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Türkİye’nİn
Mühendİs Kızları 

üçüncü kez 
İstanbul’da

buluştu
Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nde yer alan
bursiyerler üçüncü kez İstanbul'da bir araya geldi.
Türkiye’nin 30 devlet üniversitesinden mühendislik
eğitimi alan öğrenciler gün boyu aralarında Limak
Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ve
UNDP İyi Niyet Elçisi Mert Fırat’ın da olduğu
çeşitli konuklarla sohbet etme imkanı buldular. 



Türkiye’de kadın mühendis sayısını artırmak,  kadınların iş hayatında daha
etkin olması ve karar verici mekanizmalarda yer almasını sağlamak amacıyla
3 yıl önce başlattığı Türkiye'nin Mühendis Kızları (TMK) Projesi etkinliklerine
devam ediyor.
 
Türkiye’nin 30 devlet üniversitesinde belli alanlarda mühendislik eğitimi alan
öğrenciler ile deneyimli kadın mühendislerden oluşan mentorlar hafta sonu
İstanbul’da üçüncü kez bir araya geldi.
 

 
 
Hem sanat hem sosyal sorumluluk
alanında son yıllarda öncü bir isim
olarak öne çıkan UNDP Türkiye İyi
Niyet Elçisi Mert Fırat da etkinliğe
sürpriz isim olarak katıldı. Mühendis
kızların yoğun ilgisiyle karşılan Mert
Fırat soru cevap şeklinde yapılan
sohbet sırasında sosyal sorumluluk ve
iş hayatında kadın olmak konularına
odaklandı. Mert Fırat “2020 yılına
yaklaşırken kadınların mühendis
olmasına kimse şaşırmamalı” dedi.
 

Mühendİs Kızların Hayallerİ
 
İstanbul'da bir araya gelen bursiyerler
toplantıda birbirleriyle tanıştılar ve
proje içinde yerine getirecekleri sosyal
sorumluluk faaliyetlerini anlatıp,
projeye dahil olma hikayelerini
paylaştılar. Sektörün önemli

isimlerinin yer aldığı buluşma
kapsamında; Mert Fırat’ın yanı sıra
Limak Yatırım Yönetim Kurulu
Başkanı Ebru Özdemir’in yanı sıra
UNDP Türkiye Sürdürülebilir
Kapsayıcı Büyüme Portföyü Yöneticisi
Pelin Rodoplu, StartersHub Yönetim
Kurulu Başkanı ve MV Holding
CEO’su Ebru Dorman, sosyal
girişimci Hakan Elbir ile gazeteci
yazarlar Şebnem Burcuoğlu ve Elif
Ergu ilham verici sunum ve
motivasyon artırıcı sohbetleriyle
üniversite öğrencilerine tecrübelerini
aktardı.
 
Etkinlikte müzik, komedi ve
teknolojiyi bir araya getiren dünyaca
ünlü performans grubu Blue Man
Group'un şovunu da izleme fırsatı
yakalayan öğrenciler, İstanbul’un
tarihi mekanlarını da ziyaret etti.
 

UNDP İyİ Niyet Elçİsİnİn SÜrprİzİ

2020 yılına
yaklaşırken
kadınların
mühendİs olmasına
kİmse şaşırmamalı
 
Mert Fırat,
UNDP  İyi Niyet Elçisi



40 BİN LİSE ÖĞRENCİSİNE ULAŞACAK
 
Üçüncü yılına giren Türkiye’nin Mühendis
Kızları projesinin emin adımlarla Türkiye’de
bir marka olma yolunda ilerlediğini ifade eden
Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru
Özdemir, “Limak Vakfı olarak sadece
üniversite eğitiminde değil; Türkiye’nin
Mühendis Kızları projesinin bir diğer
programı ile lise, Vakfımızın “Evin Küçük
Mühendisleri” Projesile de ilköğretim
düzeyinde, ülkemizde bu alanı sahipleniyor
ve liderlik ediyoruz. Bizler ‘sitem’ etmek
yerine, STEM alanına, cinsiyet eşitliği
perspekti�nden olumlu katkıda bulunmayı
hede�iyoruz” şeklinde konuştu.  Projenin
üniversite ayağında, bu yıl 30 farklı
üniversiteden 100 öğrencinin üzerine
çıktıklarını dile getiren Ebru Özdemir şöyle
devam etti: “Mentör havuzumuzda 145
gönüllü mentörümüz bulunuyor. Lise
ayağında 10 ilde gerçekleştireceğimiz
Eğiticilerin Eğitimi programı ve uygulamalar
ile, 40 binin üzerinde lise öğrencisine ulaşmayı
hede�iyoruz. Ayrıca, Evin Küçük
Mühendisleri Projemiz ile bugüne kadar
1.000’e yakın küçük mühendise ulaştık.”

 
SURİYELİ İKİ ÖĞRENCİ DE PROGRAMDA
 
Projeye dahil olan öğrencilerin, toplumsal
fayda yaratmalarını ve toplumsal sorunlara
çözüm üretmelerini amaçlanıyor. Bu yıl
projede Suriye’den göç etmek zorunda kalıp,
Türkiye’de mühendislik eğitimi alan 2 kişi de
yer alıyor. Bu sayının ilerleyen yıllarda artması
bekleniyor. Proje bu bağlamda, Türkiye’de
misa�r olan Suriyeli öğrencilerin, Türk

toplumu ile bütünleşmesine yardımcı olmayı
ve eğitimlerine devam edebilmeleri
noktasında farkındalık yaratmayı da
amaçlıyor. Bu proje aracılığıyla yarının lider,
sorumlu ve duyarlı mühendis kadınlarını
yetiştirilmesi hede�eniyor.
 
 
 
 

BİLGİ ZOR ZAMANDA AYAKTA TUTAR
 
Düzenlenen etkinlikte öğrencilere seslenen
UNDP Türkiye Sürdürülebilir Kapsayıcı
Büyüme Portföyü Yöneticisi Pelin Rodoplu
ise, “Türkiye’nin Mühendis Kızları” projesi
ile hem toplumsal cinsiyet eşitliği hem de
sürdürülebilir büyümeye katkı veriyor
olmaktan mutluluk duyduklarını ifade
ederken şöyle devam etti: “Bu projeyle
sizlerin hayatlarına dokunurken bir yandan
da ulusal ölçekte sizlerin de çalışacağı
sektörlerde eşitlikçi bir çalışma ortamı
hazırlıyoruz. Sizler birçok yönden hayata

hazırlanırken, mesleki açıdan kendinizi
yetiştirmenin yanı sıra bu programda da
sizden beklendiği gibi yaşamınız boyunca
toplumsal sorumluluğu hayatınızın bir
parçası olarak tutmanızı öneririz.
Öğrenmeyi ve sürekli paylaşmayı temel
ilkeniz haline getirin. Unutmayın bilgi
paylaştıkça artar ve bilgi zor zamanlarda
ayakta tutar.”
 
Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi
Limak Vakfı, Aile ve Sosyal Politikaları
Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı (UNDP) ile birlikte yürütülüyor.



İKLİM                 eylemİnde 
 
 

KADININ ROLÜ

İklim değişikliği günümüzde küresel 
sorunların en başında yer alıyor ve
insanlığın topyekün bir mücadele alanı
olarak kabul görüyor. Yıllardır
uygulamada olan uluslararası iklim
sözleşmelerinin yanı sıra, en son Kasım
2016’da yürürlüğe giren Paris İklim
Anlaşması ile iklim değişikliğinin
toplumsal cinsiyet bağlantısı açıkça kabul
edildi. Birleşmiş Milletler nezdinde
yapılan bu beyan, kadınların iklim
değişikliği politika alanlarındaki (düşük
karbon ekonomisi, yenilenebilir enerji,
iklim-akıllı tarım, iklim dostu kentler vb)
rollerinin güçlendirilmesi açısından
önemli bir fırsat olarak görülüyor.
 
İklim değişikliği ile mücadele alanında
kadının rolü dünya gündemini giderek
daha çok meşgul ediyor. Paris Anlaşmasını
imzalamış olan Türkiye’de bu alandaki
politikalar da toplumsal cinsiyet eşitliği
bakış henüz yeni yer bulmaya başladı. Bu
süreci hızlandırmak amacıyla “Türkiye’de
İklim Değişikliği Mücadelesinde Kayıp
Bileşen: Kadın” Projesi konusu itibariyle
Türkiye’de ilk kez ele alındı ve yaklaşık bir
yıllık bir emekle Küresel Denge Derneği
ve Türk Kadınlar Birliği lojistik
ortaklığında tamamlandı. Proje Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı, Küresel
Çevre Fonu ve Küçük Destek Programı
(GEF/SGP) hibesiyle destekleniyor.
 

8 Şubat 2018 günü, Ankara’da başta kadın
sivil toplum örgütleri olmak üzere, iklim
değişikliği ile mücadele eden toplumun
birçok kesiminin katıldığı kapanış
toplantısıyla “Türkiye’de İklim
Değişikliğine Kadın Çözümleri” başlıklı
proje sonuç raporu katılımcılarla paylaşıldı.
Rapor; Türkiye’de iklim mücadelesine
konu olan bir dizi sektör ve politika, iklim
ekonomisi ve �nansmanı, enerji, tarım,
gıda, kent planlaması, doğa koruma, su
yönetimi, sağlık gibi alanlarda kadınların
karar vericiler olarak nasıl yer alacaklarına
dair bir yol haritası sunuyor.
 
İklim meselesi sadece kadının değil,
herkesin sorunudur, ancak bu girişimde
sorunun çözümünde özellikle kadınların
önderliği vurgulanıyor. Böylece
kadınların, köyden kente toplumsal
cinsiyete duyarlı, iklim politikalarının
şekillenmesinde aktif aktörler oldukları
hatırlatılıyor. Türkiye’deki kadın hakları
örgütlerini iklim değişikliği ile mücadeleye
hazırlayacak olan bu çalışma, ayrıca, ülkede
cinsiyete duyarlı iklim politikalarının
uygulanmasındaki engelleri de tespit
ediyor. Kadın hakları örgütlerinin
mücadele alanlarına yeni bir politika alanı
açacak böyle bir süreç, bu açıdan
Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor.
 
 

İKLİM                 eylemİnde



“Paramı YöneteBİLİyorum”
projesİnİn Yürütme Kurulu,
Bahçeşehİr Ünİversİtesİ’nde
öğrencİlerle buluştu

“Paramı Yönetebiliyorum” projesinin mali
okuryazarlık seminerinden sonra; Hansın
Doğan, UNDP Özel Sektör Programı
Yöneticisi; Charlotte Hogg, VISA Avrupa
CEO’su; Merve Tezel, VISA Türkiye
CEO’su; Sezai Hazır, Habitat Derneği
Başkanı, öğrencilerin sorularını
cevapladılar. Hansın Doğan, mali
okuryazarlığın sürdürülebilir kalkınma
sürecindeki önemini vurguladı. Mali
yaşamda doğru kararlar vermenin,
bireylerin gelecek yaşantısını etkilediği,
doğru mali davranış geliştirmenin
gençlerin hede�erini ve hayallerini
gerçekleştirmelerine imkan sağlayacağına
değindi. Sezai Hazır ve Merve Tezel,
Türkiye genelinde 81 ilde gönüllü eğiticiler
vasıtasıyla mali okuryazarlık eğitimlerinin
yaygınlaştırıldığını söylediler. Bireyler,
girişimciler ve çiftçilerin refahını artırarak
kapsayıcı büyümeye katkıda bulunmak
için, mali okuryazarlık eğitimlerinin
sürdürülebilir kalkınma sürecinin ayrılmaz
parçası olduğu vurgulandı.
 
Kurul üyelerine, kariyerlerinin en zor
zamanının ne olduğu soruldu. Charlotte
Hogg, kariyerindeki en zor zamanın iş

aramak olduğunu söyledi. Kurul üyeleri,
zor günler için para biriktirmek ve bütçeyi
kısmanın gerekli olduğunu söylediler.
Kurul üyeleri ayrıca, toplumda farkındalık
oluşturmak için Paramı Yönetebiliyorum
projesi kapsamında mali okuryazarlık
eğitimleri vermeye devam edeceklerini
ifade ettiler.
 
Paramı Yönetebiliyorum projesi, 2009
yılından bu yana UNDP, Habitat Derneği,
VISA Avrupa ve 22 üye banka ortaklığıyla
yürütülmektedir. Proje, kişisel mali
kaynakların yönetimi, mali planlama ve
yönetim becerileri, kayıtdışı ekonominin
küçültülmesi ve mali hizmetlerin bilinçli
kullanılması hakkında farkındalık
yaratmayı hede�emektedir. Projenin
başlangıcından bu yana 700 bini aşkın
birey, girişimci ve çiftçi, 1.746 gönüllü
eğitici tarafından verilen mali okuryazarlık
eğitimlerinden yararlandı.
 
 



GAP Bölgesİnde kadınlar
sosyal uyumu deneyİmledİ 

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
(UNDP) işbirliğinde ve Japonya
Hükümeti �nansmanında uygulanan
Güneydoğu Anadolu’da Sosyal İstikrarın
Güçlendirilmesi Projesi kapsamında,
Unilever’in �nansal katkısısyla
gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında
Midyat Ömerli’de, Mardin Meydanbaşı,
Gül Medrese ve İstasyon ÇATOM’da
sosyal uyum, iletişim ve empati konulu
eğitimler yüksek katılımla hayata geçti.
 
Suriye Krizine Yanıt ve Dayanıklılık
Programı kapsamında düzenlenen
eğitimler, sosyal aktivitelerin de içinde
olduğu ve özelikle kadınlar ve gençleri hedef
alan yetkinlik geliştirme programnalrını
içeriyor. Bu faaliyetler, Suriyeliler ve ev
sahibi topluluk üyeleri arasındaki sosyal
uyumu güçlendirmede kilit role sahip. Bu
faaliyeter, hem Suriyeliler, hem de ev sahibi
topluluklar için yalnızca hayatta kalmaya
değil, aynı zamanda kendilerini
geliştirmeye olan ihtiyacı hatırlatıyor.
 
Eğitimlere Suriyeliler de dahil olmak üzere
300’e yakın kadın katıldı. Bölgede Suriyeli
kadınlar ile yöre sakini kadınların
arasındaki sosyal uyumu güçlendirmeyi
hede�eyen bu eğitimler, proje
kapsamındaki çalışmaların devamı olma
niteliği taşıyor. UNDP, Suriye krizinden
en çok etkilenen bireyler, topluluklar ve
kurumların dayanıklılığını geliştirmek
üzere ulusal ve yerel ortaklarla yakın işbirliği
içinde çalışmaya devam ediyor.
 

 



Türkİye’de verİmlİlİğİn fotoğrafı
“Sentez Raporu” İle çekİldİ

Ekonomik verimliliğin önündeki engellerin belirlenerek çözüm
yollarının saptanması amacıyla hayata geçirilen Toplam Faktör

Verimliliği Projesi kapsamında hazırlanan Sentez Raporu tamamlandı.
Türkiye’de imalat sanayi verimliliğini artırmaya yönelik politikalara

katkı sunmak amacıyla hazırlanan raporda, proje kapsamında
�rmalarla yapılan derinlemesine görüşmeler ve anketler, küresel değer
zinciri analizleri, uluslararası ülke örnekleri incelemesi, tematik ve

sektörel çalıştaylar gibi farklı faaliyetlerden elde edilen veriler ile anket
sonuçlarının ekonometrik analiz bulguları dikkat çekiyor.

Verimlilik ve yenilikçilik müşteri
çekiyor
 
Anket sonuçlarına göre, büyük �rmalar,
küçük �rmalardan daha verimli ve daha
yenilikçi olarak öne çıkıyor. Verimli ve
yenilikçi �rmaların uzun vadeli müşteri
sayısında da artış gözleniyor.
 
Dijitalleşme �rmaların gündeminde
 
Sonuçlar; dijitalleşme, bilişim teknolojileri,
otomasyon ve Endüstri 4.0’a uyum gibi
başlıkların �rmaların gündeminde öne
çıktığını da ortaya koyuyor. Görüşülen
�rmaların önemli bir bölümü, yabancı rakip
�rmalara göre temel yetersizliklerinin bilişim
ve iletişim teknolojileri ve otomasyondaki
eksiklikler olduğunu ifade ediyor.
 
Verimli �rmalara göre teknoloji,
verimsizlere göre �nansman en önemli
sorun
 
Verimli ve verimsiz �rmalar arasındaki en
önemli farklılıklar, �nansman sorunları ve
tedarikçilerin yetersizliği konularında ortaya

çıkıyor. Verimli �rmalar, verimsiz �rmalara
göre her iki sorunun da daha az önemde
olduğunu düşünürken; verimli �rmalar,
verimsiz �rmalara göre teknoloji altyapı
yetersizliğini daha büyük bir sorun olarak
görüyor.  Bu durum raporda, Türkiye imalat
sanayiinde �rmaların teknolojik
faaliyetlerinin yetersizliğinin bir sonucu olarak
değerlendiriliyor.
 
Firmalar destek bekliyor
 
Raporda, �rmaların çeşitli talep ve
beklentilerine de yer veriliyor. Devlet
desteklerine yönelik olanların yoğun olduğu
bu talepler arasında devlet desteklerinin sade
ve başvuru süreçlerinin basit olması, güvene
dayalı olması, desteklerin verimlilik
performansıyla ilişkilendirilmesi, yerli
yazılımcıların �rmaların ihtiyaç duyduğu
alanlarda çözümler geliştirmelerinin
sağlanması gibi başlıklar öne çıkıyor.
 
 



GELECEK
TURİZMDe
    Troİa

 
 

11 yıldır yerel kalkınmaya katkıda bulunan Gelecek Turizmde ile
2018 Troia Yılı’nda, Çanakkale’ye de destek veriliyor. Troia Kültür

Rotası projesiyle kültürel kimlik ve kültürel miras korunurken,
ziyaretçiler ile yöre halkı arasındaki bağların güçlenmesi de

sağlanacak. Proje kapsamında, Çanakkale’den başlayarak Ezine ve
Ayvacık ilçelerine bağlı köylerde yürüyüş ve bisiklet yolu

düzenlenecek.  Aynı rota üzerinde yer alan yerel üretimin
devamlılığı sağlanarak, ziyaretçilere dinlenme ve konaklama

hizmeti sunulmasına olanak tanınacak.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve
Anadolu Efes ortaklığında yürütülen Gelecek
Turizmde’nin bu yıl desteklediği projelerden
biri de Troia Kültür Rotası Projesi.
Çanakkale’den Assos antik limanına kadar 21
köyü kapsayan bir güzergahda gerçekleşecek
projede, hem yol düzenleme ve işaretleme
çalışmalarının yapılması  hem de eğitimler
verilmesi planlanıyor.
 
Proje kapsamında, yürüyüş rotası üzerinde ve
çevresindeki kültürel miras korunacak. Antik
yerleşimler, antik taş ocakları, köprüler,
kaplıcalar, plajlar, tuzla ve tarım alanlarıyla
kültürel ve doğal zenginliğe sahip coğrafyada,
90 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yolu
düzenlenerek bölgeye gelen ziyaretçi sayısının
artırılmasına destek verilecek. Proje
kapsamında, rotalarda işaretleme ve
tabelalandırma çalışmaları yapılacak,
güvenlik önlemleri alınarak çevre ve yol

düzenlemesi yapılacak, detaylı yürüyüş
haritası çıkarılacak.  Yerel ve merkezi yetkililer
ile turizm işletmeleri için bilgilendirme
toplantıları, sürdürülebilir turizm ve mevzuat
eğitimleri verilecek. Yöre halkı içinse tarihi ve
doğal değerleri  koruma, sürdürülebilir turizm
ve kalkınma eğitimleri düzenlenecek.
Yapılacak çalışmalarla, yerli ve yabancı
ziyaretçilerin geceleme süresinin uzatılması ve
turizm sezonunun tüm mevsimlere yayılması
hede�eniyor. Çanakkale’de gerçekleştirilecek
proje ile aynı zamanda 2018 Troia Yılı
kapsamında düzenlenecek etkinliklere de
katkı sağlanacak.
 
Her yıl sürdürülebilirlik temelinde üç turizm
�krine fon, eğitim, planlama, iletişim,
danışmanlık ve teknik destek veren “Gelecek
Turizmde” ile çalışmaları başlayan proje,
Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Tarih ve
Kültür Vakfı işbirliğiyle yürütülüyor.
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