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Hibe faydalanıcılarına yönelik İklimIN Proje Raporlama Eğitimi 8-9 
Mayıs 2018 tarihlerinde, Ankara, İstanbul ve Gaziantep’te eş zamanlı 
olarak düzenlendi. Raporlama Eğitimleri, Türkiye'de İklim Değişikliği 
Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında 28-29 
Eylül 2017 tarihlerinde Ankara Point Otel’de düzenlenen Proje 
Uygulama, İzleme ve Satın Alma Eğitimlerinin devamı olarak 
gerçekleşti.

İklimIN Projesi Teknik Destek Ekibi tarafından verilen eğitimler, hibe 
faydalanıcılarının sunmakla yükümlü oldukları Ara ve Nihai 
Raporlarının hazırlanmasına destek olmak amacıyla hazırlandı. Eğitim 

programında hibe projeleri temsilcilerine raporlama prensipleri, teknik 
ve mali bölümlerde hazırlanması gereken şablonlar, raporlarda yer 
alacak destekleyici belgeler ile bu belgelerin sunum formatları ve diğer 
dosya hazırlama hususları açıklandı. Proje Raporlama Eğitimi 
sayesinde eksiksiz sunulacak bilgi ve belgelerle etkin bir raporlama 
süreci geçirilerek, gerek hibe faydalanıcısı, gerekse Sözleşme Makamı 
tarafından proje kapanış döneminin başarı ile gerçekleştirilmesi 
hedeflendi. 

Hibe Projelerine destek çalışmaları, İzleme Ziyaretleri ve İzleme Bilgi 
Sistemi (IBS) aracılığı ile devam etmektedir.
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Yapıldı.

Bu proje Avrupa B�rl�ğ� ve Türk�ye Cumhur�yet�
tarafından f�nanse ed�lmekted�r.

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Bu yayının içeriği yalnızca Project Group International  liderliğindeki konsorsiyumun sorumluluğundadır. 
Avrupa Birliği’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
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Bu proje Avrupa B�rl�ğ� ve Türk�ye Cumhur�yet�
tarafından f�nanse ed�lmekted�r.

“Odak Grup Toplantıları” 09 ve 17 
Ocak 2018 tarihlerinde Ankara’da 
düzenlendi. 
İklimIN Projesi, Eğitim Bileşeni kapsamında; Türkiye’de iklim değişikliği ile mücadelede 
mevcut durum, boşluklar, farkındalık ve kapasite geliştirme açısından eğitime ihtiyaç 
duyulan alanları belirlemeye yönelik istişare ortamı sağlamak amacıyla 09 Ocak 2018 
tarihinde hibe faydalanıcıları ile; ek olarak STK, üniversite, yerel yönetimler, uluslararası 
organizasyonlar, merkezi kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerinin görüş ve 
yorumlarınıalmak amacıyla 17 Ocak 2018 tarihinde Ankara’da “Odak Grup Toplantıları” 
düzenlendi. 

Her iki Odak Grup Toplantılarının sabah gerçekleşen oturumlarda İklim Politikaları, Kıdemli 
Danışmanı Nuran Talu İklimIN Projesi Eğitim Bileşeni altında hazırlanmakta olan Eğitim 
İhtiyaç Analizinin metodolojisini ve planlanan eğitim modüllerini anlattı.

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Bu yayının içeriği yalnızca Project Group International  liderliğindeki konsorsiyumun sorumluluğundadır. 
Avrupa Birliği’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

İklim Politikaları, Kıdemli Danışman Nuran TALU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdür 
Yardımcısı Adnan TAN 

İklimIN projesi kapsamında, proje geliştirme 
ve uygulamaya yöne l ik , Bakan l ık 
katılımcılarına  Ankara’da, 11-12 Ocak 2018 
tarihlerinde, Proje Yönetimi Döngüsü 
Eğitimi düzenlendi.

Öğleden sonraki oturumlarda ise katılımcılar Eğitim İhtiyaç Analizi Raporuna yansıtılmak 
üzere görüş ve yorumlarını paylaştı. STK, üniversite, uluslararası organizasyonlar, kamu 
kurumları (merkezi ve yerel) ve özel sektör temsilcilerinin katılım sağladığı 2. Odak Grup 
Toplantısının ev sahipliğini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdür 
Yardımcısı Adnan TAN yaptı.

Eğitimde proje geliştirmede ve uygulamada 
AB’nin temel metodoloji olarak kullandığı 
Proje Yönetim Döngüsü prensipleri ve 
mantıksal çerçeve yaklaşımı ile faaliyet 
planı, bütçe gibi temel proje dokümanlarına 
yönelik detaylı bilgilendirme sağlandı.

E ğ i t i m d e y e r a l a n k o n u l a r g r u p 
çalışmalarıyla desteklenerek katılımcıların 
kendi proje fikirlerini geliştirmeleri ve 
doküman haline getirmelerine katkı 
sağlandı.

Proje Yönetimi 
Döngüsü Eğitimi 



Bu proje Avrupa B�rl�ğ� ve Türk�ye Cumhur�yet�
tarafından f�nanse ed�lmekted�r.

Eğitim ihtiyaçlarının, performans boşluklarının ve 
sebeplerinin belirlenmesi için 

İklim değişikliği alanında ortak çabaların desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilecek 
İklimIN Eğitim Programının öncelikli eğitim ihtiyaçlarının, performans boşluklarının ve 
sebeplerinin belirlenmesi için Eğitim İhtiyaç Analizi çalışması tamamlandı. 
Odak grup toplantıları ve elektronik anket çalışmalarından elde edilen veriler ile İklim 
Politikaları, Kıdemli Danışmanı Nuran TALU tarafından hazırlanan Eğitim İhtiyaç Analizi 
Raporu
  
• Temel Politikalara Destek Veren Faaliyetler, 
• İlk, Öncü Faaliyetler ve Yenilikçi Entegre Çözümler
• Yeni Politika Alanlarına İşaret Eden Faaliyetler
• Uygulamalara İyi Örnekler
• Rehber Niteliğindeki Çalışmalar

başlıklarını içeren “Mevcut Durum, Pratikler ve Bulgular” bölümü ile başlıyor. Rapor, anket 
ve odak grup toplantılarının sonuçlarının değerlendirmesinden sonra “Eğitim İhtiyaçlarının 
Boşlukları” konusu ile devam ediyor. Son bölümlerde ise “Eğitim Programı”, Eğitimin 
Uygulama Süreci” ve “Eğitimin Değerlendirilmesi” konularına yer veriliyor. 

İklimIN Eğitim İhtiyaç Analizi sayesinde Türkiye’de iklim değişikliği ile mücadelede 
sektörel ve tematik olarak çeşitli alanlarda mevcut teknik kapasiteyi geliştirmek amacıyla 
farklı hedef gruplar ve ilgili diğer tüm yerel paydaşlar için ülke çapında 20 il ve komşu 
illerinde uygun eğitimler tasarlanıyor.

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Bu yayının içeriği yalnızca Project Group International  liderliğindeki konsorsiyumun sorumluluğundadır. 
Avrupa Birliği’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

Yüz yüze ve elektronik anket yöntemleri ile 
967 katılımcının cevapladığı soru kâğıtları 
elektronik ortama aktarılarak istatistiki 
analize hazır hale getirildi ve çalışma için özel 
olarak hazırlanan R kodu ile incelemeler 
yapıldı. 

Araştırma sonucunda yapılan analize 
dayanarak İklimIN Farkındalığı Artırma 
İletişim Planı hazırlandı.  Ayrıca bu analiz, 
projenin önemli çıktılarından biri olan Ulusal 
İklim Değişikliği İletişim Planının (NCCP) 
hazırlanmasına da kaynak oluşturması 
hedefleniyor.

İklimIN Projesi “ İletişim Bileşeni” 
kapsamında yürütülecek iklim değişikliği 
alanındaki kilit sektörleri ve toplumun 
genelini hedefleyen farkındalığı artırma 
çalışmalarının doğru bir strateji ile 
uygulamasının temelini oluşturan algı 
araştırması çalışması tamamlandı. 

İklimIN 
Algı Araştırması 
Raporu Hazırlandı 

Algı 
Raporundan
“Türkiye’de 18-29  

yaş aralığında 
bulunan insanlar 
iklim değişikliği 
konusunu küresel 

düzlemde algılıyor, 
uluslararası aktörler 
tarafından çözümün 
gerçekleştirilmesi 
gerektiğini ifade 

ediyor.
Gençler iklim 
değişikliği ile 
mücadeleyi 

içselleştiremiyor”,
İklimIN Algı Araştıma 

Raporu, 
Nisan 2018.  

EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ
ÇALIŞMASI TAMAMLANDI.


