
Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında
Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı

Doğa Kampları

20 kişilik gruplar halinde öğrencilerin katılımı ile 
Kızılırmak Deltası’nda 2 günlük Doğa Kampları 
düzenlenecek. Kamp süresince alanda bir dizi etkinlik 
yapılacak, çocukların doğal yaşam, ekoloji, çevre, 
sürdürülebilirlik ve doğadaki etkileşim alanlarında 
farkındalıklarının artmasına katkı sağlanacaktır. 
Kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri ile ulaşım giderleri 
karşılanacaktır. Kamplarda giymek üzere çocuklara 
şapka ve tişört verilecek, Deltayla ilgili bilgilendirme 
broşürü, bez çanta, kalem, defter, haritadan oluşan 
bir eğitim seti dağıtılacak,  gözlem yapabilmeleri için 
dürbün temin edilecektir.

bisiklet parkı, farklı kurum ve kişileri hedefleyen 
eğitim, bilgilendirme çalışmaları, görsel materyaller 
ve animasyon filmleri hazırlanacaktır. Farkındalık 
artırmaya yönelik olarak afiş ve broşürler hazırlanacak 
dağıtım ve duyurusu yapılacaktır.

Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve halka 
açık olarak Kızılırmak Deltasına yönelik bisiklet turu 
düzenlenecektir.

Ulusal Düzeyde Çalıştay 

Ana tema iklim değişikliğinin sulak alanlar üzerine olası 
etkileri olacaktır. Çalıştaya ulusal düzeyde alanında 
uzman 5 bilim adamının katılımı hedeflenmiştir. 
Çalıştay bir anlamda da UNESCO geçici listesinde yer 
alan Deltanın yönetim süreçlerinde dikkat edilecek 
hususların tartışıldığı, ilgili kurumların bu anlamda 
dikkatinin çekildiği bir etkinlik şeklinde olacaktır. 

Farkındalık aktiviteleri kapsamında dağıtımı yapılacak 
promosyon ürünlerinin geri dönüşümlü, çevre dostu 
olmasına özen gösterilecektir.

İştirakçilerimiz

Projemiz aşağıdaki iştirakçi kurum ve kuruluşlarla 
işbirliği halinde yürütülmektedir.

•  Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), 

•  Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 

•  Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü, 

•  DSİ 7. Bölge Müdürlüğü, 

•  Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 

•  Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği.

Bu yayının içeriğinden yalnızca Samsun Büyükşehir Belediyesi 
sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB’nin görüşlerini yansıttığı 

şeklinde yorumlanamaz.

Farkındalık Etkinlikleri

Toplumun değişik kesimlerinde farkındalığın artırılması 
yolu ile iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına 
katkı sağlanması amaçlanmaktadır. 3 farklı temada 
2-3 dakikalık animasyon filmleri hazırlanarak  web 
sitemizde, twitter, instagram ve facebook gibi sosyal 
medya hesaplarımızda, toplu ulaşım araçlarındaki 
ekranlarda, paydaş kuruluşların web sayfalarında, yerel 
televizyonlarda yayınlanacak, çocuk ve gençlerde iklim 
değişikliğine ilişkin bilinç oluşturulmaya çalışılacaktır.

Kızılırmak Deltası’nda iklim değişikliği ile ilgili çalıştay 
düzenlenecek, demostratif özellikteki 15 bisikletlik 

       Pazar M. Necip Bey Cd. No:35 İlkadım/Samsun
+90.362 431 60 90             +90.362 435 39 35 

         www.samsuniklim.com
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Samsun’un İklim Değişikliğine Adaptasyonu Sürecinde
Kızılırmak Deltası Su Yönetiminin Modellenmesi Projesi

Kızılırmak Deltası
Su Yönetiminin Modellenmesi
Water Management Modelling of Kızılırmak Delta



Genel Amacımız
Farklı hedef kitlelere yönelik yürütülecek çalışmalar 
sayesinde iklim değişikliği açısından yerel düzeyde 
kapasitenin geliştirilmesi, farkındalığın artırılması ve 
önlemlerin alınması yoluyla program hedefi olan iklim 
değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına yönelik küresel 
çabalara yerel ölçekte katkı sağlamaktır.

Özel Amaçlarımız
1. İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına yönelik 
yerel düzeyde çalışmalar yürütmek 

2. Düzenlenecek olan eğitim, toplantı, etkinlikler 
sayesinde yerelde kurumsal kapasitenin geliştirilmesi 
ve farkındalığın artırılması 

3. Düzenlenecek olan farklı etkinlikler ile kamuoyunda 
farklı hedef kitlelerin iklim değişikliğine uyum ve 
etkilerinin azaltılması konusunda bilinç düzeyinin 
artırılması

Beklenen Sonuçlar

1.  Deneyim kazanmış bir proje uygulama ekibi 

2. İklim değişikliği konusunda değişik hedef kitleye 
yönelik düzenlenmiş olan bilgilendirme ve seminer,

3. Üretilmiş olan Kızılırmak Deltası Su Ayak İzi Raporu,  

4. İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması, uyum 
yeteneğinin artırılmasına yönelik düzenlenmiş olan 8 
eğitim, eğitim almış 100 personel, 

5. Doğa kamplarına katılım sağlamış olan 80 öğrenci,  

6. 3 farklı içerikte hazırlanmış olan animasyon kamu 
spotları, 

7. Genel etkinliklerimize 150 yöre halkı katılımı, 

8. İklim değişikliği ile mücadele konusunda 
kamuoyunda oluşan bilinç ve farkındalık olgusu

Temel Faaliyetlerimiz
Kızılırmak Deltası’nda Su Ayak İzinin Belirlenmesi

Proje kapsamında Kızılırmak Deltası Su Ayak İzinin 
belirlenmesi çalışması yapılacaktır. Bu çalışma hem 
iklim değişikliğine adaptasyon hem de etkilerinin 
azaltılmasını içerecektir. Sulak alan için entegre 
havza hidrolojik modeli, ekosistem modellemesi ve 
su kalitesi değerlendirilerek noktasal ve noktasal 
olmayan kaynakların doğurduğu hassasiyetin tespiti 
ve sulak alanın ekolojik statüsünün belirlenmesi 
hedeflenmektedir.

Böylece ek stres doğuracak olan iklim değişikliğinin, 
ekosistemin dengesine olan etkileri ve sonuç olarak 
buna karşı alınabilecek önlemler belirlenecektir.

Sonrasında ise özellikle iklim değişikliğinin etkilerinin 
azaltılmasına yönelik alanda yapılması gereken 
yatırımlar belirlenecektir. Bu durum aslında iklim 
değişikliğine adaptasyon anlamına da gelmektedir. 
Kızılırmak Deltası Su Ayak İzinin belirlenmesi 
sonrasında hazırlanacak rapor paydaş kurumların 
katılımıyla yapılacak çalıştayda değerlendirilecek, 
basım ve dağıtımı yapılacaktır.

Kapasite Geliştirme Eğitimleri

Proje faaliyetlerimizde kurumsal kapasite geliştirmeye 
yönelik eğitimler ve etkinlikler de yer almaktadır. 
Özellikle Belediyemizin yatırımlarının planlanması 
ve uygulanması aşamalarında iklim değişikliğinin 
ana faktörler arasında yer alması ve kurumsal 
düzeyde bilinç ve farkındalığın artırılması sayesinde 
iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak çalışmalara 
yön verilmesi planlanmaktadır. Kurumsal kapasite 
geliştirme eğitimleri 3 başlıkta olacaktır.  Büyükşehir 
Belediyesi, yatırımcı kurumlar ve eğitim kurumlarının 
kurumsal kapasitesinin artırılması şeklinde olacaktır. 

100 kişiye, günlük 4 saatten oluşan 2 günlük eğitim 
verilecektir. Her bir eğitim 12-13 katılımcıdan 
oluşacaktır. Toplamda 8 grup olan eğitimlerinden 2 
grup eğitim Samsun Büyükşehir Belediyesine, 2 grup 
eğitim diğer yatırımcı kurulaşlara ve 4 grup eğitim ise İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü eğitmenlerine yönelik olacaktır. 
2 grup eğitim,  Eğitmenlere yönelik eğitimlere katılacak 
eğitmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile belirlenecek, 
okulda bu alanda eğitim veren ve Tabiatta Ders Var 
Projesi etkinliklerine katılan eğitmenlerden seçilecektir.  

Projemiz Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında 
Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programının  
İklim Değişikliği Azaltma ve İklim Değişikliği 
Adaptasyonu başlıklarını içerecek şekilde 
hazırlanmıştır. 

Sözleşme Makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi, 
Faydalanıcı Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’dır. 
12 Ay süreli projemizin toplam bütçesi 219.997,35 
Avro olup, %90’ı hibedir.

Samsun’un İklim Değişikliğine 
Adaptasyonu Sürecinde

Kızılırmak Deltası Su Yönetiminin 
Modellenmesi Projesi
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