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KIBRIS TÜRK TOPLUMU İÇİN TARIMDA ARAŞTIRMA VE DEMONSTRASYON PİLOT 

PROGRAMININ TASARLANMASI VE GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ÖNERİLEN YAKLAŞIM 

 

ÖZET BELGE 

 

Dimitar Vanev – Tarımda Araştırma ve Uygulama Faaliyetlerinde Kıdemli Kilit Olmayan 

Uzman, FAS Projesi. 

 

1. Arka Plan 

Tarımsal bilgi ve inovasyon, çiftçilerin ve kırsal toplulukların bugünün ve yarının zorluklarını 

aşmalarına yardımcı olmada önemli bir rol üstlenmektedirler. Bunlar arasında uzun vadeli 

gıda ve beslenme güvenliğinin sağlanması, çevre koruma ve iklim değişikliğine yönelik 

eylemlerin desteklenmesi ve kırsal alanların sosyo-ekonomik dokusunun güçlendirilmesi 

yer almaktadır. Tarım alanında yürütülen araştırmaların yeni bilgiler sağlamasına ve söz 

konusu zorluklara yanıt verecek önemli miktarda bilgi içermesine rağmen, araştırmalar 

birbirinden bağımsızdır ve pratikte yeterli şekilde uygulanamamaktadır. Tabandan 

tavana yaklaşımlar, yani çiftçilerin ihtiyaçlarına yönelik araştırmalar oldukça sınırlı şekilde 

uygulanmaktadır. Bununla birlikte, tarım sektörünün kendisi de büyük ve gerektiği şekilde 

kullanılmayan bir yenilik kapasitesine sahiptir. 

Politika belirleyiciler, çiftçiler, araştırmacılar, danışmanlar, dernekler, sanayi, girdi 

tedarikçileri ve perakendecilerin yeni bilgi ve yenilikçi çözümler geliştirmek için 

gösterdikleri gayreti artırmaları gerekmektedir. Bu nedenle, yeniliklerin ve tarımsal bilginin 

başlatılmasının ve geliştirilmesinin desteklenmesi, yayımlanması ve mümkün olduğunca 

yaygın olarak kullanılması için faaliyetlerin uygulanmasına yönelik bir programın 

geliştirilmesi önemlidir. 

Son yıllarda tarımsal danışmanlık hizmetini sağlayan kişiyi tanımlama şeklimizde de 

değişiklikler olmuştur. Bu yaklaşım değişikliği neticesinde tarımsal danışman inovasyon 

kolaylaştırıcısına dönüşmüştür. İnovasyon destek hizmetleri, tabandan tavana bir 

yaklaşımla çiftçileri fikirleri dile getirmek konusunda teşvik etmeye, çiftçileri diğer aktörler 

ve meslektaşlarıyla temasa geçirmeye ve tarımda araştırma ve uygulama arasında 

bulunan boşluğu doldurmaya odaklanmalıdır. 

 

2. Pilot araştırma ve demonstrasyon programının vizyonu ve hedefleri  

Pilot araştırma ve demonstrasyon programı, çok sayıda Kıbrıs Türk toplumu paydaşını; 

çiftçileri, danışmanları ve zirai gıda imalatçılarını belirlenmiş olan pilot temalar hakkında 

eğitim ve farkındalık düzeylerini artırmak ve uygulamada yenilik için potansiyellerini 
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ortaya çıkarmak ve geliştirmek üzere birbirleriyle etkin olarak iş birliği yapmaları için bir 

araya getirmeyi hedeflemektedir. 

Pilot araştırma ve demonstrasyon programının temel hedefi, belirlenen pilot temalarda 

bilim ve uygulama arasındaki uçurumu gidermek ve bilimsel bilginin uygulamaya 

aktarılmasını kolaylaştırarak bilimi tarım için daha da faydalı hale getirmektir. 

Pilot araştırma ve demonstrasyon programının hedefleri: 

1) Belirlenmiş olan pilot temalarla ilgili, çiftçilerin, danışmanların ve imalatçıların bugün 

yaşamakta oldukları ve gelecekte yaşayacakları zorlukların üstesinden gelmelerine 

yardımcı olmada çok önemli bir rol oynayan bilgi ve inovasyonun yayımı. 

2) Belirlenmiş olan pilot temalar üzerine tarım politikasından sorumlu yerel Kıbrıs Türk 

organlarının, çiftçilerin, araştırmacıların, danışmanların, tarım birliklerinin, sanayinin, girdi 

tedarikçilerinin ve perakendecilerin yeni bilginin ve yenilikçi çözümlerin geliştirilmesini 

desteklemek için güçlerini birleştirmesi. 

3) Belirlenmiş olan pilot temalar altındaki hedeflere ulaşmak üzere yeniliğin daha verimli 

bir şekilde yayımı ve uygulanması ve mevcut bilginin daha iyi kullanılması için uygun 

politika ve finansman ortamlarının oluşturulması. 

4) Bilginin ve en iyi uygulamaların paylaşımını desteklemek üzere Kıbrıs Türk araştırma ve 

demonstrasyon ağının Avrupa'daki ve başka yerlerdeki diğer benzer ağlarla yakın iş birliği 

halinde olması. 

5) Belirlenmiş olan pilot temalar altında araştırma projelerinin ve çalışmaların simülasyon 

geliştirmesi ve kaydedilen sonuçların yayımı ve mümkün olan en geniş şekilde 

uygulamaya konması. 

 

3. Muhtemel ihtiyaçlar ve pilot temalar 

Kıdemli Anahtar Olmayan Uzman tarafından yürütülen ilk misyon sırasında, kavram 

belgesi önerisinin yapılması ve gösterge niteliğindeki pilot temaların incelenmesi 

tamamlanmıştır. Pilot araştırma ve demonstrasyon programının uygulanmasıyla ilgili 

meslektaşlar ve paydaşlarla bir dizi toplantı düzenlenmiştir. Bununla birlikte, meslektaşlar 

ve ilgili paydaşlardan kısa bir anket cevaplamaları istenmiştir. 

Görüşmeler ve geri bildirimler, “Tarımda Araştırma ve Demonstrasyon Pilot Programı’nın 

düzenlenmesine ve uygulanmasına yönelik öneri" başlıklı Kavram Belgesi'nin belirlenmiş 

olan pilot temalar ve alt alanlarına odaklanmaktadır: 
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Pilot Tema Gösterge alt alanlar 

Hayvancılık 

Yem 

Bitkileri 

Akdeniz iklimine uyumlu, kuraklığa dayanıklı, yeşil yem, saman, silaj vb. 

şekilde kullanılmaya uygun yeni alternatif çeşitler üzerinde denemeler. 

İşlenmiş tortul atık, yeşil gübre, sulanan ve sulanmayan araziler vb. dahil 

olmak üzere çeşitli girdilerin ve tekniklerin kullanıldığı deneme parselleri. 

Harnup 

Üretimi 

Endüstriyel kullanıma/ihtiyaçlara göre farklı çeşitlerle deneme 

parsellerinin oluşturulması, aşılama tekniklerinin denenmesi, yetiştirme 

yöntemlerinin denenmesi vb.  

Hellim 

Üretimi 

Gerekli çiftliğin/süt işleme tesisinin kurulumunu, standartları, süreçleri vb. 

sergilemek için demo tesislerin kurulması. 

Yüksek 

Değerli Niş 

Ürünler 

Yerel çiftçilere “yeni ticari tarım ürünleri” olarak alternatif olabilecek, 

piyasa değeri yüksek tarlaların deneme parsellerinin/tesislerinin 

kurulması. Bu seçenekler arasında kırmızı orman meyveleri, aromatik ve 

tıbbi bitkiler, stevia vb. çeşitler bulunmaktadır. 

Gerçekleştirilecek olan denemeler parsellerin kurulumunu, adaptasyon 

çalışmalarını, üretim ve dönüşümü kapsayabilir.  

 

Görüşülen meslektaşların ve paydaşların çoğu, ilk olarak belirlenmiş olan pilot temaların 

pilot araştırma ve demonstrasyon programı kapsamına alınmak için uygun, yeterli ve ilgili 

olduğunu doğrulamıştır. Bunların yanı sıra bazı önerilerde bulunmuşlardır. 

Getirilen öneriler, gerçekleştirilen anket ve yapılan toplantılara dayanarak, pilot araştırma 

ve demonstrasyon programına dahil edilmek üzere aşağıdaki pilot temalar ve muhtemel 

ihtiyaçlar önerilmektedir: 

 

Pilot Tema Ele alınacak muhtemel zorluklar, ihtiyaçlar ve fırsatlar 

Hayvancılık 

Yem 

Bitkileri 

 Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için yem kalitesinin iyileştirilmesi. 

 Akdeniz iklimine uyumlu, kuraklığa ve tuza dayanıklı, yeşil yem, 

saman, silaj vb. için uygun yeni/alternatif çeşitlerin tanıtılması. 

 Arıtılmış kanalizasyon çamuru/atık ve yeşil gübre/malç kullanımını 

da kapsayacak şekilde, çevre dostu kaba yem üretiminin 

uygulanmasına yönelik besin yönetimi ve teknikleri için yeni 

girdilerin tanıtılması ve bu girdiler hakkında farkındalığın artırılması. 

 Suyun verimli kullanılmasına yönelik uygulamaları hayata 

geçirerek, sulama sıklığının azaltılmasını da kapsayacak şekilde, 

yem bitkisi yetiştiriciliğinin iklim değişikliğine uyum yöntemlerinin 

araştırılması, test edilmesi ve teşvik edilmesi. 

 Pestisit kullanımının azaltılmasını da kapsayacak şekilde yem 

bitkileri üretiminde entegre zararlı yönetimi uygulamalarının 

tanıtılması ve teşvik edilmesi. 

 Erozyonu, tuzlanmayı azaltmak, topraktaki organik maddeyi 

artırmak, toprak yapısını ve toprağın su tutma kapasitesini 
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Pilot Tema Ele alınacak muhtemel zorluklar, ihtiyaçlar ve fırsatlar 

iyileştirmek için iyileştirilmiş toprak yönetimine yönelik en iyi 

uygulamaların tanıtılması ve demonstrasyonunun 

gerçekleştirilmesi. 

Harnup 

Üretimi 

 Sanayinin ihtiyaçlarını karşılamaya uygun keçiboynuzu çeşitlerinin 

araştırılması, demonstrasyonu, eğitimi ve tanıtılması 

 Yeni/farklı çeşitlerde keçiboynuzu ağaçlarının aşılama tekniklerinin 

tanıtılması ve bilginin paylaşılması. 

 Keçiboynuzu çeşitleri için kullanılan kurulum metotlarının ve 

yetiştirme tekniklerinin, uygulamaların ve teknolojinin sergilenmesi. 

 Aşağıdakileri kapsayacak şekilde keçiboynuzu üretimine ilişkin 

Dünya Bankası çalışmasından elde edilen tarımsal araştırma ve 

demonstrasyon faaliyetleriyle ilgili tavsiye ve önerilerin 

uygulanmak üzere tanıtılması: 

- Keçiboynuzu bazlı ürünlerin işleyicilerine Polisiklik Aromatik 

Hidrokarbonlar (PAH) da dahil olmak üzere gıda 

maddelerindeki kontaminantlara ilişkin AB gerekliliklerinin 

anlatılması ve işleyicilerin bu konuda bilinçlendirilmesi; 

- AB pazarına ihraç etme ve/veya etiketleme ve paketleme ve 

tüketicilerin sağlıklı gıdaya olan ilgisinin artırılması ile ilgili olanları 

da kapsayacak şekilde keçiboynuzu temelli ürünlerin 

pazarlanması için en iyi uygulamaların tanıtılması ve 

paylaşılması; 

- Keçiboynuzu ve keçiboynuzu ürünleri için AB mevzuatında yer 

alan ithalat şartlarının tanıtılması ve bu konuda farkındalığın 

artırılması; 

- Ada içindeki keçiboynuzu yetiştiren çiftçiler ve keçiboynuzu 

temelli ürün üreticileri arasında deneyim alışverişini sağlamak 

üzere etkinliklerin düzenlenmesi 

 Keçiboynuzu yetiştiriciliğinde entegre zararlı yönetimi 

uygulamalarının tanıtılması. 

 Keçiboynuzu yetiştiriciliği için iyileştirilmiş besin yönetimi için en iyi 

uygulamaların tanıtılması ve paylaşılması; 

 Erozyonu, tuzlanmayı azaltmak, topraktaki organik maddeyi 

artırmak, toprak yapısını ve toprağın su tutma kapasitesini 

iyileştirmek için iyileştirilmiş toprak yönetimine yönelik en iyi 

uygulamaların tanıtılması ve demonstrasyonunun 

gerçekleştirilmesi. 

 İyi bir pazar potansiyeline sahip sektörle iş birliği içinde, bir dizi yeni 

keçiboynuzu temelli ürün için farkındalığın artırılması ve pazarların 

geliştirilmeye çalışılması. 

 

Hellim 

Üretimi 

 Hellim‘in Menşe İsmi Korumalı Ürün olarak tescili ve Hayvan Sağlığı 

Standartları ile ilgili bilgi boşluğunu, aşağıdaki konularda "çiftçi 

dostu" bilgileri bir arada sağlayarak ele almak: 
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Pilot Tema Ele alınacak muhtemel zorluklar, ihtiyaçlar ve fırsatlar 

₋ Hellim üretimi için hayvan hastalıkları ve sağlıkla ilgili şartların 

tanıtılması ve farkındalığın artırılması; 

₋ Çiğ süt ve hayvan refahı için hijyen standartlarının tanıtılması 

ve bu standartlar hakkında farkındalığın artırılması; 

₋ Ada içindeki küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiricileri ile 

Hellim üreticileri arasında deneyim alışverişini sağlamak üzere 

etkinliklerin düzenlenmesi. 

 

Yüksek 

Değerli 

Tarımsal Niş 

Ürünler/Yan 

Ürünler 

 Alternatif bir “ticari tarım ürünü” sağlayabilecek yüksek kaliteli 

piyasa değeri olan ekim alanlarının deneme 

parsellerinin/tesislerinin araştırılması, denenmesi ve izlenmesi. Bu 

seçenekler arasında çilek, kiraz, böğürtlen gibi orman meyvesi 

çeşitleri, aromatik ve tıbbi bitkiler, stevia, süper gıdalar yer alabilir. 

(Denemeler, kurulum planlarını, adaptasyon, üretim ve dönüşüm 

denemelerini kapsamaktadır). 

 Çilek, kiraz, böğürtlen gibi meyvelerin yetiştirilme potansiyelinin 

araştırılması, denenmesi ve geliştirilmesi, taze meyvelerin 

pazarlanması ve bunların işlenmesinden elde edilen ürünlerin 

üretimi ve pazarlanması. 

 Bitkisel yağ bitkilerinin yetiştirilme potansiyelinin araştırılması, 

denenmesi ve geliştirilmesi ve bunların işlenmesinden elde edilen 

ürünlerin üretimi ve pazarlanması.  

 Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilme potansiyelinin araştırılması, 

denenmesi ve geliştirilmesi ve bunların işlenmesinden elde edilen 

ürünlerin üretimi ve pazarlanması. 

 Bölgenin tipik bitkisel ürünlerinde olan zeytinden ve narenciyeden 

yüksek değerli tarımsal niş ürünlerin yetiştirilme potansiyelinin 

araştırılması, denenmesi ve geliştirilmesi. 

 Mikroyeşil/süpergıda, bebek yapraklı salata ürünlerinin yetiştirilme 

potansiyelinin araştırılması, denenmesi ve geliştirilmesi. 

 Biyogaz üretimi, kompost gibi ürünlerin üretim potansiyelinin 

araştırılması, denenmesi ve geliştirilmesi. 

 

4. Muhtemel ihtiyaçlara cevap vermek ve fırsatları yakalamak için uygun 

yaklaşımlar ve faaliyetler 

Pilot araştırma ve demonstrasyon programının başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlamak 

ve muhtemel ihtiyaçlara cevap vermek için ilk adım, 'tarım bakanlığı'nın, çiftçi birliklerinin 

ve derneklerinin, danışmanlık hizmetlerinin, araştırma enstitülerin, üniversitelerin, sanayinin, 

girdi tedarikçilerinin, perakendecilerin ve diğer paydaşların temsilcilerinden oluşan bir 

Araştırma ve Demonstrasyon (A&D) Ağının kurulmasıdır. 
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Pilot araştırma ve demonstrasyon programı tarafından ele alınabilecek belirlenen 

muhtemel ihtiyaçlara göre, bunları ele almak için en uygun yaklaşım ve faaliyetler 

aşağıdakileri kapsayacaktır: 

- Demo etkinliklerinin düzenlenmesi. 

- Araştırma denemelerinin yürütülmesi. 

- Çevrimiçi ve yüz yüze seminer, çalıştay ve bilgilendirme toplantılarının 

düzenlenmesi. 

- Avrupa Birliği üyesi ülkelerle deneyim ve en iyi uygulamalara ilişkin fikir alışverişi; 

- Bilgi Danışma Masasının kurulması. 

- Eğitici filmlerin çekilmesi ve tanıtılması. 

- İnternet ve sosyal medyanın etkin şekilde kullanılması. 

- Bilgilendirme materyallerinin geliştirilmesi ve basılması. 

- Medya etkinliklerinin düzenlenmesi ve bunlara katılım gösterilmesi. 

Faaliyetlerin ve etkinliklerin organizasyonu için proje ekibi ve Araştırma ve Demonstrasyon 

ağı özellikle belirlenmiş koordinatörler ve teknik uzmanlar, çeşitli üniversiteler, araştırma 

enstitüleri, araştırma uygulamaları yapan kuruluşlar ve bilimsel bilgiyi ve uygulamada elde 

edilen başarıların transferini sağlayabilecek diğer kuruluşlarla yakın iş birliği içinde 

çalışmalıdır. Yukarıdaki kuruluşlardan önde gelen bilim adamları ve uzmanlar, program 

etkinliklerinde öğretim görevlisi/ moderatör/sunucu olarak görev almalıdır. 

Etkinliklerin konusu, ağ içinde görüşüldükten sonra esasen Araştırma ve Demonstrasyon 

ağı tarafından önerilmelidir. 

 

4.1.  Demo etkinliklerin düzenlenmesi 

Son yıllarda bilgi aktarımı ve paylaşımına yönelik ana yaklaşımlardan biri, faaliyette olan 

bir çiftlikte veya yerel bir ortamda gerçekleştirilen denemeleri ve yenilikleri görsel olarak 

göstermeye ve anlatmaya odaklanan demonstrasyon etkinliklerinin düzenlenmesidir. 

Pek çok farklı demo etkinliği türü bulunmaktadır, ancak hepsinin ortak noktası, çiftçiler 

arasında ve inovasyon temsilcilerinin (danışmanlar, araştırmacılar, girdi sağlayıcıları...) 

birlikteliğiyle bilgi alışverişini kolaylaştıran özgün örnekler sağlamalarıdır. Ancak bunların 

etkili olması için demo etkinliklerinin hedeflerinin doğru şekilde belirlenmesi, etkinlerin iyi 

hazırlanması, hayata geçirilmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi gerekir. Bu etkinlikler üst 

düzey ve çeşitli spesifik sosyal ve teknik beceri gerektiren karmaşık etkinliklerdir. 

Ticari ve deneysel demo çiftlikleri yoluyla yapılan demo uygulamaların görerek ve 

tartışarak yeni veya ileri çiftlik yönetimi uygulamalarının ve teknolojilerinin pratik 

uygulanabilirliğini destekleyen deneyime dayalı öğrenme için eğitim merkezlerini temsil 

ettikleri kabul edilmelidir. Çalışan bir çiftlik bağlamında, yerel bir ortamda ve süreçlere 

dahil olan farklı paydaş grupları arasında yeniliğin ve tarımsal bilginin anlaşılmasına 
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odaklanmaktadırlar. Bilinen "en iyi" veya "iyi" uygulamaların gösterilmesine odaklanırken, 

özellikle deney yoluyla öğrenme bağlamında deneysel çalışmalar da yürütülebilir. Gösteri 

çiftliğinin hedefleri genellikle katılımcı çiftçilerden çok idari kurumlar tarafından 

belirlenmektedir. 

Etkili olabilmeleri için demo etkinliklerin hedefleri iyi belirlenmeli, hazırlığı iyi yapılmalı, doğru 

şekilde yürütülmeli, değerlendirilmeli ve geliştirilmelidir. Pilot demo etkinliklerinin 

organizasyonu için çiftlik demo etkinlikleri ile ilgili PLAID1, NEFERTITI2 ve AgriDemo-F2F3 gibi 

Horizon 2020 projelerinden elde edilen tavsiyeler, materyaller, kılavuzlar ve sonuçlar 

dikkate alınmalıdır. 

 

4.2. Araştırma denemelerinin yürütülmesi 

Denemeler, kurulum parselleri, yeni mahsul çeşitlerinin veya yeni teknoloji süreçlerinin 

adaptasyonu, üretimi ve dönüştürülmesine ilişkin denemeleri kapsayacaktır. Denemelerin 

süresinin pilot araştırma ve demonstrasyon programı uygulama süresini aşmaması 

gerekmektedir. Deneysel araştırma istasyonu veya yenilikçi çiftlikler, belirlenen pilot 

programlarla ilgili denemeler için parsellerin oluşturulması için çok yıllı izleme 

merkezleri/çiftlikler olarak kullanılabilir.  

Deneme süresince sonuçların sunumu için tarla günleri düzenlenmelidir. Tarla günlerinin 

katılımcıları danışmanlar, diğer araştırmacılar ve çiftçiler olmalıdır. Ayrıca, denemelerden 

elde edilen sonuçlar makaleler, video filmler ve atölye çalışmaları yoluyla 

yayımlanmalıdır.  

 

4.3. Çevrimiçi ve yüz yüze seminerlerin, çalıştayların ve bilgilendirme 

toplantılarının düzenlenmesi 

Bilgi aktarımı ve paylaşımı, deneyim ve en iyi uygulamaların çevrimiçi ve yüz yüze olacak 

şekilde paylaşılması için seminerler, çalıştaylar ve bilgilendirme toplantıları 

düzenlenecektir. 

Gerçekleştirilecek olan yüz yüze seminerler, çalıştaylar ve bilgilendirme toplantıları için en 

uygun yaklaşım hem teorinin hem de uygulamanın bir arada yer almasıdır. 

                                                 
1 PLAID projesi (Akranlar Arası Öğrenme: Demonstrasyon Yoluyla Yeniliğe Erişim), Ocak 2017'de başlayıp Temmuz 2019'a 

kadar sürecek olan Ufuk 2020 kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir projedir; 
2 NEFERTITI projesi (Avrupa Çiftliklerini Demonstrasyon Yoluyla Çapraz Gübreleme ve Yenilik Alımını Geliştirmek için Ağ 

Oluşturma), Ocak 2018'de başlayıp Eylül 2022'ye kadar sürecek olan Ufuk 2020 kapsamında Avrupa Birliği tarafından 

finanse edilen bir projedir; 
3 AgriDemo-F2F projesi (Etkileşimli bir AgriDemo-Hub topluluğu oluşturmak: çiftçiler arası öğrenmeyi geliştirmek), Ocak 

2017'de başlayıp Temmuz 2019'a kadar sürecek olan Ufuk 2020 kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir 

projedir. 
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Sanal demolar ise kaydedilerek sosyal medyaya yüklenebilir. Bu sayede webinara 

katılamayan çiftçiler, danışmanlar ve diğer kişiler görüşülen konular hakkında bilgi sahibi 

olabilirler.  

Katılımcılar önceden (etkinliğe kayıt sırasında) soru sorma şansına sahip olacaklardır, 

böylelikle eğitmenlerin soruları cevaplandırmak ve ayrıntılı olarak sunmak için yeterli 

zamanı olacaktır. 

 

4.4. Avrupa Birliği üyesi ülkelerle deneyim alışverişi 

Avrupa Birliği üyesi ülkelerle deneyimlere ve en iyi uygulamalara ilişkin bilgi alışverişi 

sağlamak amacıyla bir çalışma ziyaretinin gerçekleştirilmesi için seçenekler gözden 

geçirilecek ve Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmak üzere bir program 

hazırlanacaktır. Seçeneklerin ele alınması çalışma ziyaretleri için en uygun bölgelerin 

nereler olduğu konusunu da kapsayabilir. İnceleme, FAS Projesi tarafından görevlendirilen 

Kıdemli Kilit Olmayan Uzmanların desteğiyle gerçekleştirilecektir.  

 

4.5. Bilgi Danışma Masasının kurulması 

Tüm dört pilot tema ile ilgili tüm sorular için tek noktadan hizmet sağlayacak bir "Bilgi ve 

Yardım Masası" kurulacaktır. Merkez, Araştırma ve Demonstrasyon Ağı Koordinatörü ve 

tematik koordinatör olarak atanan uzmanlarla ortaklaşa şekilde Tarımsal Danışmanlık 

Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Teknik Destek Projesi tarafından yönetilecektir.  

 

4.6. Eğitici filmlerin çekilmesi ve tanıtılması 

Demo etkinlikleri sırasında, etkinlik sırasında tartışılan ve sunulan en ilginç konuların 

videoları çekilecektir. Video ve içerik işlenerek bir video haline getirilecek ve YouTube 

ve/veya Facebook gibi bir sosyal medya platformuna yüklenecektir. Bununla birlikte, bazı 

sanal demo etkinlikler öncesinde uzmanlar, demo çiftliklerini ve pilot deneme parsellerini 

ziyaret edecek ve webinar sırasında sunmak üzere fotoğraflar ve videolar 

hazırlayacaklardır. 

Ayrıca YouTube ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında yayınlanmak üzere saha 

denemelerinin video kayıtları alınacak ve işlenecektir. 

 

4.7. İnternet ve sosyal medyanın etkin şekilde kullanılması 

Araştırma ve Demonstrasyon Pilot Programı kapsamında seçilen dört pilot tema ile ilgili ve 

demo etkinliklerin, çevrimiçi ve yüz yüze seminerlerin, çalıştayların ve bilgilendirme 

toplantılarının, geliştirilmiş olan materyallerin, multimedya ve video materyallerinin bilgi ve 

en iyi uygulamaların aktarılması için diğer faaliyetlein tanıtımı için FAS Projesi web sitesi 

(https://tcc-farm-advisory.eu/en/) ve Facebook sayfası 

https://tcc-farm-advisory.eu/en/
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(https://www.facebook.com/tarimsaldanismanlikhizmetleri/) kullanılacaktır. Sosyal 

medya hesapları aynı zamanda hesapların takipçileri ile deneyim ve fikir alışverişi için de 

kullanılacaktır. Bununla birlikte Bilgi Yardım Masası tarafından ele alınacak soruların 

gönderilmesi için de kullanılacaktır. 

 

4.8. Bilgilendirme materyallerinin geliştirilmesi ve basılması 

Araştırma ve Demonstrasyon Pilot Programı kapsamında seçilen dört pilot tema ile ilgili 

bilgi aktarımının ve en iyi uygulamaların paylaşılmasının sağlanması için çeşitli basılı bilgi 

materyalleri hazırlanacaktır.  

 

4.9. Medya etkinliklerinin düzenlenmesi ve bunlara katılım gösterilmesi 

Çeşitli gazete, dergi ve elektronik medya platformu için makaleler yazılacaktır. Yerel 

basında röportajlar yer alacak ve uzmanlar radyo ve TV programlarına katılacaktır. 

 

5. Araştırma ve Demonstrasyon (A&D) Ağı’nın Tanımlanması 

5.1. Başarılı ağ geliştirme için önemli faktörler 

Başarılı ağ geliştirme için altı önemli faktör şunlardır: 

(i) Ağın amacı, kimliği ve değerleri.  

Ağın hedefleri, kimliği ve değerleri açıkça tanımlanmalıdır. Ağ, bireyler arasındaki ilişkiler 

ve bağlantılar sistemi aracılığıyla bilgi ve yenilikçi teknikler dahil olmak üzere kaynakların 

akışını sağlamalıdır. Ağ, hedefini ağ üyelerinin kendilerine ait hissedebilecekleri ortak bir 

vizyon şeklinde belirtecektir. Ağ kültürü, ağ içindeki ilişkileri destekleyebilen, bir ağda 

yaygın olan örtük ve açık değerleri kapsayacaktır. 

(ii) Ağ yönetimi ve hiyerarşisi. 

Ağ, iş birliği sergileyen ortaklar arasındaki bağlantıların oluşturulması yoluyla 

oluşturulacaktır. Ağ üyeleri farklı rollere uygun olabilir. Bu, ağ içinde yapılacak 

görevlendirme ve dirençli bir ağ oluşturmak için üyelerin değerini belirlemek için önemli 

bir husustur. Ağın yönetimi aynı zamanda karar verme ile de ilgilidir; ağ üyelerini 

etkinleştiren ve güçlendiren kararlar almak ve uygulamak önemlidir. 

(iii) Bilgi alışverişi ve değer yaratmak için öğrenme faaliyetleri.  

Değer yaratma, diğer bir deyişle iyi uygulamaların geliştirilmesi ve kapasite geliştirme, ağ 

oluşturmanın, üyeliğe alınmanın ve üyeliğin sürdürülmesinin önemli bir unsuru olacaktır. Ağ 

faaliyetleri sırasında diyalog, tartışma, sorgulama, 'yaparak öğrenme' ve yansıtma yoluyla 

etkileşimli öğrenme için alan sağlayarak bilgi alışverişi ve öğrenme desteklenmelidir. 

(iv) Ağ altyapısı ve kaynaklar.  

Ağın kurulması ve sürdürülmesi için doğal, kültürel, insani, sosyal, politik, finansal ve yerleşik 

kaynak, varlık veya “sermaye” gerekmektedir. Ağ koordinatörlerinin, liderlik kapasitesine 

https://www.facebook.com/tarimsaldanismanlikhizmetleri/
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sahip olmaları gerekmektedir. Bununla birlikte iyi uygulamaların geliştirilmesini, 

anlaşılmasını ve tanımlanmasını destekleyebilecek iletişim araçları veya diğer bilgi/veri 

organları gibi dış kaynaklara da erişim sağlamaları şarttır. "Köprü" ve "bağlayıcı" sermaye 

dahil olmak üzere sosyal sermaye (yani, insanlar ve kuruluşlar arasındaki bağlantılar), ağ 

oluşumunda ve örtülü ve pratik bilginin aktarılmasında kilit bir bileşen olacaktır. 

(v) Ağın izlenmesi ve değerlendirilmesi.  

Bu, bir ağın işleyip işlemediğini ve neden işlediğinin anlaşılması içindir. İzleme ve 

değerlendirme, ağ geliştirme için büyük öneme sahiptir. Spesifik değerlendirme araçları 

ve bilgi alışverişi, demo faaliyetleri hakkında bilginin geliştirilmesini destekleyecektir. 

(vi) Ağın idamesi. 

Programın uygulanması sırasında, ağ, kapsamlı geniş paydaş katılımı ve temsili ve 

alternatif finansman arayışıyla birlikte program sona erdikten sonra ağın devam etmesini 

sağlamak için faaliyetler gerçekleştirecektir. 

 

5.2. Araştırma ve Demonstrasyon Ağının Oluşumu 

Araştırma ve Demonstrasyon Ağı için ön listesi, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdakil 

üyeleri kapsayacaktır: 

 

Kurum adı 

Kıbrıs’ın kuzeyinde tarımsal danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesine yönelik teknik destek 

projesi 

‘tarım bakanlığı’: 

- ‘Tarım ve Kırsal Kalkınma Danışmanlık Merkezi’. 

- ‘Tarım ve Kırsal Kalkınma Danışmanlık Sistemi Yönlendirme Kurulu’. 

- ‘Hayvancılık Dairesi’.  

- ‘Veteriner Dairesi’; 

- ‘Tarım Dairesi’; 

- ‘Organik Tarım Birimi’ 

Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Tarım Mesleki Lisesi (Guzelyurt) 

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Uluslarası Kıbrıs Üniversitesi 

Veterinerlik Fakültesi ve Ziraat Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi 

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Lefke Avrupa Üniversitesi 

SÜTEK 

TÜK 

Ziraat Mühendisleri Odası 

Ticaret Odası/Sanayi Odası 

Çiftçiler Birliği 

Hayvan Yetiştiricileri Birliği 

Gıda Güvenliği Projesi 
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Kurum adı 

NICO 

EU Bilgi Merkezi 

EUPSO 

 

5.3. Araştırma ve Demonstrasyon Ağı’nın Yapısı ve Yönetimi 

Araştırma ve Demonstrasyon Ağı içinde dört pilot temaya uygun olarak dört alt ağ (hub) 

kurulacaktır: 

- Hayvancılık yem bitkileri alt ağı (hub). 

- Harnup üretimi alt ağı (hub). 

- Hellim üretimi alt ağı (hub). 

- Yüksek değerli tarımsal niş ürünler/yan ürünler alt ağı (hub). 

Ağın yönetimi, Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri Teknik Destek Projesi tarafından Ağ 

Koordinatörü için belirlenen uzmanlar ve dört alt ağın (hub) koordinatörleri için belirlenen 

dört uzman ile ortaklaşa yürütülecektir. Ağ Koordinatörü, Tarımsal Araştırma ve 

Demonstrasyon Eylemlerinde FAS Projesi Kıdemli Kilit Olmayan Uzman tarafından da 

desteklenecektir. Dört alt ağ (hub) koordinatörü ise Araştırma ve Demonstrasyon 

Programı kapsamında seçilen dört pilot tema üzerine proje tarafında görevlendirilecek 

olan dört Kıdemli Kilit Olmayan Teknik Uzman tarafından desteklenecektir. 

 

5.4. Araştırma ve Demonstrasyon Ağı’nın Faaliyetlerinin Kapsamı 

Araştırma ve Demonstrasyon Ağı’nın ana faaliyetleri aşağıdakilerle ilgili olacaktır: 

₋ pilot çalışmanın sona ermesinden sonraki faaliyetleri de kapsayacak şekilde 

araştırma ve demonstrasyon faaliyetlerinin gelecekteki gelişimi hakkında politika 

önerileri ve tavsiyeler. 

₋ zorlukların üstesinden gelmek için önerilerin doğru şekilde uygulanmasına yönelik 

destek sağlamak ve her tür destek (politika, finans, pazarlama, mevzuat) ve dört 

pilot temayla ilgili faaliyetler için ek tavsiyede bulunmak. 

₋ pilot Araştırma ve Demonstrasyon Programı uygulamasının ilerlemesini görüşmek 

üzere düzenli toplantılar düzenlemek ve gerekirse düzeltici faaliyetlerin yürütlmesi 

için önerileri kabul etmek. 

Ağın faaliyetleri 'tabandan tavana' bir yaklaşımla belirlenecektir. Her şeyden önce, 

çiftçilerin veya diğer birincil gıda üreticilerinin yaşadığı en acil ihtiyaçlara cevap 

vermesi gerekmektedir. 
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6. Sonraki Adımlar 

Öngörülen sonraki temel adımlar aşağıdaki gibidir: 

i. Aşağıdakileri kapsayacak şekilde ayrıntılı Araştırma ve Demonstrasyon programının 

geliştirilmesi: 

- uygulanması için iş planının geliştirilmesi. 

- gereken şekilde denemelerin/demoların kavramsal olarak geliştirilmesi. 

- - pilot alanlarla ilgili denemeler için parsellerin kurulması için çok yıllı izleme 

merkezi / çiftlikler olarak kullanılacak deneysel araştırma istasyonu veya 

yenilikçi çiftlikler için teklif sunulması 

- pilot faaliyetlerin faydasını değerlendirmek üzere analiz yapmak için gerekli 

bilgileri sağlayacak olan Araştırma ve Demonstrasyon Programı uygulamasına 

ilişkin izleme ve değerlendirme prosedürünün/sisteminin geliştirilmesi. 

Prosedür/sistem düzenli olarak program, konular, organizasyon, motivasyon, 

farkındalık, öğrenme çıktıları gibi konular hakkında katılımcıların görüşlerinin 

toplanmasını kapsamalıdır. Bu, yapılandırılmış görüşmeler, anketler, örnek olay 

çalışmaları yoluyla gerçekleştirilecektir. 

Denemelerin/demoların çalışma planı ve kavramsal olarak geliştirilmesi, proje tarafında 

görevlendirilecek olan dört Kıdemli Kilit Olmayan Teknik Uzmanın desteğiyle 

gerçekleştirilecektir. 

ii. Araştırma ve Demonstrasyon Ağının kurulması ve Ağ Koordinatörü, Araştırma ve 

Demonstrasyon Programı kapsamında seçilen dört pilot tema üzerine dört alt ağ 

(hub) koordinatörü ve dört Kıdemli Kilit Olmayan Teknik Uzmanın belirlenmesi; 

iii. Belirlenen pilot temalar üzerinde paydaşlarla çalıştay şeklinde görüşmelerin 

gerçekleştirilmesi 

iv. Araştırma ve Demonstrasyon programı kapsamında demo etkinliklerin 

organizatörü ve moderatörleri için, herkese fikir ve uygulama alışverişi yapma ve 

becerilerini geliştirme fırsatı verebilecek eğitimlerin düzenlenmesi. 

v. Demo etkinliklerinin düzenlenmesi için kılavuzların geliştirilmesi. 

vi. Denemenin ayrılmaz bir parçasını oluşturan ilgili teknikler, uygulamalar ve süreçler 

hakkında bir dizi eğitici eğitiminin yürütülmesi. 

 

 

 

 

         


