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Bu proje 2021-1-PT01-KA220-VET-000033188, Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle finanse edilmiştir. 
Bu broşür sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi 
bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.

PROJE
CarboNostrum, Erasmus + tarafından finanse edilen ve Akdeniz’deki 5 ülkeden kuruluşlardan oluşan ulus ötesi bir konsorsiyumdur. Portekiz, 
İspanya, Yunanistan, İtalya ve Türkiye’den ortaklar, küçük ölçekli çiftçileri ve genç ve yeni tarım üreticilerini, Akdeniz ekosistemlerinin yoksul ve 
bozulmuş topraklarında iklim değişikliğini azaltma ve uyum çözümlerini uygulama konusunda güçlendirmek için araçlar ve bilgiler sağlamak üzere 
bir araya gelmiştir. CarboNostrum HUB hala geliştirme aşamasındadır ve bir El Kitabı, iklime duyarlı tarım üzerine örnek alan çalışmaları, çevrimiçi 
bir kurs ve iklim ve karbon döngüsünü etkileyen biyofiziksel faktörler hakkında hayati bilgiler içeren etkileşimli bir görselleştirme aracı içerecektir.

PORCUS NATURA ve HORTAS DA RAINHA (PT) – Post prodüksiyonun 
son adımlarında olan iki örnek uygulama daha çok yakında YouTube 
kanalımızda mevcut olacak. Her ikisi de Portekiz’de çekildi ve onları size 
göstermek için sabırsızlanıyoruz. Bu arada, her iki proje hakkında daha 
fazla bilgi edinmek istiyorsanız, Porcus Natura ve Hortas da Rainha’yı 
takip ediniz! Diğer tüm örnek uygulama çalışmaları şu anda üretim 
aşamasındadır ve önümüzdeki birkaç ay içinde piyasaya sürülecektir.BİZİ TAKİP 

EDİNİZ @

PROJE GELİŞTİRME SÜRECİ VE SONRAKİ ADIMLAR
Birinci sınıf sonuçlar elde etmek için çok çalışıyoruz. Saha ve masa 
başı araştırmaları yürütüyor, uzmanlarla odak grupları yürütüyor ve 
tüm ortak ülkelerde İklim-Akıllı Tarım alanındaki en iyi uygulamaların 
örnek olay incelemelerini çekiyoruz.

Ortaklığımızın yüz yüze ilk buluşması, Mayıs ayında İstanbul’daki 
(Türkiye) ilk ulus ötesi toplantımız sırasında oldu. Bu toplantı sadece 
sonraki uygulama adımlarını daha iyi organize etmek için gerekli 
olmakla kalmadı, aynı zamanda yüksek kaliteli örnek uygulamam 
çalışmalarını düzgün bir şekilde yürütmek için bir film yapım 
atölyesine katıldık. İlk çekim bu toptanının sonunda gerçekleştirildi.

  
Ekim 2022’de, CarboNostrum ekibi, CarboNostrum El Kitabının ve 
örnek uygulama çalışmalarının tamamlanmasını tartıştığımız ikinci 
ulus ötesi toplantı için İspanya’nın Murcia şehrinde bir araya geldi. 
Tüm sonuçlar İngilizce ve tüm ortaklık dillerinde (PT, TR, EL, ES ve IT) 
sunulacaktır.

ÖRNEK DURUM ÇALIŞMALARI
İklim-Akıllı Tarım uygulamalarını 
tartışırken ve öğretirken, örnek 
uygulamalar çok önemlidir. Gerçek 
dünya uygulamalarının temel 
örneklerini sağlarlar, avantajları ve 
zorlukları gösterirler ve yeni gelenlerin 
bu uygulamaları benimseme konusundaki güvenini artırmaya 
yardımcı olurlar. Örnek vermekten daha iyi bir öğretim şekli yoktur ve 
bu örnek olay çalışmaları tam olarak budur! Her ortak ülkede 2 tane 
olmak üzere en az 10 vaka çalışmasını film olarak çekeceğiz.
FARGE ORGANIK (TR) –  İlk tamamlanmış örnek uygulama çalışması, 
Farge Organik, Türkiye’deki ilk ulus ötesi toplantımızda iklim temelli 
akıllı tarım ve sürdürülebilirlik ile ilgili en iyi uygulama örneklerinin 
pilot filmiydi. Bu filmin 28. CineEco – Serra da Estrela Uluslararası 
Çevre Film Festivalinde sunulmak üzere. seçildiğini söylemekten 
gurur duyuyoruz. Farge Organik filmini YouTube’da. izleyebilir ve 
sosyal medyadan takip edebilirsiniz! 
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TOPRAK, TARIM VE AKDENİZ
Akdeniz bölgesi özellikle iklim değişikliğinin etkilerine karşı hassastır. Karakteristik olarak zayıf toprak, plansız tarım uygulamaları tarafından daha 
da olumsuz hale getirilerek bozulmaktadır. Ancak, tarım için çok daha fazla etkisi bulunmaktadır. Sürdürülebilir olmayan uygulamalar sorunu daha 
da büyütmesine rağmen, iklim dostu yöntemler sayesinde istenen çözüm elde edilebilir. Tarım toplumun hayati bir parçasıdır ve sürdürülebilirliği 
artırma ve daha iyi bir çevreyi teşvik etme potansiyeline sahiptir. Verimi sürdürülebilir bir şekilde koruyabilen, gıda güvenliğini sağlayabilen ve 
iklim değişikliğine uyum sağlamaya katkıda bulunabilen daha esnek üretim sistemlerine uyum sağlaması ve inşa etmesi gerekiyor.
Akdeniz bölgesinde bir çiftçiyseniz, artan çölleşme ve iklim değişikliğiyle ilgili diğer sorunlarla uğraşıyor olmanız ve şimdi de üretiminizi hem 
kısa hem de uzun vadede ekonomik ve çevresel ihtiyaçlara uyacak şekilde nasıl uyarlayacağınız sorusuyla karşı karşıyasınız demektir. Sizde aynı 
durumda iseniz, CarboNostrum’un güncellemeleri için bizi izlemeye devam edin!

YENİ ORTAK TARIM POLİTİKASI
Yukarıda belirtilen hedeflere ulaşmak için bazı Avrupa girişimleri, gıda güvenliğini sağlarken 
çevre, biyolojik çeşitlilik ve iklim hedeflerini karşılamak için dengeli çözümler sunmayı 
amaçlamaktadır. Yeni Ortak Tarım Politikası (OTP) özellikle önemlidir. 2023’ten 2027’ye kadar 
yeni OTP, çiftçiler için adil gelir sağlanması, rekabet gücünün artırılması, çevre koruma, 
nesiller arası yenilenmenin korunması ve bilgi ve yeniliğin teşvik edilmesini içeren on temel 
hedef etrafında inşa edilecektir. Bu yeni OTP mevzuatı, 2023’te başlayacak ve performansı ve 
sonuçları vurgulayan, daha küçük çiftçilere daha doğrudan destek sunan ve Üye Devletlere hedeflerini yerel koşullara uyarlamaları için daha fazla 
esneklik sağlayan modernize edilmiş bir politika olarak tasarlanmıştır. AB dillerindeki yeni CAP hakkında daha fazla bilgiyi BURADA BULABİLİRSİNİZ.
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