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ProRefine PROJESİ PAYDAŞ TOPLANTISI 

Kalitesine Sahip Rafine Edilmiş Ye-

rel Kaynaklı Baklagil Yem Bitkileri-

nin Üretimi’, kısa adıyla ProRefine 

projesi merkezimizde yürütülmek-

tedir. 

Projede, Proje koordinatörü ülke 

Norveç ile birlikte toplamda beş 

katılımcı ülke; İtalya, İsveç, Dani-

marka, Fransa ve Türkiye yer al-

maktadır. Sekiz farklı enstitünün 

ortaklaşa çalıştığı projenin amacı, 

organik hayvan yemi üretiminde 

monogastrik (tek mideli) için pro-

teince zengin geviş getiren hayvan-

lar için lifçe zengin yerel yem üreti-

mi hakkında yeni hasat ve parçala-

ma teknikleri kullanılarak yeni yön-

temler elde etmektir.  Geliştirilen 

yeni yöntemler ve teknolojiler, 

tüm Avrupa’da yerel gıda sistemle-

rinin kendi kendine yeterliliğe eriş-

mesini sağlayarak tarım sektörü-

nün güçlenmesine katkıda buluna-

caktır. 

Horizon 2020, Era Net, Core Orga-

nic Cofund, Avrupa Komisyonu ta-

rafından desteklenen‘Organik Hay-

van Yemi Üretiminde Monogastrik 

(Tek mideli) Hayvanlar İçin Protein, 

Ruminantlar (Gevişgetirenler) İçin 

Kaba Yem Kaynağı Olarak Yüksek 

Lif Kalitesine Sahip Rafine Edilmiş 

Yerel Kaynaklı Baklagil Yem Bitkile-

rinin Üretimi’, kısa adıyla ProRefine 

projesi paydaş toplantısı 23 Eylül 

2020 tarihinde UTAEM’de düzen-

lenmiştir. 

Toplantıya farklı sektörlerden top-

lamda 12 kişi katılmıştır. Sektörler-

den katılımı organik yem, et ve süt 

üreticileri, küçükbaş ve büyükbaş 

hayvan üreticileri, yem şirketi sahi-

bi, İzmir il tarım ve orman müdür-

lüğü organik tarım biriminden zi-

raat mühendisleri, tarım ekono-

misti ve bir girişimci oluşturmakta-

dır. 

Toplantıda, yeni yöntemler ve yeni 

teknolojiler kullanılarak üretilen 

hayvan yeminin sektör üzerinde 

yaratacağı etkiler hakkında belirlen-

miş konseptler üzerinde tartışılmış-

tır. Paydaşlardan, bu belirlenen iki 

farklı konsept hakkındaki fikirlerini 

önce yazılı daha sonra da sözlü ifade 

etmeleri istenmiştir. Böylelikle, katı-

lımcılar sahada karşılaştıkları dene-

yimlerini ve bilgilerini paylaşmış ay-

rıca yeni teknolojiler hakkındaki an-

layışlarını ifade etmişlerdir. Toplan-

tının sonunda katılımcıların her biri 

bu mevcut araştırma projesinin bir 

sonucu olarak, gelecekteki potansi-

yel işbirliğinin önemini vurgulamış-

tır. 

Horizon 2020, Era Net, Core Organic 

Cofund, Avrupa Komisyonu tarafın-

dan desteklenen ‘Organik Hayvan 

Yemi Üretiminde Monogastrik (Tek 

mideli) Hayvanlar İçin Protein, Ru-

minantlar (Gevişgetirenler) İçin Ka-

ba Yem Kaynağı Olarak Yüksek Lif 
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UTAEM ve İzmir İl Tarım ve 

Orman Müdürlüğü ile birlik-

te Tarımsal Kuraklıkla Müca-

dele Stratejisi ve Eylem Pla-

nının uygulanabilirliğinin 

arttırılması amacıyla, çiftçile-

rin bilinçlendirilmesi ve tüm 

yararlanıcılar üzerinde far-

kındalık yaratılması için 30 

Eylül 2020 Çarşamba günü 

20 çiftçinin katılımı ile 

"Tarımsal Kuraklık ve Sula-

ma" konusunda 1 gün süreli 

teknik eğitim ve yayım faali-

yeti gerçekleştirilmiştir.  

Bu faaliyet kapsamında katı-

lımcılara UTAEM Tarımsal 

Sulama ve Arazi Islahı Bölü-

münün yürütmekte olduğu 

araştırma projeleri arazide 

yerinde gösterilerek tanıtıl-

mıştır.  

Tarımsal Kuraklık ve Sulama Eğitim ve Yayım 
Faaliyeti  

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

rimliliğin 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 tarımsal alanda gerçekleştirilen çalışmaların, deneyim ve bilgi birikiminin uluslararası platformda paylaşımını 

kendine ilke edinmiş olup, bu anlamda öncü kuruluşlardandır.  

 
+90 232 831 10 52 

 
izmirutaem@tarimorman.gov.tr 
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+90 232 831 10 51 

 
arastirma.tarimorman.gov.tr/izmirutaem  
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İLETİŞİM 
 Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

Camikebir Mah. Maltepe Yolu No: 27/1 
 35660     Menemen – İZMİR / TÜRKİYE 

Bilgi 

paylaşıldıkça 

büyür 

UTAEM’de gerçekleşmiştir. 

Eğitime, Türkiye genelinden 
Isıl İşlem Operatörlük Bel-
gesi almak isteyen 58 kişi 
katılmıştır. 

Söz konusu eğitim İzmir 
Zirai Karantina Müdürlü-
ğünde görev yapan uzman-
lar tarafından verilmiştir. 

İzmir Zirai Karantina Mü-
dürlüğü tarafından organize 
edilen Isıl İşlem Operatör 
Eğitimi 21 – 23 Temmuz 
20120 tarihleri arasında 

Isıl  İşlem Operatörlüğü Eğitimi 

HAKKIMIZDA... 
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