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netimi, tarımsal biyoteknoloji ve 

hayvancılığın gelişimi gibi tarım-

sal kalkınmanın gıda güvenliğine 

katkı sağlayan yönleri konusunda 

bilgi ve görüş paylaşımında bu-

lunmuşlardır.  

Güney-Güney işbirliği/ uluslara-

rası teknik işbirliğinin koordinas-

yonundan sorumlu ulusal kuru-

luşlardan gelen temsilciler, ülke-

lerinin SSTC-ADFS ortaklık girişi-

minden üst seviyede fayda bek-

lentilerini dile getirerek ülkelerin-

de devam eden ya da planlanan 

öncelikli faaliyetleri ve işbirliği 

çerçevelerini anlatmışlardır.  

Uluslararası Kuruluş temsilcileri 

ülkelerinin ulusal kalkınma önce-

liklerine uygun bölgeler arası Gü-

ney-Güney bilgi paylaşımı ve 

transferleri için daha geniş siste-

matik bir platform kurulması ko-

nusunda görüşlerini ve pratik 

önerilerini paylaşmışlardır.  

Uluslararası Tarımsal Kalkınma 

Fonu (IFAD) ve Birleşmiş Milletler 

Güney-Güney İşbirliği Ofisi 

(UNOSSC) ve Gıda Tarım ve Hay-

vancılık Bakanlığının  Tarımsal 

Kalkınma ve İyileştirilmiş Gıda 

Güvenliği için Güney-Güney ve 

Üçlü İşbirliği (SSTC-ADFS) ortaklık 

girişimi kapsamında düzenlediği 

“Bilgi Paylaşım ve Koordinasyon 

Çalıştayı” 22-24 Temmuz 2015 

tarihinde UTAEM’de gerçekleşti-

rilmiştir. 

Toplantının açılış konuşmaları 

Tarımsal Araştırmalar ve Politika-

lar Genel Müdürü Doç.Dr. Ma-

sum Burak, Birleşmiş Milletler 

Kalkınma Programı (UNDP) Avru-

pa ve Orta Asya Bölgesel Büro 

Müdürü Rastislav Vrbensky, Bir-

leşmiş Milletler Güney-Güney 

İşbirliği Ofisi (UNOSSC) Kuruluşla-

rarası Koordinatörü Rogel 

Nuguid, Uluslararası Tarımsal 

Kalkınma Fonu (IFAD) Yakındoğu 

Kuzey Afrika Avrupa ve Orta Asya 

Birimi Temsilcisi Abdelkarim Sma 

tarafından yapılmıştır. Ayrıca 

toplantıya katılan ülkelerin ba-

kanlık temsilcileri beklentilerini 

dile getiren konuşmalar yapmış-

lardır. 

Toplantıya Cezayir, Fas, Macaris-

tan, Özbekistan ve Türkiye ile 

Birleşmiş Milletler Kalkınma 

Programı (UNDP) Ofis temsilcileri 

ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Ta-

rım Örgütü (FAO) yetkililerinin 

oluşturduğu toplam 45 üst düzey 

yönetici ve uzman katılmıştır. 

Toplantıda Cezayir, Macaristan, 

Fas, Türkiye ve Özbekistan’daki 

ilgili bakanlıklardan ve mükem-

meliyet merkezlerinden gelen 

temsilciler,  çiftçi örgütlerinin 

yönetiminde başarılı yerel çö-

zümler ile etkin su kaynakları yö-

2015 yılı eğitim takvimine http://arastirma.tarim.gov.tr/izmirutaem adresinden ulaşılabilmektedir. 

IFAD ve UNOSSC Öncülüğünde Tarımsal Kalkınma ve 
İyileştirilmiş Gıda Güvenliği İçin Güney-Güney ve Üçlü İşbirliği 

Girişimi (SSTC-ADFS)  

“1. Bilgi Paylaşım ve Koordinasyon Çalıştayı” UTAEM’de gerçekleştirildi. 
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Bilgi 

paylaşıldıkça 

büyür 

IFAD (Uluslararası Tarımsal 

Kalkınma Fonu) Yakın Doğu, 

Kuzey Afrika ve Avrupa Bö-

lümü “Planlama ve Çözüm 

Yönetimi” Çalıştayı Azerbay-

can, Bosna Hersek, Cibuti, 

Ermenistan, Fas, Gazze ve 

Batı Şeria, Gürcistan, Kırgı-

zistan, Lübnan, Mısır, Mol-

dova, Özbekistan, Sudan, 

Tacikistan, Tunus, Türkiye, 

Ürdün ve Yemen’den top-

lam 89 kişinin katılımıyla 2-5 

Haziran tarihleri arasında 

UTAEM’de gerçekleştirilmiş-

tir. 

Çalıştayın amacı proje yöne-

timi etkinliğini ve verimliliği-

ni ve çözüm tabanlı planla-

ma ve yönetimi arttırmak 

için katılımcılara stratejik 

planlama çerçevesini ve 

kullanımını pratiğe kazan-

dırmak ve farkındalığını 

sağlamak; ve katılımcıları 

projelerini etkili gözleyebil-

me ve değerlendirme için 

gerekli kavramlar ile donat-

maktır. 

Çalıştayın açılışında katılım-

cılar Kurum Müdürümüz Sn. 

Dilek KAHRAMAN tarafın-

dan Merkezimizin işleyişi, 

devam eden ulusal ve ulus-

lararası projeler ve eğitim 

faaliyetleri hakkında bilgi-

lendirilmiş ve IFAD temsilci-

leri de kendilerini tanıtarak 

çalıştaydan beklentilerini 

dile getirmişlerdir.  

Program kapsamında IFAD 

proje döngüsü tartışılmış 

ardından Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı Tarım 

Reformu Genel Müdürlü-

ğünden Sn. Tunç Deniz ŞEN-

SOY tarafından ülkemizde 

uygulanmakta olan TARBİL 

projesi konusunda bilgiler 

sunmuştur. TARBİL sistemi 

katılımcıların oldukça ilgisini 

çekmiş ve katılımcılar kendi 

ülkelerinde de uygulamak 

istediklerini ifade etmişler-

dir.  

Çalıştay programı süresince, 

katılımcılar İzmir’e ve Karşı-

yaka’ya götürülerek şehri-

mizi tanımalarına olanak 

sağlanmıştır. Tarihi ve turis-

tik bir ilçe olan Foça’da ak-

şam yemeği organizasyonu 

yapılmıştır. 

Çalıştayın son günü IFAD 

Yakın Doğu, Kuzey Afrika ve 

Avrupa Bölümü Müdürü Sn. 

Khalida BOUZAR tarafından 

kapanış gerçekleştirildikten 

sonra Ege Tarımsal Araştır-

ma Enstitüsü’ne ve Tire Süt 

Kooperatifi’ne teknik gezi 

düzenlenmiştir.  

Ayrıca, IFAD Yakın Doğu, 

Kuzey Afrika ve Avrupa Bö-

lümü İşlevsel Çalıştayı için 

10 Haziran 2015 tarihinde 

UTAEM tarafından Tire Süt 

Kooperatifi ve Bademli Ta-

rımsal Kalkınma Kooperati-

fi’ne teknik gezi düzenlen-

miştir. 

IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu) Yakın 
Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa Bölümü “Planlama ve 

Çözüm Yönetimi” Çalıştayı 

Toprağa yönelik farkındalığı 

arttırmak ve kritik öneme 

sahip bu kaynağın sürdürü-

lebilir kullanımını teşvik 

etmek amacıyla BM 

(Birleşmiş Milletler) Genel 

Kurulu 2015 yılını Uluslara-

rası Toprak Yılı (IYS) ilan 

etmiştir.  Bu kapsamda FAO 

(Gıda ve Tarım Örgütü) ve 

Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığının işbirliğiyle 

UTAEM’de 16-18 Haziran 

2015 tarihleri arasında Av-

rasya Toprak Paydaşlığı Ça-

lıştayı düzenlenmiştir.  

Organizasyona Azerbaycan, 

Belarus, Ermenistan, Gürcis-

tan, Kazakistan, Kırgızistan, 

Moldova, Özbekistan, Rus-

ya, Tacikistan, Türkmenis-

tan, Türkiye ve Ukrayna’dan 

27 FAO, ICARDA (Kurak 

Alanlar Tarımsal Araştırma 

Merkezi) ve bakanlık temsil-

cisi katılmıştır. 

Çalıştay kapsamında sürdü-

rülebilir toprak yönetimi, 

korunumu ve restorasyonu; 

toprak yatırımı, teknik işbir-

liği, politika, eğitim, farkın-

dalık ve yayımı; toprak veri 

ve bilgisinin geliştirilmesi; 

toprak araştırmaları, ölçüm-

leri ve göstergeleri konula-

rında fikir alışverişi yapılmış-

tır. 

Avrasya Toprak Paydaşlığı Çalıştayı 
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Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı’nın G20 2015 Dö-

nem Başkanlığı sürecinde, 

G20 Tarım Alanında Üst 

Düzey Bilim İnsanları Top-

lantısı (4th Meeting of the 

G20 Agricultural Chief Sci-

entists - MACS) Bakanlığımız 

Tarımsal Araştırmalar ve 

Politikalar Genel Müdürlü-

ğü’nün organizasyonu ile 27

-29 Temmuz 2015 tarihinde 

UTAEM’de düzenlenmiştir.  

Toplantıya 11 üye ülkenin 

yanı sıra davetli ülke İspan-

ya ile birçok ulusal ve ulus-

lararsı kuruluşların ve Ba-

kanlığımızın temsilcilerin-

den oluşan toplam  48 kişi 

katılmıştır. 

Toplantının ilk gününde G20 

Avustralya 2014 dönem 

Başkanlığında yapılan  3. 

MACS toplantısının  çıktıları-

na yer verilmiş olup, Top-

lantının ilk oturumunda 

ülkelerin ve uluslararası 

organizasyonların Tarım ve 

Tarımsal Araştırmalara yö-

nelik sunumları gerçekleşti-

rilmiştir. İkinci oturumda ise 

Tarımsal Araştımalarda Yatı-

rım ve Yenilik konuları tartı-

şılmıştır. Toplantının ikinci 

gününde G20 Dönem baş-

kanlığımız süresince vurgu-

lanan gıda kayıplarının ve 

israfının önlenmesi konusu-

nun tartışılmasının ardından 

toplantı sonuç bildirisi hazır-

lanmıştır.  

Toplantının son gününde ise 

katılımcılarla tarihi ve kültü-

rel paylaşımı esas alarak 

Efes ören yerine ve Meryem 

Ana’ya gezi düzenlenmiştir. 

G20 Tarım Alanında  Üst Düzey Bilim İnsanları 
4.Toplantısı  

6. Uluslararası Toprak ve Su 

Kaynaklarının Sürdürülebilir 

Yönetimi Eğitimi 27 Tem-

muz – 07 Ağustos Haziran 

2015 tarihleri arasında Bos-

na-Hersek, Bulgaristan, Ce-

zayir, Fas, Hırvatistan, Irak, 

İran, Makedonya, Pakistan, 

Sırbistan ve Sudan’dan ge-

len 23 katılımcı ile 

UTAEM’de gerçekleşmiştir. 

Eğitim boyunca programda-

ki konularda Atatürk Top-

rak, Su ve Tarımsal Meteo-

roloji Araştırma İstasyonu 

Müdürlüğü, Uluslararası 

Tarımsal Araştırma ve Eği-

tim Merkezi, Karadeniz Ta-

rımsal Araştırma Enstitüsü, 

Toprak Su Ve Çölleşme İle 

Mücadele Araştırma Ensti-

tüsü, Toprak, Gübre ve Su 

Kaynakları Merkez Araştır-

ma Enstitüsü’nden ziraat 

mühendisleri, Adnan Men-

deres Üniversitesi, Dicle 

Üniversitesi, Ege Üniversite-

si ve Selçuk Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi’nden öğre-

tim üyeleri ders vermişler-

dir. 

Eğitim kapsamında Emira-

lem Regülatörü’ne ve İzmir 

Kuş Cenneti’ne teknik gezi, 

Foça ve Efes Antik Kenti’ne 

ise kültürel gezi düzenlen-

miştir. 

6. Uluslararası Toprak ve Su Kaynaklarının 
Sürdürülebilir Yönetimi Eğitimi 

cıyla 22 katılımcıyla 28–29 

Mayıs 2015 tarihlerinde 

UTAEM’ de UTZ Certified 

Denetçi Eğitimi gerçekleşti-

rilmiştir. 

Üreticilerin bağımsız sertifi-

kasyon kuruluşları tarafın-

dan denetlenebilmesi ama-

UTZ Certified Denetmen Eğitimi 
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İLETİŞİM 
 Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

Camikebir Mahallesi, Çavuş Yolu Sokak, No: 9 
 35660     Menemen – İZMİR / TÜRKİYE 

 
+90 232 831 10 52 

 
izmirutaem@gthb.gov.tr 

 
+90 232 831 10 51 

 
arastirma.tarim.gov.tr/izmirutaem  

AB PROJESİ     

“Tarımda Su Ve  

Gübre Yönetimi 

İçin Araçlar” 

(FATIMA) 

Avrupa Birliği Horizon 2020 çerçevesinde yürütülecek olan FATIMA Farming Tools for external 
nutrient Inputs and water Management (Tarımda Su ve Gübre Yönetimi için Araçlar) projesinin ilk 
bölgesel toplantısı 27-29 Temmuz 2015 tarihlerinde UTAEM’de gerçekleşti. Projenin ilk bölge 
toplantısına, UTAEM araştırmacıları, EA-Tek temsilcileri, projede ortak çalışma yapılan çiftçiler ve 
proje ortaklarından Dr. Zuzana Boukalova, Jan Těšitel (METCENAS) katıldılar. 

Sürdürülebilir bir çevre ortamında optimum ürün verimi ve kalitesini elde etmek için tarımsal 
kaynakların etkili ve etkin bir şekilde izleme ve yönetimini kapsayan proje 14 ülkeden 23 ortağın 
katılımıyla, İspanya’dan Castila – La Mancia Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülecektir. Proje 
1 Mart 2015 tarihi itibariyle başlamış olup 36 ay devam edecektir. Türkiye’den UTAEM ve EA-TEK 
proje ortaklarıdır. 

Proje bütüncül bir tarım – çevre çerçevesinde hassas tarım, sürdürülebilir tarım anlayışı ve gıda 
üretimi ile ilgilenir. Ekonomik rekabet ile sürdürülebilir bitki üretimini dikkate alır. Yoğun tarımda 
yeni bir bakış açısı ile tarım girdilerinin (su, gübre) kullanım ve yönetimini birleştiren, optimize 
etmeye yardım eden yeni araçlar ve yenilikler geliştirmeyi hedeflemektedir. 

FATIMA, çiftlik ölçeğinden sulama birliği ve nehir havzasına kadar kullanıcı topluluklara (çiftçiler, 
yöneticiler ve çiftlik ve iş dünyasındaki karar vericiler) hitap etmekte ve katılımcı yaklaşımı benim-
semektedir. Proje bu kullanıcılara hassas tarım makinalarını besleyen, su ve gübre ihtiyaçlarını 
gösteren haritalar sunacak, bitki su tüketimi ve bir takım yenilikçi su- enerji ayakizi çerçeveleri ile 
sürdürülebilir bitki yönetimini destekleyen ileri ürünler sağlayacaktır. Tüm bilgiler son teknoloji ile 
katılımcı alansal online karar destek sistemleri üzerinde birleştirilecektir. FATIMA, 8 pilot alanda 
(İspanya, İtalya, Yunanistan, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Fransa ve Türkiye) önemli 
yoğun bitki üretim sistemlerinde uygulanacak ve demonstrasyonlar kurulacaktır. Merkezimizin 
bölge sorumluluğunu yürüttüğü projede buğday, pamuk ve mısır bitkileri üzerinde çalışılacaktır. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan UTAEM; tarımsal üretimde 

verimliliğin arttırılması, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımına yönelik ulusal/uluslararası düzeyde araştırma yapmak ve 

kamu, özel sektör, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütlerinin ihtiyaçlarına göre ulusal/uluslararası eğitim, çalıştay, seminer vb. etkinlikler 

düzenleme konularında görevini titizlikle yerine getirmektedir. UTAEM kendi program ve projeleri yanı sıra ulusal/uluslararası kurum ve 

kuruluşlardan araştırma ve eğitim konularında gelen talepler doğrultusunda etkinlikler gerçekleştirmektedir. Merkezimiz Türkiye’de tarım-

sal alanda gerçekleştirilen çalışmaların, deneyim ve bilgi birikiminin uluslararası platformda paylaşımını kendine ilke edinmiş olup, bu an-

lamda öncü kuruluşlardandır.  

HAKKIMIZDA... 

mailto:info@utaem.gov.tr
http://arastirma.tarim.gov.tr/izmirutaem

