrıca
kendimi nasıl geliştireceğimi, kalkınmanın
ilerlemesi ve iyi yönde değişime katkıda
bulunmak üzere becerilerimi nasıl
artırabileceğimi öğrenmemi sağlıyor.”

BM Genç Gönüllüleri Bölgesel Çalıştayı’nın
sonunda sertifikalarını alan katılımcılar, BM
Mısır’da WHO ile çalışan BM Genç Gönüllüsü Gönüllüler Programı’nın işleyişini ve
ve Bütçe Sorumlusu Doğan Can Türk
Birleşmiş Milletler bağlamında SKH’lerin
şunları söyledi: “Öğrendiğimiz bilgiler,
başarılmasına katkıda bulunmadaki
karşılaşacağımız zorluklarda gerçekten
rollerini daha iyi anladı.
kullanılabilir idi ve aynı zamanda
katılımcılar da bu deneyimi gerçekten
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Nisan 2019 Ajandası
4 Nisan -> Dünya Mayın Tehlikelerine Karşı Korunma Günü
6 Nisan -> Uluslararası Kalkınma ve Barış için Spor Günü
7 Nisan -> Dünya Sağlık Günü
8-9 Nisan -> Panel ve Atölye: Spor Yoluyla Sosyal Güçlenme
İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü
11 Nisan -> RepMan Forum 2019 – Maslak Orjin, İstanbul
13 Nisan -> Eğitim Reformu Girişimi 16. Eğitimde İyi Örnekler
Konferansı – Sabancı Üniversitesi, İstanbul
15-22 Nisan -> Turizm Haftası
17-18 Nisan -> World Humanitarian Forum – Londra
21 Nisan -> Dünya Yaratıcılık ve Yenilikçilik Günü
22 Nisan -> Uluslararası Toprak Ana Günü
29 Nisan -> Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) 18. Altın Pusula
Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri Töreni - Zorlu PSM Sky Lounge, Istanbul

Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali:
11-14 Nisan Antalya / 16-18 Nisan Kayseri / 24-27 Nisan Eskişehir

UNDP'nİn Türkİye'dekİ İş İlanları
Programme Intern
Consultant for the Biodiversity Finance Initiative (BIOFIN)
Project Assistant
Consultants for Development of the Trainings on Policy Design and
Delivery, Monitoring and Multi- Sectoral Coordination for Service
Providers
Re-Advertised: Programme Associate
Project Assistant
International intergovernmental and GEWE Consultant
Programme Assistant
International Chief Technical Advisor (ICTA)/Project Manager
Communications and Research Intern, Sustainable Development Goals
Philanthropy Platform
Employment Programme Specialist
Re-Advertised: Executive Associate
Programme Specialist, IKM
National Consultant for Gender Responsive Budgeting Peer Review
National Consultant for Gender Sensitive Media Training
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