
Tarımda Araştırma ve Demonstrasyon Pilot Programı 
                                      Başlangıç Etkinliği 

 

Çalıştay Programı 

 
1.Programın Hedefleri 

 
Pilot araştırma ve demonstrasyon programı, çok sayıda Kıbrıs Türk paydaşını, çiftçileri, 

danışmanları ve zirai gıda imalatçılarını belirlenmiş olan pilot temalar hakkında eğitim ve 

farkındalık düzeylerini artırmak ve uygulamada yenilik için potansiyellerini 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 (yem 

bitkileri üretimi, harnup üretimi, Halloumi/Hellim PDO ve niş tarım ürünleri) bilim, ihtiyaçlar ve 

uygulama arasındaki uçurumu bilginin uygulamaya aktarılmasını kolaylaştırarak gidermektir. 

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

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

ve beslenme güvenliğinin, sürdürülebilir üretimin sağlanması, standartlara erişilmesi, çevre 

koruma ve iklim değişikliğine yönelik eylemlerin desteklenmesi ve kırsal alanların sosyo-

ekonomik dokusunun güçlendirilmesi yer almaktadır. 

 
2. Etkinlik ne zaman ve nerede gerçekleştirilecek?  

 
Etkinlik 02 Haziran 2022 Perşembe günü Lefkoşa’da bulunan Grand Pasha Otel’de 

gerçekleştirilecektir. 

 

3. Kimler davetli? 

 
Çiftçiler, çiftçi örgütleri, danışmanlar, araştırmacılar, akademi, tarımdan sorumlu Kıbrıs Türk 

kurumları, tarımla aktif olarak uğraşanlar ya da tarımla ve kırsal kalkınmayla ilgilenenler ve zirai 

gıda endüstrisi temsilcileri.  

  

 

4. Nasıl katılabilirsiniz? 

 
Sınırlı sayıda katılımcı kabul edilebileceği için en geç 27 Mayıs 2022 tarihine kadar kayıt 

yaptırmanız gerekmektedir. Bize +90 548 848 8428 numaralı telefondan telefon veya WhatsApp 

aracılığıyla ulaşabilir veya info@tcc-farm-advisory.eu adresine e-posta atabilirsiniz.  

 

5. Bu Etkinliğin Hedefleri 

 
Bu etkinlik aşağıdaki hedeflere ulaşmak amacıyla düzenlenmektedir: 

1. Belirlenmiş olan 4 pilot temayla ilgili olarak halihazırda bulunan ya da ortaya çıkacak 

olan zorluklara çözüm bulmak amacıyla yeni kavramlar ve yöntemler hakkında veya 

tarım ve zirai gıda pazarlarındaki fırsatlardan faydalanılması üzerine tüm ilgili 

paydaşların farkındalığının artırılması. 

2. Tarım ve zirai gıda endüstrisindeki farklı ihtiyaçları, aktörleri ve faydaları dikkate alacak 

şekilde, belirlenmiş olan 4 pilot tema ile ilgili kapsamlı bir faaliyet programının 

tasarlanması için fikirlerin, önerilerin ve çözümlerin paylaşılması için bir imkân 

sağlanması. 

mailto:info@tcc-farm-advisory.eu


3. Bilgi, deneyim ve iyi uygulamalara dair fikir alışverişinde bulunmayı ve Kıbrıs Türk tarım 

topluluğunun yararına olacak şekilde tarımda Pilot Araştırma ve Demonstrasyon 

programının uygulanmasını desteklemeyi amaçlayan (4 alt ağı kapsayacak şekilde) 

bir Araştırma ve Demonstrasyon Ağı’nın kurulması. 

 

 

Çalıştay Programı 
 
02 Haziran 2022, Perşembe 

 
Saat Etkinlik 

8.30am Katılımcıların kaydı ve sabah kahvesi 

9.00 am AB Program Destek Ofisi (EUPSO) temsilcisinin açılış konuşması 

9.15 am “Tarım dairesi” temsilcisinin açılış konuşması 

9:30am Arka plan ve programa giriş konuşması, Donald Aquilina, FAS Projesi Takım Lideri 

10.00am “Pilot Araştırma ve Demonstrasyon Programının Yürütülmesi için Kavram, Yaklaşım 

ve Yöntemler” başlıklı sunum, Dimitar Vanev, FAS Projesi Uzmanı  

10.30am Kahve Arası 

10:45am “Yem Bitkileri Üretimi-Zorluklar, Çözümler ve Fırsatlar” başlıklı sunum, Carlo Ponzio, 

FAS Projesi Uzmanı 

11:30am “Harnup Üretimi-Zorluklar ve Fırsatlar” başlıklı sunum, Franco Nigro, FAS Projesi 

Uzmanı  

12:00pm “Halloumi/Hellim Pazar Fırsatlarından Faydalanmak” başlıklı sunum, Vlatka Vrdoljak, 

TAIEX Uzmanı 

12:30pm “Niş Tarım Ürünleri-Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Seçeneği” başlıklı sunum, Andrea 

Primavera, FAS Projesi Uzmanı 

13:00pm Öğle Yemeği 

14.00pm  

Çalışma Grubu Oturumları 

 

Dört Tematik Çalışma Grubunun oluşturulması (alınan kayıtlara göre) ve aşağıda 

belirtilen konular üzerine zorluklar, fırsatlar, çözümler ve fikirler hakkında tartışmaların 

düzenlenmesi: 

 

1. İklim değişikliğine adaptasyon yöntemleri ve çevre dostu yem üretimi için 

uygulama teknikleri dahil olmak üzere sürdürülebilir, gelişmiş verim ve kalitede 

hayvan yemi üretimi. 

 

2. Harnup üretimi için pazar fırsatlarının değerlendirilmesi ve harnup yetiştiriciliği için 

yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesi. 

 

3. Yerel Halloumi/Hellim Üreticilerinin PDO sertifikası alması için gereksinimler, 

ihtiyaçlar ve fırsatlar. 

 

4. Orman meyveleri üretimi, tıbbi ve aromatik bitkiler, süper gıdalar, yağ bitkileri vb. 

niş tarım ürünlerinin geliştirilmesi için seçenekler, ihtiyaçlar ve zorluklar. 

 

Önemli: Kaydınızı yaptırırken lütfen ilgilendiğiniz konuyu belirtiniz. 

15.30pm Kahve Arası 



16.00pm  Çalışma sonuçlarının sunulması 

17:00pm Kapanış ve sonraki adımlar  

 

Not: Tüm oturumlar boyunca tercüme hizmeti sağlanacaktır.  

 


