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İklim Değişikliği Alanında
Ortak Çabaların Desteklenmesi 

Projesi”

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve faydalanıcı kurumu Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı olan “İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi” 
Proje Grup Danışmanlık liderliğindeki konsorsiyum tarafından yürütülmektedir. 
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Türkiye’de iklim değişikliği etkilerini azaltmaya yönelik ortak çabaları güçlendirmek için kamu 
farkındalığını ve paydaş kapasitesini artırmak suretiyle AB iklim politikası ve mevzuatına 

kademeli olarak uyum sağlanmasını amaçlıyor.

AMAÇ PROJE BİLEŞENLERİ

Hibe Bileşeni

Proje kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, küresel çevre sorunlarına daha fazla yön 
verebilme ve uluslararası güvenilirliğe ulaşma konularında en iyi şekilde desteklenmesi için 
eğitim programlarıyla kapasite geliştirme, paydaşlarla etkili iletişim ve farkındalık artırma 
çalışmaları ve hibe projeleri yoluyla yerel iklim değişikliği hareketinin gerçekleştirilmesi 

konularında teknik destek sağlanıyor.

Eğitim Bileşeni

Tanıtım Bileşeni
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İklim değişikliği alanında yerel ve ulusal teknik kapasitenin geliştirilmesine odaklanılması, 
projenin ilk bileşeni. Bu bileşen büyükşehir belediyeleri ve diğer belediyeler, yerel yönetimler, 

çevre ve iklim değişikliği konularında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve ulusal 
araştırma ve danışmanlık kurum ve kuruluşlarını hedefleyen detaylı bir eğitim ihtiyaç analizi 
çalışması ve bu çalışmanın sonucuna göre şekillenecek kapsamlı bir eğitim programından 

oluşuyor.

İkinci bileşende ise iklim değişikliği ve ortak iklim hareketinin aciliyeti konusunda hedef 
kitlenin farkındalığını artırmaya odaklanılıyor. Bu kapsamda kampanya faaliyetleri planlanarak 
farklı hedef gruplar için farklı mesajlar, bu grupların bahsi gecen konulardaki farklı farkındalık 
düzeyleri, farklı bilgi ihtiyaçları ve medya kullanım davranışlarındaki farklılıklardan dolayı etkili 

iletişim önlemleri alınıyor. Entegre iletişim stratejisindeki karma iletişim yaklaşımı, medya 
iletişim faaliyetlerini, bilgilendirme ve tanıtım materyallerini, interaktif uygulamaları, etkinlikleri, 

diyalog iletişimini, konvansiyonel reklamcılığı ve halka ilişkiler çalışmalarını içeriyor.

Proje ile yaratılacak etkinin tespiti için projenin başında ve sonunda hedef grubun farkındalık 
seviyesi değerlendirilecek ve bu bulgulara dayanarak, “Ulusal İklim Değişikliği İletişim Planı 
(NCCP)” geliştirilecek. Uygulamaları proje bitiminden sonra gerçekleşecek olan Ulusal İklim 

Değişikliği İletişim Planı, bu sonuç alanının nihai çıktısı olacaktır.

PROJE BİLEŞENLERİPROJE BİLEŞENLERİ
Eğitim Bileşeni

Tanıtım Bileşeni
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Sonuçlar içerisinde paydaş etkisi açısından en güçlü olan üçüncü 
bileşen ise, “Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasite 

Geliştirme Hibe Programı’nın” uygulama ve izlemesini kapsıyor. 
Proje kapsamındaki hibe programı, 38 hibe projesinden oluşuyor 

ve belediyeler, üniversiteler, STK’lar gibi çok sayıda paydaşı içeriyor. 
Bu nedenle de bu bileşen, özellikle yerel düzeyde çözümler üretme 

açısından güçlü bir araç. Proje süresince bu bileşen kapsamında hibe 
yararlanıcılarına proje uygulama konusunda sürekli destek verilecek 
ve Bakanlığa izleme ve değerlendirme gibi konularda teknik yardım 

sağlanacak.

PROJE BİLEŞENLERİ

Hibe Bileşeni

"İklim Değişikliğine Karşı 
Bisikletlerimizle Mücadele 

Ediyoruz" Projesi
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Projenin Adı:  
İklim Değişikliğine Karşı Bisikletlerimizle  

Mücadele Ediyoruz

Proje Sözleşme Numarası: 
TR2013/0327.05.01-02/031

Hibe Programı:  
CLIMATE

Projenin Toplam Bütçesi: 
48.305,79 Euro

Projenin Toplam Süresi: 
12 Ay

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 
15 Eylül 2017- 15 Eylül 2018

Proje Lideri:  
Lüleburgaz Belediyesi

Proje Eş Faydalanıcısı: 
Lüleburgaz Bisiklet Motosiklet Gençlik Spor Kulübü Derneği

Lüleburgaz Belediyesi tarafından,

Lüleburgaz İlçesinde karbon salınımını azaltmak için  
bisiklet taksi pilot uygulamasının başlatılması, 

İklim değişikliği ile mücadele için Lüleburgaz halkının  
bisiklet kullanmaya teşvik edilmesi, 

İlçenin karbon salınım oranlarının tespit ve kontrol edilmesi, Lüleburgaz halkının 
karbon salınımı ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili bilinçlendirilmesi ve yerel 

aktörler ile konuyla ilgili işbirlikleri yapılabilmesi amacıyla sunulmuştur.

Bu Proje;
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«İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların 
Desteklenmesi Projesi” kapsamında

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir proje 
olup, faydalanıcı kurumu 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
ve Sözleşme makamı ise Merkezi Finans ve İhale 

Birimidir.

Bölgedeki karbon salınımının azaltılmasına katkı sağlama amacıyla bisiklet taksi 
pilot uygulamasının başlatılması.  (8 ay sürecek bu faaliyette 6 bin vatandaşımızın 

faydalandırılması hedeflenmektedir.)

PROJE FAALİYETLERİ
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Her yaştan bireyin şehir içi ulaşımında 
bisiklet kullanmasını teşvik etmek 

amacıyla projede 160 kişiye
4 ay boyunca bisiklet kullanma 

eğitimlerinin verilmesi.

Hürriyet Mahallesinde meskun alanlar 
bazında karbon ayak izi araştırması 
yapılarak sonucunda bölge karbon 
ayak izi haritası çıkartılması ve ilgili 
kurumlara iletilmesi. Aynı zamanda iklim 
değişikliği, karbon salınımı ile ilgili genç 
nesilde bilinç ve farkındalık sağlamak 
amacıyla orta okul ve lise öğrencilerine 
yönelik bilgilendirme sunumlarının 
gerçekleştirilmesi.

PROJE FAALİYETLERİ PROJE FAALİYETLERİ
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Bölgedeki aktörlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve yerel basının 
davet edileceği bir kapanış toplantısının düzenlenmesi ve

proje çıktılarının paylaşılması.

PROJE FAALİYETLERİ PROJE FAALİYETLERİ

Farkındalık yaratmaya yönelik konferans ve atölye çalışmalarının gerçekleştirilmesi. 
(İlgili STK ve temsilcilerin katılımıyla düzenlenecek  çalıştayda karbon salınımı ve 

iklim değişikliğine yönelik bir atölye çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve sonrasında 
çıktıların bir rapor haline getirilmesi)
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Dünya genelinde çöller, küresel ısınma nedeniyle artıyor. 

”2007 yılının sonunda Avustralya, çölleşmeyle birlikte ürün üretiminin %25'ini 
kaybetmiş.”

Küresel ısınma ve iklim değişikliği dünyadaki doğum oranlarını olumsuz yönde 
etkiliyor.

Doğa Olaylarını Değiştirir.
Küresel Çölleşmeye Neden Olur.

Salgın Hastalıklara Görülmeye Başlanır.
Kalp Atış Hızını Değiştirir.

Alerjiyi Tetikler.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ NELERE 
YOL AÇAR?

2030’da dünya çapında yaşanan sel felaketleri şimdikinden 
3 kat daha fazla olabilir.

Deniz seviyeleri son 10 yılda, bütün 20. yüzyıl boyunca yükseldiğinden iki kat daha fazla 
yükseldi. Bir araştırmaya göre, 2030’da sele maruz kalan insan sayısı 21 milyondan 54 

milyona çıkacak. Ve bu, sel felaketinin ortaya çıkardığı ekonomik giderlerin de, 63 milyar 
Euro’dan 340 milyar Euro’ya çıkması demek. Bu durum özelikle tehlikeli çünkü dünya 

nüfusunun yarısı deniz kıyısına yakın yerlerde yaşıyor ve büyük şehirlerin dörtte üçü sahil 
şeridinde yer alıyor.

Kuzey Kutbu 2040’ta ilk buzsuz yazını geçirebilir. 
Bilim dergilerinde yer alan bir çalışmaya göre, eğer sera gazları şimdiki oranıyla 

atmosfere pompalanmaya devam ederse, Kuzey Kutbu’nun büyük çoğunluğu 24 yıl 
içinde buzsuz kalacak. Kuzey Kutbu’ndaki buz seviyesinin bu kadar azalması ise, eko 

sistemde iyileşmesi mümkün olmayan büyük yaralar açacak sonuçlar doğurabilir.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VERİLERİ
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BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), 2050 yılında dünya 
çapında yaklaşık 250 milyon insanın yer değiştirmek zorunda kalacağı 

uyarısında bulundu.
İklim değişikliği, getirdiği şartlarla beraber insanları ülke değiştirmek zorunda 

bırakabilir. Ayrıca küresel ısınma şimdikiyle aynı hızda devam ederse, her yıl 6 milyon 
insanın evlerinden kaçmak zorunda kalacağı tahmin ediliyor. Milyonlarca insan bu 

durumu, yaşanan doğal felaketler ve savaşlar sonucu çoktan yaşamaya başladı bile. 
Hatta sadece 2012 yılında 32 milyon insan yaşadığı yeri değiştirmek zorunda kaldı.

Grönland bir radyatöre dönüşmeye başladı.
Grönland’deki buz, is ve diğer kirletici maddeler yüzünden siyaha dönüşmeye başladı 
ve bu yüzden güneşi yansıtmak ve gezegen için bir soğutucu olmak yerine, bir çeşit 

ısıtıcı haline gelmeye başlayacak. Ve bu sadece Grönland’de değil, Himalayalar, Kuzey 
Amerika ve Kuzey Kutbu’nda da yaşanıyor. Elbette bu durum, tüm dünya çapında 

deniz seviyesinin yükselmesine ve öngörülemeyen hava koşullarının oluşmasına büyük 
katkı sağlıyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VERİLERİ BİR ŞEYLER YAPABİLİRİZ!

Uzun süreli kullanabileceğiniz bir alışveriş çantası edinin. Her alışverişinizde verilen plastik 
poşetleri geri çevirin ve aldıklarınızı kendi alışveriş çantanızda taşıyın.

Küçük ambalaj gerektiren ürünlerde (sıvı sabun, kolonya vb.), doldurulabilir olanları tercih edin. 
Bu sayede hem ev ekonominize katkı sağlarsınız, hem de atık miktarınızı azaltırsınız.

Ampullerinizi enerjiyi verimli kullanan tasarruflu ampullerle değiştirin.  
Bu sayede yılda 20 kg karbondioksit gazının atmosfere salınımını önlemiş olursunuz.

Buzdolabınızın ve dondurucunuzun yerini değiştirin.

Daha az sıcak su kullanın. Sıcak suyun 45-50 derecenin üzerinde ısıtılmasının gereksiz enerji 
tüketimine yol açacağını unutmayın.

Yemek pişirirken, su kaynatırken, tencerenizin kapağını kapalı tutun. Bu sayede ciddi miktarda 
gaz tasarrufu sağlayabilirsiniz. Düdüklü tencere kullandığınızda ise yapacağınız tasarruf %70'i 

bulur!

Çaydanlık ya da elektrikli ısıtıcı (kettle) ile su ısıtırken yalnızca ihtiyacınız kadar su ısıtın.

Uzunca banyo yapmak yerine duş kullanın. Böylece 200 litre yerine sadece 70 litre su 
harcamış olursunuz.

İK
LİM

DEĞİŞİM
İN

E 

DUR D
E!

2120



GEÇ KALMIŞ DEĞİLİZ

Kapı ve pencere aralıklarınızı uygun malzemelerle kapatın. Binanızdaki hava kaçaklarını 
önleyerek yakıt masraflarınızı %30 oranında azaltabilirsiniz.

Klimanızı bakımlı ve filtresini temiz tutun. Temiz tutulan klima filtresi yılda  
160 kg kadar karbondioksit üretimine engel olabilir.

Güneş enerjisi kullanın. Sıcak su ihtiyacınızın önemli bir bölümünü güneş enerjisinden 
sağlayabilirsiniz.

Mümkün olduğunca yürümeyi, bisiklete binmeyi ya da toplu taşıma araçlarını tercih ederek, 
otomobil kullandığınız süreyi azaltın.

Aracınızın bakımlarını zamanında yaptırın. Motorlu taşıt sahiplerinin yalnızca 
% l'i araç bakımlarını düzenli yaptırsa, yılda 450 bin tondan fazla karbondioksitin üretilmesi 

engellenebilir.

Taşıtlarınızın lastiklerini haftada bir kontrol edin ve uygun şekilde şişmiş olduklarından emin 
olun. Uygun lastik basıncı bir depo yakıtla aldığınız mesafeyi %3'e kadar artırır.  
Tasarruf edilen her 4 litre benzin, l0 kg karbondioksitin engellenmesi demektir.

İklim 
değişikliğiyle 

savaşmak değil, 
onu 

dönüştürmek 
gerekiyor.
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Bu yazının içeriğinden sadece yüklenici Lüleburgaz Belediyesi sorumlu olup, 
hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.


