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Bu Program Türkiye Cumhuriyeti ve AB Arasında Eşfinansmanlıdır  

Sözleşme Makamı: Merkezi Finans ve İhale Birimi 

Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe 

Programı (CCGS) 

Hibe Uygulama Formu – Bölüm B 

Bütçe: 22.02.01 

Referans: CFCU/TR2013/0327.05.01-02 

Tam başvuru için son teslim tarihi: 06.03.2017 

 Masraf ve israfı azaltmak için dosyanız için yalnızca kağıt kullanmanızı öneririz 

(plastik klasörler veya bölücüler yok). Mümkünse lütfen çift taraflı yazdırmayı da 

kullanın 

 

Faaliyet Başlığı: 

İklim değişikliğinin; Sürdürülebilir Tarımsal 

Biyolojik Çeşitliliğin üzerine olan etkisinin 

azaltılması (Tarımsal İklim) 

Lot Başlığı ve 

Numarası: 

Lot 1: Küçük Ölçekli Projeler 

Faaliyet Konumları: 
Türkiye: Mersin İli 

Yunanistan: Selanik Bölgesi 

Başvuru Sahibi’nin 

İsmi: 

Mersin Akdeniz Ziraat Odası 

Başvuranın Uyruğu: 
Türk 

 

Dosya No CCGS/ 

 

EuropeAid ID1 N/A 

                                                 
1 Kuruluş PADOR'da (Potansiyel Başvuru Sahibi Verileri On-Line Kayıt) kayıtlıysa eklenecektir. Daha 

fazla bilgi ve kayıt olmak için lütfen ziyaret edin. 
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Devam eden sözleşme / 

Tüzel Kişilik Dosya 

numarası (varsa) 

N/A 

Hukuki Durum Sivil Toplum Kuruluşu 

EŞ Başvuranlar 

Organik Üreticiler Birliği; GR-2009-GGV-

2309893369; Yunan 21/03/2006; Kar amacı 

gütmeyen kuruluş; Daha önce bir önerinin 

sunulması (Ref W / 34 SDW) 

Eş Başvuranlar 

Toroslar Belediyesi; Türkçe, 27/03/1999, Kamu 

Kurumu (Belediye); Tarım sektöründe istihdam ile 

ilgili bir projenin uygulanması (2011) ve haşere 

yönetimi eğitimi (2014-2015-2016) 

 

Bu Eylemin amacı için Başvuru Sahibi'nin iletişim bilgilerini verin 

Posta adresi: 
Nusratiye Mah. 5001 Sokak, No: 40, 

33050, Akdeniz, Mersin, Turkey 

Telefon numarası: (sabit ve mobil) 

Ülke kodu + şehir kodu + numarası 

+903243363340 

Faks numarası: Ülke kodu + şehir 

kodu + numarası 

+903243366437 

Bu İşlem için İrtibat Kişisi : Gürhan DAYICIK 

İrtibat kişisinin e-postası: gurhandayicik@hotmail.com 

İrtibat kişisinin cep telefonu *: +905055192816 

Başvuru Sahibinin Web Sitesi: www.mersinakdenizziraatodasi.org.tr 

*Zorunlu değil 

Adreslerdeki, telefon numaralarındaki, faks numaralarındaki veya e-

postalardaki herhangi bir değişiklik yazılı olarak Sözleşme Makamına 

bildirilmelidir. Sözleşme Makamı, bir başvuru sahibiyle irtibat 

kuramaması durumunda sorumluluk kabul etmez. 
  

                                                                                                                                                             
 https://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-calls-proposals/pador-helpdesk_en  

mailto:gurhandayicik@hotmail.com
http://www.mersinakdenizziraatodasi.org.tr/
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-calls-proposals/pador-helpdesk_en


15 January 2016 Page 3 of 54     Page 3 of 54 

e3b_applicform_en.doc 

İÇERİK 

BÖLÜM B. TAM BAŞVURU FORMU ................................................................ 4 

1 Genel Bilgi .............................................................................................................  

Faaliyet ..................................................................................................................... 5 

Başvuru Sahibi’nin Deneyimi ................................................................................  

1.3. Eş Başvuru Sahibi’nin Deneyimi (eğer uygulanabilirse) ................................  

1.4. Eş Başvuru Sahibi’nin Deneyimİ  (eğer uygulanabilirse) ..............................  

Başvuru Sahibi ...........................................................................................................  

Kimlik .....................................................................................................................  

Profil .......................................................................................................................  

Eylemleri yönetmek ve uygulamak için kapasite ..................................................  

Kuruluşunuzun yönetim kurulu / komitesinin listesi .............................................  

Eş Başvuru Sahip (ler) ..............................................................................................  

Eylemleri yönetmek ve uygulamak için kapasite ..................................................  

Görev (ortak başvuru sahipleri için) ......................................................................  

EŞ BAŞVURU SAHİPLERİ  ...............................................................................  

Eylemleri yönetmek ve uygulamak için kapasite ..................................................  

Görev (ortak başvuru sahipleri için) ..................................................................  

Görev (ortak başvuru sahipleri için) .......................................................................  

Başvuru Sahibinin Beyanı (Tam Başvuru) .............................................................  

Tam Başvuru İçin Değerlendirme Tablosu ............................................................  

 



 

BÖLÜM B. TÜM UYGULAMA FORMU2 

Lütfen bunun sınırlı bir çağrı olduğunu unutmayın. Dolayısıyla, bu bölüm 

yalnızca tam bir başvuru göndermek için davet gönderen (davet sırasında) 

başvuru sahipleri tarafından doldurulacaktır. Tam Başvuru Formunu 

doldururken, tüm açıklamalar silinmelidir. Sayfa sınırını kontrol ederken 

yalnızca Başvuru Sahipleri tarafından verilen sorular ve cevaplar dikkate 

alınacaktır. Tam Başvuru Formunun tüm bölümleri doldurulmalıdır. 

Doldurulmamış bölümler, başvurunun bu şekilde reddedilmesine neden olabilir. 

 GENEL BİLGİLER 

Teklif Çağrısının 

Referansı 
EuropeAid/138406/ID/ACT/TR 

Teklif Çağrısı Başlığı 
Türkiye'de İklim Değişikliği Kapasitesinin 

Geliştirilmesi Hibe Programı 

Başvuru Sahibinin Adı Mersin Akdeniz Ziraat Odası 

Teklif numarası 3 CCGS/126 

Projenin Başlığı 

İklim değişikliğinin; Sürdürülebilir Tarımsal 

Biyolojik Çeşitliliğin üzerine olan etkisinin 

azaltılması  

Projenin Yeri 
Türkiye: Mersin İli 

Yunanistan: Selanik  

Projenin Süresi 18 Ay 

Lot Sayısı 
- Lütfen başvuracağınız 

belirli partiye karşılık 

gelen kutuyu işaretleyin: 

     Lot 1: Small Scale Projects 

 Lot 2: Large Scale Projects 

 

 

                                                 
Tam başvuru, bu tam başvuru formu, bütçe (Ek B) ve mantıksal çerçeveden (Ek C) oluşur. 

  Sözleşme Makamı, konsept belgesini değerlendirdiğinde, başvuru sahibine sonucu bildirir ve bir 

öneri numarası tahsis eder. 

 

x 



 

FAALİYET4 

Faaliyetin Tanımı 

Tanım (max. 13 sayfa) 

Önerilen faaliyet (Tarımsal iklim), öğrenci veya yerel topluluklar için 

bilinçlendirme kampanyaları, çiftçiler ve hayvan yetiştiricileri için eğitim ve 

öğretim faaliyetleri ve politikacılar için karar alma süreçleri aracılığıyla 

müdahale alanında tarımsal biyoçeşitliliğin korunmasını amaçlar. 

Yunanistan’daki Selanik Bölgesi, Yunan tarafında müdahale alanı olarak 

kullanılacak ve tartışma için iyi uygulamalar sağlayacaktır. Projede, Tüm 

faaliyetlerin Türkiye’de gerçekleşeceği ancak sadece bir uluslararası çalışmanın 

Yunanistan Selanik’te gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Türk paydaşlar için en 

iyi uygulamaların bir avrupa birliği ülkesinde nasıl uygulanacağını görmek 

oldukça önemli olacaktır. Türk ve Yunan ortakları arasındaki işbirliği ve 

etkileşim,Tarımsal Biyoçeşitliliğinin korunması ve çevre dostu Tarım ve 

Hayvancılık uygulamalarının kabulüne ilişkin en iyi uygulamalar, deneyimler ve 

bilginin paylaşımı bu projenin en önemli önceliklerinden biridir. Çalışmanın 

üreteceği sonuçlar şunlardır: 

 

R1:Yerel ekosistemlerdeki tarımsal faaliyetlerin etkileri hakkında,tarımsal gıda 

üretim zincirinde çiftçiler, tüketiciler, kamu otorileri, özel sektör, 

akademisyenler, yerel topluluk paydaşları arasında sağlam bir işbirliği ve 

ortak bir fikir birliği oluşturulması 

R2: Yerli bitki çeşitliliği ve hayvan türlerinin yetiştirilmesi ve yetiştiriliciliğinin 

teşvik edilmesi 

R3: Tarımsal faaliyetlerin yerel ekosistemler için zararlı etkilerinin azaltılması 

ve sera gazı emisyonlarının azaltılması 

                                                 
4 Değerlendirme komitesi, hedeflerin ve projenin uygunluğuyla ilgili olarak konsept notunda verilen 

bilgilere değinir. 



 

R4: Sürdürülebilir “iklim değişikliğine uygun tarım” ve organik tarım  

uygulamalarını benimseyen çiftçi ve hayvan yetiştiricilerinin sayısını 

arttırmak 

R5: Sağlıklı ve sürdürülebilir olarak üretilen gıdaların tüketimine ilişkin yerel 

toplulukların farkındalık düzeyinde önemli bir artış sağlamak 

 

Projenin uygulaması 5 İş paketinde (WP) yapılandırılacaktır:  

 

İP1: Yönetim ve Koordinasyon 

İP2: Tarımsal biyoçeşitlilik ile ilgili müdahale alanlarınn mevcut durumunun 

değerlendirilmesi 

İP3: Yerel topluluklar için tarımsal biyoçeşitlilik ve organik tarımla ilgili 

bilinçlendirme faaliyetleri 

İP4: Çiftçiler ve hayvan yetiştiricileri için eğitim ve öğretim faaaliyetleri 

İP5: Tarımsal biyolojik çeşitlilik ve “iklim değişikliğine uygun tarım” ve 

organik tarım için ağ faaliyetleri 

İP6: Projeyi geniş kitlelere yayma  

 

İş Paketi 1 (İP1): Yönetim ve Koordinasyon 

Sorumlu: Mersin Akdeniz Ziraat Odası   

Katılımcılar: Bütün yardımcı başvuru sahipleri 

Esas Hedef: Projenin fiziki ve finansal ilerlemesinin doğru ve etkili bir şekilde 

uygulanmasını sağlamak için Eylemin etkin bir şekilde yönetilmesi ve 

koordinasyonu için çerçeve bir plan oluşturulması. 

 

 

Özel Hedefler: 

1. Tüm faaliyetin ve onun belirli etkinliklerinin ve çıktılarının etkili bir 

şekilde yönetilmesini ve sağlıklı bir şekilde uygulanmasını sağlamak 



 

2. Eylemin tamamının doğru mali yönetimini sağlamak 

3. Tüm ortakların projeye dahil olmasını sağlamak 

4. Çıktıların ve sonuçların kalitesini ve uygunluğunu sağlamak 

5. Eylem faaliyetlerinin görünürlüğünü sağlamak 

 

Aktiviteler 

Aktivite İş Paketi 1:  

A.1: Açılış Toplantısı  

 

Projenin uygulandığı ilk ayda, Mersin Akdeniz Ziraat Odası Öncü Ortağı, 

Türkiye’de Mersin’deki başlangıç toplantısını organize edecektir. Başvuru 

sahibinin ve Eş Başvuranların ilgili temsilcilerinden oluşan ortak proje yönetim 

ekibi, her birine verilen faaliyetleri tartışacak ve ortaklık anlaşmasını 

imzalayacaktır. Yönetimsel maliyetleri en aza indirgemek ve eylem ortakları 

arasında iletişimi kolaylaştırmak için bir Yönetim Komitesi kurulacaktır. 

Yönetim Komitesinin kuralları ve yönetmelikleri ilk toplantıda onaylanacaktır. 

Bu toplantı sırasında, ortak proje yönetimi ekibi, Projenin teknik yönlerini 

tartışacak ve karar verecek ve İş Paketi 6'nın bir ürünü olan Eylem'in "İletişim 

Stratejisi Planı" nın içeriğini onaylayacaktır. 

 

Aktivite İş Paketi 1:  

A.2: Yönetim ve İdare faaliyetleri 

 

Mersin Akdeniz Ziraat Odası, Eylemin (Başvuru Sahibi ve Eylem Koordinatörü) 

idari koordinatörü olacaktır. Eylemin bir bütün olarak doğru şekilde yönetilmesi 

ve sağlıklı bir şekilde uygulanmasından ve çıktılarından sorumlu olacaktır. 

Ayrıca, Eylem Koordinatörü, mali ve fiziki ilerleme raporlarını da içeren tüm 

idari belgeleri ve raporları hazırlar ve sunar. Diğer tüm Faaliyet ortaklarından, 



 

yukarıda belirtilen raporlar için gerekli olan tüm gerekli veriler ve bilgiler, 

hakkında, Başvuru sahibini bilgilendirmeleri istenecektir. 

 

Aktivite İş Paketi 1: A.3: Teknik Yönetim 

 

Mersin Akdeniz Ziraat Odası önerilen Eylemin teknik müdürü olacaktır. Tüm 

yönetim ve izleme prosedürlerinin anlatılacağı bir Faaliyet Planı oluşturacaktır. 

Teknik Yönetim faaliyetleri, tüm hedeflere tahmini zaman çizelgesi ve bütçe 

dahilinde ulaşılmasını sağlayacaktır. Lider Ortak ayrıca, diğer tüm Aksiyon 

Ortaklarına belirli teknik destek sağlayacaktır. 

 

Aktivite İş Paketi 1:  

A.4: Kalite kontrol ve sonuçların değerlendirilmesi 

 

Projenin Çıktıları ile ilgili yazılı bir akran değerlendirmesi yapmak üzere Tarım 

Mühendisliği ve Tarımsal Biyolojik Çeşitlilik konularında harici bir uzman 

görevlendirilecek. Eylem Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulunu temsil eder. 

Bu, her bir Ortak Başvuru Sahibi'nden bir temsilci olmak üzere üç (3) üyeden 

oluşacak ve Başkanın temsilcisi sözkonusu komiteye başkanlık edecektir. 

Yönetim Komitesi, Eylemin uygulama ilerlemesinin izlenmesinden, stratejik 

kararlar almaktan ve gerektiğinde uygun düzeltici önlemleri almaktan sorumlu 

olacaktır. Yönetim Komitesi üyeleri aylık olarak toplanacaktır. İlk ve son 

toplantı, Projenin başlaması ve kapatılması için yüz yüze görüşmeler şeklinde 

olacaktır. Diğer tüm toplantılar, seyahat masraflarını en aza indirgemek için web 

konferansları (Skype veya diğer internet araçları) şeklinde olacaktır. Yönetim 

Komitesinin düzenli toplantılarının yanı sıra üyeleri, projenin uygulanması 

sırasında bir sorunun varlığı durumunda, herhangi bir zamanda iletişim 

kuracaklardır.Yönetim komitesi tarafından üç çeşit iletişim tipi kullanılacaktır. 

Birinci iletişim şekli; Projenin ilerlemesi, yönetim sorunları, ve karşılaşılan 



 

zorlukların tartışılması için yukarıda açıklanan düzenli Komite toplantıları 

şeklinde olacaktır. İkinci iletişim şekli; olaylar, program toplantıları veya son 

tarih hatırlatmaları gibi Eylem faaliyetlerinin daha iyi uygulanması için bire bir 

görüşme veya grup tartışmaları için e-posta ya da telefon kullanımı şeklinde 

olacaktır. Üçüncü iletişim şekli; Skype veya Eylemin web sayfası yoluyla 

yapılan tartışmaları içerecektir. Koordinatör, tüm uygulama ekibinin üyeleri ve 

dış uzmanların adresleri de dahil olmak üzere bir e-posta adresi veri tabanı 

üretecektir. Lider Ortak, projenin uygulanması sırasında karşılaşılan tüm 

sorunlar için diğer ortaklarına destek ve tavsiyeler sağlayacaktır. Aynı zamanda, 

ortaklar, Projenin uygulanmasını olumlu veya olumsuz etkileyebilecek her 

önemli konu hakkında Lider Ortağı bilgilendirmek zorunda kalacaklardır. 

Yukarıda değinildiği gibi, Eylemin ortaklarının etkileşimi, projenin uygulanması 

sırasında ve sonrasındaki işbirliği adına çok önemlidir. Projenin ortakları, 

projeyle oluşan işbirliğini sürdürmeye ve daha geniş bir kitleye yayarak, yerel 

toplulukları ve çiftçileri, tarımsal biyolojik çeşitlilik çevreye dost uygulamaların, 

bölgesel sosyal ve ekonomik kalkınmadaki önemi konusunda 

bilgilendireceklerdir. Ortaklar, yalnızca Türkiye'de ve Yunanistan'da değil, aynı 

zamanda diğer AB üye ülkelerinde kırsal kalkınma ile ilgili diğer STK'lara(Sivil 

Toplum Kuruluşlarına), yerel yetkililere ve paydaşlara ulaşmaya çalışacaklardır. 

Bu projeden elde edilen sonuçlar ve edinilen tecrübe ve bilgi, diğer proje 

önerilerinin sunulması ve diğer ülkelerdeki ortaklarla muhtemel işbirlikleri için 

kullanılacaktır. Ayrıca, Eylemin üç ortağı, Bölgelerinde bilgi toplama ve 

farkındalık yaratma eylemlerini her zaman sürdürmeye devam edecektir. 

 

 

 

 

 

 



 

İP1 Çıktılar 

İP1. D1 Açılış toplantı süresi 

İP1. D2 Yönetim Komitesinin Kural ve Tüzükleri 

İP1. D3 Ortaklık Anlaşması 

İP1. D4 Kalite Kontrol Planı 

İP1. D5 İletişim Stratejisi Planının İçeriği 

 

İş Paketi 2 (İP2): Tarımsal biyoçeşitlilik ile ilgili uygulama alanlarının mevcut 

durumunun değerlendirilmesi  

 

Sorumlu: Organik Üreticiler Birliği     

Katılımcı:Mersin Akdeniz Ziraat Odası 

 

Projenin uygulanmasının ilk beş ayında Organik Üreticiler Birliği, 

Yunanistan'daki Selanik Bölgesi'nde tarımsal biyoçeşitlilik hakkında bir rapor 

hazırlayacak. Aynı zamanda Mersin Akdeniz Ziraat Odası, Mersin İli hakkında 

Türkiye'de bir rapor hazırlayacaktır. Bu raporlar, uygulama alanlarındaki 

tarımsal biyolojik çeşitliliğin incelenmesini ve hem üretimi yapılan çeşitleri hem 

de yetiştirilen hayvan türleri de dahil olmak üzere yerel ekosistemlerin 

uygulanabilir yönetimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Raporların ikinci 

amacı, ticari potansiyeli olan belirli yerel çeşitlere odaklanılmasıdır. Hem 

Türkiye hem de Yunanistan'daki eylem ortakları; ekim, dikim, hayvan 

yetiştiriciliği, işleme yöntemleri ve ticaret / ihracat kanalları hakkında iyi 

uygulamalra sahip olma şansına sahip olacaklar. Türkiye ve Yunanistan, dünya 

genelinde en önemli zeytin üreten ülkelerden ikisidir. Yunanistan toplam dünya 

yıllık zeytin üretiminin, % 22-25'ini ve Türkiye ise % 7'sini çıkartmaktadır. 

Yunanistan, uluslararası pazarda toplam zeytin yıllık üretimiyle ilgili üçüncü 

sırada yer alırken, Türkiye de dördüncü sırada yer alıyor. Faaliyette, uygulama 

alanlarının belirli yerli zeytin çeşitlerine odaklanacaktır. Daha spesifik olarak 



 

Mut zeytini, Mersin İli'nin en ünlü çeşididir. Nizip, Kilis ve Antakya, Kuzey 

Türkiye'nin diğer yerli zeytin çeşitleridir. Yunanistan'daki Selanik  Bölgesi'nin 

yerel çeşitleri, Chalkidiki zeytin ve Chalkidiki Chondroelia'dır. Yukarıda 

belirtildiği üzere, her iki ülke de zeytinyağı ve zeytinyağı üretiminde uzun 

yıllara dayanan bir geleneğe sahiptir. Zeytin bahçeleri, yüzlerce hatta binlerce 

yıl boyunca yerel ekosistemlerin yaratılmış olduğu doğal manzaranın bir parçası 

olmuştur. Her iki uygulama alanında yetiştirme, işleme ve pazarlama 

uygulamaları geliştirilmiş olup İş Paketi 2 çalışmalarında bunlar 

gözlemlenecektir. 

Üçüncü bir rapor, Organik Üreticiler Birliği tarafından, tarımsal biyoçeşitlilik, 

organik tarım ve "iklime uygun tarım" konularındaki politikalar ve düzenlemeler 

ile ilgili AB kurumsal çerçevesi hakkında yazılmış olacaktır.  

 

 

Ana Hedef 

 

Mersin İli ve Selanik  Bölgesi'nin uygulama alanlarında yerel ürün çeşitlerini ve 

hayvan türlerini belirlemek ve bunların yerel ekosistemlerin ve ekonomilerin 

uygulanabilir yönetimine katkıda bulunmak, asıl hedef olacaktır. Ayrıca, İş 

Paketi 2, tarımsal biyolojik çeşitlilik, organik tarım ve "iklime uygun tarım" 

konularındaki AB kurumsal çerçevesini analiz etmeyi amaçlamaktadır. 

 

       Özel hedefler 

 

       1. Tarımsal biyolojik çeşitlilik, organik tarım ve "iklime uygun tarım" ile 

ilgili politika ve düzenlemeler ile ilgili AB kurumsal çerçevesini gözlemlemek 

2. Mersin İli ve Selanik Bölgesi'nin uygulama alanlarında yerli ürün 

çeşitlerini ve hayvan türlerini tespit etmek 



 

3. Yerel ürün çeşitlerinin ve hayvan türlerinin yerel ekosistemlerle etkileşim 

durumlarını  incelemek 

4. Yerel tür ve çeşitlerin halk için ekonomik ve diğer sosyal faydaları ve 

potansiyellerini ortaya çıkartmak 

 5. Mersin İli ve Selanik Bölgesi'nde yerli zeytin çeşitlerinin en iyi 

yetiştiricilik, işleme ve pazarlama uygulamalarının belirlenmesi 

 

 

Tarımsal biyoçeşitlilik, organik tarım ve "iklime uygun tarım" konusundaki 

politikalar ve düzenlemeler ile ilgili AB kurumsal çerçevesiyle ilgili rapor, AB 

politikalarının çevre ve tarımsal biyoçeşitlilik konularında gelişimine katkı 

sağlayacaktır.  

 

Aktiviteler 

 

Aktivite İş Paketi 2: A.1: Mersin İli ve Selanik Bölgesi, Yunanistan'daki 

tarımsal biyoçeşitliliği analizi  

 

İş Paketi 2 Etkinliği kapsamında iki rapor alınacaktır: A1. Birincisi Organik 

Üreticiler Birliği  tarafından, ikincisi ise Mersin Akdeniz Ziraat Odası tarafından 

hazırlanacaktır. Birinci ve ikinci raporlar, iki uygulama alanının 

(Yunanistan'daki Selanik Bölgesi ve sırasıyla Türkiye'deki Mersin İli) her 

birinde tarımsal biyolojik çeşitlilik hakkında yapılacak çalışmalar olacaktır: 

Projenin tamamı Eylemin başında üç ay sürecektir. Mevcut raporların sonuçları, 

aşağıdakileri içeren en iyi uygulamaların değişimi için bir sonraki aşamalarda 

kullanılacaktır: 

- Yerli çeşit ve hayvan yetiştirme uygulamalarının, Yerli ekosistemlerin 

uygulanabilir çevresel yönetimine olan katkıları 



 

-Yerel topluluklar için yerli çeşit ve türlerden elde edilen ekonomik ve sosyal 

faydalar 

     - En iyi yetiştirme, işleme ve pazarlama uygulamalarının belirlenmesi 

 

Aktivite İş Paketi : A.2: Tarımsal biyoçeşitlilik, organik tarım ve "iklime uygun 

tarım" ile ilgili politika ve düzenlemelerle ilgili AB kurumsal çerçevesi 

 

Tarımsal biyoçeşitlilik, organik ve "iklime uygun" tarım konusundaki politikalar 

ve düzenlemeler konusunda AB kurumsal çerçevesi hakkında Organik Üreticiler 

Birliği tarafından bir rapor hazırlanacaktır. Yapılacak aksiyonun tamamı 

projenin başında iki (2) ay sürecektir. 

İş paketi 2 de Gözlemlenen en iyi uygulamalar, Eylemin sonraki aşamalarında 

(İş paketi 2,3, ve 4 de) kullanılacaktır. 

 

İş Paketi 2’nin çıktıları  

İP2: D.1: Yunanistanın Selanik Bölgesindeki tarımsal biyolojik çeşitliliğine 

ilişkin rapor 

İP2: D.2: Mersin İli Tarımsal Biyolojik Çeşitlilik Raporu, Türkiye 

İP2: D.3: Tarımsal biyoçeşitlilik, organik tarım ve "iklime uygun tarım" ile ilgili 

politika ve düzenlemeler ile ilgili AB kurumsal çerçevesi hakkında rapor 

 

İş Paketi 3 (İP3): Yerel topluluklar için tarımsal biyoçeşitlilik ve organik 

tarımla ilgili bilinçlendirme faaliyetleri 

 

Sorumlu:Toroslar Belediyesi    

Katılımcı:Tüm Eş Katılımcılar 

 

Biyolojik çeşitlilik, yaşamın çeşitliliği ve süreçleri anlamına gelir. Genellikle, 

biyoçeşitlilik kavramı, yabani veya doğal ekosistemler ve yaşam alanları ile 



 

ilişkilendirilir. Öte yandan, tarımsal biyoçeşitlilik, yerel ekosistemler için de çok 

önemlidir, çünkü önemli bileşenlerinden biridir. Avrupa Komisyonuna göre, 

tarımsal biyoçeşitlilik, gıda ve tarım için biyolojik çeşitliliğin tüm bileşenlerini 

ve tarım ekosistemini oluşturan biyolojik çeşitliliğin tüm bileşenlerini içerir. 

Organik tarım ve “iklime uygun tarım” gibi uygulamalar hem doğal ve hemde 

tarımsal ekosiste üzerine pozitif etki yapmaktadır. Avrupa Komisyonu'na göre, 

çevre dostu uygulamalar "AB'nin yabani bitki örtüsü ve faunasının korunması 

üzerinde önemli bir olumlu etkisi olabilir. Geleneksel tarım, bazı doğal veya yarı 

doğal habitatların korunmasına katkıda bulunur. Birçok değerli habitat ve 

türlerin varlığı, tarımla doğrudan bir karşılıklı bağlılığa sahiptir (örneğin, birçok 

kuş türü yuva ve tarım alanlarında beslenir) ". 

Doğal ve tarımsal ekosistemler sürekli etkileşim içindedir. Her iki sistem de 

birbirine olumlu ya da olumsuz etki yapabilmektedir. Biyolojik çeşitliliğin 

korunması tarım için çok önemlidir, çünkü doğal ekosistemlerdeki çeşitli 

biyolojik süreçler tarım tarafından kullanılmaktadır. Tipik bir örnek, arıların ve 

diğer böceklerin veya kuşların ağaçların tozlanmasına katkısıdır. Gıda üretimi ve 

güvenliği, ekili bitki çeşitlerinin veya hayvan türlerinin biyolojik çeşitliliğinden 

de etkilenir. Tarımda biyolojik çeşitliliğin kullanılması, ekonomik, sağlık, teknik 

ve ekolojik hedeflerin başarılması için yeni gelişmiş çeşitlerin ve ırkların 

oluşturulmasını sağlar. Aynı zamanda, doğal ekosistemler doğrudan yerel tarım 

faaliyetlerinden olumlu veya olumsuz etkilenmektedir. Bazı durumlarda tarımsal 

faaliyetin evrimi, biyoçeşitliliği, özel niteliklere sahip ekosistemleri ve yaşam 

alanlarını oluşturduğu veya koruduğu için zenginleştirir. Bununla birlikte, 

kimyasalların yaygın kullanımı yerel ekosistemleri tahrip edebilir. Geleneksel  

tarım, evcilleştirilen bitki ve hayvan türlerinin seçimi ve araştırılması sayesinde, 

zaman zaman yok olma tehdidinde olan, yabani bitki ve hayvan türlerinin,  

korunması mümkün olabilmektedir. 

 



 

İş Paketi4 çiftçilerinin bilgi ve eğitim faaliyetlerinin dışında; iki ana nedenden 

ötürü yerel toplulukların farkındalığını artırmak çok önemlidir. Öncelikle, 

hepimiz tüketiciyiz ve hepimizin çevre dostu tarım ve işleme uygulamaları ile 

üretilen daha sağlıklı yiyecekler hakkında daha fazla bilgi edinmemiz 

gerekmektedir.  Özellikle kırsal nüfus, bu konularla ilgili olarak daha iyi 

bilgilenmiş ve daha şüpheli olmalıdır, zira gıda ürünlerinin çoğu kırsal kesimde 

üretilmekte ve işlenmektedir. İkincisi, kırsal alanda yaşayan insanlar, yalnızca 

çiftçiler olarak değil aynı zamanda ticaret veya turizm faaliyetlerine yatırım 

yapan girişimciler olarakta, çevre dostu tarım uygulamalarının benimsenmesini 

faydalarını ve sosyo-ekonomik fırsatlarını bilen kişilerdir. Sağlıklı gıda ürünleri 

üreten ve zengin doğal ve tarımsal zenginlikleri koruyan bir bölge, kırsal 

girişimciliğin geliştirilmesi için daha fazla fırsat sunmaktadır. 

 

Ana hedef; Çevre dostu uygulamalarla yapılan, gıda üretim, işleme ve 

tüketiminin önemi konusunda yerel toplulukların farkındalığını artırmak.  

 

 Özel hedefler 

 

1.  Yerel topluluklara organik ürünlerin tüketiminin faydaları hakkında bilgi 

vermek 

2. Yerel toplulukları, organik tarım ve "iklime uygun tarım" 

uygulamalarının benimsenmesiyle sağlanan çevresel zorluklar ve 

yaşanabilir kalkınma için sosyo-ekonomik fırsatlar hakkında 

bilgilendirmek 

3. Biyolojik çeşitliliğin önemi ve organik gıda ürünlerinin tüketimi 

konusunda farklı yaştaki öğrencilere eğitim programları sunmak 

 

 

 



 

Aktiviteler 

Aktivite İş Planı 3: A.1: Yerel topluluklar için bilgi günleri 

 

Mersin İli'nde, her biri en az 50 katılımcı ve en az 5 saatlik süre olmak üzere iki 

(2) bilgi günü düzenlenecektir. Katılımcılar ayrıca, tarımsal genetik kaynakların 

sürdürülebilir kullanımı ve organik tarımın faydaları hakkında bilgi ve deneyim 

kazanacakları bilgi günleri boyunca ziraat okullarına katılacaktır. Bilgilendirme 

günlerinin içeriği aşağıdaki gibidir: 

 Biyolojik çeşitliliğinin  tanımı 

 Tarımsal biyolojik çeşitliliğin tanımı 

 Tarımsal biyoçeşitlilik ile ilgili AB kurumsal çerçevesi 

  Müdahale alanlarındaki yerli bitki çeşitleri ve hayvan türleri: Mersin İli - 

Türkiye ve Selanik Bölgesi - Yunanistan 

 Tarımsal biyolojik çeşitliliğin bölgesel kalkınma üzerindeki önemi 

 Organik ürünlerin insan sağlığına olan faydası 

Dil: Türkçe 

 

Aktivite İş Planı 3: A.2: Öğrenciler için tarımsal biyolojik çeşitlilik ve organik 

gıda ürünleri ile ilgili eğitim faaliyetleri 

 

Eğitim faaliyetleri öğrenciler için özel olarak tasarlanacaktır. Çevre konularında 

çok erken aşamalardan haberdar olma, yerel topluluklar için çok önemlidir. 

Gençler, algılarını geliştirme konusunda sürekli bir gelişme içindedir ve bu 

durum aynı zamanda ebeveynleriyle olan iletişimlerinide etkilemektedir. 

Öğrenciler için etkinlikler eğlenmek için uzmanlar tarafından tasarlanacak, 

ancak aynı zamanda farklı yaştaki çocuklar için de eğitim verilecek. Katılımcılar 

çevre ve yerel ekosistemler için organik tarımın yararları hakkında bilgi edinme 

şansına sahip olacaklar. Etkileşimli eğitsel oyunlar vasıtasıyla organik gıda 

ürünlerinin insan sağlığına verdiği avantajlar hakkında da bilgilendirileceklerdir. 



 

Eğitim materyali, zihinsel ve eğitsel ihtiyaçlarına göre 5, 10 ve 15 yaşlarındaki 

öğrencilere okul bahçeciliği, multimedya uygulamaları ve etkileşimli oyunlar 

gibi katılımcı aktiviteleri içerecektir. Her biri hedef öğrenci yaş grubu için üç 

eğitim etkinliği düzenlenecektir. Eğitim materyali, Organik Üreticiler Birliği ve 

Mersin Akdeniz Ziraat Odası tarafından hazırlanacak. İş Paketi 3’ün tüm 

etkinlikleri 3.cü ve 8.ci aylar arasında gerçekleşecektir. 

 

İş Paketi 3’ün çıktıları 

İP3: D.1: Bilgi günleri hakkında rapor (program, katılımcı sayısı, sunumlar vb.) 

İP3: D.1: Eğitim faaliyetleri hakkında rapor (eğitim materyali vs) 

 

İş Paketi 4 (İP4): Çiftçiler ve hayvan yetiştiricileri için eğitim ve öğretim 

faaliyetleri 

Sorumlusu: Mersin Akdeniz Ziraat Odası    

Katılım: Organik Üreticiler Birliği  

 

Biyolojik çeşitlilik üç seviyeye ayrılmıştır: Genetik çeşitlilik, Tür çeşitliliği ve 

Ekosistem çeşitliliği. Tarımsal strateji, insan etkinlikleri ile doğal ekosistemler 

arasındaki dengeleri koruyarak, sürdürülebilirliği sağlamalı, uygun araçlarda bu 

farklı düzeylerin tümünü dikkate almalıdır. Tarımsal faaliyetler hem tarım hem 

de yabani biyoçeşitliliği etkiler. Tarımsal biyolojik çeşitlilik, gıda güvenliği için 

temel insan ihtiyaçlarını karşılaması beklenen biyolojik çeşitliliğin alt 

kümesidir. Tarımsal biyolojik çeşitliliğin yönetimi, yerli bilgi ve kültürün 

kullanılmasıyla iyileştirilebilir. AB'ye göre, tarımsal faaliyetlerin biyoçeşitlilik 

üzerindeki etkileri şu şekildedir: 

 sürdürülemez gübreler ve bitki koruma ürünleri kullanımı 

 daha fazla mekanizasyona yol açan geleneksel uygulamalar, 



 

 üretim sistemlerinin yoğunlaşması ve belirli uygulamaların 

yoğunlaştırılması (karma sistemlerde ve tahıl yetiştiriciliğindeki karma 

sistemlerinin terk edilmesi) 

 kullanılan türlerin ve çeşitlerin azaltılması (tarımsal biyoçeşitlilik üzerine 

atıfta bulunularak) 

  doğal ekosistemlerin tarıma dönüştürülmesi ve çiftlik arazisinin terk 

edilmesi,... 

 yeniden parselleme (daha geniş parsel büyüklüğü, alan kenar 

boşluklarının kaybolması: çitler, kanallar, vb.), 

 drenaj ve sulama (özellikle de boyutlar şartlara göre ayarlanmadığında, 

örneğin akarsuların yeraltı sularına fazla maruz kaldıklarında). 

2078/92 sayılı Yönetmeliklerin (AET) uygulanması ve daha önceleri, (EEC) 

797/85 (EEC) sayılı Tüzüğün 19 uncu maddesi, AB'nin tarımsal faaliyetler ve 

biyoçeşitlilik arasındaki etkileşimin olumsuz etkilerini en aza indirmeye yönelik 

ilk girişimiydi. 2001'de AB, biyoçeşitlilikten yararlanan bir dizi CAP aracının 

kullanımına dayanan Tarım İçin Biyoçeşitlilik Eylem Planını kabul etti. Bu, 

kırsal kalkınma programlarının bir parçasını oluşturan çevresel önlemleri ve 

piyasa politikasına entegre çevre koşullarını kapsayan önlemleri içerir. Eylem 

Planının öncelikleri şunlardır: 

 

• doğrudan veya dolaylı olarak biyolojik çeşitliliğe fayda sağlayan çevre 

dostu tarım uygulamaları ve sistemlerinin teşvik edilmesi ve 

desteklenmesi; 

• biyolojik çeşitlilik açısından zengin bölgelerdeki sürdürülebilir tarım 

faaliyetlerinin desteklenmesi; 

•  iyi ekolojik altyapıların bakım ve iyileştirilmesi ve yerel veya tehdit 

altında olan hayvan türlerini veya bitki çeşitlerini korumak için yapılacak 

faaliyetlerin desteklenmesi. 

 



 

Aralık 2008'de Komisyon, hem Avrupa Topluluğu'nda hem de Üye Devlet 

düzeyinde kaydedilen ilerlemenin ilk kapsamlı değerlendirmesini sağlayan AB 

Biyoçeşitlilik Eylem Planının uygulanmasına ilişkin ara dönem raporu 

yayınlamıştır. Avrupa Komisyonu, 3 Mayıs 2011'de AB'de 2020 yılına kadar 

biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetlerinin kaybını durdurmak için yeni bir strateji 

kabul etti. 

Hem organik hem de konvansiyonel çiftçiler için 15 saat süren bir eğitim 

programı düzenlenecek. Katılan çiftçilere, yerel / yerli genetik materyalin önemi 

ve yerel ekosistemlerin korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi 

konularındaki katkıları hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca, organik tarım ve 

"iklime uygun tarım" uygulamaları, organik tarımdaki hastalıkların önlenmesi ve 

tedavisi, girdilerin sınırlı kullanımı, yasaklar (GDO'lar, kimyasal zirai ilaçlar 

vs.), organik gübrelere izin verilmesi, su kaynaklarının rasyonel kullanımı ve 

dahil edilmesi konularında bilgilendirileceklerdir. Organik tarım ve 

belgelendirme, en iyi uygulamalar, tarımda modern teknolojilerin kullanılması, 

pazarlama vb.. Çiftçilerin eğitim faaliyetleri hem seminerler, hem de uygulamalı 

olarak 9'uncu aydan 14'üncü aya kadar gerçekleşecektir. Eğitim materyalinin 

oluşturulmasına Organik Üreticiler Birliği ve Toroslar Belediyesi katılacaktır. 

Çiftçilerin eğitim ve öğretim faaliyetleri arasında aşağıdaki konular yer 

alacaktır: 

 

• Biyoçeşitlilik ve tarımsal biyolojik çeşitliliğin tanımı 

• Tarımsal biyoçeşitlilik ile ilgili AB kurumsal çerçevesi 

• Müdahale alanlarındaki yerli bitki çeşitleri ve hayvan türleri: Mersin İli - 

Türkiye ve Selanik Bölgesi - Yunanistan 

• Yerli bitki çeşitlerinin ve hayvan spikerlerinin bölgesel kalkınma üzerine 

katkısı 

• Organik, biyodinamik ve "iklime uygun tarım"  tanımı 

• Organik ve biyodinamik tarım ile ilgili AB kurumsal çerçevesi 



 

• Sertifikasyon prosedürleri 

• Çiftçilerin sağlığı üzerinde organik tarım uygulamalarının faydaları 

• Organik gıda ürünleri için uluslararası pazarlama kanalları 

 

Ana Hedef 

 

Çiftçileri ve hayvan yetiştiricilerini çevre dostu uygulamaların benimsenmesinin 

faydaları hakkında bilgilendirmek. 

 

Özel Hedefler 

 

1.  Çiftçileri, tarımsal işletmelerinde organik, biyodinamik ve "iklime uygun 

tarım" uygulamalarını benimsetmeye teşvik etmek 

2. Tarımsal biyoçeşitliliğin önemini çiftçilere anlatmak  

3.  Çiftçileri yerli ürünlerini uluslararası pazara sunmasını teşvik etmek, 

pazarlama aracı olarak çevreye dost yöntemlerle üretildikleri gerçeğini 

kullanmak 

4.  Çiftçilerin doğal çevrenin korunmasına aktif katılımını teşvik etmek 

5. En iyi uygulamaların yerel topluluklar için örnek olarak kullanılması  

 

Aktiviteler 

Aktivite İş Paketi 4 A.1: Çiftçi ve hayvan yetiştiricileri için eğitim programı 

ve eğitim materyali tasarımı 

 

Mersin Akdeniz Ziraat Odası uzmanları, Organik Üreticiler Birliği ve Toroslar 

Belediyesi'nin yardımlarıyla çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine eğitim ve 

öğretim faaliyetleri programını  tasarlayacaklar. Faaliyetler 15 saat sürecektir ve 

katılımcıların özel ihtiyaçlarına karşılayacak şekilde hem seminerler hem de 



 

saha çalışmaları şeklinde olacaktır. Eğitim materyali İngilizce olarak üretilecek 

ve Türkçe'ye tercüme edilecektir.  

Aktivite İş Planı 4: A.2: Çiftçiler ve hayvan yetiştiricileri için eğitim ve öğretim 

programı 

Mersin Akdeniz Ziraat Odası, çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine yönelik 

eğitim ve öğretim programını uygulayacak 

 

İş Paketi 4’ün çıktıları 

 

İP4: D.1: Çiftçiler ve hayvan yetiştiricileri için eğitim materyalleri 

İP4: D.2: Çiftçiler ve hayvancılık yetiştiricileri için eğitim ve öğretim 

faaliyetleri hakkında rapor 

 

İş Paketi  5 (İP5): Tarımsal biyolojik çeşitlilik, "iklime uygun tarım" ve organik 

tarım için ağ faaliyetleri 

 

Sorumlu: Organik Ürünler Kümesi    

Katılım: Mersin Akdeniz Ziraat Odası 

 

Ağ oluşturma faaliyetleri iki ana eylemi içermektedir: (a) Türkiye ve 

Yunanistanda tarımsal biyoçeşitlilik, organik tarım ve "iklime uygun tarım" 

olgunlarını da içeren birer “Doğal Yaşam Laboratuarı” kurulması ve 

(b)Türkiye'de ve Yunanistan'da karşılıklı olarak çalıştay yapılması. Organik 

Üreticiler Birliği, 2006 yılındaki kuruluşundan bu yana ağ konusunda bir 

deneyime sahiptir. Yunanistan'daki organik tarım üretimi, işleme, pazarlama, 

politika yapma ve bilimsel araştırma olmak üzere bütün organik tarımsal üretim 

zincirinde etkili olan tek BİRLİKTİR. Mersin Akdeniz Ziraat Odası, tarımsal 

üretim zinciri boyunca Türk tarım ve kırsal kalkınma sektöründe çeşitli 

sorumluluk alanlarında bölgesel bir otoritedir. Böylece, her iki kuruluş da, her 



 

biri yerel topluluklar ve politika yapıcılar için yararlı sonuçlar üretebilecek olan 

birer DOĞAL YAŞAM laboratuarlarının kurulmasını garanti etmektedir. Bu İki 

doğal yaşam laboratuvarları sürekli bir işbirliği içinde olacaktır. Bu işbirliğinin 

temel özelliği karşılıklı işbirliği şeklinde çalışmadan ibaret olacaktır. 

 

Ana Hedef 

 

Tarım ve kırsal kalkınma ile ilgili tüm ortaklar arasında sektörler arası ve ulusal 

çapta ağ oluşturulmasını teşvik etmek ve çevreyle ilgili konularda kapasite 

geliştirme ve uygulanabilir tarımsal uygulamaları sağlamak esas hedeftir. 

 

Özel Hedefler 

 

1. Tarımsal üreim zinciri ve kırsal kalkınma ile ilgili tüm paydaşlar arasında 

sektörler arası ağ için iki ulusal doğal yaşam laboratuvarı (her katılımcı ülkeden 

biri) kurmak 

2. Birincil üretimde çevre dostu uygulamaların uygulanmasıyla ilgili Türkiye-

Yunanistan arasındaki uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi 

3. Çevreyle ilgili konularda ve organic tarım veya "iklime uygun tarım" ile ilgili 

halkın bilinçlendirilmesine ilişkin kapasite oluşturma ilkelerini sağlamak. 

4. Dörtlü helezon modeline göre ilgili tüm paydaşların deneyim ve bilgilerini 

kullanarak, yerel veya bölgesel düzeyde politika oluşturma süreçlerine katılımcı 

yaklaşımları teşvik etmek. 

5. Önerilen Eylemin bitiminden sonra tarımsal biyolojik çeşitlilik, "iklime uygun 

tarım" ve organik tarım için Türk ve Yunan Doğal Yaşam laboratuvarlarının 

işbirliğine devam edilmesi 

 

 

 



 

Aktiviteler 

 

Aktivite İş Planı 5: A.1: Tarımsal biyolojik çeşitlilik, "iklime uygun tarım" ve 

organik tarım için - biri Türkiye'de ve biri Yunanistan'da olmak üzere iki ulusal 

doğal yaşam laboratuvarının kurulması ve işletilmesi 

Organik Üreticiler Birliği ve Mersin Akdeniz Ziraat Odası, iki ulusal doğal 

yaşam laboratuvarının kurulması için kurumsal çerçeveyi hazırlayacak. Bu iki 

partner, Doğal Yaşayan laboratuvarlarının yasal temsilcileri tarafından 

imzalanacak bir İşbirliği Zirvesi hazırlayacaklardır. Her canlı laboratuar, dörtlü 

helezon modeline dayanan kamu otoriteleri, özel sektör, sivil toplum kuruluşları 

ve akademisyenlerden paydaşları içerecektir. Her bir doğal yaşam laboratuvarı 

için Kuruluşundan sonra, Türk ve Yunan tarım biyolojik çeşitliliğinin, organik 

tarım ve "iklime uygun tarım"’ın ve diğer tarımsal-çevre sorunlarını zorluklarını 

ve potansiyellerini belirlemek amacıyla; 3 toplantı düzenlenecektir. İki Doğal 

Yaşam laboratuvarı, tarımsal biyoçeşitlilik ve AB'de organik tarım ve ulusal 

düzeyde her iki ülkedeki mevcut kurumsal çerçeveyi inceleyecek ve aşağıdan 

yukarıya katılımcı yöntemlerle politika yapıcılar için faydalı sonuçlar 

üretecekler. 

 

Aktivite İş Planı 5: A.2: Uluslar arası ağlar üzerine çalıştay 

 

Projenin uygulanmasının 18. ayında Yunanistan'ın Selanik kentindeki Organik 

Üreticiler Birliği  tarafından bir  çalıştay gerçekleştirilecektir. Çalıştay üç (3) 

gün sürecek olup; her doğal yaşam laboratuarının beş (5) üyesi çalıştaya 

katılacaktır. Bu çalıştay, hem Türkiye hem de Yunanistan'daki katılımcıların 

aşağıdakilerle ilgili fikir, bilgi, deneyim ve en iyi uygulamaları paylaşmalarını 

sağlayacaktır: 

 

 



 

• Tarımsal biyoçeşitlilik ve genetik esneklik 

• Pazarlama potansiyelleri ile ilgili müdahale alanlarında yerel tarımsal 

ekosistemler ve önemli ürün çeşitleri ve hayvan türleri 

• "İklime uygun tarım" ve organik tarım ile bunların ekolojik dengenin 

korunmasına, doğal kaynakların rasyonel yönetimine, gıda güvenliğine ve 

pazarlama potansiyellerine katkısı. 

Dil:İngilizce(Yunancadan ve Türkçeden çeviri) 

 

 

İş Paketi 5’in çıktıları 

 

İP5: D.1: İşbirliği Mutabakatı (tüm sektörler arası ulusal doğal yaşam 

laboratuvarının her biri için, tüm katılımcılar tarafından imzalanan) 

İP5: D.2: Sektörler arası iki ulusal doğal yaşam laboratuvarının altı (6) 

toplantısının tutanakları ve önerileri (Türkiye'deki yaşayan laboratuvarın 3 

toplantısı ve Yunan canlı laboratuvarının 3 toplantısı) 

İP 5: D.3: Uluslar Arası çalıştayların Önerileri 

 

İş Planı 6 (İP6): Yayım Faaliyetleri  

Sorumlu: Toroslar Belediyesi 

Katılımcı: Tüm Eş Başvuru Sahipleri 

Ana Hedef 

 

Hem Türkiye'nin hem de Yunanistan'daki müdahale alanlarının yerel 

topluluklarına odaklanarak, Eylemin faaliyetlerini, sonuçlarını ve sonuçlarını 

mümkün olan en geniş kitleye duyurmak esas hedeftir. 

 

 

 



 

Özel Hedefler 

 

1. Tarımsal biyoçeşitlilik, organic tarım ve "iklime uygun tarım" konusundaki 

AB kurumsal çerçevesi hakkında Türk toplumunun farkındalığını artırmak 

2. Organik gıda ürünlerinin insan sağlığına olan faydasını teşvik etmek 

3. Organik tarım ve "iklime uygun tarım" gibi çevre dostu uygulamaları teşvik 

etmek  

4. Türkiye ile AB Üye Devletleri arasında sivil toplum diyaloğunun 

oluşturulmasını teşvik etmek. 

 

 

Aktiviteler 

 

Aktivite İş Planı 6(İP 6): A.1 Projenin İletişim Stratejisi 

 

Eylemin başlangıç toplantısında, tüm ortaklar İletişim Stratejisinin içeriği 

konusunda anlaşmaya varacaklardır. Mersin Akdeniz Ziraat Odası, tüm Eylemin 

İletişim Stratejisini ayrıntılı bir şekilde anlatacak olan "İletişim Stratejisi ve 

Planı" başlıklı bir belge hazırlayacak. Bu doküman, Projenin uygulanmaya 

başlanmasından kısa bir süre sonra teslim edilecektir. "İletişim Stratejisi ve 

Planı", Eylem ortakları için yayım faaliyetleri hakkında bir rehber olacak, ancak 

Eylemin ana hedef gruplarına da aşağıdaki şeklide sunulacaktır,  

 

Aktivite İş Paketi 6(İP 6): A.2 görünürlük  

 

Eylemin amaçları, faaliyetleri, sonuçları ve sonuçlarının mümkün olan en fazla 

görünürlüğünü sağlamak için ortaklar aşağıdaki faaliyetleri üstlenecektir: 

• Eylem Logosunun Tasarımı 



 

• Türkçe, Yunanca ve İngilizce olarak; Eylemin amaçlarının, hedef gruplarının 

ve ortaklarının kısa bir açıklamasının da bulunduğu broşürün tasarımı, baskısı ve 

dağıtımını yapmak 

• Sınırlı sayıda kopya halinde basılacak olan 2 poster. Birincisi, yerel topluluklar 

için bilinçlendirme faaliyeti ve çiftçilerin ve hayvan yetiştiricilerinin eğitim ve 

öğretim faaliyetleri için 

• Eylemin uygulanması sırasında üç ayda bir bülten yayınlanacaktır. Bu bülten 

Potansiyel paydaşlara Türkçe, Yunanca ve İngizce olarak elektronik formatta 

dağıtılacaktır. 

• Türk ve Yunan medyasına basın bültenleri 

• İç ve dış iletişim aracı olarak kullanılacak bir web sitesi 

• Sosyal medyada Türkçe, Yunanca ve İngilizce hesaplar 

 

İş Paketi 6’nın Çıktıları 

İP6: D1 Eylemin Logosu 

İP6: D2 Broşür 

İP6: D3 Posterler 

İP6: D4 Haber Bültenleri 

İP6: D5 Eylem Web sitesi 

İP6: D6 Sosyal Medya Raporu 

 

•  Mali destek, Başvuru Sahipleri İçin Rehber tarafından izin verilirse, üçüncü 

kişilere mali destek vermek isteyen başvuru sahipleri, Başvuru Rehberi 

Kılavuzunun belirlediği koşullar çerçevesinde, maddi destek ile elde edilecek 

amaç ve sonuçları, farklı faaliyet türlerini sabit bir liste temelinde 

tanımlamalıdır. Maddi destek alabilecek kişiler kategorisi veya kategorileri, bu 

kurumları seçme ve maddi destek verme ölçütleri, mali desteğin tam miktarını 

belirleme kriterleri temelinde mali destek almaya uygun her üçüncül kişi , ve 

verilebilecek azami tutar sabit liste temelinde oluşturulur. 



 

Eylem çerçevesinde üçüncü tarafların mali desteği için herhangi bir bütçe tahsisi 

bulunmamaktadır. 

 

 

Metodoloji (maksimum 5 sayfa) 

 

Önerilen hareketlilik (Tarımsal İklim) 3 tecrübeli partner ile birlikte 

uygulanacaktır. Pekçok tarımsal ürün üretiminin gerçekleştiği Mersin yöresinde, 

Akdeniz Ziraat Odasının tarımsal ve kırsal gelişme alanında çok aktif 

sorumlulukları vardır. Organik üreticiler birliği, kar amacı gütmeyen, Selanik 

sanayi federasyon tarafından kurulmuş bir ulusal örgüttür. Söz konusu örgüt, 

tüm organic gıda sektörü içinde ulasl ve uluslar arası organic Pazar sektörü 

içerisindeki üreticilerin korunmasını amaç edinmiştir.  It is a cluster, which 

supports all actors involved in the production and marketing chain of the organic 

sector and promotes cross-sectoral and cross-national networking throughout the 

whole agrifood value chain. Yerel yetkili olarak Tarımsal İklim(Agroclima) 

Toroslar Belediyesi ortak olarak yer almaktadır.  

Agroklima hareketlili,ğinin uygulanması aşağıda kısaca açıklanmış olan 6 iş 

paketinden oluşmaktadır:  

 

İş paketi 1: Yönetim ve organizasyon  

 

Hareketliliğin bütün koordanisayonundan Mersin Akdeniz Ziraat Odası sorumlu 

olacaktır. Hareketliliğin 1. Ayı içerisinde yapılacak olan Başlangıç toplantısında, 

hareketliliğin yönetim komitesinin görevleri, tüm kurallar, detaylarıyla 

açıklanacak, ve görüşülecektir. Hareketliliğin Web sayfasının oluşturlamsı, proje 

ortakları arasındakşi iletişimi ve bilgi paylaşımını daha etkin kılacak olup proje 

hedeflerine ulaşmayı hızlandıracaktır Proje lideri; hareketliliğin amaçları, 

çalışmaları, sonuçları ve çıktıları ile ilgili olarak; proje aktörleriyle  bir iletişim 



 

veri tabanı oluşturacaktır. Tüm partnerlere kendi alanlarıyla ilgili olarak very 

tabanı için önerilerde bulunmaları istenecektir.   

 

İş paketi 2: Tarımsal biyoçeşitlilik ile ilgili olarak mevcut durum 

değerlendrimesi yapılması  

İş paketi 3: Tarımsal biyoçeşitlilik ve organic tarımla ilgili olarak artan bir 

farkındalık yaratmak  

İş paketi 4: Üreticiler ve hayvan yetiştiricileri için eğitimve uygulamnalı 

faalieyetler düzenlemek 

İş paketi 5: Tarımsal biyoçeşitlilik için (İklime uygun tarım ve Organik 

tarımıda içeren) iletişim(AĞ) çalışmaları düzenlemek.   

 

Söz konusu iş paketleri içerisinde, Hareketlilikte yer alan tüm ortaklar, tarımsal 

biyoçeşitlilik açısından mevcut durum ve çevreye duyarlı iyi tarım uygulamaları 

çalışmalarında hep birlikte yer alacaklardır. Lokal ve bölgeler arasındaki 

farkındalıkların arttırlması konusunda özellikle İş paketi 3 ve 4 çalışmaları etkili 

olacaktır. Türkiye ve yunanistan da bölgesel İş paketi 2,3,4 uygulamalarında, her 

iki ulusal deneme alanlarının karşılıklı durumları inceelnecek ve en iyi 

uygulamalar bilgi alışverişiyle paylaşılacaktır.  Türkiye ve Yunanistandaki 

deneme alanlarının karşılıklı olarak etkileşimleri her iki ülke açısından da çok 

yararlı çıktılar oluşmasına öncülük edecektir. Ayrıca bu katılımcı yaklaşım, 

etkili bir ger besleme oluşmasına neden olacak ve ilerideki çalışmalar için örnek 

teşkil edebilecektir.  

 

Tarımsal biyoçeşitlilik ve organic ve (iklime uygun tarım) yönetmelikleri 

bakımından Avrupa Birliği çalışma masasına gore; Metodolojik bakımından; 

2,3,4, ve 5. İş paketlerindeki uygulananlar aşağıdaki konuları içereceklerdir:  

 --Çalışma alanlarındaki tarımsal biyoçeşitliliğin mevcut durum analizi,  



 

• Türkiye ve Yunanistandaki doğal ekosistem ve tarımsal çalışmalar 

arasındaki etkileşim konusundaki en iyi araştırma uygulamaları 

• Çalışma alanlarındaki, yerel bitki çeşitleri ve hayvan türlerinin 

pazarlanabilme potansiyellerinin analizleri  

• Bilgi günlerinde yerel toplulukların farkındalıklarının arttırılması  

• Çiftçiler ve hayvan üreticileri için eğitsel ve uygulamalı çalışmaların 

yapılması 

• Uluslar arası yapılacak toplantılarda katılımcılar arasındaki bilgi 

paylaşımlarının sağlanması  

• Agroklima kırsal kalkınma, çevre korumayı etkin kılmak amacıyla 

mümkün olabildiğince çok fazla aktörün bütünleştirici bir yaklaşımla 

çalışmasını teşvik eder. 

 

-İş paketi 6 hareketliliğin görünen çalışmalarının, amaçlarının, faaliyetlerinin, 

sonuçlarının, genel topluma ve tüketicilere, hayvan yetiştiricilerine, 

politikacılara, üreticilere, bilim adamlarına vb. Lere karşı yayım faaliyetlerini 

kapsamaktadır. 

 

   Hareketliliğin yayım faaliyetleri için bir logo oluşturulacak; 3 broşür ve 2 

poster yapılacak; basın bülteni yapılacaktır. Modern teknolojilerin kullanımına 

illişkin olarak, Agroklima ortakları bir Web sitesi oluşturacak, ve bir sosyal 

medya hesabı yaratılacaktır. Yayım faaliyetleri hareketliliğin süresi boyunca 

uygulanmaya devam edecektir. Diyagram1’de; Agroklima metodolojisinin 

uygulama aşamaları tariff edilmiştir.  

 

 

 

 



 

İŞ PAKETİ 1: Yönetim ve Organizasyon 

(Mersin Ziraat Odası) 

 

 

İŞ PAKETİ 2: (Organik üreticiler 

birliği ve Mersin Ziraat Odası )  

Uygulama alanları nazında tarımsal 

biyoçeşitliliğin mevcut durumunun 

değerlendirilmesi  

İŞ PAKETİ 3: (Toroslar belediyesi, Organik 

üreticiler birliği ve Mersin Ziraat Odası ) 

Yerel topluluklar için organic tarım ve 

tarımsal biyoçeşitlilik hakkında farkındalık 

yaratacak çalışmaların yapılması 

İŞ PAKETİ 4: ( Organik üreticiler birliği ve 

Mersin Ziraat Odası ) Hayvan yetiştiricileri 

ve üreticiler için eğitim uygulamalarının 

yapılması 

İŞ PAKETİ 5: (Organik üreticiler birliği ve 

Mersin Ziraat Odası ) Organik tarım, İklime 

değişikliğine uygun tarım ve tarımsal 

biyoçeşitlilik konularında AĞ çalışmalarının 

yapılması  

 

 

İŞ PAKETİ 6: (Toroslar belediyesi) Tarımsal yayım faaliyeletlerinin yapılması  

Kısaltmalar; MACA: Mersin Akdeniz 

Ziraat Odası  

 OPC: Organik Üreticiler 

Birliği 

 MoT: Toroslar belediyesi 

 



 

Diyagram 1: AgroCLIMA metodolojisi  

 

Önerilen hareketlilik (AgroCLIMA) önceki bir hareketliliğin ya da önceki bir 

programın uzatılmış hali değildir.   

Önerilen hareketlilik (AgroCLIMA) daha büyük bir programın bir parçası 

değildir.  

 

 Tarımsal İklimin oluşumunda evrimsel bir süreç ile takip edilmektedir. 

Lider başvuru sahibi ve işbirliği yapan 2 eş başvuru sahibi belirli bir problemi 

tanımlamışlardır.  Sonra, tarımsal iklim, Mersin ve selanik bölgelerindeki belirli 

ihtiyaçlara gore seçilmeiş gruplar açısından yukarıda sözü edilen hareketlilik 

projesini oluşturmuşlardır. Hareketliliğin sürdürülebilirliğine ilişkin olarak, lide 

başvuru sahibi ve eş başvurucular harektlilik çalışmasını oluşturmuşlar ve bunun 

sonunda çıktıları ve kullanım durumlarını da dikkate almışlardır. Proje Başvuru 

sahipleri agroklima uygulama çalışmasının gelecekteki işbirlikleri için bir 

başlangıç olacağı kanatindedirler. Ayrıca, katılımcıların deneme alanları ve 

diğer eğitimsel faaliyetleri yerel halkın içindeki paydaşlardan meydana gelecek 

olup; sözkonusu hareketlilik süresi boyunca yerel halk kendi tecrübelerini 

geliştirme fırsatı bulacaktır. Böylece, sözkonusu yerel halk kendi edindikleri 

tecrübelerini kendi yaşam süreleri boyunca profesyonelce kullanabilme şansına 

sahip olabileceklerdir. Tüm hareketliliğin çıktıları kalite control prosedürü 

gereği iç denetyime tabi tutulacaktır. Bu amaç için, hareketliliğin ortakları 

tarafından kalite control amaçlı bir yazı tahtası oluşturulacaktır.   

 

Başvuru sahibi : Mersin Akdeniz Ziraat Odası (MACA): Mersin Akdeniz 

Ziraat Odası Mersin Yöresindeki kırsal kalınmada çok önemli bir rolü üstlenen 

bir organizasyondur. Kuruluş sorumluklarını yerinbe getirebilmek için,  

üreticilerle, hayvan üreticileriyle ve ziraatçilerle doğrudan ilişki içerisindedir. 



 

Buna ek olarak, Ziraat Odası Türkiyede kırsal kalkınma mevzuatı hakkında da 

detaylı bilgi birikimi ve tecrübeye sahiptir. Ziraat Odası İş paketi 1 için sorumlu 

olacaktır: Yönetim ve organizasyon bakımından, Türkiyenin tarımsal 

biyoçeşitlilik ve çevre dostu tarımsal faaliyetler (İş paketi 2) bakımından mevcut 

durumunu belirten bir rapor yazacaktır. Ayrıca Zİraat odası İş paketi 3 

kapsamında, konuyla ilgili olarak farkındalığı arttırmak için eğitim materyali 

temin edecektir. Ziraat Odası, (iş paketi 4 kapsamında) hayvan üreticileri ve 

bitkisel üretim yapan üreticiler için eğitim faaliyetleri organize edecek, ve (İş 

paketi 5 kapsamında) bir deneme alanı oluşumunu organize edecektir.   

 

Eş başvuru sahibi 1: Organik üretciler birliği: Sözkonusu birlik Avrupa 

Birliği üyesi olan tek ortak olacaktır. Organik üretici birliği Selanik merkezli bir 

kuruluştur. Türkiye ve Yunanistanın tarımsal sektörleri birbirine büyük 

benzerlik göstermektedir. Nitekim yukarıda sözü edilen agroklima,  Projedeki 

her iki ülkenin esas ürünlerinden olan zeytin üretimi üzerine odaklanmaktadır. 

Organik üreticiler birliği 2006’dan bu yana, tarımsal gıda sektöründe kendini 

büyük ölçüde geliştirmiş olup; 6 tane AB destekli proje yürütmüştür. Bunlardan 

birisi ‘Organik birlikler; ve Avrupada Organik tarımı geliştirmek için birliklerin 

geliştirilmesi’ başlıklı, sivil toplum diyalog projesiydi. Organik üreticiler birliği 

İş paketi 2 için sorumlu olacaktır; ve  AB kurumsal çerçevesi için bir rapor 

hazırlayacaktır; ayrıca Selanik yöresini dikkate alarak Yunanistandaki mevcut 

durum hakkında bir rapor yazacaktır. Ayrıca birlik, İş paketi3 ve 4 kapsamında 

eğitim materyali hazırlayacaktır. İş paketi 5 kapsamında ise, birlik Yunanistan 

deneme alanının kuruluşundan sorumlu olacaktır.    

Eş başvuru sahibi 2: Toroslar belediyesi: İş paketi 3 kapsamında, Torolar 

belediyesi, konuyla ilgili olarak yerel halkın farkındalığı arttırmakdan sorumlu 

olacaktır. Deneme alanlarının organizasyonu kapsamında tüm iş paketi 6 

içindeki faalieytleri yürütecektir  



 

Türkiyeden çalışmalara katılım sağlayan tüm katılımcılar; (yerel otoriteler, yerel 

halk, üreticiler, akademisyenler vb..) AB kırsal kalkınma politikaları ve diğer 

çevreyle ilgili konular hakkında kendilerini geliştirme imkanı bulacaklardır. 

Elde edinilen bu bilgi ve tecrübeler AB politikalarına uyum ve Türkiyenin 

AB’ye katılım sürecinde çok önemli kolaylıklar sağlayacaktır.  

 

Kullanıcılar:  

 

Önerilen hareketliliğin uygulanması için aşağıda sıralanmış olan personellere 

gereksinim duyulmaktadır: Hareketlilik koordinatörü, Hareketlilik yöneticisi, 

Yönetici asistanı, Eğitim personeli Sekreter ve yönetim komitesi. Söz konusu 

personellerin sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır:  

 

Tüm hareketlilliğin koordinatörü ve idari müdür: Söz konusu kişi tüm 

hareketliliğin uygulanmasından sorumludur. Bu kişi meydana gelen 

problemler hakkında bilgi sahibi olmalı ve yönetim komitesi ile diğer 

personeller arasında çıkabilkecekl fikir ayrılıklarına müdahele etmelidir. Söz 

konusu kişi aynı zamanda hareketliliğin yasal temsilcisidir.   

 

Teknik idareciler: Teknik idareciler çıktıların zamanında oluşturulması 

bakımından sorumludurlar.  Bu idareciler hareketlilik çalışmalarını organize 

eder ve denetlerler, aynı zamanda hareketlilik koordinatörüyle birlikte 

hareketlilik çalışmalarının ön hazırlıklarını yaparlar.  

 

Yönetici asistanı : Bu kişi hareketlilik idarecilerine teknik destek sağlamakla 

görevlidir.  

Bilimsel personel: Bu kişiler uygun dökümanların hazırlanmasında, bilimsel 

bilgi ve tecrübelerini kullanarak çalışmalara katkı sağlayacaktır.   

 



 

İdari personel : Bu kişiler ekonomik ve finansal işlemlerle ilgili sorumlulukları 

üstleneceklerdir.    

 

Başvuru sahibi ve Eş-Başvuru sahibi:  Bu kişiler toplantı mekanlarını 

sağlayacaklardır, ayrıca teknik personelin çalışmalarını kolaylaştıracak olan 

malzeme temininde görevli olacaklardır.  

Uygulama harcamalarını azaltmak için; Başvuru sahibi ve eş başvuru sahipleri 

deneme alanları ve toplantılar için karşılıklı olarak mekan sağlayacaklardır,  

 

Hareketlilik tarafından karşılanack olan Diğer malzeme ve harcamalar: 

 -Hareketlilik için LOGO oluşturulması  

-Web sitesi oluşturulması  

-Broşürler, posterler, davetiyeler, ve basınla ilgili işlerin düzenlenmesi   

-Hareketliliğin uygulanması için gerekli olan sarf malzemeler  

-Türk katılımcıların selanikte(yunanistan) bulunan deneme alanlarındaki 

çalışmaları ziyareti için seyehat masrafları 

Başvuru sahibi ve eş başvurucular Hareketlilikdeki her aktivitenin yüksek 

seviyede izlenebilirliğini garanti ederler. Hareketliliğin yayım materyallerinde 

ve eğitim faalieytlerinde AB’nin logosu ve finansal desteği olduğu 

gösterilecektir. Hareketlilik boyunca düzenlenen toplantı ve faaliyetlerde 

AB’nin destekleyici kuruluş olduğu belirtilecektir.  Buna ek olarak, “Avrupa 

Birliği ve Türkiye sivil toplumları arasındaki diyalog projesi tanıtımı” başlıklı 

projenin amaçları tüm toplantılarda sunulacaktır. Hareketliliğin WEB sitesinde 

AB logoları ve destekleme programıyla ilgili bilgiler yer alacaktır.   



 

 

 

Hareketliliğin Uygulama Aşamaları ( maksimum 4 sayfa)  

İklime uygun tarımsal faaliyet aksiyon planı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:  

Birinci yıl 

Agroklima  Yılın ilk yarısı İkinci 6 ay  

Faaliyet Ay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

12 Uygulayıcı 

kurum 

WP1(İş 

paketi 1): 

Yönetim ve 

koordinasyo

n 

            Sorumlu: 

 

MACA(Ziraat 

Odası) 

 

 

Faaliyet 

Hazırlığı 

WP1.A.1 

Açılış 

toplantısı 

            MACA 

Faaliyet 

planı 

WP1.A.1 

Açılış 

toplantısı 

            MACA 

Faaliyet 

hazırlığı 

WP1. A.2: 

Yönetim ve 

yönetim 

faaliyetleri 

            MACA 

Faaliyet 

planı WP1. 

A.2: 

Yönetim ve 

Yönetim 

faaliyetleri  

            MACA, 

OPC(Organik 

üretici birliği), 

MoT(Toroslar 

belediyesi) 



 

Birinci yıl 

Agroklima  Yılın ilk yarısı İkinci 6 ay  

Faaliyet Ay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

12 Uygulayıcı 

kurum 

Faaliyet 

hazırlığı  

WP1. A.3: 

Teknik 

yönetim 

            MACA(Mersin 

Zİraat Odası) 

Faaliyet 

planı WP1. 

A.3: Teknik 

yönetim  

            MACA 

Faaliyet 

hazırlığı  

WP1. A.4: 

Kalite 

kontrol ve 

çıktıların 

değerlendiril

mesi  

            MACA 

Faaliyet 

planı WP1. 

A.4: Kalite 

control ve 

çıktıların 

değerlendiril

mesi  

            MACA, OPC, 

MoT 

WP2(İş 

paketi 2): 

Mevcut 

durumun 

değerlendiri

lmesi ve 

tarımsal 

biyoçeşitlili

k ile ilgili 

müdahele 

alanları  

            Sorumlu: 

OPC 

 



 

Birinci yıl 

Agroklima  Yılın ilk yarısı İkinci 6 ay  

Faaliyet Ay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

12 Uygulayıcı 

kurum 

Faaliyet 

hazırlığı  

WP2. A.1 :, 

Mersin, 

Yunanistan 

ve 

Turkiyenin  

tarımsal 

biyoçeşitlilik 

analizi  

            OPC 

Faaliyet 

planı  WP2. 

A.1: Mersin, 

Yunanistanı

n Merkez 

Makedonya 

kısmı ve  

Turkiyenin  

tarımsal 

biyoçeşitlilik 

analizi  

            OPC, MACA 



 

Birinci yıl 

Agroklima  Yılın ilk yarısı İkinci 6 ay  

Faaliyet Ay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

12 Uygulayıcı 

kurum 

Faaliyet 

hazırlığı  

WP2. A.2 : 

AB 

kurumsal 

birliği 

yapısal 

özellikleri ve 

politik 

özellikleri 

vetarımsal 

biyoçeşitlilik

, organic ve 

bilinçli iklim 

tarımı 

üzerine 

düzenlemele

r  

            OPC 

Faaliyet 

planı  WP2. 

A.2: AB 

kurumsal 

birliği 

yapısal 

özellikleri ve 

politik 

özellikleri 

vetarımsal 

biyoçeşitlilik

, organic ve 

bilinçli iklim 

tarımı 

üzerine 

düzenlemele

r  

            OPC 



 

Birinci yıl 

Agroklima  Yılın ilk yarısı İkinci 6 ay  

Faaliyet Ay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

12 Uygulayıcı 

kurum 

WP3(İş 

paketi 3): 

Tarımsal 

biyoçeşitlili

k ve local 

toplumlard

aki organic 

tarım 

faaliyetlerin

deki artan 

farkındalık,   

            Sorumlu: 

MoT 

Hazırlık 

faaliyetleri  

WP3 A.1: 

Lokal 

topluluklar 

için bilgi 

günleri  

            MoT, OPC, 

MACA 

Faaliyet 

planı WP3 

A.1: Lokal 

topluluklar 

için bilgi 

günleri  

            MoT 

Faaliyet 

hazırlığı 

WP3. A.2: 

Tarımsal 

biyoçeşitlilik 

ve organic 

gıdalar 

hakkında 

öğrenciler 

için eğitim 

faaliyetleri 

            MoT, OPC, 

MACA 



 

Birinci yıl 

Agroklima  Yılın ilk yarısı İkinci 6 ay  

Faaliyet Ay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

12 Uygulayıcı 

kurum 

Faaliyet 

planı WP3. 

A.2: 

Tarımsal 

biyoçeşitlilik 

ve organic 

gıdalar 

hakkında 

öğrenciler 

için eğitim 

faaliyetleri  

            MoT 

WP4(İş 

paketi 4): 

Çiftçiler ve 

hayvan 

yetiştiriciler

i için eğitim 

faaliyetleri  

            Sorumlu : 

MACA 

Faaliyet 

hazırlığı  

WP4 A.1: 

Çiftçiler ve 

hayvan 

yetiştiricileri 

için eğitim 

materyali ve 

eğitim 

programı 

hazırlanması  

            MACA, OPC 



 

Birinci yıl 

Agroklima  Yılın ilk yarısı İkinci 6 ay  

Faaliyet Ay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

12 Uygulayıcı 

kurum 

Faaliyet 

planı WP4 

A.1: 

Çiftçiler ve 

hayvan 

yetiştiricileri 

için eğitim 

materyali ve 

eğitim 

programı 

hazırlanması  

            MACA, OPC 

Faaliyet 

hazırlanması 

Activity 

WP4. A.2: 

Çiftciler ve 

hayvan 

yetiştiricileri 

için eğitim 

programı 

hazırlanması  

            MACA 

Faaliyet 

planı 

Activity 

WP4. A.2: 

Çiftciler ve 

hayvan 

yetiştiricileri 

için eğitim 

programı 

hazırlanması  

            MACA 



 

Birinci yıl 

Agroklima  Yılın ilk yarısı İkinci 6 ay  

Faaliyet Ay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

12 Uygulayıcı 

kurum 

WP5(İş 

paketi 5): 

Tarımsal 

biyoçeşitlilik

, akıllı-iklim, 

ve organik 

tarım için 

Ağ(İnter net) 

faaliyetleri  

            Sorumlu: 

MACA 

Hazırlık 

faaliyetleri 

WP5. A.1: 

Tarımsal 

biyoçeşitlilik 

ve organic 

tarım için 2 

ulusal yaşam 

laboratuarını

n (1 tanesi  

Türkiyede; 1 

tanesi 

Yunanistand

a) kurulması 

            MACA, OPC 



 

Birinci yıl 

Agroklima  Yılın ilk yarısı İkinci 6 ay  

Faaliyet Ay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

12 Uygulayıcı 

kurum 

Faaliyet 

planı  WP5. 

A.1: 

Tarımsal 

biyoçeşitlilik 

ve organic 

tarım için 2 

ulusal doğal 

yaşam 

alanlarının 

(1 tanesi  

Türkiyede; 1 

tanesi 

Yunanistand

a) kurulması  

            MACA, OPC 

WP6: 

Yayım 

faaliyeti  

            Sorumlu: 

MoT 

Faaliyet 

hazırlama 

WP6 A.1: 

Hareketliliği

n stratejisini 

tartışma 

            MACA, MoT, 

OPC 

Faaliyet 

planı WP6 

A.1: 

Hareketliliği

n stratejisini 

tartışma  

            MACA 

Faaliyet 

hazırlığı 

WP6: A.2 

Görünürlük  

            MoT, MACA, 

OPC 



 

Birinci yıl 

Agroklima  Yılın ilk yarısı İkinci 6 ay  

Faaliyet Ay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

12 Uygulayıcı 

kurum 

Faaliyet 

planı  WP6: 

A.2 

Görünürlük 

            MoT, MACA, 

OPC 

 

 

 

İkinci yıl 

Agroklima Half-year 3  

Faaliyet Month 

1 

2 3 4 5 6 Uygulayıcı kurum 

WP1: 

Yönetim 

ve 

koordinasy

on  

      Sorumlu: 

 

Ziraat Odası  

 

Faaliyet 

planı  WP1. 

A.2: 

Yönetim ve 

yönetim 

aktiviteleri  

      MACA, OPC, MoT 

Faaliyet 

planı WP1. 

A.3: 

Teknik 

yönetim  

      Ziraat Odası  

 

Faaliyet 

planı  WP1. 

A.4: Kalite 

control ve 

girdilerin 

değerlendir

ilmesi  

      MACA, OPC, MoT 



 

İkinci yıl 

Agroklima Half-year 3  

Faaliyet Month 

1 

2 3 4 5 6 Uygulayıcı kurum 

Faaliyet 

planı WP1. 

A.2: 

Yönetim ve 

yönetim 

aktiviteleri  

      MACA, OPC, MoT 

WP4: 

Hayvan 

yetiştiricile

ri ve 

çiftçiler 

için eğitim 

faaliyetleri  

      Sorumlu: 

Ziraat Odası  

 

Faaliyet 

hazırlama 

WP4. A.2: 

Hayvan 

yetiştiricile

ri ve 

çiftçiler 

için eğitim 

faaliyetleri  

      Ziraat Odası  

 

Faaliyet 

planı WP4. 

A.2: 

Hayvan 

yetiştiricile

ri ve 

çiftçiler 

için eğitim 

faaliyetleri  

      Ziraat Odası  

 



 

İkinci yıl 

Agroklima Half-year 3  

Faaliyet Month 

1 

2 3 4 5 6 Uygulayıcı kurum 

Faaliyet 

planı WP1. 

A.4: Kalite 

control ve 

girdilerin 

değerlendir

ilmesi  

      Ziraat Odası,  

 OPC, MoT 

WP5: 

Tarımsal 

biyoçeşitlili

k ve 

organic 

tarım için 

net 

faaliyetleri  

      Sorumlu: 

OPC 

 

Faaliyet 

hazırlığı  

WP5. A.1 : 

Tarımsal 

biyoçeşitlili

k ve 

organic 

tarım için 2 

ulusal 

araştırma  

laboratuarı

nın (1 

tanesi  

Türkiyede; 

1 tanesi 

Yunanistan

da) 

kurulması  

      OPC, MACA 



 

İkinci yıl 

Agroklima Half-year 3  

Faaliyet Month 

1 

2 3 4 5 6 Uygulayıcı kurum 

Faaliyet 

planı  WP5. 

A.1 : 

Tarımsal 

biyoçeşitlili

k ve 

organic 

tarım için 2 

ulusal 

araştırma  

laboratuarı

nın (1 

tanesi  

Türkiyede; 

1 tanesi 

Yunanistan

da) 

kurulması  

      OPC, MACA 

Faaliyet 

hazırlama 

Activity 

WP5: A.2: 

Karşılıklı 

uluslar 

arasında  

çalıştay  

      OPC 

Execution 

Activity 

WP5: A.2: 

Karşılıklı 

uluslar 

arasında  

çalıştay  

      MoT, OPC, MACA 

WP6: 

Yaygınlaşt

ırma 

      Sorumlu : 

MoT 



 

İkinci yıl 

Agroklima Half-year 3  

Faaliyet Month 

1 

2 3 4 5 6 Uygulayıcı kurum 

Faaliyet 

hazırlığı  

Activity 

WP6: A.2 

Görünürlük  

      MoT, OPC, MACA 

Faaliyet 

planı WP6: 

A.2 

Görünürlük 

      MoT, OPC, MACA 

 

 

 

Hareketliliğin sürdürülebilirlik durumu (maksimum 3 sayfa) 

 

1. Etki : AB’nin iklim değişikliğine uygun tarım, organik tarım ve tarımsal 

biyoçeşitlilik konularındaki ve çevre politikaları hakkındaki  çalışmaların 

daha iyi anlaşılabilmesini sağlamak (Bu anlamda en azından doğrudan 

200 kişi dolaylı yoldan ise çok daha fazla sının konuyla ilgili olarak 

bilinçlenme etkisi). 

 

2. Teknik seviye: Katılımcı paydaşların AB politikalarına uygun şekilde 

çalışma kapasitelerinin birleştirilmesi son derece önemlidir. Projeden 

yaralanacak kurumlar; Tüketiciler, yerel halk, akademisyenler, pazarlama 

şirketleri, gıda şirketleri, üreticiler, kooperatifler, sivil toplum 

kuruluşlarıdır. Söz konusu kurum ve kuruluşlar proje konusuyla ilgili 

olarak kendi tecrübelerini attırabilme fırsatı bulacaklardır.   

 

 



 

3. Ekonomik seviye: İklime uygun tarım, organik tarım hayvan türleri, yerel 

bitki tür ve çeşitleri, tarımsal biyoçeşitlilik ve çevre koruma 

uygulamalarının, kırsal kalkınma ve ekonomik büyümeye olan faydaları.  

Sosyal: Çevreye duyarlı dost üretim yöntemleri, yeni marketler için 

tarımsal ürünler, kırsal alandaki yeni, iş istihdamları, ekonomik büyüme 

için yeni fırsatların kullanılması. Politik: Kırsal ve çevresel kalkınma için 

katılımcılar bazında politik bir yaklaşım geliştirmek.  

 

Etki 2: Mevcut durumdaki en iyi uygulamalrın değerlendirilmesi (İki ulusal 

doğal yaşam alanı üyesi olan 10 kişinin doğrudan etkilenmesi veya daha fazlası). 

Teknik seviye:Doğal biyoçeşitliliğin ve tarımın korunmasını çok daha etkin 

kılabilmek amacıyla AB politikalarında kapasiteyi geliştirici önlemler almak. 

Ekonomik seviye: Doğrudan veya dolaylı olarak kırsal gelişmeyi etkileyecek 

Çevreye duyarlı tarımsal önlemlerin potansiyelleri. Uluslar arası marketlere 

ulaşabilmede, yerli bitki tür ve çeşitlerinin yararları veya organic tarımın 

uygulanması durumu. Sosyal: doğal ve tarımsal ekosistemlerin karşılıklı olarak 

paydaşlar tarafından anlaşılabilir olması. Politik: Kırsal kalkınma ve çevre 

koruma için daha iyi politik önelmelerin alınması.    

 

Etki 3: Organik gıda ların tüketimi konusunda Türkiyedeki öğrenci kitlesindeki 

ve yerel halktaki farkındalık durumunun arttırılması (En azından hedef olarak 

100 kişi veya daha fazlası). Teknik seviyel: BTarımsal biyoçeşitliliğin 

korunması ve organic gıda ürünlerinin tüketimi konusundaki faydaların çok 

daha iyi anlaşılmasını sağlamak. Ekonomik seviye: Yeni organic gıda ürünü 

marketleri.  Sosyal: Güvenli ve sağlıklı gıda ürünlerinin tüketilmesi. Politik: 

Organik gıda ürünlerine olan talep yeni politik önlemlerin alınmasına öncülük 

edebilir.  

 



 

Etki 4: Hayvan yetiştiricileri ve üreticilerin organic tarım ve iklime uygun tarım 

hakkında bilgi ve tecrübelerini arttırmak (En azından 15 kişinin mümkünse daha 

fazlasının geliştirilmesi).  Teknik seviye : Tarımsal biyoçeşitlilğin korunmasının 

önemi ve organik tarımın yararlarının çok daha iyi bir şekilde anlaşılması. 

Ekonomik seviye: Tarımsal gelilerdeki artışlar, yerli tür ve çeşitlerin uluslar 

arası pazarlardaki durumu, organic üürnlerin pazarlanması ve üretim potansiyeli. 

Sosyal: İhracat ve işgücü piyasasındaki fırsatlar. Politik: Organik ürün 

üretiminin artması yeni birtakım politik önlemlerin alınmasını sağlayacaktır.  

 

Etki 5.: Tarımsal gıda  zincirindeki Sektörler arası ve ulusal bazda, yer alan 

paydaşların üzerine olan etkiler(En azından 16 kişi, daha sonradan 

fazlalaşacaktır). 

 

Teknik seviye: Tarımsal gıda üretimi zincirinde yer alan özel sektör 

temsilcileri, yerel halk ve sivil toplum kuruluşlarının bilgi ve tecrübelerinin 

değişimi ve paylaşılması. 

 

Ekonomik seviye: AB tarafından alınan politik önlemlerle finansal fırsatların 

etkili bir şekilde kullanımı. 

 

Sosyal: Tarımla ilgili çevresel konulara daha etkili ve entegre bir yaklaşım. 

 

Politik: Katılımcıların yaklaşımıyla birlikte kapasitenin arttırılması yönünde 

gelişme. 

 

 

 

 

 



 

TARIMSAL YAYIM FAALİYETLERİ PLANI 

 

-Tarımsal İklim; (Agroclima) ulusal ve uluslar arası doğal yaşama alanlarına, 

bununla ilgili toplantılara, hayvan yetiştiricilerine, üreticilere, yerel halka ve 

bunlarla ilgili olarak yapılacak eğitim faaliyetlerine büyük önem vermektedir.  

-Yukarıda bahsedilen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi durumunda, Önerilen 

projenin çarpan etkisinin artması sağlanacaktır. Uluslar arası tematik işbirliği, 

Projenin tamamlanmasından sonra, karşılıklı doğal yaşam alanlarının network 

çalışmalarıyla geliştirilmesi sayesinde gerçekleşecektir. Buna ek olarak 

Agroklima, politiksel olarak yeni bir katılımcı yaklaşım oluşturmaktadır. 

Tarımsal gıda sektöründeki tüm paydaşlar karar verme aşamasında aktif olarak 

rol alacaktır. Tüm paydaşlar kendi bilgi ve deneyimlerinden karşılıklı olarak çok 

etkili bir şekilde, faydalanabileceklerdir. Bu geri besleme döngüsü, AB'nin 

kırsal kalkınma ve çevre politikalarının daha iyi bir şekilde anlaşılmasına da 

imkan sağlayacaktır. Projenin eğitimsel faaliyetlerinin bütünsel olarak 

uygulamaya koyulması, tarımsal gıda sektörünün ihtiyaçları bakımından oldukça 

etkili olacaktır. Agroklima, arz-talep arasındaki dengeyi de dikkate alarak üretici 

ve tüketiciler için eğitim faaliyetlerini organize edecektir. Üreticiler, uluslar 

arası pazarlar ve yerel pazarlar hakkında bilgilendirilerek yararlanmaları 

sağlanacaktır. Projenin iletişim stratejisi hem sektörler arası hem de uluslar arası 

düzeyde yayım faaliyetlerini teşvik edecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RİSK ANALİZİ PLANI 

Risk İş planıyla 

ilgisi/Faaliyet 

Mümkün olan 

hafifletici önlemler 

Kurumsal değişiklik 

kaynaklı riskler 

Tüm iş paketleri Partnerlerin 2 farklı 

ülkeden olması(Türkiye 

ve Yunanistan) 

Projenin bütçesi, 

zorluklarıyla ilgili idari 

riskler 

Tüm iş paketleri Mersin Ziraat Odası ve 

Organik üreticiler 

Birliğinin daha önceki 

proje tecrübeleri 

Türkiye ve 

Yunanistan'daki 

katılımcıların dil 

problemleri 

Tüm iş paketleri İhtiyaç durumunda dış 

çevirmen 

kullanılması(Bütçesi 

mevcut) 

Yerel halkın ve 

okullardaki katılımcıların 

bilgi faaliyetlerine ilgisiz 

kalabilmeleri 

İş paketi 3 Yerel aktörler ve 

katılımcı olan yerel 

otoritelerle işbirliği 

yapılması(Toroslar 

belediyesi) 

Hayvan yetiştiricilerinin 

ve üreticilerin bilgi 

faaliyetlerine katılımda 

ilgisiz olabilmeleri 

İş paketi 4 Mersin Ziraat Odasının 

kooperatiflerle, bir çok 

hayvan yetiştiricisi ve 

üreticiyle olan sürekli 

ilişkisi 

 

 

 Başvuru sahibi (Mersin Akdeniz ziraat Odası ) ve  Eş başvuru sahipleri 

(Organik üreticiler birliği ve Toroslar Belediyesi) sözkonusu hareketlilik ile 

ilgili olarak tüm uygulama çalışmalarına katılım için iş birliği içersindedirler. 



 

Katılımcılar katılımcı formlarını imzalamak suretiyle hareketliliğin tüm 

çalışmaları üzerinde iş birliği içinde olacaklarını beyan etmişlerdir. Çalışma 

tamamlandıktan sonar; tüm katılımcılar çalışmanın sonuçlarını ve çıktılarını 

yaygınlaştırma konularındaki isteklilik durumlarını belirteceklerdir.  

 

 Önerilen hareketlilik tamalandıktan sonra, Yunanistan ve Türkiyedeki 

doğal yaşam alanları Mersin Ziraat Odası ve Organik üreciler Birliğinin 

kendileri tarafından işletilmeye devam edecektir. İki katılımcı kuruluş, tarımsal 

üretime uygun iklim çalışmasının uygulanmasıyla kazanmış oldukları 

tecrübeleri hedef gruplarda farkındalıkları artırabilmek amacıyla çalışmalara 

devam edeceklerdir. Her iki partnerde ulusal düzeyde doğal yaşam alanlaryla 

ilgili çalışmaları sürdüreceklerdir. Gelecekte, her iki kurumda kendi finansal 

kaynaklarını kullanarak şimdiki projeye benzer çalışmalarda yer almak için 

oldukça isteklidirler.    

 

 Mersin Ziraat Odası ve Organik Üreciler Birliğinin yapısal roller 

kurumsal sürdürülebilirlik durumunu sağlayıcı bir yapıdadır. Her iki partnerde 

çevreye duyarlı tarımsal faaliyetler ve farkındalık faaliyetleri üzerine çalışmaya 

devam edeceklerdir. Tüm hareketliliklerin ortakları projenin çıktılarını 

destekleyici faalieylerde bulunmaya devam edeceklerdir. Ayrıca iklime uyumlu 

tarımın 3 ortağıda hareketlikik konularına ilişkin olarak birbirleriyle işbirliği ve 

iletişimde olacaklardır. Hareketlilik tamalandıktan sonra, tüm çıktılar konuyla 

ilgili olan ulusal ve bölgesel tüm aktörlere(üniversitelere, araştırma enstitülerine, 

kooperatiflere vb..) yayım faaliyetleriyle bilgilendirme yapılacaktır.   

 

 

 

 

 



 

POLİTİK SEVİYE OLARAK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DURUMU 

 

 Önerilen projenin uygulanma aşamaları boyunca, AB'nin organik tarım, 

biyolojik çeşitlilik, çevresel konular, kırsal kalkınma gibi konular bazında 

ayrıntılı bir değerlendirme yapılacaktır.  Yerel seviyede katılımcılar bakımından 

uygulanabilirliği olan en iyi yöntemler üzerinde çalışılacaktır. Aynı zamanda, 

uygulama alanlarındaki mevcut durumlar kayıt altına alınacaktır. Network 

faaliyetleri politikacılar içinde karar verme aşamasında etkili olacaktır. İklime 

uyumlu tarım’ın uygulanmasından kazanılacak bilgi ve tecrübe; proje 

partnerlerine, ve diğer bilim adamlarına gelecekteki tarım-çevre konulu projeler 

için yol gösterici olacaktır. 

 

ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

 

 Söz konusu projenin uygulama alanlarındaki şartların iyileştirilmesi 

yönünde katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Yerel halk ve üreticiler üretmiş 

oldukları ürünleri çevreye dost iyi tarım uygulamalarıyla üretmek konusunda 

bilgi ve tecrübelerini arttırmış olacaktır. Tüm faaliyetler AB standartlarına ve 

mevzuatındaki kırsal kalkınma ve çevre koruma prensiplerine uygun bir şekilde 

yürütüldüğü için, Negatif bir etki öngörülmemektedir. 

 

 

 

 


