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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) olarak, aylık  dergimiz
Yeni Ufuklar'ı yeni konsepti ile 2018’in ilk ayında sizlerle paylaşmaktan
mutluluk duyuyoruz.
 
UNDP Türkiye olarak üç temel alanda ilerleme kaydetmek için
çalışıyoruz: Kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme, kapsayıcı ve
demokratik yönetişim ve iklim değişikliği ve çevre. Bu temel alanlara
ek olarak, politika ve projelerde, kadınların, özel sektörün, kapasite
geliştirilmesinin ve Bilişim ve İletişim Teknolojilerinin rolüne büyük
önem veriyoruz. UNDP olarak, bu alanlarda ilerleme kaydedilebilmesi
ve Türkiye'nin kalkınmasına katkıda bulunabilmek için, hükümet,
yerel yönetimler, sivil toplum, üniversiteler ve özel sektörle ortaklıklar
kuruyoruz.
 
Bu sayımızda, Aralık ayında destek verdiğimiz projelere ve faaliyetlere
yer verdik. Dergimizi aylık olarak takip etmek için abone olmanız
yeterli.
 
Keyi�i okumalar ve güzel bir yeni yıl dileriz.
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Gençler Sosyal
İnovasyon
Hackathon’unda
toplumsal cİnsİyet
eşİtsİzlİğİne yönelİk

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği  konulu
Sosyal İnovasyon Hackathon etkinliği
Aralık ayında İstanbul Impact Hub’da
düzenlendi. Sosyal İnovasyon
Hackathon etkinliği, cinsiyet
eşitsizliğine yönelik teknoloji-bazlı
çözümler geliştirmek üzere,
Şanlıurfa’dan 28 Türk ve Suriyeli genç
uygulama geliştirici de dahil olmak
üzere, 60’dan fazla geliştirici, tasarımcı,
girişimci ve cinsiyet eşitliği
savunucusunu bir araya getirdi.
 
Toplumsal cinsiyet eşitliği temalı
Hackathon, bu alanda Türkiye'de bir
ilki gerçekleştirdi ve Birleşmiş
Milletler'in Kadına Yönelik Şiddetle
Mücadele için 16 Günlük Aktivizm-
Kadına Karşı Şiddeti Sonlandırmak için
Birleşin (UNiTE) global kampanyasına
katkı sundu.
 
Hackathon, Re:Coded tarafından
Microsoft, Bilgi Üniversitesi, Harran
Üniversitesi ve diğer paydaşlarla işbirliği

içinde Japon hükümetinin �nansal
desteği ile UNDP ve GAP Bölge
Kalkınma İdaresi ortaklığında
uygulanmakta olan bir proje kapsamında
organize edildi.
 
İki gün boyunca devam eden Hackathon
süresince, katılımcılar toplumsal cinsiyet
eşitsizliğine karşı “Cam tavan’a karşı
hack’lemek” amacıyla teknoloji odaklı
çözümleri üreterek, dünyanın her
yerindeki kadınlara ve kız çocuklarına
destek olmak için çalıştılar.
Katılımcılar, Hackathon’da dört konuya
yönelik çözüm geliştirdi: Kadınların
sosyal ve ekonomik bakımdan
güçlenmesi, kadınlara yönelik şiddetin
durdurulması, toplumsal cinsiyet  temelli
dijital ayrıma yönelik çözümler
geliştirilmesi ve sürdürülebilir ve
toplumsal cinsiyet bakımından eşitlikçi
şehirler inşa edilmesi.
 
 
 

“Daha önce Suriyelilerin katıldığı farklı Hackathon’lara da katıldım. Ama ilk
kez Türklerle birlikte bu kadar yakından çalışma imkanım oldu. Yakın bir
gelecekte, programlamanın, kodlamanın temellerini bilmeden hayatımıza
devam etmenin mümkün olmayacağını düşünüyorum. Bu sadece bir şeyleri
kullanmakla ilgili değil, onları üretmekle ilgili”
 
- Shahed Alali Alghrsi, Şanlıurfa



 
15 takım mobİl
uygulama ve web
tabanlı çözümler
sundu

Sosyal İnovasyon Hackatonu, bir projeye
büyük bir başlangıç yapmak (jump-start)
veya halihazırda devam eden bir projenin
önemli bir yol kat etmesine yardımcı
olmak hede�ni taşıyor. Toplumsal
cinsiyet, teknoloji, iş ve ürün geliştirme
konusundaki lider ve uzmanlar,
Türkiye'de ve dünyada kadınların ve kız
çocuklarının karşı karşıya kaldığı, köklü
zorlukları daha iyi anlamalarına yardımcı
olmak adına, etkinliğin başından sonuna
kadar ekiplere danışmanlık yaptı.
Etkinliğin sonunda en büyük etkiyi
yaratma potansiyeli olan projelere
ödüller verildi.  

Türk ve Suriyeli katılımcılardan oluşan
15 ayrı takımın ürettiği projeler arasında
kazanansa “Safe-R” adlı proje oldu.
Proje, herhangi bir şiddet veya tacizle
karşılaşan kadın veya kız çocuklarının,
ihtiyaç duymaları durumunda
kimliklerini gizleyebilme opsiyonunu
da sunan bir mobil psikolojik
danışmanlık hizmeti aplikasyonundan
oluşuyor. Projeye göre, aplikasyona
bağlı çalışacak doktor ve danışmanlar
hizmet verecek, ancak özellikle isim
bilgisi vermek istemeyen kullanıcılar
için anonim şekilde sisteme bağlanma
olanağına sahip olacak.
 

Uygulamayı geliştiren ekipten Reem
Alali Alghrsi,
“Projemizin kazanacağına inandık,
çünkü kendimize inandık” dedi.  



Küresel Güney - Güney Kalkınma
Forumu’nda Surİyelİler ve ev
sahİbİ topluluklara yönelİk

güncel İhtİyaçlar ve aktİf
çözüm önerİlerİ masaya

Birleşmiş Milletler koordinasyonunda ve Türkiye’nin ev
sahipliğinde 27-30 Kasım 2017 tarihleri arasında
Antalya’da düzenlenen “9. Küresel Güney-Güney
Kalkınma Fuarı 2017”de, Suriyeli mülteci akınının
bölgesel etkileri tüm yönleriyle masaya yatırıldı. 10
ülkeden 850’nin üzerinde katılımcıyı bir araya getiren
etkinlikte UNDP Türkiye tarafından  “Dayanıklılık:
İnsani Yardım-Kalkınma Bağlantısında Paradigma
Değişimi: Suriye Krizi Örneği” başlıklı bir yan etkinlik
olarak düzenlendi.  



İnsanİ krİzlere yanıt
vermede dayanıklılık
temellİ kalkınma
yaklaşımı

UNDP Türkiye Yerel Sosyal-Ekonomik
Kalkınma Sektör Yöneticisi Bülent
Açıkgöz’ün moderatörlüğünü
üstlendiği ve UNDP Türkiye
Dayanıklılık Danışmanı Leontine
Specker, GAP Bölge Kalkınma İdaresi
Genel Koordinatörü Nusret Mutlu,
Gaziantep Sanayi Odası Başkan
Yardımcısı Adnan Ünverdi, Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal
Hizmetler Daire Başkanı M.Abdullah
Aksoy ve İŞKUR Daire Başkanı Aşkın
Tören’in konuşma yaptığı panel, verimli
ve ilham verici tartışmalara sahne oldu.
Etkinlikte insani yardım-kalkınma
bağlantısı açısından, Suriyelilerin ve
onlara ev sahipliği yapan toplulukların
artan ihtiyaçlarına yanıt vermek ve
dayanıklılıklarını arttırmak üzere hayati
önemdeki konular tartışıldı.
 
Türkiye’deki ulusal kalkınma politikası
çerçevesi açısından artan Suriyeli
nüfusun yarattığı etkilerin azaltılması ve
kriz sonrası iyileştirme sağlanmasında
dayanıklılık geliştirme kavramı panelin
odağında yer aldı. Panelin ana
konularını geçim kaynakları ve istihdam
olanaklarının geliştirilmesi, belediye
hizmetleri üzerindeki baskının
azaltılması ve sosyal uyumun
geliştirilmesi oluşturdu.
 
Panelde insani müdahaleyi tamamlayan
dayanıklılık temelli bir kalkınma
yaklaşımının benimsenmesine duyulan
ihtiyacın kritik olduğu mesajı öne çıktı.
Krizlerin getirdiği sosyal, çevresel,

ekonomik ve bölgesel etkilerin
azaltılmasında yerel yönetimlerin, özel
sektörün rolü, Suriyelilerin işgücü
piyasasına dâhil edilmesi, bölgesel ve
yerel kalkınma planlarının dayanıklılık
eksenine oturtulması konular tartışıldı.
Panelde Türkiye Hükümeti ve UNDP
Türkiye’nin krizlere yanıt vermede
dayanıklılık temelli yaklaşımı ve
deneyimlerinin önemi vurgulanırken,
ulusal ve yerel ölçekte uygulamaya
yönelik işbirliklerine de dikkat çekildi.
 
 



KOBİlerde Enerjİ Verİmlİ
Motor kullanımını artıracak
projenİn adımları hızlanıyor
Enerjiye olan talebin giderek arttığı günümüzde, her
sektörde enerji verimliliğine geçiş zorunluluk haline
geliyor. Verimliliğe yatırım yapmak sadece gelecekteki
enerji talebini karşılamak ve iklim değişikliği ile
mücadelede sera gazı emisyonlarını azaltmak için kritik
değil, aynı zamanda ekonomik büyüme için de itici güç.

Türkiye'deki toplam elektrik tüketiminin
yaklaşık yüzde 35'i sanayi sektöründe
gerçekleşiyor ve sanayide büyük ölçüde enerji
verimli olmayan elektrik motorları
kullanılıyor.

Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli
İşletmelerde (KOBİ) Enerji Verimli
Motorların Teşvik Edilmesi Projesi ile
KOBİ’lerde enerji verimli motor kullanımını
artıracak çabalar hız kazanıyor. KOBİ’lerde
kullanılan elektrik motorlarında enerji
verimliliğine yönelik piyasa dönüşümünün
sağlanması ve sanayide enerji verimliliğinde
ilave yatırımların teşvik edilmesini hede�eyen
proje; Küresel Çevre Fonu (GEF) �nansal
desteği ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü
tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı (UNDP) ile işbirliği içinde
yürütülüyor.

Proje kapsamında; Türkiye’de yeni ve mevcut
elektrik motorları ile ilgili yasal çerçevenin
güçlendirilmesi, uygun yönetişim ve bilgi
altyapısının geliştirilmesi, Türk Standartları
Enstitüsü’nde (TSE) test laboratuvarlarının
geliştirilmesi, tek noktadan sürdürülebilir
�nans destek mekanizmasının
yaygınlaştırılması, kapsamlı bir farkındalık
arttırma ve eğitim programının geliştirilmesi
ve uygulanması hede�eniyor.

Projenin başlangıç çalıştayı özel sektör, sivi
toplum kuruluşları ve kamu kuruluşları
temsilcilerinin katılımıyla 12 Aralık 2017’de
Ankara’da gerçekleştirildi. Çalıştay UNDP
Türkiye Ülke Direktörü Claudio Tomasi ile
Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz’ın
konuşmalarıyla başladı. UNDP Türkiye Ülke
Direktörü Claudio Tomasi; “Beş yıl sürecek
proje ile 3 milyon ton CO2 eşdeğeri sera gazı

emisyonunun doğrudan ve 6 milyon ton 
CO2 eşdeğeri sera gazı emisyonunun ise 
dolaylı olarak azaltılması bekleniyor. Bu 
rakamlar şu açıdan önemli: Sanayide enerji 
verimliliğine ve karbon emisyonlarının 
azaltılmasına yönelik bu çalışmalar hem 
Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadele 
çabalarına, hem Enerji Verimliliği Strateji 
Belgesi’nde belirtilen Türkiye'nin enerji 
yoğunluğunun 2023 yılına kadar, 2011 
yılına göre en az %20 azaltılması hedefine 
katkı sağlıyor” dedi.

Çalıştay, proje sunumunun ardından yapılan 
grup çalışmalarıyla devam etti. Katılımcılar; 
Yasal Çerçeve ve Mevzuat Uygulama 
Kapasitesi, Finans Mekanizmaları, 
Farkındalık Arttırma ve Kapasite Geliştirme 
başlıkları altında oluşturulan üç farklı grupta 
görüş ve önerilerini dile getirdi.



GAP Bölgesİ'nde bİr İlk daha: 

Ekosİstem hİzmetlerİnİn
tarımsal uygulamalara
katkısı değerlendİrİlİyor

Tarım ve tarıma dayalı sanayinin  
ekonomik üretim aşamalarında arazi,
toprak, su, enerji, hammadde, teknoloji
ve insan kaynağı gibi kaynakların verimli
kullanımı ulusal ve bölgesel ölçekte
sürdürülebilir kalkınma ile birlikte
rekabetçi bir gelişme için çok önemli bir
rol oynuyor. GAP Bölgesi’nde tarıma
fayda sağlayan ekosistem hizmetlerinin
(su, tozlaşma, zararlılarla mücadele,
gıda, iklimin düzenlenmesi, toprak
fonksiyonları vb.) devamlılığının
sağlanması ve iyileştirilmesi tarımsal
verimlilik ve iklim değişikliğine uyum
açısından büyük bir önem taşıyor.
GAP Bölgesi'nde Tarım ve Tarıma

Dayalı Sanayide Entegre Kaynak
Verimliliği Projesi ile GAP Bölgesi’nin
başat ekonomik sektörleri arasında yer
alan tarımsal üretimde ve tarımsal
ürünlerin işlenmesinde, başta su ve enerji
olmak üzere, kaynakların en etkin ve
verimli biçimde kullanımının
modellenmesi ve yaygınlaştırılması
hede�eniyor. İklim değişikliği, doğal
kaynaklar ve çevresel faktörlerin de
değerlendirildiği proje çalışmasının
önemli bir bölümünü tarımsal üretimde
ekosistem hizmetlerinin kullanılması
oluşturuyor. 



Bu kapsamda, GAP Bölgesi'nin ilk
"Ekosistem Hizmetleri ve Tarımsal
Uygulamalar Çalıştayı" Batman'da
gerçekleştirildi.  Tarımsal üretimin doğal
ekosistemlerden nasıl etkilendiğine ve hangi
alanlarda fayda sağladığına dair bilgi havuzu
oluşturmak ve ilgili uzman görüşlerini bir
araya getirmek amacıyla düzenlenen çalıştaya,
Batman ve çevre illerden kurum temsilcileri
katıldı. Proje kapsamında, GAP Bölgesi’nde
ilk defa ekosistem hizmetlerinin tarım
uygulamalarına verdiği katkının haritalama
yaklaşımı ile bir model olarak ortaya
koyulması hede�eniyor. Çalıştay öncesinde
GAP Bölgesi’nde iller bazında farklı kurumlar

ile yapılan anket çalışmaları ile veriler elde
edildi, Coğra� Bilgi Sistemleri ile farklı tipte
ekosistem hizmetlerini temsil edecek doğal
alanların varlığı tespit edildi ve sonuçta
modelin geliştirilmesi ve çalıştayın yapılması
için öne çıkan il Batman oldu.
 
GAP Bölgesi'nde Tarım ve Tarıma Dayalı
Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği Projesi,
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı'nın (UNDP) teknik desteğiyle
yürütülüyor.
 
 

Ekosistem Hizmetleri Nedir?
 
Ekosistem hizmetleri, dünya üzerindeki ekosistemlerin insanlara ve diğer canlılara karşılık
beklemeden sağladığı ürün ve hizmetlerin tamamına verilen isimdir. Doğanın nimetleri olarak da
nitelendirilebilecek bu hizmetler, yeryüzünde yaşamın devamlılığını sağlamaktadır. Binyıl Ekosistem
Değerlendirmesi Raporu’nda doğa tarafından bizlere sağlanan hizmetler tedarik hizmetleri,
düzenleyici hizmetler, kültürel hizmetler ve destek hizmetleri olmak üzere dört grupta yer almaktadır.
(Kaynak: Doğa Koruma Merkezi)
 
Türkiye’de ekosistem hizmetlerinin haritalanması ve kıymetlendirme çalışmaları 2000’li yıllarda
yapılmaya başlanmıştır. Son yıllarda deniz ve kıyı koruma alanları, orman, sulakalan, bozkır gibi
farklı ekosistemlerde farklı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan projeler ve uygulamalar ile
ekosistem tabanlı yaklaşım ve uyum stratejileri planlama ve uygulamalara aktarılmakta ve ekosistem
hizmetlerinin devamlılığının sağlanması için politikalar önerileri geliştirilmektedir.
 



Küresel eylem çağrısına
Güneydoğu Anadolu’dan

destek 
Birleşmiş Milletler Genel
Sekreterliği’nin her yıl 25 Kasım
Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası Mücadele Günü’nden 10
Aralık İnsan Hakları Günü’ne kadar
süren 16 Günlük Aktivizm UNITE
(BİRLEŞİN) kampansı ile kadınlara
ve kız çocuklarına yönelik şiddetin
önlenmesi ve ortadan kaldırılması için
yapılan küresel çağrıya katkı sunmak
üzere Kilis ve Şanlıurfa’da GAP
Gençlik Merkezleri ve Harran
Üniversitesi’nde Suriyeli ve Türk
gençlerin katıldığı bilgilendirme
toplantıları düzenlendi. UNDP
Türkiye Suriye Programı’nın GAP
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile
yürüttüğü Güneydoğu Anadolu’da
Sosyal İstikrarın Güçlendirilmesi
Projesi kapsamında düzenlenen
toplantılar Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı İl Müdürlüklerinin teknik
desteği ile gerçekleştirildi.

6-7 Aralık tarihlerinde düzenlenen iki
şehirdeki etkinliğe katılan 19 genç
kadın ve 9 genç erkek, kadınlara ve kız
çocuklarına yönelik şiddetin
çeşitlerine ilişkin farklı konuları
gündeme getirdi. Şiddetin önlenmesi
ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin
etkin olarak uygulanmasına yönelik
olarak hizmetlerde bulunan Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı Şiddet
Önleme ve İzleme Merkezlerinden
uzmanların sunum yaptığı
etkinliklerde çok yönlü ve bütünlüklü
ele alanın konuyla ilgili farkındalık
yaratma çalışmalarına katılımcıların
ilgisi yüksek oldu.  



Orman Köylerİnde Güneş
Enerjİsİnden Elektrİk
Üretİm Tesİslerİ
Yaygınlaştırılacak

Türkiye’de 7,3 milyon orman
köylüsü yaşıyor ve bu nüfus
Türkiye’nin en yoksul kesimini
oluşturuyor. Orman Köylerinde
Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi
için Sürdürülebilir Finans
Mekanizması Projesi ile orman
köylerinde güneş enerjisinden elektrik
üretim tesislerinin yaygınlaştırılması
hede�eniyor. Böylece proje
Türkiye’de en muhtaç durumda olan
orman köylüsüne yeşil enerjiye
erişimin kapılarını açarken hem aşırı
yoksul olan orman köylülerinin
durumlarını iyileştirmeye yardımcı
olacak hem de iklim değişikliğinin
etkilerini azaltmaya katkı sağlayacak.
 
Proje Türkiye’nin orman köylerinde
kooperatif modeli ile şebekeye bağlı
solar fotovoltaik (PV) sistemlerin
teşvik edilmesini ve �nansmanını
destekleyecek. Proje kapsamında
sürdürülebilir enerji �nansman
mekanizmasının teknik ve ekonomik
uygulanabilirliği için Afyon, Çorum,
Elazığ ve Konya olmak üzere dört
orman köyünde pilot uygulama
yapılacak ve sonuçları ulusal çapta
paylaşılacak.
 
Bu kapsamda orman köylerinde güneş
enerjisinden elektrik üretim
tesislerinin yaygınlaştırılması için
pilot tesislerin kurulacağı illerde
paydaş toplantıları yapılıyor. Bu

toplantıların ilki OGM-ORKÖY
Dairesi Başkanlığı merkez ve bölge
müdürlüğü temsilcileri, elektrik
dağıtım �rmaları,  GES üretim ve
kurulum �rmalarının katılımıyla
Konya’da gerçekleştirildi. Güneş
enerjisi ve güneş enerjisinden elektrik
üretimi ve proje hakkında
bilgilendirmenin ardından köylerde
enerji üretimi için nasıl bir yapı
kurulması gerektiği ve �nans
mekanizması tartışıldı. Paydaş
toplantıları pilot uygulama yapılacak
diğer illerde devam edecek.
 
Orman Köylerinde Güneş
Enerjisinden Elektrik Üretimi için
Sürdürülebilir Finans Mekanizması
Projesi; Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Orman Genel Müdürlüğü Orman ve
Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı
(ORKÖY) tarafından Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı
(UNDP) ile işbirliği içinde Küresel
Çevre Fonu (GEF) �nansal desteği ile
yürütülüyor.
 
 



Gelecek 
Turİzmde 

 
 
Ülkemizdeki sürdürülebilir turizm çalışmalarına
katkı sağlamak, turizm alanındaki istihdamı
artırmak ve turizmin yerel kalkınma boyutuna
dikkat çekmek amacıyla yürütülen Gelecek
Turizmde’nin 2018’de destekleyeceği projeler belli
oldu.
10 yıldır devam eden “Gelecek Turizmde” ile
Ordu’nun Perşembe, İstanbul’un Şile ilçeleri ve
Çanakkale’deki sürdürülebilir turizm projeleri
desteklenecek.
 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı (UNDP) ve Anadolu Efes
ortaklığıyla yürütülen Gelecek
Turizmde’nin 2018’de
destekleyeceği projeler açıklandı.
Gelecek Turizmde ile 2018’de
Ordu’nun Perşembe ilçesinde
Perşembe’nin sürdürülebilir
turizme kazandırılmasına,
İstanbul’un Şile ilçesinde tarladan
sofraya yöresel lezzetlerin
tanıtılmasına, yöreye özgü kültür ve
geleneklerin deneyimlenmesine ve
Çanakkale’de kültür turizmi

bilincini yaygınlaştırırken yöre
halkının sosyo-ekonomik
kalkınmasına destek verilecek.
Çanakkale’de gerçekleştirilecek
proje ile aynı zamanda 2018 Truva
Yılı kapsamında düzenlenecek
etkinliklere de katkı sağlanacak.
 
Gelecek Turizmde ile her yıl üç
sürdürülebilir turizm �krine fon
desteğinin yanı sıra; eğitim,
planlama, teknik destek, iletişim ve
danışmanlık desteği veriliyor.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perşembe’nin Işıklarını Kadınlar Yakacak
(Perşembe, Ordu):
 
Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği
tarafından Perşembe Sanayici ve İşadamları
Derneği ortaklığıyla yürütülecek olan
“Perşembe’nin Işıklarını Kadınlar Yakacak”
projesi ile Sakin Şehir unvanına sahip
Perşembe’nin sürdürülebilir turizme
kazandırılması, yöresel lezzetlerin tanıtılması,
yöre halkının ekonomik olarak
güçlendirilmesi ve yeni kadın girişimcilere
destek olunması amaçlanıyor.

Truva Kültür Rotası (Çanakkale):
 
Gelecek Turizmde’nin 5. Dönem
projelerinden biri olan “Truva Kültür Rotası”
Çanakkale Tarih ve Kültür Vakfı tarafından
Çanakkale Valiliği ortaklığıyla yürütülecek.
Truva Kültür Rotası projesi ile kültürel
kimliğin ve kültürel mirasın korunmasını,
ziyaretçiler ile yöre halkı arasındaki bağların
güçlenmesini sağlamak hede�eniyor.

Ovacık Köyü’nde Bir Gün (Şile, İstanbul):
 
Şile’nin Ovacık Köyü’nde gerçekleştirilecek
“Ovacık Köyünde Bir Gün” projesi, Ovacık
Köyü Kadın Tohum Derneği tarafından Şile
Belediyesi ve Şile Turizm Kültür ve Tanıtma
Derneği ortaklığıyla yürütülecek. Proje ile
ziyaretçilerin tarladan sofraya yöresel
lezzetleri, yöreye özgü kültür ve gelenekleri
deneyimlemesi sağlanarak deneyim temelli
turizm modeli geliştirilmesi amaçlanıyor.
 

 
 



Toplam
Faktör

Verİmlİlİğİ

TFV Projesi’nde Uluslararası Gündem Yoğun
 
Ekonomik verimliliğin önündeki engellerin belirlenerek
çözüm yollarının saptanması amacıyla hayata geçirilen
Toplam Faktör Verimliliği Projesi kapsamında, uluslararası
çalışmalar yoğunluk kazanıyor. Tamamlanan Güney Kore
ziyaretinin ardından, Almanya’ya da bir teknik inceleme
ziyareti planlanıyor. Mart ayında da uluslararası bir
konferans gerçekleştirilecek. 

Almanya’ya teknik inceleme
ziyareti
 
Toplam Faktör Verimliliğinin
Artırılması Politika Çerçevesi
Geliştirme Projesi” kapsamında hız
kazanan uluslararası çalışmalara yenileri
ekleniyor. Aralık başında Güney Kore’ye
düzenlenen çalışma ziyaretinin
ardından, bu kez Almanya’ya bir teknik
inceleme ziyareti gerçekleştirilecek.
Ziyarette, Toplam Faktör Verimliliği
(TFV) alanında ileri bir seviyede
bulunan Almanya’da teknik örneklerin
incelenmesi ve sonuçların raporlanması
hede�eniyor. Proje kapsamında daha
önce Türkiye’nin Toplam Faktör
Verimliliği politikaları için çıkarımlar
yapmak amacıyla Almanya ve Güney
Kore ülke örneklerinin incelendiği ve
TFV politika çerçevelerinin
değerlendirildiği bir kıyaslama raporu
hazırlanmıştı.
 
 
 

400 kişilik uluslararası konferans
yolda
 
Proje kapsamında hayata geçirilecek bir
başka önemli uluslararası etkinliğin ise
Mart ayında yapılması planlanıyor. Proje
çıktılarının uluslararası katılımcılarla
paylaşılmasının amaçlandığı uluslararası
konferansa, kamu kurum ve kuruluşları
ve özel sektör ile STK temsilcilerinden
oluşan yaklaşık 400 kişilik bir hedef kitle
grubunun katılımının sağlanması
hede�eniyor.
 
Proje hakkında
 
Toplam Faktör Verimliliğinin
Artırılması Politika Çerçevesi Geliştirme
Projesi AB ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından �nanse edilen bir teknik
yardım projesidir ve UNDP tarafından
uygulanmaktadır. Projenin nihai
faydalanıcısı T.C. Kalkınma Bakanlığı,
sözleşme makamı ise Merkezi Finans ve
İhale Birimi (MFİB)’dir.
 



UNDP'nİn Türkİye'dekİ İş İlanları
 
 
Civil Engineer (Ankara) (Deadline - 3-January-2018)
Project Associate (C1 & C3 Employment Creation/ Adult Language skills training)
(Deadline - 3-January-2018)
Project Associate (C2 Municipal Service Delivery) (Deadline - 3-January-2018)
Environmental Engineer (C2, Municipal Service Delivery) (Deadline - 3-
January-2018)
Refugee Status Determ. Assista (Deadline - 3-January-2018)
Project Clerk (Deadline - 4-January-2018)
Projects Implementation Administrator (PIA) (Deadline - 4-January-2018)
Communications Associate (Deadline - 4-January-2018)
Knowledge and Innovation Internship (Deadline - 8-January-2018)
Research Intern (Deadline - 8-January-2018)
UN Women: Planning and Coordination Specialist, Europe and Central Asia
Regional O�ce (Deadline - 10-January-2018)
Operations Intern (Deadline - 11-January-2018)
Programme Finance Associate (Deadline - 11-January-2018)
Research Analyst (Deadline - 12-January-2018)
Internship with the Biodiversity Finance Initiative (BIOFIN) and with the
Biodiversity and Ecosystem Services Network (BES-Net) (Deadline - 14-
January-2018)
HR Administrator (Deadline - 14-January-2018)
HR Service Support Associate (Deadline - 15-January-2018)
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