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Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti 

tarafından finanse edilmektedir.



Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve faydalanıcı kurumu Çevre ve Şehircilik

Bakanlığı olan ‘Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe

Programı’ kapsamında hazırlanan 38 hibe projesinden biri olan ‘Trabzon İklim Değişikliği

ile Mücadele Ediyor’ projesi Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmüştür.

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti 

tarafından finanse edilmektedir.

Proje Bilgileri

Proje kapsamında; eğitimler, konferans ve seminerler yoluyla farkındalık yaratmanın

dışında, gücünü güneş panelleri ve entegre pil vasıtasıyla üretebilen, 5 pilot alanda ‘Akıllı

ve Çevre Dostu Otobüs Durakları’ kurulmuştur.

Trabzon İklim Değişikliği ile Mücadele Ediyor projesi ile Trabzon’da iklim değişikliğine

neden olan tarım, ulaşım ve enerji sektörlerinde kamu bilincinin artırılması ve

kamuoyunun bilinçlendirilmesi için eğitimler, seminerler ve de halkın da katılım sağladığı

bir konferans düzenlenmiştir.



Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti 

tarafından finanse edilmektedir.

Projenin Genel Hedefi:

Kamu bilincinin artırılmasına ve iklim hareketi ile ilgili gerekli ortak çabalarda

paydaşların kapasitesini artırmasına katkı sağlamaktır.

Projenin Özel Hedefi:

Trabzon'da iklim değişikliğine neden olan tarım, ulaşım ve enerji sektörlerinde

sera gazı emisyonlarının azaltılması konusunda kamu kurum ve kuruluşlarını

teşvik etmek, kamuoyunu bilinçlendirmek ve Trabzon'da pilot projeler

uygulayarak doğrudan sera gazı emisyonunun azaltılmasına katkıda bulunmaktır.

Projenin Bütçesi

214.652,70 EURO

Proje Süresi

24 ay

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi

15/09/2017 – 15/09/2019



Hedef Sektörler

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti 

tarafından finanse edilmektedir.

Tarım

Ulaşım

Enerji



EĞİTİMLER

TARIM
 Proje kapsamında toplamda 600 çiftçi ve üretici birliklerine iyi tarım uygulamaları, doğru gübre

kullanımı, N2O emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliği ile tarım arasındaki geçiş konuları

hakkında eğitim verilmesi planlanmıştır.

 Eğitimler sonunda, 260 kadın ve 500 erkek olmak üzere toplamda 760 kişiye eğitim verilmiştir.

 Eğitimler Trabzon’un 18 ilçesinde gerçekleştirilmiş olup toplamda 480 saat eğitim verilmiştir.



TARIM DANIŞMANLARI

 İklim değişikliğine uyum ve iklim değişikliğini azaltma konusunda üretici 

örgütlerinden ve tarım derneklerinden 20 tarım danışmanına eğitimler verilmesi 

planlanmıştır.

 Eğitimler sonunda 27 tarım danışmanına eğitim verilmiştir. 

 Toplamda 160 saat eğitim verilmiştir.



ULAŞIM

 Proje kapsamında Trabzon’da devlet kurum ve kuruşlarında çalışan 500 şoför ve operatöre

sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlayacak eğitimlerden; yakıt tasarrufu, trafikte

çevre dostu uygulamalar, egzoz emisyonları konularında eğitimler verilmesi planlanmıştır.

 Eğitimler sonunda 514 şoför ve operatöre eğitim verilmiştir.

 Eğitimler Trabzon’un 18 ilçesinde gerçekleştirilmiş olup toplamda 400 saat eğitim verilmiştir.



SEMİNER

İklim değişikliği ve azaltma yöntemleri konusunda farkındalık yaratma amacıyla kamu 

kurumlarına yönelik toplamda 6 seminer düzenlenmiştir.

ERLER
1. Seminer: Trabzon Büyükşehir Belediyesi Personellerine,

2. Seminer: Trabzon Valiliği personellerine,

3. Seminer: Trabzon Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü personellerine,

4. Seminer: Trabzon Emniyet Müdürlüğü ve Trabzon Jandarma Komutanlığı personellerine 

düzenlenmiştir.

5. Seminer: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personeline düzenlenmiştir.

6. Seminer: Ortahisar Belediyesi ve İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü personellerine 

düzenlenmiştir.

Ayrıca; Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik Konseyine ve KTÜ Teknoloji Transfer 

Merkezinde bir seminer düzenlenmiştir.





KONFERANS

Proje kapsamında 25 Temmuz 2019 tarihinde 200 kişinin katılımıyla Hamamizade
İhsan Bey Kültür Merkezinde bir konferans düzenlenmiştir.

Konferansa Konuşmacı olarak;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Uyum Dairesinden Uzman Mehmet AKDOĞAN

Tarım İl Orman Müdürlüğünden Atilla Durmuş

İklim Değişikliği ile Mücadele konulu bilgilendirme sunumu yapmıştır.



İklim değişikliği ile Mücadele konusunda halkın bilinçlendirilmesini amaçlayan

tanıtım filmi hazırlanmıştır. Bu film Akıllı ve Çevre Dostu Otobüs Duraklarında

oynatılarak Trabzon Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma hizmetini kullanan yerel

halk iklim değişikliği ve küresel ısınma hakkında bilgilendirilmiştir.

İklim değişikliği konusunda halkın bilinçlendirilmesini amaçlayan bu film Akıllı

ve Çevre Dostu Otobüs Duraklarının yanı sıra resmî kurumların bilgilendirme

ekranlarında, verilen seminer faaliyetlerinde, konferans faaliyetinde ve

projenin web sitesinde oynatılmıştır.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE FİLMİ



Trabzon İklim Değişikliği ile Mücadele Ediyor projesi

görünürlük faaliyetleri kapsamında;

 4 yerel gazete

 2 yerel TV Kanalı

 2 yerel web sitesinde proje afişi ve proje basın duyurusu

yayımlanmıştır.

 1000 adet kitapçık,

 500 adet broşür,

 100 adet afiş

kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılmıştır. 

Ayrıca proje hakkında bilgilerin, proje modüllerinin ve iklim

değişikliği ile ilgili bilgilerin yayımlandığı 1 web sitesi

(http://trabzoniklimdegisikligi.com/) kurulmuştur.
Afiş

http://trabzoniklimdegisikligi.com/


Emisyonun azaltılmasını sağlamak ve kamuoyun bilincinin arttırılması 

amacıyla, 5 pilot lokasyonda Akıllı ve Çevre Dostu Otobüs Durakları 

kurulmuştur. 

Bu 5 lokasyon aşağıdaki gibidir:

1- KTÜ C kapısı,

2- Ayasofya kavşağı

3- Pelitli Mah,

4- Söğütlü Trabzon Üniversitesi mevkii

5- Kaşüstü Hastanesi

Akıllı ve Çevre Dostu Otobüs Duraklarıyla özellikle toplu taşıma araçları 

kullanan insanlar için, iklim değişikliği konusunda dikkat çekilmesi 

amaçlamıştır. 

ENERJİ







 Güneş panellerinden gerekli enerjiyi elde eden akıllı ve çevre dostu otobüs duraklarında klima, 

kablosuz internet hizmeti, USB Şarj Üniteleri ve güvenlik kameraları bulunmaktadır.  

 Duraklardaki ekranlarda oynatılan iklim değişikliği tanıtım filmi vasıtasıyla daha çok insan 

bilinçlendirilmiştir. 

 Böylece Trabzon’da yaşayan halkımız somut örnekler vasıtasıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının 

yararı hakkında bilgi sahibi olmaya başlamıştır.

Klima, Güvenlik Kamerası ve Ekran Güneş Paneli



Dokunmatik açılan ve kapanan kapı USB Şarj Ünitesi Uyarı Levhaları



Proje paydaşları, Trabzon Valiliği, Trabzon İl Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü, KTÜ Teknoloji Transfer 

Merkezi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile projenin ayrıntılarını konuşmak, amaçlarından bahsetmek, 

paydaşların projedeki görev ve sorumluluklarını bildirmek ve proje uygulama sürecinde proje 

gidişatından bilgilendirme yapmak üzere belirli aralıklarla 5 adet paydaş toplantısı

gerçekleştirilmiştir.

PAYDAŞ TOPLANTILARI



AÇILIŞ VE KAPANIŞ TOPLANTILARI



PROJEYE DESTEK VEREN KURUMLAR

 Trabzon Valiliği

 Trabzon Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü

 Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürlüğü

 DSİ 22. Bölge Müdürlüğü

 Trabzon Emniyet Müdürlüğü

 Trabzon Jandarma Komutanlığı

 Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası

 Karadeniz Teknik Üniversitesi

 Trabzon Ortahisar Belediyesi

 Ziraat Mühendisleri Odası

 Orman Mühendisleri Odası

 İlçe Belediyeleri 

 İlçe Ziraat Odaları



SONUÇLAR VE ETKİLERİ

Bu faaliyetlere katılım sağlayan bireylerin bilgi sahibi olması ve farkındalık kazanması sonucunda bireylerin

standart yaşam stillerinin daha çevreci ve iklim değişikliğini önleyici davranış stillerine dönüştürmeleri ve

buna bağlı olarak uzun vadede iklim değişikliğinin birçok olumsuz etkisinin yanında sağlık üzerindeki olumsuz

etkilerinin de azaltılması sağlanmıştır.

Trabzon İklim Değişikliği ile Mücadele Ediyor projesi ile 5 pilot alanda kurulan güneş enerji sistemi ve entegre

pil ile güç üretebilen Akıllı ve Çevre Dostu Otobüs Durakları uzun vadede diğer lokasyonlardaki durakların

akıllı duraklara dönüştürülmesi için örnek teşkil edecektir.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi verilerine göre bu duraklarda yer alan güneş enerjisi sistemi ile 1 yılda yaklaşık

7,884 kWh yenilenebilir enerji üretilmiştir. Üretilen yenilenebilir enerji, fosil kaynaklar kullanılarak ve doğaya

zarar veren yöntemlerle üretilen kirli enerji kullanımının azalmasına, farklı projelere örnek teşkil ederek

uzun vadede kirli enerji kullanımının ortadan kalkmasına ve bunlara bağlı olarak çevrenin ve insan sağlığının

korunmasına katkı sağlamaktadır. Ayrıca sera gazı emisyonu salınımına sebep olan kirli enerji kullanımının

önüne geçen bu yenilebilir enerji kaynağının yıllık mali değeri yaklaşık 7095,6 TL’dir.



TEŞEKKÜRLER…                            

www.trabzoniklimdegisikligi.com

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti 

tarafından finanse edilmektedir.


