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Değerli Okuyucular,
Tarımsal
Danışmanlık
Hizmetleri
Bülteni’nin
1. sayısına hoş geldiniz demekten mutluluk
duyuyoruz. Bu bülten üç ayda bir yayınlanacaktır
ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Kıbrıs
Türk
toplumunda
“Tarımsal
Danışmanlık
Hizmetlerinin Uygulanması için Teknik Destek Projesi”
(FAS Projesi) tarafından hazırlanmaktadır. Bu bülten
aracılığıyla sizinle, uygulama için esin kaynağı
olacağını umduğumuz, tarım ve gıda endüstrisi
ile ilgili yerel ve uluslararası girişimler hakkındaki
haberleri ve bilgileri paylaşmayı amaçlamaktayız.
Bu ilk sayıda, projemiz hakkında ve sunulan
hizmetlerden nasıl yararlanılacağı, yerel çiftçilerin,
danışmanların ve alandaki uzmanların deneyimleri
hakkında bilgi paylaşıyoruz.
Bu bülten, yalnızca size en yeni bilgiyi sunmayı değil,
aynı zamanda yerel tarım ve kırsal topluluklarda

faal olan çeşitli paydaşlar arasında bir ağ oluşturma
kültürünü de desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu
nedenle, lütfen bize sorularınızı iletmekten veya
deneyimlerinizi ve bilgilerinizi bizimle paylaşmaktan
çekinmeyin; böylece karşılığında hizmetlerimiz
ile size destek olabilir, yararlı ve yenilikçi bilgilerin
yayılmasına
yardımcı
olabilir
ve
kırsal
topluluklarımızı destekleyebiliriz. Katkınız ve geri
bildirimleriniz başarımız için vazgeçilmezdir.
Projemizin benimsemiş olduğu önemli bir vizyonu
paylaşarak
sözlerimizi
noktalamak
istiyoruz,
“Farkındalık başarı için kilit bir unsurdur. Eğer varsa,
öğretin, eğer yoksa onu arayın.”
En iyi dileklerimizle,
FAS Proje Ekibi

Şht. Mehmet Vural Ahmet Sokak No 11 Yenişehir Lefkoşa
0392 228 3735 Dahili 126
info@tcc-farm-advisory.eu

www.tcc-farm-advisory.eu

“Tarımsal Danışmanlık Hizmetlerinin Uygulanmasına Yönelik Teknik Destek” Projesi Avrupa Birliği tarafından finanse
edilmekte ve NIRAS I C Sp.z.o.o. liderliğindeki Konsorsiyum tarafından uygulanmaktadır. Bu yayının içeriği yazarların
sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.
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Tarım Danışmanının Günlüğüne Bir Bakış

AVRUPA BIRLIĞI TARAFINDAN FINANSE EDILEN TARIMSAL
DANIŞMANLIK HIZMETLERININ UYGULANMASINA YÖNELIK
TEKNIK DESTEK PROJESI
Donald Aquilina, FAS Projesi Takım Lideri
2 Ocak 2019 tarihinde Avrupa Birliği tarafından
finanse edilen ve Kıbrıs Türk toplumuna yönelik
Tarımsal
Danışmanlık
Hizmetlerinin
(FAS)
uygulanmasını içeren, yeni bir Teknik Destek
projesi başlamıştır. Proje, 30 aylık bir süreye ve
1.1
Milyon
Euro
tutarında
bir
bütçeye
sahiptir.
Polonya’dan NIRAS I C Sp.z.o.o
liderliğinde,
İtalya’dan
Tarımsal
Araştırma
ve Ekonomik Analiz Konseyi (CREA) ve
Bulgaristan’dan Ulusal Tarımsal Danışmanlık
Hizmetleri (NAAS) tarafından yürütülen bir
Konsorsiyum tarafından uygulanmaktadır.
Projenin temel amacı, Aralık 2018’de sona eren
ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen başka
bir teknik destek projesinin desteği ile geliştirilmiş
olan Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri Stratejisi’nin
uygulanmasında Kıbrıs Türk toplumuna yardımcı
olmaktır. Bu strateji, Şubat 2017’de onaylanmıştır.
Projenin üç ana amacı, “Kapasite Artırma Faaliyetleri”,
“Yerel Çiftçilere ve Yetiştiricilere Danışmanlık
Hizmeti Sağlanması” ve “Kırsal Büyümede Özel
Sektörün Kalkınması için Avrupa Birliği Finansmanlı
Hibe Programlarının Hazırlanmasına Katkıda
Bulunma” başlıklarını içermektedir.
3 ana proje görevinin veya amacının her biri altında
bir
takım
faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi
planlanmaktadır.
Bunlardan
biri,
Tarımsal
ve Kırsal Kalkınma Danışmanlık
Sistemi
Yönlendirme Kurulu ve Merkezi tarafından
kabul edilmiş olan kapasite ve sistemlerin
geliştirilmesine destek sağlamaktır. Bu iki yapı, FAS
stratejisinin uygulanmasını planlamak, yönetmek,
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izlemek ve koordine etmek için oluşturulmuştur.
Ayrıca, projeye danışmanlık hizmetlerinin sağlanması
görevi de verilmiştir. Danışmanlık hizmetleri, proje
tarafından görevlendirilen, eğitimli özel yerel Tarım
Danışmanları tarafından organize edilmekte ve
sunulmaktadır. Danışmanlık hizmetleri, Kasım
2018’de ilan edilen ‘Tarıma Dayalı Yatırımların
Desteklenmesi’ başlıklı Avrupa Birliği tarafından
finanse edilen Hibe Programı başvuru sahiplerine
destek verilmesini kapsamıştır. Avrupa Birliği asgari
standartları, çiftlik yönetimi ve işletme planlaması gibi
önemli konulardaki yerel bilgi tabanını güçlendirmek
için yerel tarım danışmanlarına daha ileri eğitimler
de verilmektedir. Önemli faaliyetlerden birisi de,
mesleki eğitim ve yaşam boyu öğrenme için
Avrupa Birliği standartlarına göre yapılandırılmış
tarımsal
eğitim
ve
öğretim
programlarının
tasarlanması ve geliştirilmesidir.
Proje faaliyetleri, sunulan hizmetlerin izlenmesi
ve değerlendirilmesinin yanı sıra FAS’ın yararlarını
daha fazla anlatabilmek için bilinçlendirme
kampanyalarını da kapsamaktadır. Son olarak,
proje, kırsal büyüme ile ilgili iki hibe programını
tasarlama ve geliştirme konusunda da Avrupa
Komisyonu’na destek sağlamayı planlamaktadır.
Proje, ilgili Kıbrıs Türk toplumu paydaşlarının tüm proje
süresi boyunca katılımını sağlamak için özel dikkat
gösterecektir. Bu, daha fazla katılımı ve Danışmanlık
Sisteminin sahiplenilmesini teşvik edecek ve
proje çıktılarının uzun vadeli sürdürülebilirliğini
sağlayacaktır.

KIBRIS TÜRK TOPLUMUNDA TARIMSAL DANIŞMANLIK
HIZMETLERININ YÖNETIMI VE KOORDINE EDILMESI
Deniz Solyalı, Tarımsal ve Kırsal Danışmanlık Hizmetleri Merkezi Koordinatörü

FAS projesinin ilk aşaması, 2016 yılında
Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik yardım
programı
kapsamında
başlamıştır.
Projenin
amacı, Kıbrıs Türk toplumu için sürdürülebilir
bir tarımsal danışmanlık hizmeti oluşturmak ve
danışmanlık hizmetleriyle ilgili paydaşlar arasında
beceri ve kapasite gelişimini sağlamaktır.
Proje kapsamında, Kıbrıs Türk toplumundaki ilgili
kurumlarla yakın istişare içinde bir “Tarım ve Kırsal
Kalkınma Danışmanlık Sistemi Stratejisi (20172021)” hazırlanmıştır. Stratejide öngörülen sistemi
ve hizmetleri etkin bir şekilde uygulamak için 2017
yılında bir “Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Danışmanlık
Hizmetleri Yönlendirme Kurulu” ve “Tarımsal ve Kırsal
Kalkınma Danışmanlık Merkezi” kurulmuştur.
Yönlendirme Kurulu, her biri Kıbrıs Türk toplumundaki
kuruluşlarda çeşitli düzeylerde kurumlar tarafından
atanan ve tarım ve kırsal kalkınma ile ilgili özel bir rol, ilgi
ve faaliyet sektörünü temsil eden 18 üyeden
oluşmaktadır.

Yönlendirme Kurulunun temel görev ve sorumlulukları,
Stratejinin uygulanması ile bağlantılı faaliyetlerin
planlanması ve üstlenilmesi dâhil olmak üzere
danışmanlık sisteminin stratejik yönetimi, tedarik
edilmiş olan Tarımsal Danışmanlık Hizmetlerinin
etkinliği de dâhil, sistemin ilerlemesinin ve
performansının yakından izlenmesi ve iletişim,
kapasite
geliştirme,
danışmanlık
ve
eğitim
hizmetlerinin sunulması gibi faaliyetlerin etkin
şekilde yürütülmesini sağlamak için kaynak
gereksinimlerini belirlemektir.
Tarımsal ve Kırsal Danışmanlık Hizmetleri Merkezi
çalışanları, Yönlendirme Kuruluna sekreterlik görevi
yapmaktadır ve Yönlendirme Kurulu tarafından
geliştirilen iş programlarını desteklemek ve
uygulamaktan
ve
ilgili
paydaşlar
arasında
koordinasyon faaliyetlerini yürütmekten sorumludur.
Çeşitli Kıbrıslı Türk paydaşların işbirliği ve FAS proje
uzmanlarının teknik desteğiyle, ilk kez bir Tarım ve
Kırsal Kalkınma Danışmanlık Sistemi kurulmuş ve
yerel Kıbrıslı Türk çiftçilerin ve kırsal toplulukların
yararına
sürekli
olarak
ortak
faaliyetler
yürütülmektedir.

Tarım ve Kırsal Kalkınma
Danışmanlık Sistemi
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YÜZLERCE KIŞI, AVRUPA BIRLIĞI TARAFINDAN FINANSE EDILEN
TARIMA DAYALI YATIRIMLAR IÇIN TEKLIF ÇAĞRISINA BAŞVURMAK
IÇIN TARIMSAL DANIŞMANLIK HIZMETLERINDEN YARARLANDI
Donald Aquilina, FAS Projesi Takım Lideri
Avrupa Komisyonu, Kasım 2018’de tarımsal
işletmelere yapılan yatırımlar için 5 milyon Euro
tutarında bir Hibe Programı başlattı. Bu, Kıbrıslı
Türk çiftçi topluluğunun uzun süredir beklediği
ve yoğun bir ilgiyle karşıladığı bir çağrı oldu.
Geçmişteki benzer çağrılarda, karmaşık prosedürler,
dokümantasyon, İngilizce dilinin kullanımı ve
özellikle danışmanlar tarafından talep edilen çok
yüksek ücretler nedeniyle başvuru sahipleri gerekli
başvuruları hazırlamada zorluklar yaşamışlardır.
Bu sorunların üstesinden gelmek ve başvuru
sahiplerine daha geniş çapta fırsatların yanı sıra daha
adil kaynak dağıtımı sağlamak için, Avrupa Birliği
tarafından finanse edilen Tarımsal Danışmanlık
Hizmetlerinin
Uygulanmasına
Yönelik
Teknik
Destek Projesi aracılığıyla ücretsiz danışmanlık
hizmetleri sağlanmıştır.
Projenin koordinasyonu altında, eğitimli yerel
uzmanların desteğiyle, Kıbrıs Türk toplumuna, 700’den
fazla danışmanlık sunulmuş ve 238 Kavram Belgesi
tamamlanmış ve teslim edilmiştir. Tüm bu çalışmalar,
son teslim tarihinin 24 Aralık 2018 olması sebebiyle,
6 hafta gibi çok kısa bir süre içinde
gerçekleştirilmiştir.
İlk FAS projesi Aralık 2018’de sona ermiş ve 2 Ocak
2019’da FAS uygulaması için yeni bir Avrupa Birliği
finansmanlı Teknik Destek Projesi başlamıştır.

4

TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ E-BÜLTENİ

1. Sayı Aralık 2019

Yeni projenin ana görevlerinden biri, bu çağrı için
başvuranlara destek vermeye devam etmek
olmuştur.
17 Haziran 2019’da Kavram Belgesi değerlendirme
sonuçları açıklanmış ve proje, ön elemeyi geçen
adaylar için hemen hizmet vermeye başlamıştır.
Hangi hizmetlerin nasıl, ne zaman sunulacağı
ve bunlardan faydalanmak için ne yapılması
gerektiği konusunda bilgi verilmiştir.
Ön elemeyi geçen başvuru sahiplerinin çoğunluğu
bu desteği almak için başvurmuşlardır. Projenin
koordinasyonu altında, 39 yerel danışman eğitilerek
görevlendirilmiştir. Her başvuru sahibine iki
danışmandan oluşan bir takım atanmış ve bu
takımlar 100 başvurunun hazırlanmasında destek
sağlamıştır.
Bu çağrının son teslim tarihi ise 16 Eylül 2019
olarak belirlenmişti.
Projeleri finansman için seçilecek adaylara daha ileri
destek sağlanması da planlanmaktadır. Bu durumda
hizmetler,
diğer
hizmetlerle
birlikte
ihale
dosyası hazırlıkları ve raporlama yükümlülüklerinin
yerine getirilmesini kapsayacak şekilde proje
uygulamasına yardımcı olmayı amaçlayacaktır.

GELENEKSELDEN YENILIKÇI,
SÜRDÜRÜLEBILIR BIR AILE
ÇIFTLIĞI İŞLETMESI MODELINE

Yatırımlarınız için herhangi bir fon desteği
aldınız mı?

“Yoran Çiftliği”nin Hikâyesi
Fırat Yoran ile bir söyleşi
Yoran Çiftliği, yönetimin babalarının başlattığı işi
yürekten kucaklayan ailenin çocuklarına geçtiğine
tanıklık etmiş bir aile işletmesidir. Ailenin genç
bir üyesi olan Fırat Yoran ile sohbet ettik. Burada
bizimle işletmesinin hikâyesini, her şeyin nasıl
başladığını ve son on yılda kendi sermayesini
ve hibeleri kullanarak nasıl geliştiğini paylaştı.

Her şey nasıl başladı…
Babam ilk olarak 80’li yıllarda işe başladı ve o zaman
annemiz ona yardım ediyordu. Küçük bir tarlaya
kuyu kazıldı ve mevsim sebzeleri yetiştirildi. O andan
itibaren bütün aile çiftçilikle uğraşmaya başladı, babam
Mehmet, annem Suna, erkek kardeşim Murat, kız
kardeşim Özge ve kendim. Yıllar boyunca işimiz
büyüdü ve günümüzde, hasat mevsimi sırasında
istihdam ettiğimiz ek mevsimlik işçilerle birlikte düzenli
olarak çalışan 15 çalışanımız var. 2007 yılında
önemli bir adım attık, kurumsal yapımızı ve “Akdeniz
Gıda ve Tarım Ürünleri” adıyla şirketimizi kurduk.
Annem artık emekli bir ev hanımı ve tecrübesi
ve şefkatiyle bizi destekliyor. Erkek kardeşim ziraat
mühendisi, ben coğrafya okudum ve kız kardeşim
ise psikolojik danışman, ancak hepimiz hala
işimizin yönetimiyle son derece ilgiliyiz.

Aile işletmenizde iş yükü ne şekilde dağılıyor?
Tüm işleri birbirimize yardım ederek yapıyoruz.
Kardeşim mandıra ile ilgileniyor. Babam ekilen
tarlalarla ilgileniyor, kardeşim ve ben de işletmenin
iş tarafını takip ediyoruz. Herkesin kendi evi, ailesi
ve hayatı var ama biz bir ekip olarak çalışıyoruz.

Tarım arazinizin büyüklüğü nedir?
Seralarımız dâhil 180 dönüm arazimiz var. Bu
topraklara çeşitli yatırımlar yaptık. Ayrıca kiraladığımız
200 dönüm arazimiz var. Esas olarak sulu tarım
ve daha az olmak üzere suya erişimin mümkün
olmadığı yerlerde kuru tarım yapıyoruz.

Ne çeşit ürünler üretiyorsunuz?
Her türlü sebzeyi üretiyoruz. Bu yıl 15 dönüm patlıcan,
5 dönüm biber, 100 dönüm domates, 30 dönüm
soğan ve 100-150 dönüm patates ektik. Mevsime
bağlı olarak farklı açık tarla veya sera sebzeleri
yetiştiriyoruz. 30 dönüm seramız var. 26 dönüm
portakal ektik ve aynı zamanda bir mandıramız var.
Küçükbaş ile başladık ve yakın zamanda büyükbaş
da ekledik ve daha da büyümeyi planlıyoruz.

Ürünlerinizi nasıl ve nerede pazarlıyorsunuz?
En az 20 yıldır yerel tedarik ihalelerine katılıyoruz.
Şimdi pazarımızı büyüttük ve ürünlerimizi büyük
zincir marketlere satmaya başladık. Şu anda
iki büyük markete tedarik ediyoruz ve talep
gün geçtikçe artıyor. Ayrıca bazı ürünleri, yeşil
hat düzenlemelerine uygun olarak satıyoruz.

AB hibeleri ile ilk olarak 2008’de tanıştık, başvurduk
ve başarılı olduk. Bu hibe ile soğuk hava deposuna
ve paketleme makinelerine yatırım yaptık. Patates
ve soğan, elle sınıflandırılır ve paketlenirdi. Çok
emek, zaman ve para gerektiriyordu. Ürünleri
depolayamadığımız için ya çok ucuza satıyorduk
ya da tarlada çürümeye bırakıyorduk. Artık
ürünlerimizi soğuk depoda tutuyor ve pazarın
taleplerine göre satıyoruz. Daha sonra 2014 yılında
ikinci bir AB hibesine başvurduk ve yine başarılı olduk.
Bu hibe yardımı ile güneş panelleri, gıda kalite
sertifikaları ve muhasebe sistemine yatırım yapıldı.
İşletmenin tüm enerji ihtiyacı, özellikle sulama
sistemi ve soğuk hava deposu olmak üzere güneş
enerjisi ile karşılanmaktadır. Geçmişte şebeke
elektriği kullanıyorduk ve maliyetlerimiz çok yüksek
oluyordu.
Şimdiye kadar yaptığımız en mantıklı yatırımdı…
Hibe yardımı ile işimiz entegre bir tesise dönüştü ve
işlerimizi sürdürmemizi ve daha pek çok iş imkanı
yaratmamızı sağladı... Avrupa Komisyonu temsilcileri
tüm süreç boyunca bize destek vermekten hiç
çekinmedi. Sorunlarımızı hem yüz yüze hem de
telefonla çözdüler ...

Bölgedeki diğer çiftçiler projelerinizle
ilgilendiler mi, nasıl tepki verdiler?
Birçoğu merak etti ve ne yaptığımızı ve nasıl
yaptığımızı sormaya geldi. Bu bölgedeki çoğu çiftçi
hala geleneksel enerji kaynaklarını kullanıyor ki bu
da onların sürdürülebilirliklerini etkiliyor. Öte yandan,
bölgede yaptığımızın faydalarını gören ve güneş
enerjisi sistemleri kurmaya karar veren birçok
çiftçi oldu.
TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ E-BÜLTENİ
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KIBRIS TÜRK TOPLUMUNDAKI TARIMSAL
ARAŞTIRMA TOPLUMUNDAN HABERLER
Cem Karaca, Müdür, Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Kıbrıs Türk toplumunda,
1988 yılında kurulmuştur. Kuruluş amacı tarımla
ilgili
bilimsel
ve
uygulamalı
araştırmalar
gerçekleştirmek ve sonuçları daha geniş uygulama
için çiftçilerle paylaşmaktır. Bu amaç hala geçerli
olmakla birlikte, bu bağlamda misyonumuz:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Araştırma projelerini hazırlamak, yönetmek ve
izlemek;
Politika, plan ve programların geliştirilmesini
desteklemek için çalışmalar yürütmek;
Tamamlanmış araştırma projeleriyle ilgili bilimsel
teknik raporları hazırlamak, değerlendirmek ve
yayımlamak;
Seminer, konferans ve benzeri eğitim faaliyetlerini
düzenlenmek;
Yerel genetik stokları tesis etmek;
Bitkisel ve hayvansal gen kaynaklarını korumak,
geliştirmek ve kayıtlarını tutmak;
Yeni bitki çeşitlerinin uygunluğunu belirlemek için
araştırma ve adaptasyon çalışmalarını yürütmek;
Yerel üretim metotlarının uygunluğunu belirlemek;
Sonuçların çiftçilerle etkin şekilde paylaşılmasını
sağlamak.

Tarımsal Araştırma Enstitüsü, yeni Biyoteknoloji
Laboratuvarı ile birlikte, Lefkoşa Tarımsal Araştırma
Enstitüsü, Kontea/Türkmenköy Araştırma İstasyonu ve
Morphou/Güzelyurt Araştırma İstasyonu olmak üzere
üç bölgede faaliyet göstermektedir. Bugüne kadar
çoğunluğu araştırma ve adaptasyon projeleri olmak
üzere
60’ın
üzerinde
projeyi
tamamlamış
bulunmaktayız.
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Fiğ ve Arpa Üzerine Denemelerimiz
Şu anda arpa ve fiğ için çeşit geliştirme projeleri
yürütmekteyiz. Arpa çeşidi geliştirme projesi halen
devam etmekte ve fiğ çeşidi geliştirme projemiz
tamamlanmış ve “Morphou/Güzelyurt” ve “Değirmenci”
adlı iki yerel çeşit tescil edilmiştir. Fiğ için çeşit
geliştirme projesi Kasım 2010’da başlamış ve sekiz
yıl sürmüştür. Projenin amacı, daha verimli ve çevresel
strese karşı dirençli fiğ çeşitlerinin geliştirilmesi
ve bu çeşitleri yerel üreticilere tanıtmaktır.
Kıbrıs’ın kuzey kesiminde, tahıl üretimi yaklaşık
750.000 dönüm arazide yapılmaktadır. Bunun
630.000 dönümde Arpa üretimi yapılmaktadır ve
aynı mahsulün üst üste ekilmesi yaygın olarak
uygulanmaktadır. Bu yoğun tek tip ekimin sonucunda
arpanın verimi ve kalitesi büyük ölçüde düşmüş,
yabani ot ve hastalık- zararlı sorunları artmıştır.
Bu nedenle şu ana kadar çalışmalarımızda
ortaya çıktığı üzere yüksek ekonomik avantaj sağlaması
amacıyla, Fiğ-Arpa rotasyon sisteminin uygulamaya
konması gerekmektedir. Fiğin toprağa sağladığı
azot bağlanması sayesinde arpa ve buğdayın verimi
ve kalitesi artmıştır. Fiğ tarımı 70,000 dönümlük bir
alanda geleneksel olarak gerçekleştirilmektedir ve
çiftçiler bu ürün konusunda tecrübelidirler. Kullanılan
türler dört farklı bölgeden elde edilen örnekleri
içermektedir (Morphou/Güzelyurt, Myrtou/Çamlıbel,
Kormakitis/Kormacit/Koruçam, Lysi/Akdoğan). Islah
edilen çeşitler hem yüksek tohum verimi hem de
yüksek yeşil ot verimi sağlamışlardır. Denemeler
hem
Kıbrıs’ın
kuzey
kesiminde
hem
de
Menemen-İzmir’de yürütülmüş ve bu çeşitlerin
tescili Türkiye’de tamamlanmıştır.

ORGANIK TARIM: DAHA ÇEVRE
DOSTU TARIM İÇIN YENI BIR
KAYNAK
Luigi Guarrera, CIHEAM - Bari Akdeniz Ziraat
Enstitüsü İtalya Tarım, Gıda ve Ormancılık
Politikaları ve Turizm Bakanlığı, Roma
Avrupa’daki organik tarım, 90’lı yılların ortasından bu
yana, daha dikkatli tüketicilerin, çevrenin korunması
ve pestisit kalıntıları içermeyen daha sağlıklı gıdalar
konusunda artan talepleri doğrultusunda istikrarlı
bir şekilde gelişmektedir. Bu eğilimin ardından,
son yirmi beş yıl içinde Avrupa mevzuatı iki kez
güncellenmiştir ve sürekli olarak güncellenen
çok ayrıntılı bir düzenleme paketi üretilmiştir.
Son yıllarda, Avrupa’nın her yerinde konvansiyonel
tarım sektörü artan ekonomik zorluklar nedeniyle
yaygın krizlere maruz kalırken, organik tarım sektörü
herhangi bir zarar görmemiş ve aksine, sürekli
olarak büyüyen sonuçlar sergilemiştir. Bugün organik
tarım, ekonomik olarak küçük ve orta ölçekli
çiftliklere gelecek vaat edebilecek en aktüel
girişimcilik örneğini temsil etmektedir.
Geleneksel tarımla karşılaştırıldığında organik tarımın
faydaları çok çeşitlidir. En önemlileri şu şekilde
aktarabiliriz: Ekosistemler için, tarımsal ekosistem
dâhil olmak üzere, bu kadar önemli bir rol oynayan
biyolojik çeşitliliği güçlendirirken toprağın kalitesini
sağlar; hem tatlı su hem de deniz ortamlarını
şiddetli şekilde etkileyen azot akıntısından
kaynaklanan kirliliği, konvansiyonel tarımda kullanılan
sentetik gübrelerin verdiği kirliliği azaltır; günümüzde
hem çevrede, hem de suda hem de gıda ürünlerinde
yaygın olarak bulunan konvansiyonel tarımda tipik
olarak kullanılan ağır pestisit ve herbisit kullanımını
önler, böylelikle çiftçileri ve tüketicileri etkiler; ayrıca,
organik tarım belirli bir miktardaki verim için

ORGANIC
FARMING

GOOD FOR NATURE,
GOOD FOR YOU.

konvansiyonel tarımdan daha az enerji kullanır, iklim
dostudur ve toprakta daha fazla karbon depolar,
böylece
karbondioksit
salınımını
düşürür.
Organik tarım, Kıbrıslı Türk çiftçiler için de gerçek
bir fırsat olabilir. Gelecekte ihracat olanaklarını
açabilecek olan tüketici talebi, Kıbrıs gibi diğer
yerlerde de artmaktadır. Son yıllarda, Avrupa
Komisyonu, Teknik Destek ve Bilgi Değişimi
aracı (TAIEX) aracılığıyla, Kıbrıs Türk toplumuna
yönelik Avrupa Birliği mevzuatına dayanan
güncellenmiş bir yerel yasal metin geliştirilmesini
desteklemiştir. Kıbrıs Türk toplumunun ilgili birimleri
yakın zamanda bunu onaylamıştır. Bir “Organik
Tarım Birimi” kurulmuş ve sektörü takip etmek ve
faaliyetlerini bu çevre dostu tarım uygulamasına
dönüştürmek isteyen çiftçilerin taleplerini yanıtlamak ile görevlendirilmiştir. Eğer çiftçiler tercih ederse, AB onaylı bir kontrol kuruluşunun kontrol ve
belgelendirme sistemine kaydolacak ve mahsulün
türüne göre iki veya üç yıl sürebilecek bir
dönüşüm sürecine gireceklerdir.
Eğer Organik Tarımla ilgili daha fazla bilgi edinmek
isterseniz Avrupa Birliği web sitesine buradan
ulaşabilirsiniz. IFOAM adlı Organik Tarım ile ilgili
bir Avrupa Birliği şemsiye kuruluşu olduğunu biliyor
muydunuz? Kuruluş hakkında daha fazla bilgi
için buraya tıklayabilirsiniz. Organik Tarımın
verimliliğinin optimize edilmesi üzerine araştırmalar
yapılmıştır. – daha fazla bilgi için EIP - Agri Network
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ E-BÜLTENİ
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ANTIMIKROBIYAL DIRENÇ
Büyüyen Bir Sağlık Sorunu
İnsan ve veteriner hekimliğindeki antimikrobiyal
direnç seviyelerinin artması, antimikrobiyallerin sıkça
reçetelenmesi ve gelişigüzel kullanılması konusunda
endişelere yol açmıştır. Antimikrobiyallerin gıda üreten
hayvanlarda kullanılması, dirençli patojenlerin
hayvanlardan
insanlara
zoonotik
transferiyle
öngörülen risk dolayısıyla inceleme altındadır1.
İyi düzenlemeler, antibiyotik kullanımının azaltılmasına
yardımcı olmaktadır. Ayrıca, çiftçilerin antibiyotik
kullanımının azaltılmasının faydalarını ve bunu
başarmanın yollarını anlaması gerekmektedir. Bu,
hastalık riskini (çiftlik biyogüvenliği) en aza
indirgemek ve hayvan refahını sağlamak için en iyi
çiftlik uygulamalarına ilişkin tavsiyelerle birlikte
sunulmalıdır. Çiftçiler ayrıca kısıtlı antibiyotik
kullanımından kaynaklanan maliyet tasarrufu
potansiyelini de bilmelidirler.
Avrupa Birliği faaliyetleri
2017’de Avrupa Komisyonu, antimikrobiyal direnç ile
mücadele için yeni bir eylem planını kabul etti. Bu eylem
planı, antibiyotik sonrası dünyada oluşabilecek tehdide
karşı önlemleri artırmaktadır.
‘Tek Sağlık’
yaklaşımının ardından, Avrupa Komisyonu’nun yeni
planı hem insanlarda hem de hayvanlarda bu tür
bir direnci ele almaktadır. Plan, en iyi
uygulamayı
yaygınlaştırmaya,
araştırmayı
güçlendirmeye ve uluslararası işbirliğini teşvik
etmeye odaklanan 75’ten fazla eylemi içermektedir.
Plan, aşağıdaki
öngörmektedir:

1

üç

temele

dayalı

Antimikrobiyallerin sağduyulu kullanımını teşvik
ederek Avrupa Birliği’ni en iyi uygulama bölgesi
yapmak, Avrupa Birliği kurallarının koordinasyonunu
ve uygulamasını geliştirmek, enfeksiyon önleme
ve gözetimini geliştirmek.
Üye Devletler ve endüstri ile ortaklaşa
çalışarak araştırma ve inovasyonu artırmak
Antimikrobiyal Direncin çevredeki rolü gibi bilgi
boşluklarını da ele almak.
Küresel gündemi şekillendirmek - tarım ürünleri
için en büyük pazarlardan biri olan Avrupa Birliği,
gıda zinciri boyunca antimikrobiyallerin sorumlu
kullanımını teşvik ederek önemli bir rol
oynayabilir.
Avrupa Komisyonu, antimikrobiyal direncin izlenmesi
amacıyla eşgüdümlü kontrol planı için yıllık hibe
kararları vererek Üye Devletleri desteklemektedir.
Hibeler, Üye Devletler tarafından yapılan masrafların
%50’sinin geri ödenmesini sağlamaktadır ve ayrıca

Avrupa Komisyonu, rehberlik belgeleri şeklinde,
örnekleme ve raporlama için teknik destek
sağlamaktadır. Ayrıca, antimikrobiyal direnç için
Avrupa Birliği Referans Laboratuvarı (EURL) ve
Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu (EFSA) laboratuvar
testleri için destek sağlamaktadır.
Avrupa Birliği’nde gıda üreten hayvanlarda ve gıdalarda antimikrobiyal direnç takibi
Zoonozların ve zoonotik ajanların izlenmesine ilişkin
Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2003/99/EC
Yönetmeliği, Üye Devletlerin, antimikrobiyal direncin
oluşumuyla ilgili bu takibin karşılaştırılabilir veriler
sunmasını şart koşmaktadır. 2013/652/EU Komisyon
Uygulama Kararı, halk sağlığı açısından, en belirgin
bakteri türleri ve gıda üreten hayvan varlıkları/
gıda kombinasyonlarının uyumlaştırılmış takibi için
ayrıntılı kurallar ortaya koymaktadır. Veriler, EFSA
tarafından derlenmiş ve eğilimler ortaya konmuştur2.

eylemleri

Coyne L.A., Antimicrobial use practices, attitudes and responsibilities in UK farm animal veterinary surgeons. Preventive veterinary medicine Volume 161, 1 December 2018, Pages 115-126
The European Union summary reports on antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria from humans, animals and food in 2017. EFSA Journal 2019;17(2):5598. https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2903/j.efsa.2019.5598
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TARIM DANIŞMANININ GÜNLÜĞÜNE BIR BAKIŞ
Zehra Akıntuğ, Milia/Yıldırım köyünden ve 34
yaşında,
FAS
Projesi
tarafından
eğitilerek
görevlendirilen en genç danışmanlardan biri. Zehra
bir veteriner ve aynı zamanda aile mandırasını da
işletmekte. Genç, kadın bir çiftçi ve tarım danışmanı
olarak şu ana kadarki tecrübelerini, hayallerini ve
geleceğe dair amaçlarını bizimle paylaşmasını istedik.
Her şey 2016’da veterinerlere ait bir sosyal medya
sayfasında FAS projesi ve eğitim programıyla ilgili
bir ilan görmemle başladı. Daha önce benzer
projelerde çalıştığım için merak ettim. Bu, bana doktora
eğitimimi değerlendirme ve aynı zamanda mandıra
işletmemizin yönetilmesi konusunda aileme yardımcı
olmak için bu bilgiden faydalanma fırsatı verecekti.
Sektördeki yenilik ve kaynak eksikliklerinin farkında
olmak bu programa katılmam için daha çok ilgi ve
istek sağladı. FAS hakkında daha çok bilgi edindikçe,
çiftçilerimizle daha yakın çalışma ve onların hem
işlerine hem de yaşamlarına olumlu değişim yaratma
şansını yakaladığım için çok heyecanlandım.

arzusuyla kendi inisiyatifimle daha ileri koçluk ve eğitim
aldım. Gelişimimin bir kısmını da, paylaşacak pek çok
deneyimleri ve dersleri olduğu için, çiftçileri dinlemek
ve onlardan öğrenmek oluşturdu. Danışman olmak,
öğrenme süreci sürekli olduğu için çok çaba
gerektiriyor ve bu yüzden sürekli olarak en iyi danışmalık
hizmetini sunabilmek için teknikler, teknolojiler ve
uygulamalar hakkında araştırma ve okuma
yapıyorum.
Duyduğuma göre FAS programı çiftçilerimiz üzerinde
de büyük bir etki yarattı. Sanırım çiftçiliğe, şimdiye
kadar alıştıklarından farklı bir bakış açısı ile
bakmalarına yardımcı oldu. Biz danışmanlardan,
yeni teknolojilerle ilgili birkaç söz duymaları, ya
da üretim veya planladıkları yatırımlarla ilgili
sorduğumuz birkaç soru bir değişim kültürünü
başlatmak için zaten yeterli. Bu yüzden bilgimi ve tecrübemi etkili şekilde kullanmaya ve bu
programın bir parçası olmaya devam etmek
istiyorum.

FAS hakkında daha çok bilgi edindikçe
başkalarına yardımcı olmak ve onların hayatında bir
fark yaratmak konusunda daha çok heyecanlandım.
Akademik bilgimi ve tecrübemi başkalarına hizmet
etmek için kullanma fırsatımın olduğu bir sistem.

Çiftlik yönetimi, iyi tarım ve çevre uygulamaları ve
standartları, çiftlik yatırımı ve pazar planlaması,
finansmana erişim gibi çok sayıda konuda teknik ve
uygulamalı eğitimler aldık. Ayrıca çiftlik ziyaretleri
sırasında çiftçiyle nasıl daha iyi iletişim kuracağımızı
öğrendik. Eğitimin bir parçası olarak FAS sisteminin
ve hizmetlerinin nasıl organize edildiğini ve çiftçilerin ne düşündüğünü görmek için Bulgaristan’da
bir çalışma gezisine katılma fırsatım oldu. Benim için
çok faydalı bir yolculuktu.
Becerilerimi ve bilgimi daha da geliştirmek için,
sunduğum hizmetlerde daha etkili ve faydalı olma
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“ÇIFTLIK SOHBETLERI”

Tarım ve Kırsal Kalkınma
Danışmanlık Sistemi

KENDİ WEB
SİTENİZDE FAS WEB
SİTESİNE BİR
LİNK VERİN
http://tcc-farm-advisory.eu
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AVRUPA’DAKİ
MESLEKTAŞLARINIZLA
BAĞLANTIYA GEÇİN

Avrupa Kırsal Kalkınma Ağı
https://enrd.ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/eip/
agriculture/en

HABERDAR EDİN

Bize e-posta yollayarak
diğer paydaşların adres
listemize eklenmeleri
konusunda bilgilendirin
ve teşvik edin:
info@tcc-farm-advisory.eu

NELER YAPTIĞINIZ
KONUSUNDA BİZİ
BİLGİLENDİRİN

Bize web sitemizde
tanıtmak üzere
kuruluşunuz veya
bölgeniz ile ilgili haberler,
kampanyalar ve girişimler
hakkında bilgi gönderin.

GERİBİLDİRİM
VEYA ÖNERİNİZ Mİ
VAR?

FAS bülten ekibi bu yayını
geliştirmek için geri
bildirim ve önerilerinizi
almaktan memnuniyet
duyacaktır.
info@tcc-farm-advisory.eu

Şht. Mehmet Vural Ahmet Sokak No 11 Yenişehir Lefkoşa
Bu proje Avrupa Birliği
tarafından finanse
edilmektedir
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0392 228 3735 Dahili 126
info@tcc-farm-advisory.eu

www.tcc-farm-advisory.eu

Bu proje Niras Konsorsiyumu
tarafından uygulanmaktadır

