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konusunda kendi geliştirdikleri 

başarılı çözümler ve modeller 

üzerine bilgi alışverişinde bu-

lunmak ve görüşler bildirmek 

üzere bir araya gelmişlerdir.  

Çalıştay programının 2. günün-

de, TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı 

Tarım Satış Kooperatifleri Birli-

ği, Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiri-

cileri Birliği ve Hıdırlık Tarımsal 

Kalkınma Kooperatifi’ne teknik 

gezi düzenlenmiş ve bu örnek-

lerin tesisleri gezilerek uygula-

malı aktarım gerçekleştirilmiş-

tir. 

Çalıştay, ortak ülkelerin (Fas, 

Cezayir, Macaristan ve Özbekis-

tan) kendi ülkelerinin konuya 

ilişkin deneyimleri ve bilgilen-

dirme sunumları ile sona ermiş-

tir. 

Uluslararası Tarımsal Kalkınma 

Fonu (IFAD) ve Birleşmiş Millet-

ler Güney-Güney İşbirliği Ofisi 

(UNOSSC) ile Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığının, Tarım-

sal Kalkınma ve İyileştirilmiş 

Gıda Güvenliği için Güney-

Güney ve Üçlü İşbirliği (SSTC-

ADFS) ortaklık girişimi kapsa-

mında Türk İşbirliği ve Koordi-

nasyon Ajansı (TİKA) işbirliği ile 

“Başarılı Üretici Örgüt Modelle-

ri Eğitim Çalıştayı” 12 -15 Ocak 

2016 tarihleri arasında 

UTAEM’de gerçekleştirilmiştir. 

2015 yılının Temmuz ayında 

yine UTAEM’de gerçekleşen “1. 

Bilgi Paylaşım Ve Koordinasyon 

Çalıştayı”nda ortak ülkelerden 

daha çok üretici örgüt temsilci-

lerinin katılımları ile Türkiye’de-

ki başarılı üretici örgüt modelle-

rinin tecrübelerinin aktarılması 

amacı ile bir eğitim çalıştayı dü-

zenlenmesine karar verilmiştir. 

Bunun üzerine düzenlenen ça-

lıştayda Cezayir, Fas, Macaris-

tan, Özbekistan ve Türkiye’nin 

tarımsal üretici örgütleri, tarım 

bakanlıkları, mükemmellik mer-

kezlerinden ve çeşitli kuruluş-

lardan konu uzmanlarından olu-

şan 43 temsilci, gıda güvenliğini 

arttırmak ve yoksullukla müca-

dele etmek için üretici örgütleri 

Başarılı Üretici Örgüt Modelleri Eğitim Çalıştayı 

2016 yılı eğitim takvimine  http://arastirma.tarim.gov.tr/izmirutaem adresinden ulaşılabilmektedir. 

Ülkesel Toprak Veri Tabanı Projesi Toplantısı 

Bu toplantı kapsamında çalışma 

gruplarının arazi çalışmaları, ör-

nekleme metodolojisi, GPS kullanı-

mı, toprak analizleri ve değerlendi-

rilmesi, toprak veri tabanı oluştur-

ma ve haritalanması konularında 

bilgi alışverişinde bulunulmuştur. 

Toplantıya proje koordinatörü Dr. 

Kadriye Kalınbacak, proje danışma-

nı Prof. Dr. İlhami Ünver ve 17 ens-

titüden proje liderleri ve laboratu-

var uzmanları katılmışlardır. 

TAGEM Koordinatörlüğünde Araş-

tırma Enstitüleri tarafından yürü-

tülmekte olan “Ülkesel Toprak Veri 

Tabanı Oluşturma” proje toplantısı 

29-31 Mart 2016 tarihleri arasında 

UTAEM’de gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye tarım topraklarının verimli-

lik durumları, bitki besin elementi 

kapsamları ve potansiyel toksik 

element durumlarını belirlemek, 

toprak veri tabanını oluşturmak ve 

haritalar hazırlamak amacıyla yü-

rütülmekte olan projede 18 Enstitü-

den toplam 21 adet proje yapılmak-

tadır. 
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10. Kalkınma Planı Kapsamında “Suyun Bilinçli Kullanımı”  

Çiftçi Eğitimi  

Menemen Kuru Üzüm Üreticileri için düzenlenen Bilgilendirme Toplantısı 200 üretici-

nin katılımı ile 5 Nisan 2016 tarihinde UTAEM’de gerçekleştirilmiştir. KFC Gıda, Mene-

men Tarım, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Menemen İlçe Müdürlüğü, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, 

Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü ve Menemen Ziraat Odası’ndan uzmanla-

rın katıldığı toplantı Menemen Kaymakamı Gülihsan YİĞİT’in katılımıyla sona ermiştir.  

Menemen Kuru Üzüm Üreticileri  

Bilgilendirme Toplantısı 

10. Kalkınma Planı kapsamında ‘’Suyun Bilinçli Kullanımı” için çiftçi eğitim ve yayım faali-

yetlerinin artırılması amacıyla çiftçilere yönelik düzenlenen eğitim 28 Mart-1 Nisan 2016 

tarihleri arasında UTAEM’de gerçekleştirilmiştir. 

Eğitime Manisa ve İzmir illerinden çeşitli sulama kooperatifleri ve sulama birliklerinden 

toplam 19 ortak/üye katılmıştır, katılımcılara UTAEM’in Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı 

ile Bitki Besleme ve Toprak bölümlerinden ziraat mühendisleri dersler vermişlerdir.  

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

de verimliliğin arttırılması, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımına yönelik ulusal/uluslararası düzeyde araştırma yap-

mak 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 Türki-

ye’de tarımsal alanda gerçekleştirilen çalışmaların, deneyim ve bilgi birikiminin uluslararası platformda paylaşımını kendine ilke edinmiş 

olup, bu anlamda öncü kuruluşlardandır.  

HAKKIMIZDA... 
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