
 
 

 

 

SERA GAZLARININ ORANI

Karbondioksit
(%50)

Halokarbonlar (%17)

Metan (%13)

Ozon (%7)

Azotoksit (%5)
Diğer (%8)

 
 

 

ORGANİK TARIM UYGULAMALARI 

İLE, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE 

OLUMLU KATKIDA BULUNALIM! 

 

KÜRESEL ISINMA

Sera gazlarının atmosferde 

birikmesi ile, yeryüzü ve 

yeryüzüne yakın atmosfer 

tabakalarında sıcaklığın 

artmasıdır.

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Küresel ısınmaya bağlı olarak, iklim   

özelliklerinin değişmesidir.

 

 

Bu tanıtım broşürü Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle 
hazırlanmıştır. İçeriğinin sorumluluğu yalnızca İl 

Müdürlüğü ve KAPTAR’a  aittir ve bu içerik hiçbir 
şekilde Avrupa Birliği’nin resmi tutumunu 

yansıtmamaktadır. 
ADRES: 

Kayseri İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü-Kayseri’nin Ekolojik Kasabaları 
 Proje Koordinatörlüğü 

 
Tel:0 352.3382144/158 KAYSERİ 

Web: :www.kayseri.tarim.gov.tr***www.kaptar.org.tr   

                                                       

PROJE ORTAKLARI 

Kayseri İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-

KAYSERİ 

Özkan KAYACAN (İl Müdürü)     

  

Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Derneği 

Birliği-KAYSERİ 

Dr. Yeşim BEKYÜREK(Yön.Kur.Başkanı) 

 

PROJE UYGULAMA EKİBİ: 

Proje Koordinatörü : 

Faruk ÇEÇEM(Zir.Müh.) 

 

Proje eş Koordinatörü: 

Sacid ŞENOCAK (Zir.Yük.Müh) 

 

Eğitim Uzmanı (Eğitmen): 

Dr.Refik GÜNDOĞAR (Zir.Yük.Müh.) 

 

Muhasebeci: 

Cengiz KÖSEOĞLU 
 

 

KAYSERİ’NİN EKOLOJİK 

KASABALARI PROJESİ 
Sözleşme no: 

TR2013/0327.05.01-02/094 

 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ALANLARINDA  

ORTAK ÇABALARIN DESTEKLEYELİM… 

 

 



 

*Projenin Adı;  

     

KAYSERİ’NİN 

EKOLOJİK KASABALARI PROJESİ 
    

 

*Projenin Amacı: 

Kayseri halkının farkındalığının arttırılması, iklim 

değişikliği eylemi için gerekli ortak çabalar konusunda 

paydaş kapasitesinin arttırılması, köylerde organik tarım 

eğitimi ve uygulanması ile seçilen alanlarda organik 

tarım hakkında farkındalık arttırılması, Kayseri-

Melikgazi, Kocasinan, Yeşilhisar, Yahyalı ilçelerinde 

atölye, festival ve iyi uygulama gezisi düzenlenmesi. 

    

 *Projenin Kapsamı: 

Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümeti tarafından finanse edilmekte olup, MFİB nin 

sözleşme makamı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 

Faydalanıcı olduğu Hibe Programı Kapsamında 

yürütülmektedir. 
 

*Projenin Türü: Farkındalık oluşturma, bilinçlendirme 

 

*Programın Amacı: 

Proje; Ülke çapında, ortak iklim değişikliği etkilerini 

azaltma çabalarını güçlendirmek için, kamu 

farkındalığını ve paydaş kapasitesini artırmak suretiyle 

AB iklim politikası ve mevzuatına kademeli olarak 

uyum sağlanmasını amaçlamaktadır. 

 

*Projenin Süresi; 

Proje sekiz ay süreli olup, 2018 Mayıs ayı ortasında  

tamamlanacaktır. 

 

*Proje Toplam Bütçesi: 49.485,15 Euro. 

 

 

*Uygulanacak eğitim  yöntemi: 

 

Bu eğitimler programlanan 4 ilçenin toplam 10 köyünde 

her bir toplantıya 30 kişinin katılımıyla yapılacaktır. 

Eğitimlerde eğitim modülündeki görsel materyal 

kullandırılacaktır. 

 

*Projeden Beklenen Sonuçlar; 

 

 
 

* Bu proje ile ;  

- Proje ekibi ve ofisi oluşturulması öngörülmüştür. 

- Proje hizmetlerini yürütmek üzere Proje koordinatörü, 

eğitim uzmanı ve muhasebeci  görevlendirilecek,  

 

    

-Eğitimler ve diğer etkinliklerinde ikram yapılması, 

ayrıca eğitimlerde kullanılmak üzere dokümanlar ve 

proje ile eğitim modulü alınması öngörülmüştür. 

 

                  

 

—İl Müdürlüğü ve KAPTAR’ın  hali hazırda mevcut 

olan web sayfasına proje çalışmaları ilave edilecek, 

belli aralıklarla güncellenecek web sayfasında güncel 

haberler yayımlanacaktır. Çiftçiyi bilgilendirici 

teknik bilgilere de yer verilecektir. 

—Proje tanıtım afişi ve posteri hazırlanacak, 

basılacak ve dağıtılacaktır. 

—Farklı zamanlarda proje kamuoyuna tanıtılacak ve 

çalıştay düzenlenecektir.    

—Projenin sonuç raporu hazırlanacak ve bu raporun 

sonuçları değerlendirilecektir. 

 

*Projenin denetimi: 

 Projenin beklenen hedefe ulaşmasını sağlamak için 

proje faaliyetleri proje danışmanı iklimIN Faydalanıcı, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sözleşme makamı olan 

MFİB uzmanlarınca ve AB delegasyonunca yapılacak 

ziyaretlerle takip edilecektir.  

 

 


