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Sürdürülebilir Tarım ve Tarımsal Danışmanlık Hizmetlerinin Rolü  

 
Avrupa Komisyonu, Avrupa Yeşil Düzeni bilgilendirme kampanyası kapsamında sürdürülebilir tarımın 
önemine ve Tarımsal Danışmanlık Hizmetlerinin rolüne dikkat çekecek.  4 Aralık 2020 Cuma günü 
16:00-18:00 saatleri arasında Zoom platformunda gerçekleştirilecek olan webinar, AB Bilgi Merkezi 
Facebook sayfasında da canlı olarak yayınlanacaktır. Etkinlik, Çiftlikten Sofraya webinar serisinin 
üçüncüsüdür. 

Veteriner hekimlik uzmanı Doç. Dr. İsfendiyar Darbaz webinarda, Kıbrıs Türk toplumunda hayvancılık 
üretimindeki yerel zorlukların üstesinden gelmeye yönelik sürdürülebilir yöntemlere genel bir bakış 
sunacaktır.  Tarım alanında uzman Doç. Dr. İbrahim Kahramanoğlu ise, sürdürülebilir mahsul 
üretiminin  geçmişteki, günümüzdeki ve gelecekteki durumu hakkında konuşacaktır.  Son olarak, AB 
tarafından finanse edilen Tarım Danışmanlık Hizmetleri (FAS) Projesi ekip lideri, Donald Aquilina, Kıbrıs 
Türk toplumunda AB tarafından finanse edilen Tarım Danışmanlık Hizmetlerinden çiftçilerin nasıl 
yararlanabileceğini anlatacaktır. Tarım Danışmanlık Hizmetleri (FAS), uzman tavsiyesi sağlamanın yanı 
sıra, finansmana erişimi kolaylaştırarak tarım sektörünün ekonomik gelişimini desteklemek amacıyla 
kurulmuştur. FAS faaliyetleri, kırsal kalkınmayı teşvik etmeye ve sürdürülebilir tarım uygulamaları için 
standartları yükseltmeleri konusunda çiftçilere yardımcı olmayı hedeflemektedir.   

Kırsal kalkınmanın desteklenmesi, Kıbrıs Türk Toplumu için AB Yardım Programının önemli bir bileşeni 
olmuştur ve 2008'den bu yana bu amaçla 40 milyon Euro’dan fazla kaynak tahsis edilmiştir. Bu 
finansman, bir dizi hibe programı, teknik destek ve kapasite geliştirme, tedarikler ve ayrıca AB kuralları 
ve yasal düzenlemelerinin gelecekte benimsenmesi için rehberlik sağlama yoluyla yatırım desteği 
şeklinde olmuştur. Bu bağlamda AB, toplam değeri 15 milyon Euro'nun üzerinde olan dört Kırsal 
Kalkınma hibe programını desteklemiş olup, bugüne kadar dört program kapsamında 250'den fazla 
proje sonuçlandırılmıştır. Kırsal kalkınmaya destek, toplam bütçesi 2 milyon Euro'dan fazla olan 
tarımsal danışmanlık hizmetlerine teknik destek ile halihazırda devam etmektedir. Ayrıca, yakın 
zamanda tarım alanındaki  yatırımları desteklemek amacı ile bir hibe programı kapsamında yaklaşık 
4,5 milyon Euro kaynak tahsis edilmiş olup, şu anda bu hibe programı kapsamında 54 hibe projesi 
uygulanmaktadır.  

 
Daha fazla bilgi için 
https://tcc-farm-advisory.eu/ 
https://www.abbilgi.eu/en/eu-aid-programmes.html 
http://www.tcceugrantsupport.eu/ 
 
Medya İletişim:  AB Bilgi Merkezi: info@abbilgi.eu, 228 2577 
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