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U N D P ’ N İ N  O R G A N İ K  T A R I M  K Ü M E
P R O J E S İ  K Ü M E  M Ü K E M M E L İ Y E T İ
B R O N Z  E T İ K E T İ  Ö D Ü L Ü  A L D I

GAP Organik Tarım Kümesi projesi Avrupa Küme
Analizleri Sekretaryası (European Secretariat for Cluster
Analysis-ESCA) tarafından verilen ‘Küme Mükemmeliyeti
Bronz Etiketi’ ödülünü kazandı.

Avrupa’daki 350’den fazla kümenin
faaliyetlerini, yapılarını ve
yönetimlerini inceleyen ve Avrupa
Birliği ve Türkiye’de akredite edilen
uzmanlar tarafından yapılan analizler
sonucunda GAP Organik Tarım Küme
Projesi (ESCA) tarafından Bronz Etiket
ödülüne layık görüldü. GAP Organik
Tarım Kümesi, Türkiye’de bu tescile
sahip dört kümeden biri.
 
Etiket kümenin yapısı, yönetim ve
yönetişimi, stratejisi, �nansmanı,
sağladığı hizmetler, bağlantıları, küme
içindeki etkileşimler, başarıları ve
kümenin tanınırlığı gibi farklı alanların
değerlendirilmesi sonucunda veriliyor.
 
Organik Tarım vizyonu ve yapılan
çalışmalar
 
Daha önceden belirlenmiş olan GAP
Organik Tarım Küme Yol Haritası’nda,
Bölgenin 2023 yılında geniş ve verimli
sulanabilir tarım alanlarına sahip
olması, Türkiye’nin önde gelen organik
tekstil ve gıda hammadde tedarikçisi
haline gelmesi ve yenilikçi, rekabetçi
organik üretim merkezi olması temek
amaç olarak belirlenmişti. Alınan ödül,
bu vizyonun paydaşlarca da
sahiplenildiğinin bir göstergesi olarak
görülüyor.
 
Proje kapsamında şimdiye kadar
ölçeklendirilebilir ve tekrarlanabilir
modeller oluşturulması, üretim, tanıtım

ve pazarlama faaliyetlerinin
geliştirilmesine çalışıldı. Projeyle
beraber ortaya çıkan GAP Organik
(GO) Markası ise Türkiye’de tescillendi.
 
Küme Mükemmeliyeti Bronz Etiketi
Ödülü ne işe yarayacak?
 
Kümenin ve markanın
kurumsallaşmasına yönelik önemli
adımlardan biri de Haziran 2016’da
GAP Organik Küme Derneği’nin (GAP
ORKÜDER) kurulması oldu. GAP
ORKÜDER kümenin uluslararası bir
markaya dönüşmesi için çalışmalar
yapıyor. Küme Mükemmeliyeti Bronz
Etiketi ödülü’nün de bu alanda yapılan
çalışmalara destek olacak. Ödül mevcut
çalışmaların dünya standartlarına uygun
olma yolunda ilerlemesini sağlarken,
Avrupa Birliği’ndeki farklı kuruluşlarla
işbirliği yapabilmesinin yolunu açacak.
 
GAP Organik Tarım Küme Projesi, T.C.
Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
(GAP BKİ) tarafından, Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik
desteğiyle 2009 yılından beri yürütülüyor.
 
 
 



TÜRKİYE’NİN
DENİZLERİ
İŞGALCİ
TÜRLERİN
TEHDİDİ
ALTINDA

Aslan Balığı

Biyoçeşitliliğe en büyük tehdit:
Türkiye’de İstilacı Yabancı Türler

ve mücadele etmenin yolları



İnsan ve mal transferinin tüm dünyada hız kazanmasıyla beraber
bitki, hayvan ve diğer mikro organizmaların bir yerden başka bir

yere taşınmaları da kolaylaştı. Bir bölgeye yabancı türlerin de
bazen bir amaç için bazen de tamamen yanlışlıkla taşınmaları da

her gün kolaylaşıyor. Son 10-20 yılda istilacı yabancı türler
konusu gündeme çok sık gelmesine rağmen, iklim değişikliği ve

konunun yeterince bilinmiyor olması bu türlerin yayılış
alanlarının hızlı bir şekilde artırıyor.

 
Türkiye için de durum pek farklı değil. 8.333 km uzunluğundaki

kıyı şeridi ile Türkiye'nin dört büyük denize çıkışı bulunuyor.
Bunlar; Bu engin denizel ekosistemler, Türkiye genelindeki
zengin denizel biyolojik çeşitliliğin devam etmesini sağlıyor.

Şimdiye kadar Türkiye'nin denizlerinde bazıları endemik toplam
5.000'e yakın bitki ve hayvan türü tespit edildi. İşte bu çeşitlilik

bugün ciddi bir tehdit altında. 

Taraklı Mendüz

 
İ s t i l a c ı  yabanc ı  tü r  ned i r ?  

Doğa l  o l a rak  ya şad ık l a r ı  ekos i s t emden başka  b i r
ekos i s t eme  g i r en  ve  burada  a ş ı r ı  çoğa l ıp  tüm

ekos i s t emi  e tk i s i  a l t ına  a l an  tür l e r e  i s t i l a c ı  yapanc ı
tür  den i r .

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından İstilacı Yabancı Türler
(İYT), Türkiye'nin denizel biyolojik çeşitliliğine yönelik en

önemli tehditlerden biri olarak belirlendi. Türkiye kıyılarında
yaklaşık 450 İYT bulunduğu tahmin ediliyor.  Bugün

Türkiye'nin denizlerinde yaşayan 472 deniz balığı türünün %
50'sinin çeşitli tehditler nedeniyle azalma riskiyle karşı karşıya
olduğu düşünülüyor. Türkiye'nin endemizm oranı yüksek olan,

fakat aynı zamanda İYT girişi bakımından yüksek risk taşıyan üç
farklı deniz ile çevrili olması konunun hassasiyetini vurgular
nitelikte. Şu anda Türkiye kıyılarında yaklaşık 450 İstilacı

Yabancı Tür, Karadeniz'in Türkiye tarafında ise 21 tür
bulunduğu belirlendi.



İ s t i l a c ı  Y a b a n c ı  T ü r l e r
n e r e d e n  g e l İ y o r ?

 İstilacı yabancı türlerinnin Türkiye
denizlerine geldiği iki temel yol var.
Bunlardan ilki Süveyş Kanalı, diğer
ise gemi gibi insan kaynaklı taşıma
yoluyla ulaşım. Deniz sularında
bulunan İYT'ye ilişkin olarak 2011
yılında yayımlanan ulusal
değerlendirme çalışmasında, Türkiye
kıyı sularında bulunan İYT'nin %
66'sının Süveyş Kanalı yoluyla
geldiği, %30'unun ise gemi ulaşımı
vasıtasıyla taşındığı belirtiliyor.
Özellikle Süveyş kanalının açılması
ve iklim değişikliğinin etkisi yeni

türlerin yerleşimini kolaylaştırıyor.
Akdeniz’de yabancı bitki ve hayvan
türlerinin gelişimi ve yayılması ise
oldukça hızlı.  Uzmanlar bu hızla
devam ederse yirmi birinci yüzyılın
ortalarında Akdeniz’deki yabancı
deniz bitkisi türlerinin sayısının yerli
türleri geçeceğini söylüyor. Küresel
ısınmanın etkisiyle Akdeniz’e özgü
türlerin yok olacağı, yerini Kızıldeniz
canlılarına bırakacağı ve Karadeniz’in
de giderek Akdenizleşeceği tahmin
ediliyor. 

 
Bugün  dünyada  i s t i l a c ı  y abanc ı  t ü r l e r  h em sucu l ,  h em de  k a r a s a l

o r t am l a rda  ekonomik ,  s o s y a l  v e  ç e v r e s e l  s o run l a r  o l a r ak  k a r ş ım ı zda
du ruyo r  v e  kü r e s e l  o l a r ak  b i yoç e ş i t l i l i k  ü z e r in e  en  büyük

t ehd i t l e rd en  b i r i  o lmaya  d ev am ed i yo r .  

Bu durum kalkınmaya da dolaylı
olarak yansıyor. Balık stoklarının
zarar görmesi nedeniyle de ticari
balıkçılığın zarar göremesi
kaçınılmaz. Tüm Akdeniz’de
1000’den fazla yabancı tür mevcut.
Doğu Akdeniz’de yabancı tür sayısı
775’nin üzerindeyken, Doğu
Akdeniz’in Türkiye kıyılarında ise
istilacı yabancı tür sayısı 450’ye
yaklaşmış durumda.
 
 
 

Şu an tehdidin büyük kısmını Hint
Okyanusu kökenli balon balığı
(Lagocephalus sceleratus), taş balığı
(Synanceia verrucosa), aslan balığı
(Pterois miles) ve göçmen deniz anası
(Rhopilema nomadica) gibi zehirli
türler oluşturuyor. Bu dört tür deniz
canlılarına ve insan sağlığına tehdit
oluşturuyor. Karadeniz’de ise taraklı
medüz (Mnemiopsis leidyi) ve deniz
salyongozu (Rapana venosa) balık
stokları ve yerli türler üzerinde baskı
oluşturmaya devam ediyor.
 

 
Bugün  dünyada  i s t i l a c ı  y abanc ı  t ü r l e r  h em sucu l ,  h em de  k a r a s a l

o r t am l a rda  ekonomik ,  s o s y a l  v e  ç e v r e s e l  s o run l a r  o l a r ak  k a r ş ım ı zda
du ruyo r  v e  kü r e s e l  o l a r ak  b i yoç e ş i t l i l i k  ü z e r in e  en  büyük

t ehd i t l e rd en  b i r i  o lmaya  d ev am ed i yo r .  



B u  k o n u d a  n e  y a p ı l ı y o r ?
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nde
(BÇS) yer verilen istilacı yabancı
türlerle mücadele kapsamında,
önleme, kontrol ve azaltma
aşamalarından oluşan üç basamaklı
bir hiyerarşik yaklaşım benimsendi.
2018 yılında UNDP ve Orman ve Su
İşleri Bakanlığı Biyolojik Çeşitlilik
Sözleşmesi'nden hareketle yeni bir
projeye başlıyor. Projenin uzun
vadedeki hede�, Türkiye'nin küresel
açıdan büyük önem taşıyan yerel
denizel biyolojik çeşitliliğini
desteklemek ve İYT'nin olumsuz
etkilerinin en aza indirmek. Proje ile
İstilacı Yabancı Türlerin önlenmesi,
tespiti, kontrolü ve yönetimi
alanında yatırım yapılması ve
Türkiye’nin bu kapasitesinin
güçlendirilerek ekosistemlerin
direncinin artırılması hede�eniyor.
 
 
 
 
 

İstilacı Yabancı Türlerin
tanımlanması, tehditlerinin
belirlenmesi ve olumsuz etkilerinin
yok edilmesi veya azaltılması hem
doğal türler hem de ekonomik ve
sosyal yönden büyük önem taşıyor.
Projenin sonunda önemli denizel
biyoçeşitlilik alanlarında istilacı
yabancı türlerin belirlenerek
etkilerinin azaltılması veya yok
edilmesi, doğal türler ve habitatlar
üzerinde baskı olmaktan çıkarılması
ve gelecekte yapılacak çalışmalar için
izlenmesi amaçlanıyor.
 
 

Proje dört önemli denizel biyoçeşitlilik alanına öncelik verecek:
 
1-İğneada Milli Parkı (Kırklareli),
2- Ayvalık Adaları Tabiat Parkı (Balıkesir),
3-Marmara Adaları (Balıkesir) ve
4-Hatay-Samandağ Fok yaşama ve Deniz Kaplumbağası
yumurtlama alanı (Hatay)
 
 



Proje dört önemli denizel biyoçeşitlilik alanına öncelik verecek:
 
1-İğneada Milli Parkı (Kırklareli),
2- Ayvalık Adaları Tabiat Parkı (Balıkesir),
3-Marmara Adaları (Balıkesir) ve
4-Hatay-Samandağ Fok yaşama ve Deniz Kaplumbağası
yumurtlama alanı (Hatay)
 
 



Projenin uzun vadedeki hede� ise Türkiye'nin küresel açıdan büyük
önem taşıyan yerel denizel biyoçeşitliliğini desteklemek amacıyla İstilacı
Yabancı Türlerin olumsuz etkilerinin asgari düzeye indirilmesi olarak
belirlendi. Proje ayrıca, kendi kapsamı çerçevesinde ilgili ve mümkün
olan ölçüde toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesi ve kadının güçlendirilmesine
yönelik gayretleri de destekliyor. Proje boyunca temelde üç önemli
hede�n başarılmasına çalışılacak.
 
1. İstilacı Yabancı Türler konusunda etkin ulusal politika geliştirmek.
 
2. İstilacı Yabancı Türlerin tehditlerinin belirlenmesinde kapasite
geliştirmek, bilgi ve veri paylaşımı sağlamak.
 
3. İstilacı Yabancı Türlerin girişinin engellenmesi, girenlerin yok
edilmesi, kontrol edilmesi ve sürdürülebilir yönetimin sağlanması.
Önemli denizel biyoçeşitlilik alanlarında İstilacı Yabancı Türler
nedeniyle bozulan alanların restore edilmesi.

Proje GEF desteği ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye
O�si işbirliğinde yürütülecek. Projenin bütçesi ise 3.344.654 ABD Doları. Proje
yürütücüsü Orman ve Su İşleri bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü. Projenin paydaşları ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı;
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı;
Sağlık Bakanlığı; Sahil Güvenlik Komutanlığı; Kültür ve Turizm Bakanlığı;
Üniversiteler; Sivil Toplum Kuruluşları. Projenin 5 yıl boyunca devam etmesi ve
2022 yılında tamamlanması planlanıyor.

UNDP ve Türkİye Hükümetİ,

6 yıllık İş bİrlİğİnİ İlerletİyor

Temel hedef 2030 öncesİ ortak kalkınma gündemİ

Türkiye ve UNDP Arasındaki Yıllık Ortaklık Diyaloğu yıllık toplantısı
düzenlendi. UNDP ve Türkiye Hükümeti ortaklığının altıncı yılında yeni
�kirler ve ortaklık alanlarının genişletilmesini tartıştı.

Türkiye ve UNDP tarafından Mart
2011'de imzalanan küresel Ortaklık
Çerçeve Anlaşması (PFA), UNDP ile
Türkiye arasında, anlaşmada
belirlenen önemli alanlar
kapsamında; ortaklığın ilerlemesini,
yeni �kirler ve yeni iş birliği
fırsatlarının önünün açılmasını
öngörüyor.
 
Bu yıl altıncısı düzenlenen Yıllık
İstişare Diyaloğu, Gündem 2030'un
uygulanmasına ilişkin küresel
tartışmaların yoğunlaştığı ve bu
gündeme katkıda bulunmak için
Türkiye ile küresel, bölgesel ve ülke
düzeylerinde ortaklıkların

olgunlaştığı kritik bir zamanda
gerçekleşti. Toplantıda Türkiye’nin
uluslararası kalkınma iş birliği
alanında gelişen azim ve önderliği ve
bölgesel programa tahsis ettiği katkısı
kapsamında UNDP’nin bütçesine 5
yıl boyunca vermiş olduğu çok yıllı
teminat bittiğinde bu ortaklığın
devamı ve genişletilmesi konusu ön
plana çıktı.
 
Ortaklık diyaloğu, Dışişleri
Bakanlığı ve UNDP’nin eş
başkanlığında, Kalkınma Bakanlığı
ve TİKA’nın da katılımlarıyla
yürütülüyor.
 



KADINLAR
SURUÇ’TAN JAPONYA’YA GELİNLİK,
SİNOP’TAN AMERİKA’YA EL İŞİ SATTI

İnternetle Hayat Kolay projesi, Türkiye’nin en ücra
köşesinde iş hayatında tutunmaya çalışan kadınları
dijital dünya ile tanıştırdı, pek çok kadın yurt dışının
kapılarını araladı.

İnternetle Hayat Kolay, Türkiye’nin
her yerindeki 300 gönüllü genç
tarafından verilen internet okur
yazarlığı eğitimleri sayesinde
kadınlara dijital dünyanın kapılarını
araladı. Proje ile Türkiye’nin kırsal
kesimlerinden kadınlar, imkânsız
denileni başardı. Şanlıurfa Suruç’ta
gelinlik ve kuaför salonu bulunan
Sıdıka Cengizer, işyerinin internet

sayfası sayesinde yöresel nakışlarla
işlenmiş gelinlikleri Japonya’ya
satıyor. Sinop’ta yöresel yemek
restoranı sahibi 70 yaşındaki Semihe
Şengül de, İnternetle Hayat Kolay
kapsamında aldığı eğitimlerin
ardından, işyerinin portalından
Amerika’ya el emeği dantellerini,
eriştelerini, salçalarını satıyor.
 

Türkiye’nin kalkınmada öncelikli 54 ilinde
uygulanan İnternetle Hayat Kolay (İHK)
Projesi, bu yıl sonunda 81 ile yayılıyor. Proje
kapsamında çoğunlukla kırsal kesimde olmak
üzere toplam 30 bin kişiye eğitim verildi,
bunlardan 19 binini ise kadınlar oluşturdu. 



Gönüllü eğitmen Gökçe:
“Kalplerine dokunmayı
hede�iyoruz”
 
İnternetle Hayat Kolay projesi
kapsamında gönüllü eğitmen olarak
çalışan ve İzmir’de Ege Üniversitesi
İşletme Bölümü’nde okuyan Gökçe
Uygur, projeyi şöyle anlattı: “Bu
proje kapsamında teyzelerimiz
hastane randevularını kendileri
alabiliyorlar. E-devlet sayesinde
çocuklarının notlarına
bakabiliyorlar. İnternetten dantel
örneklerine, sabun örneklerine
bakabiliyorlar. Her şeye
erişebileceklerini göstermeyi
hede�iyoruz. Özellikle köy
kadınlarımız yerelden şehre
ulaşmada zorluk çekerken şimdi
devlet ayağımıza geldi diyorlar. O
kalplere dokunmayı amaçlıyoruz”
dedi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 yaşında interneti öğrendi
Amerika’ya el işi sattı
 
Proje gönüllülerinden aldığı eğitimle
70 yaşında interneti öğrenen Semihe
Şengül de, başarı hikayesini yurt
dışına taşıyan başka bir isim. Sinop’ta
hem restoran işleten hem de yapmış
olduğu erişte, salça, mantı gibi el
emeği ürünlerini işyerinin internet
sayfasından satan Semihe Şengül,
talep üzerine Amerika’ya da internet
üzerinden satış yaptı. Şengül,
“İnternet ruhumu ufkumu açtı,
gözüm açıldı. Her şeyi onda
öğrendim. Çok güzel el işlerimi

 
 
 
Amerika’ya yolladım. İnternet
aracılığıyla Amerika’da satış
yaptırdım. Ayancık ketenlerini güzel
işledim. Fotoğrafını çektim.
İnternete attım satıldı. Siparişe göre
yolladım. Oradan çok güzel şeyler
kazandım. Bu mekana internetin çok
faydası oldu. Burayı onardım, güzelce
restore ettik. Güzel mantılar
yapıyorum, su börekleri yapıyorum.
Gelenleri ağırlıyorum yatılı tanıdık.
İyi bir insan olursa da evime yatılı
alıyorum” dedi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suruç’tan Japonya’ya gelinlik
 
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde gelinlik
ve kuaför salonu bulunan Sıdıka
Cengizer, zor şartlarda kurduğu iş
yerini İnternetle Hayat Kolay
eğitimleri sayesinde, siparişlerini
sosyal paylaşım siteleri üzerinden
alarak, işlerini büyüttü. Sıdıka
Cengizer, internetten Japonya’ya
gelinlik sattığı başarı hikayesini şöyle
anlattı: “9 yıllık evliyim iki çocuğum
var. Çalışmak, evime ve işime destek
olmak için

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
eğitimler aldım. İnternetle Hayat
Kolay eğitiminden sonra her satışın
yüzde 90’ını internet üzerinden
yapıyorum. Kuaför salonumun
internet sayfası var, aktif sipariş
alıyorum. Türkiye’nin her yerine
sipariş gönderiyorum.
Müşterilerimin yüzde 80’i internet
üzerinden geliyor. Şu anda 4 bin 500
takipçim var. İnternet üzerinden her
yere İstanbul’a, İzmir’e, Gaziantep’e,
Bilecik’e ürün gönderdim. Yurt
dışından Japonya’ya dahi ürün
gönderdim. Memnun kaldılar. Ayrıca
daha da sipariş alıyorum. Onlar bana
mesaj atıyorlar istediği ürünleri
soruyorum, Onların fotoğrafını bana
atmaları yeterli ben dikime
veriyorum. İnternet üzerinden adres
alıp kargo ile gönderiyorum.”
 
İnternetle Hayat Kolay Projesi Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı (UNDP),
Türk Telekom ve Habitat Derneği ile
birlikte yürütülüyor.
 



Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı

Türkiye’nin ilk İyi Niyet
Elçisi Mert Fırat,

Şanlıurfa’da Suriyeli ve
Şanlıurfalı kadın ve

gençlerle bir araya geldi.
UNDP’nin bölgede

yaptığı çalışmaları tanıttı.

UNDP TÜRKİYE’NİN İYİ NİYET ELÇİSİ MERT
FIRAT, ŞANLIURFA’DA KADINLAR VE

GENÇLERLE BULUŞTU 



UNDP, Suriye krizinin etkilerinin
azaltılması için ve Türkiye’de ikamet
eden Suriyelilerin ve Türkiye’deki ev
sahibi toplulukların zorunlu göçün
etkileriyle daha iyi mücadele
edebilmeleri amacıyla bölgede
çalışıyor. Bu çalışmaların arasında
kadınlar için meslek edindirme ve

Türkçe kurslarının yanı sıra Suriyeli
ve bölgede yaşayan diğer gençler için
yazılım eğitimleri de veriliyor.
UNDP Türkiye İyi Niyet Elçisi Mert
Fırat bu çalışmaların tanıtılması ve
kurslara katılan kadın ve gençlerle
tanışmak için Şanlıurfa’yı ziyaret etti.

Suriyeli ve Şanlıurfalı kadınlar bir
arada güçleniyor
 
Kadınların sosyal ve ekonomik
becerilerini güçlendirici faaliyetlerin
yürütüldüğü GAP İdaresi Mehmet
Parmaksız Çok Amaçlı Toplum
Merkezi’ni (ÇATOM) ziyaret eden
Fırat, keçe, el sanatları ve dikiş
atölyelerini gezdi, Suriyelilere
yönelik Türkçe dersine katıldı.
 
ÇATOM’da haftada ortalama 400’ün
üzerinde kadın ve çocuk faaliyetlere
katılıyor. UNDP ve GAP Bölge
Kalkınma İdaresi işbirliği ile
düzenlenen faaliyetlerde üretim, satış
ve pazarlama gibi kadınların
ekonomik gelir elde etmesine yönelik
eğitimler veriliyor. Aynı zamanda
toplumdaki rollerinin ve aralarındaki
sosyal uyumun güçlendirilmesi
hede�eniyor.
 
 

 
 
Güneydoğu Anadolu’da yaşayan 1,5
milyonun üzerinde Suriyelinin yüzde
45’ini kadınlar oluşturuyor. Şu an
Şanlıurfa nüfusunun yüzde 24’ü ise
Suriyeli. Zorunlu göçün etkilerinin
azaltılması için çalışan UNDP
Türkiye, faaliyetlerinde Suriyeliler ve
bölge halkının ihtiyaçlarını bir arada
ele alan projeler geliştiriyor. Bugüne
kadar bölgede 14 ÇATOM’da 70’in
üzerinde eğitim düzenledi. Bu
eğitimlere 1.900’den fazla Suriyeli ve
ortalama 2.600 Şanlıurfalı kadın
katıldı.
 
UNDP Türkiye, yerel, ulusal ve
uluslararası paydaşlarıyla birlikte,
ÇATOM’ların kurumsal
kapasitelerini ekipman desteği, ve
danışmanlık sağlama yoluyla
güçlendirmek için çalışıyor.
 
 



 
 
 
Mert Fırat Şanlıurfa gezisinde Harran
Üniversitesi’ni de ziyaret etti. Ziyaret,
üniversitede UNDP’nin desteğiyle
düzenlenen yazılım kurslarına katılan
gençlere moral olurken aynı zamanda
kursların tanıtılmasını da sağladı.
 
UNDP, Harran Üniversitesi'nde gençlere
kodlama eğitimleri veriyor. Bu eğitimlerin
temel amacı gençlerin evrensel bir dil
öğrenmelerini sağlayarak potansiyel
meslek edinmelerinin önünü açmak.
 
Kar amacı gütmeyen bir inovasyon
kuruluşu olan Re:Coded ve Bilgi
Üniversitesi teknik işbirliği ile UNDP
Türkiye öncülüğünde yedi aydan bu yana
devam eden Android kodlama eğitimine
katılan öğrencilerle sohbet eden Fırat,
öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine
yönelik motivasyon mesajları verdi.

 
 
 
Uzaktan eğitim portalı Udacity ve
Google’ın tasarladığı Android Temel
Bilgileri Nanodegree eğitimleri,
mültecilere ve dezavantajlı gençlere
geleceğin mesleklerini edinmelerinin
yolunu açıyor. İngilizce dilinde verilen
eğitimlere katılan Suriyeliler de dâhil
toplam 28 genç, şirketlerden alınan pratik
ihtiyaç taleplerine yönelik mobil
uygulamalar geliştirirken kod yazımı ve
teorik bilgilerini uygulamalı derslerle
zenginleştiriyor.
 
Gençlerin yaratıcı kapasitelerine ve insana
yakışır iş ve gelir olanaklarına erişimini
destekleyici yatırım yapılan eğitim
sonunda, toplam yedi mobil uygulama
geliştirildi.
 
 
 

Kodlamanın evrensel dili gençleri birleştiriyor

“UNDP Türkiye, bölgede bireyler, topluluklar ve
kurumları güçlendirmenin yanı sıra  kadınların ve

gençlerin de sosyal uyumlarını artıracak işler yapıyor." 
 

-Mert Fırat, UNDP Türkiye İyi Niyet Elçisi 

 
Mert Fırat’ın bölgeye ziyareti UNDP Türkiye ve GAP Bölge
Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ve Japonya
Hükümeti tarafından �nanse edilen “Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nde Sosyal İstikrarın Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında
düzenlendi.



ORMAN VE FAUNASI
FOTOĞRAF YARIŞMASI
SONUÇLANDI
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Orman Genel
Müdürlüğü ortaklığında, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ile iş
birliğinde gerçekleştirilen Türkiye’nin Ormanları Fotoğraf Yarışması
dizisinin ikincisi olan “Orman ve Faunası” temalı fotoğraf yarışması
sonuçlandı.

Birincilik Ödülü
Selim Kaya

Kızıl Geyik - Çatacık Ormanı, Eskişehir



Yarışma; Orman Genel Müdürlüğü (OGM)
tarafından Küresel Çevre Fonu (GEF) �nansal
desteği ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
(UNDP) ile iş birliği içinde yürütülen Akdeniz
Ormanları Entegre Yönetim Projesi kapsamında
düzenlendi. Orman ve Faunası yarışmasına 1110
kişi katıldı, yarışmaya 3777 fotoğraf gönderildi. 

İkincilik Ödülü
Mustafa Kılınç
Bakış UNDP ve OGM

ortaklığında düzenlenen
yarışmalarda temel hedef

ise ormanların tanıtılması,
doğa koruma bilincinin

artırılmasıdır. 

Üçüncülük Ödülü
Selim Kaya

Vaşak - Çatacık Ormanı, Eskişehir



TÜRKİYE’NİN MÜHENDİS KIZLARI
ŞİMDİ LİSELERDE

İki senedir devam eden Türkiye’nin mühendis Kızları (TMK) projesi
Türkiye’de kadın mühendislerin sayısını artırmak için UNDP ve Limak
Holding ortaklığı ile yürütülen yenilikçi bir inisiyatif. Proje mühendis olmayı
seçen kızlara üniversite boyunca burs imkanları ve kendilerini 

Üniversitede Mühendislik okuyan kız öğrencilere burs ve

eğitim imkanları sağlayan Türkiye’nin Mühendis Kızları

projesi, lise programına başlıyor.

geliştirmeleri için farklı eğitim olanakları sağlıyor. Programa kabul edilen
her mühendis kıza kendisini yönlendirecek bir de mentor veriliyor. Proje
iki senedir Türkiye’de ses getiren burs programlarından biri olarak görülüyor.



Türkiye’nin Mühendis Kızları projesi
bu sene itibariyle liselere inmeye,
mühendis olmak isteyen kızları
üniversite öncesinde desteklemeye
başladı. Bu yeni programın ilk adımı
olarak ise okul idarecileri ve rehber
öğretmenlerin eğitim seminerleri
düzenlendi. İlk seminer 20-22 Mart
tarihleri arasında Antalya Kemer'de
düzenlendi. Eğitime, seçilen liselerde
görevli 100’den fazla rehber
öğretmen ve okul müdürü katıldı.
Eğitimler boyunca, rehber öğretmen

ve okul müdürlerine, mühendis
olmak isteyen kızlara yol
göstermelerini kolaylaştıracak
yenilikçi yöntemler tanıtıldı.
 
İdareciler ve rehber öğretmenler için
ayrı olmak üzere iki aşamalı
düzenlenen eğitimlerde toplumsal
cinsiyet eşitliği, kişilerin mesleki
yönelimleri, kadın mühendis olmak
gibi konulara ağırlık verildi.

“Limak olarak mühendislik istihdamımızda kadın mühendis adayı
bulmakta zorluk çekerken, istatistiklere baktığımızda bunun ülkemizde

ve hatta dünyada da genel bir sorun olarak gündemi teşkil ettiğini
gördük ve çözümün bir parçası olmaya karar verdik.”

 
 - Limak Vakfı Kurumsal İlişkiler Direktörü Sevil Server Koç



“Bir kadın doktor olduğunda ‘çok geç saatlere
kadar’ çalışmıyormuş gibi düşünülürken neden
mühendis olmayı düşündüğünde bu sorun
karşısına çıkıyor?”
 
 -Dr. Emine Ülkü Sarıtaş,
Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü

Rehber öğretmenlere, öğrencilerine
oynatmaları için tanıtılan “Karar
Senin” kutu oyunu, seminerler
boyunca en çok ilgi gören bölüm
oldu. Oyunda altı farklı uzmanlık
alanına sahip kadın mühendislerin
rolüne giren oyuncular, karşılarına
çıkan sorunlara bir mühendis
düşünce yapısıyla yanıt vermeye
çalıştı. Zaman, kalite ve bütçe
arasındaki ince dengeyi bulmaya
çalışırken bazı oyuncular zor anlar da
yaşadı.
 
Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı, Limak Vakfı ve
UNDP işbirliğiyle yürütülen
Türkiye’nin Mühendis Kızları
projesi, profesyonel hayatta ortaya
çıkan cinsiyet eşitsizliğinin önüne
geçerek ve kalıp yargıları ortadan
kaldırarak kadınların da mühendis
olabileceğini göstermeyi hede�iyor.
Proje, mühendislik alanında okuyan
öğrencilere verilen burslar ve
sağlanan rol model uygulamalarıyla
devam ediyor.
 
 

Lise öğrencilerini üniversite seçimleri konusunda bilgilendiren 
“Karar Senin” isimli kutu oyunu.



GELECEK TURİZMDE 
TRAVELEXPO FUARI’NDA
Türkiye’nin sürdürülebilir turizm çalışmalarına katkı
sağlayan, turizmde istihdamı artıran ve turizmin yerel
kalkınmaya katkısını vurgulayan Gelecek Turizmde
projesi, TravelExpo Ankara Turizm Fuarı’nda büyük ilgi
gördü. 

Ulusal ve uluslararası turizm
uzmanlarının bir araya geldiği
TravelExpo Ankara Turizm
Fuarı’nda “Sürdürülebilir Turizm
Modelleri” başlıklı panelde Gelecek
Turizmde’nin desteklediği projelerin
sonuçları ziyaretçilerle paylaşıldı.
 
Fuarda Gelecek Turizmde ev
sahipliğinde “Sürdürülebilir Turizm
Modelleri” başlıklı bir de panel
düzenlendi.
 
Panelde Gelecek Turizmde’nin kamu
- özel sektör - uluslararası kuruluş
işbirliği içinde sürdürülebilir turizm
modelleri yarattığı üzerinde duruldu.
Ayrıca, desteklenen projelerle
turizmin toplum ve çevre üzerindeki
olumsuz etkilerini en aza indirmeye,
turizmin yerel ekonomiye katkısını

artırmaya, doğal ve kültürel mirasın
korunmasına, ev sahipleri ile
ziyaretçilerin yaşam kalitelerini
artırmaya katkı sağladığının altı
çizildi.
 
Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir
Turizm Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr.
Burçin Hatipoğlu moderatörlüğünde
düzenlenen panele T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeler
Genel Müdürlüğü Grup Sorumlusu
Beril Yamaner, UNDP Türkiye Yerel
Sosyoekonomik Kalkınma Sektör
Yöneticisi Bülent Açıkgöz ve Anadolu
Efes Türkiye Kurumsal İletişim
Müdürü Simge Balaban konuşmacı
olarak katıldı.
 
 



Gelecek Turizmde 2018 Planı
 
Elde ettiği başarılarla ulusal ve
uluslararası alanda toplam 16 ödülün
de sahibi Gelecek Turizmde, bu yıl
da “Troya Kültür Rotası”
(Çanakkale), “Perşembe’nin
Işıklarını Kadınlar Yakacak”
(Perşembe, Ordu) ve “Ovacık
Köyü’nde Bir Gün” (Şile, İstanbul)
projelerine destek verecek.
 
“Gelecek Turizmde” ile bugüne
kadar 13 proje desteklendi
 
2007-2013 yılları arasından Doğu
Anadolu Bölgesi’nde yer alan Çoruh
Vadisi’nde turizm eksenli yerel
kalkınma modeli ile başlayan

çalışma, kazanılan bölgesel
deneyimin 2013 yılında ulusal düzeye
taşınmasıyla bugünlere geldi.
Türkiye'de turizmin alternatif bir
sürdürülebilir kalkınma aracı olarak
yer edinmesini sağlayan ve
girişimciliği teşvik ederek yerel rol
modelleri oluşturulmasına zemin
hazırlayan “Gelecek Turizmde” ile
Türkiye’nin dört bir yanındaki
projelere destek verildi:
 
Misi Köyü (Bursa), Seferihisar
(İzmir), Mardin, Safranbolu
(Karabük), Şanlıurfa, Malatya,
Edremit (Balıkesir), Saimbeyli
(Adana), Keçiborlu (Isparta), Foça
(İzmir), Demre (Antalya) ve Buldan
(Denizli).

 
Ge l ecek  Tur i zmde  her  y ı l ,  üç  sürdürü leb i l i r  tur i zm �kr ine  

fon  des t eğ i  ve r iyor .
 Bunun  yan ında  s eç i l en  pro je l e re  eğ i t im,  p lan lama ,  

t ekn ik  des t ek ,  i l e t i ş im ve  dan ı şmanl ık  konular ında  da  
ayr ı ca  de s t ek  ve r i l i yor .  

Ge lecek  Tur i zmde ’n in  or tağ ı  o l an  kurumlar  
Türk iye  i ç in  sürdürü leb i l i r  tur i zmin  po l i t ika  o luş turma ,  

or tak l ık  ge l i ş t i rme  ve  ye re l  so syoekonomik  ge l i şmeye  
ka tk ı  s ağ lamas ı  aç ı s ından  ka lk ınmanın  t eme l  t a ş ı  o lduğu  

yak la ş ımıy la  hareke t  ed iyor .   



Gelecek Turizmde ve aldığı ödüller

2017: �e Stevie Awards 15. Uluslararası İş Ödülleri Avrupa’nın En İyi Sosyal

Sorumluluk Projesi, Bronz Madalya, Hermes Creative Awards Altın Ödül, Türkiye

İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Sürdürülebilirlik Re�k Baydur Özel

Ödülü, JCI Culture – Junior Chamver International En İyi Sosyal Sorumluluk Ödülü

2015: Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TUHİD) 14. Altın Pusula Halkla İlişkiler

Ödülleri Jüri Özel Ödülü, �e Stevie Awards 12. Uluslararası İş Ödülleri Avrupa’nın

En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi, Bronz Madalya En İyi Blog, Gümüş Madalya,

Sürdürülebilirlik Akademisi, 2. Sürdürülebilir İş Ödülleri İşbirliği Kategorisi Ödülü,

Bilkent Üniversitesi, II. Bilkent Marka Ödülleri Sosyal Sorumluluk Projeleri ile Bu

Alana En Değer Veren Marka, PRNews, Digital PR Awards Kurumsal Blog, Onursal

Mansiyon

2014: �e Stevie Awards 11. Uluslararası İş Ödülleri Avrupa’nın En İyi Sosyal

Sorumluluk Projesi, Bronz Madalya Toplum İlişkilerinde En İyi Halkla İlişkiler

Projesi, Bronz Madalya

2011:�e Stevie Awards 8. Uluslararası İş Ödülleri Avrupa’nın En İyi Sosyal

Sorumluluk Projesi, Altın Madalya,CSR Europe “Skills for Jobs – İstihdam için

Yetkinlikler” haritasında Türkiye’yi temsil eden ilk proje

2010:Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TUHİD) 9. Altın Pusula Halkla İlişkiler

Ödülleri En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi

 
Gelecek Turizmde Projesi ile turizm eğitimleri,

seminerler ve destek fonu ile 150 bin kişiye ulaşıldı ve
son 3 yılda 250 kadının istihdamı sağlandı.

Gelecek Turizmde Projesi T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)

ve Anadolu Efes ortaklığıyla yürütülüyor.



 
UNDP'nİn Türkİye'dekİ İş İlanları
 

Impact Consultant

Outreach and Capacity Building Consultant

RBM and UN Coordination Intern

Consultancy for SDG Capacity Building

Project Associate

Human Rights and Rule of Law Intern

Junior Consultancy on Inclusive Employment and Social Protection

Re-advertisement - UN Women: Statistics Specialist – Gender, Europe and Central

Asia Region

Project Clerk

Training Associate

CCE Portfolio Monitoring and Eevaluation Advisor

Programme Intern (2 intern positions)

Project Manager

Project Associate

Partnerships and Resource Mobilization Intern
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