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Ekonomi

kapsamında muhtelif proje çalışmaları yürütülmekte olup
bu kapsamda T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel

Spor
Kültür-Sanat
Resmi İlanlar
Foto Galeri
Video Galeri

Müdürlüğü’nün faydalanıcı taraf olduğu “Türkiye’de iklim
Değişikliği

Alanında

Programı”nda

Kapasitenin

Üniversitemizin

Geliştirilmesi

proje

önerisi

Hibe
başarılı

bulunarak kabul edildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iklim değişikliği konusunda
toplumu

bilinçlendirmeyi

amaçlayarak

Ankara’da

düzenlediği konferansa, koordinatörlüğünü Niğde Ömer
Halisdemir Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim
üyesi Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Gönen’in yaptığı İklim değişikliği

etkilerinin azaltılması ve iklim değişikliğine uyum konusunu içeren proje önerisi, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali
Yardım Aracı Programı (IPA) çerçevesinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında
Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı” konulu Avrupa Birliği Proje çağrısı kapsamında başarılı bulunarak kabul edildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer; projede Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim
üyeleri Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Gönen ve Yrd. Doç. Dr. Ece Ümmü Deveci ile Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Meryem Nur
Aydede Yalçın’ın görev alacağını ve projeye ait çalışmaların 12 ay süreceğini ifade etti.
Kabul edilen proje kapsamında Üniversitemiz tarafından, iklim değişikliği ile mücadele ve iklim değişikliğine uyum
konularında Niğde ilindeki liselerde sürdürülebilir bir eğitim modeli uygulaması ve bilgi kapasitesi artırılması amacıyla
http://n gdem z.com/ kl m-deg s kl g ne-uyum-mucadele-projes -basar l -bulundu/
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FARKINDALIK EĞİTİMİ

Ana Sayfa » Haberler » İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FARKINDALIK EĞİTİMİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FARKINDALIK EĞİTİMİ
Okulumuzda Sürdürülebilir Eğitim Modeli ile Niğde İlindeki Lise Öğrencilerinin İklim Değişikliği Mücadelesi İçin Bilgi Kapasitesi ve
Farkındalığın Artırılması Projesi kapsamında seminer verildi.

Nğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Çağdaş GÖNEN , Doç.Dr. Meryem Nur AYDEDE , Yrd.Doç.Dr. Ece
Ümmü DEVECİ tarafından Sürdürülebilir Eğitim Modeli ile Niğde İlindeki Lise Öğrencilerinin İklim Değişikliği Mücadelesi İçin Bilgi
Kapasitesi ve Farkındalığın Artırılması Projesi sebebiyle okulumuzda bilgilendirme semineri verildi.Öğrencilerimizin zevkle dinlediği bu
seminerde:
Sürdürülebilir iklim Eğitimi
İklim Farkındalığı
İklim Değişikliğine Adaptasyon
İklim Değişikliği ile Mücadele konularında bilgi verilirken öğrencilerimizin her biri birer iklim elçisi olarak seçildi. Bu seminer için bizi
seçen Niğde Ömer Haisdemir Üniversitesi´nin çok kıymetli öğretim üyelerine ve öğrencilerine teşekkür ediyor. Çalışmalarında
başarılar diliyoruz.

https://www.okulhaberler .net/ kl m-deg s kl g -fark ndal k-eg t m -2035916

1/4

13.09.2018

İkl m Değ ş kl ğ İle Mücadelede L se Öğrenc ler m zde B l nçlend

İklim Değişikliği İle Mücadelede Lise Öğrencilerimizde Bilinçlendi

(https://webdosya.csb.gov.tr/db/nigde/haberler/iklim(https://webdosya.csb.gov.tr/db/nigde/haberler/iklim(https://webdosya.csb.gov.tr/db/nigde/hab
degisikligi--8230-20180620110149.jpg)
degisikligi--8230-20180620110151.jpg)
degisikligi--8230-20180620110152.jpg)

(https://webdosya.csb.gov.tr/db/nigde/haberler/iklim(https://webdosya.csb.gov.tr/db/nigde/haberler/iklim(https://webdosya.csb.gov.tr/db/nigde/hab
degisikligi--8230-20180620110154.jpg)
degisikligi--8230-20180620110156.jpg)
degisikligi--8230-20180620110157.jpg)

(https://webdosya.csb.gov.tr/db/nigde/haberler/iklimdegisikligi--8230-20180620110159.jpg)

19 Haziran 2018
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin paydaş olduğu, “Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi” hibe programı
kapsamında yürütülen “Sürdürülebilir Eğitim ile Niğde Lise Öğrencilerinin İklim Değişikliyle Mücadele için Bilgi Kapasitesi ve
Farkındalığının Arttırılması” isimli projenin “Kapanış ve Plaket” törenine İl Müdürlüğümüzü temsilen Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube
Müdürü Yasemin DEMİRÖRS katılmış İklim Değişikliği ile ilgili konuşma yaparak projede başarılı olan öğrencilerimize plaket vermiştir.

http://n gde.csb.gov.tr/ kl m-deg s kl g - le-mucadelede-l se-ogrenc ler m zde-b l nclend -haber-226620
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İkl m Değ ş kl ğ yle Mücadele - N ğde Haberler
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İkl m Değ ş kl ğ yle Mücadele

Yerel Seç m Sonuçları
Lütfen Şehir Seçiniz

N ğde Hava Durumu

14°C ŞİMDİ
PERŞEMBE

NİĞDE (AA) - N ğde'de kl m değ ş kl ğ yle mücadele ve kl m değ ş kl ğ ne uyum konularında
toplumsal farkındalık yaratılması amacıyla çalışmalar ve etk nl kler düzenlenecek.
Türk ye'de İkl m Değ ş kl ğ Alanında Kapas ten n Gel şt r lmes projes kapsamında, kl m
değ ş kl ğ yle mücadele ve kl m değ ş kl ğ ne uyum konularında N ğde’de seç len l selerde
sürdürüleb l r b r eğ t m model uygulanması ve b lg kapas tes n n arttırılması amacıyla nterakt f
eğ t m ve sunumlar yapılacak.
N ğde Ömer Hal sdem r Ün vers tes Öğret m Üyes Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Gönen, konuyla lg l AA
muhab r ne yaptığı açıklamada, Türk ye' de İkl m Değ ş kl ğ Alanında Kapas ten n Gel şt r lmes
başlığı altında b r proje hazırladıklarını söyled .
Gönen, "Bu kapsamda, N ğde'de halkın b lg kapas tes n n arttırılması, farkındalığının artırılması,
kl m konusunda neler yapılab leceğ , nasıl önlemler alınab leceğ ve değ şen kl mde nasıl b rl kte
uyum hal nde yaşanab leceğ konularını çeren b r eğ t m programına başlayacağız. Özell kle
b r nc hedef k tlem z l se k nc sınıf öğrenc ler d r. Seç len bazı l selerde, l se k nc sınıf öğrenc ler
kl m değ ş kl ğ ne uyum sürec ve kl m değ ş kl ğ yle mücadelen n nasıl yapılacağına da r b r
eğ t mden geç r lecekler." d ye konuştu.
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N ğde'de kl m değ ş kl ğ yle mücadele ve kl m değ ş kl ğ ne uyum konularında toplumsal
farkındalık yaratılması amacıyla çalışmalar ve etk nl kler düzenlenecek. Türk ye'de İkl m Değ ş kl ğ
Alanında Kapas ten n Gel şt r lmes projes kapsamında, kl m değ ş kl ğ yle mücadele ve kl m
değ ş kl ğ ne uyum konularında N ğde'de seç len l selerde, sürdürüleb l r b r eğ t m model uygulanması
ve b lg kapas tes n n arttırılması amacıyla nterakt f eğ t m ve sunumlar yapılacak.
N ğde Ömer Hal sdem r Ün vers tes Öğret m Üyes Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Gönen, konuyla
lg l AA muhab r Hamza Tav’a yaptığı açıklamada, Türk ye' de İkl m Değ ş kl ğ Alanında Kapas ten n
Gel şt r lmes başlığı altında b r proje hazırladıklarını söyled . Gönen, "Bu kapsamda, N ğde'de halkın
b lg kapas tes n n arttırılması, farkındalığının artırılması, kl m konusunda neler yapılab leceğ , nasıl
önlemler alınab leceğ ve değ şen kl mde nasıl b rl kte uyum hal nde yaşanab leceğ konularını çeren b r
eğ t m programına başlayacağız. Özell kle b r nc hedef k tlem z l se k nc sınıf öğrenc ler d r. Seç len
bazı l selerde, l se k nc sınıf öğrenc ler kl m değ ş kl ğ ne uyum sürec ve kl m değ ş kl ğ yle
mücadelen n nasıl yapılacağına da r b r eğ t mden geç r lecekler." d ye konuştu.
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İkl m değ ş kl ğ yle mücadele

İkl m değ ş kl ğ yle mücadele
NİĞDE (AA) - Niğde'de iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğine uyum konularında toplumsal farkındalık yaratılması amacıyla çalışm
ve etkinlikler düzenlenecek.Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi...
 Genel

 23 Haziran 2017 Cuma 11:07





NİĞDE (AA) - Niğde'de iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğine uyum konularında toplumsal farkındalık yaratılması amacıy
çalışmalar ve etkinlikler düzenlenecek.
Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi projesi kapsamında, iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğine
uyum konularında Niğde’de seçilen liselerde sürdürülebilir bir eğitim modeli uygulanması ve bilgi kapasitesinin arttırılması amacıyla
interaktif eğitim ve sunumlar yapılacak.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Gönen, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada,
Türkiye' de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi başlığı altında bir proje hazırladıklarını söyledi.
Gönen, "Bu kapsamda, Niğde'de halkın bilgi kapasitesinin arttırılması, farkındalığının artırılması, iklim konusunda neler yapılabileceği,
nasıl önlemler alınabileceği ve değişen iklimde nasıl birlikte uyum halinde yaşanabileceği konularını içeren bir eğitim programına
başlayacağız. Özellikle birinci hedef kitlemiz lise ikinci sınıf öğrencileridir. Seçilen bazı liselerde, lise ikinci sınıf öğrencileri iklim
değişikliğine uyum süreci ve iklim değişikliğiyle mücadelenin nasıl yapılacağına dair bir eğitimden geçirilecekler." diye konuştu.

https://www.haber50.com/genel/ kl m-deg s kl g yle-mucadele-h200141.html
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NİĞDE FEN LİSESİ’NDE İKLİM KONFERANSI - N ğde Fen L ses

NİĞDE FEN LİSESİ’NDE İKLİM KONFERANSI

N ğde Fen L ses le
N ğde Ömer Hal sdem r Ün vers tes arasında yapılan şb rl ğ protokolü kapsamında, Yrd. Doç. Dr. Çağdaş GÖNEN
Koord natörlüğünde, Doç. Dr. Meryem Nur AYDEDE ve Yrd. Doç. Dr. Ece Ümmü DEVECİ tarafından N ğde fen
L ses ’nde N ğde İl ndek L se Öğrenc ler n n İkl m Değ ş kl ğ Mücadeles B lg Kapas tes ve Farkındalığın arttırılması
Projes kapsamında ver len konferans öğrenc ler tarafından lg yle tak p ed ld .
Avrupa B rl ğ ve Türk ye Cumhur yet tarafından f nanse ed len proje kapsamında ülkem z n ve dünyamızın karşı karşıya
bulunduğu küresel ısınma ve kl m değ ş kl ğ n n yol açacağı tehl kelere d kkat çeken Yrd. Doç. Dr. Çağdaş GÖNEN,
gereken tedb rler n alınmaması durumunda gelecekte gıda ve su sıkıntılarının beklend ğ n , hatta bu yüzden k tlesel
ölümler n b le yaşanab leceğ n d le get rd .
Program sonunda Proje ek b ne teşekkür eden Okul Müdürü Mehmet ÖZDEMİR, geleceğ m z lg lend ren kl m
değ ş kl ğ konusunda yaptıkları çalışmalardan ve özell kle de geçler m z b l nçlend rmeye yönel k projeler nden dolayı
N ğde Ömer Hal sdem r Ün vers tes n ve proje ek b n tebr k ett .

http://n gdefenl ses .meb.k12.tr/ cer kler/n gde-fen-l ses 8217nde- kl m-konferans _4985727.html
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N ğde haberler İkl m değ ş kl ğ yle mücadele - 20 Haz ran 2018





NİĞDE

İkl m değ ş kl ğ yle mücadele
13:01

20 Haziran 2018
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KAYNAK
AA

Niğde'de Avrupa Birliği projesi kapsamında, iklim değişikliğine dikkati çekmek için 15
lisenin 10. sınıf öğrencilerine farkındalığı ve bilgi seviyelerini artırmaya yönelik eğitim
verildi.
Proje koordinatörü ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş
Gönen, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Çerçeve
Programı (IPA) bünyesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Türkiye'de İklim Değişikliği
Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı" kapsamında kentteki 15 lisenin 10.
sınıf öğrencilerine eğitim verildiğini belirtti.
http://www.haber7.com/n gde/2652215- kl m-deg s kl g yle-mucadele
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N ğde haberler İkl m değ ş kl ğ yle mücadele - 20 Haz ran 2018

Eğitimlerin, NÖHÜ'nün faydalanıcısı olduğu "Sürdürülebilir Eğitim ile Niğde Lise
Öğrencilerinin İklim Değişikliğiyle Mücadele için Bilgi Kapasitesi ve Farkındalığının
Artırılması" projesi kapsamında gerçekleştirildiğini aktaran Gönen, öğrencilerin ve
ailelilerin günlük alışkanlarının doğa dostu yöntemlerle değiştirilmesi hedeﬂenen proje
ile başarılı öğrencilere plaket verildiğini ifade etti.
Üniversitenin kongre ve kültür merkezinde gerçekleşen törende Dr. Öğr. Üyesi Gönen ve
Dr. Öğr. Üyesi Ece Ümmü Deveci, proje konusu, faaliyetleri, çıktıları ve iklim değişikliği
konusunda kapsamlı bilgi verdi.
Projenin eğitim bilimleri koçu ve danışmanı Doç. Öğr. Üyesi Meryem Nur Aydede de
eğitim verilen liselerdeki farkındalık ve bilgi seviyelerinin gelişmesi hakkında sunum
gerçekleştirdi.
Törende, 15 lisenin müdür ve müdür yardımcılarına da teşekkür belgeleri verildi. Başarılı
öğrencilerin hazırladığı iklim değişikliği konusundaki proje konuları, etkinlik bünyesinde
katılımcılara sunuldu.
Programa, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, NÖHÜ Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, İl
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdulgani Özkan, dereceye giren başarılı öğrenciler,
aileleri ve akademisyenler katıldı.
YORUMLAR

 B r Yorum Yapın


ETİKETLER

Haber7.com Yerel Haberler bölümünde yer alan bütün haberler Anadolu Ajansı, DHA ve İHA kanallarından
sistemimize geldiği gibi ve hiçbir editöryal müdahale yapılmadan yayınlanmaktadır. Bu bölümde yayınlanan bütün
haberlerin hukuki muhatabı haberleri geçen ajanslardır.

http://www.haber7.com/n gde/2652215- kl m-deg s kl g yle-mucadele
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N ğde Ömer Hal sdem r Ün vers tes haber “İkl m Değ ş kl ğ ne Uyum ve Mücadele” Projes Başarılı Bulundu
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“İklim Değişikliğine Uyum ve Mücadele” Projesi
Başarılı Bulundu
 04.10.2017

(https://twitter.com/share)

(http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.nu.edu.tr/haber/iklim-degisikligine-uyumve-mucadele-projesi-basarili-bulundu/356)

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında muhtelif proje çalışmaları
yürütülmekte olup bu kapsamda T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Müdürlüğü’nün faydalanıcı
taraf olduğu “Türkiye’de iklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı”nda
Üniversitemizin proje önerisi başarılı bulunarak kabul edildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iklim değişikliği konusunda toplumu bilinçlendirmeyi amaçlayarak
Ankara’da düzenlediği konferansa, koordinatörlüğünü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Çevre
Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Gönen’in yaptığı İklim değişikliği etkilerinin
azaltılması ve iklim değişikliğine uyum konusunu içeren proje önerisi, Avrupa Birliği Katılım Öncesi
Mali Yardım Aracı Programı (IPA) çerçevesinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Türkiye'de İklim
Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı” konulu Avrupa Birliği Proje çağrısı
kapsamında başarılı bulunarak kabul edildi.
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N ğde Ömer Hal sdem r Ün vers tes haber “İkl m Değ ş kl ğ ne Uyum ve Mücadele” Projes Başarılı Bulundu

Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer; projede Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Çevre
Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Gönen ve Yrd. Doç. Dr. Ece Ümmü Deveci
ile Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Meryem Nur Aydede Yalçın’ın görev alacağını ve projeye ait
çalışmaların 12 ay süreceğini ifade etti.
Kabul edilen proje kapsamında Üniversitemiz tarafından, iklim değişikliği ile mücadele ve iklim
değişikliğine uyum konularında Niğde ilindeki liselerde sürdürülebilir bir eğitim modeli uygulaması ve
bilgi kapasitesi artırılması amacıyla iklim konusunda toplumsal farkındalık yaratılması için çalışmalar
yapılacak.
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Diğer Haberler
Rektör Kar Siyasi Parti İl
Başkanlıklarını Ziyaret Etti
(/haber/rektor-kar-siyasi-parti-il(/haber/rektor-kar-siyasi-parti-il-baskanliklarini-ziyaret-etti/736)

baskanliklarini-ziyaret-etti/736)
12.09.2018

(/haber/ogrencilerimiz-universiteler-dunya-gures-sampiyonasinda-birincilik-elde-etti/735)
Öğrencilerimiz Üniversiteler Dünya Güreş Şampiyonasında Birincilik Elde Etti (/haber/ogrencilerimizuniversiteler-dunya-gures-sampiyonasinda-birincilik-elde-etti/735)
11.09.2018

Türkiye 6. Tohumculuk Kongresi (/haber/turkiye-6tohumculuk-kongresi/734)
10.09.2018

(/haber/turkiye-6-tohumculuk-kongresi/734)

Öğrencilerimiz Üniversiteler Dünya Güreş Şampiyonası’nda (/haber/ogrencilerimiz-universiteler-dunyagures-sampiyonasinda/733)
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