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VALOR Çalışma Ziyaretleri ve Avrupa boyutu 
Erasmus+ Programı (2019-2022) eş finansmanıyla finanse edilen VALOR projesi, tarımda dayanıklılık ve sürdürülebilirliğe
yol açan çok işlevli bir çerçeve yapılandırmayı amaçlamaktadır. VALOR Proje Ortaklığı, yedisi Avrupa ülkeleri; İtalya,

Yunanistan, Almanya, Romanya, İspanya, Türkiye ve Kıbrıs'tan bağlı ortaklardan olmak üzere toplamda dokuz ortak
tarafından yürütülmektedir. Proje ortakları arasında yüksek öğretim kurumları, işletmeler, Avrupa Parklarının yönetimleri,
konuyla ilgili bölgesel ve ulusal makamlardan paydaşlar ve üst kurumlar yer almaktadır. Ortaklık, Avrupa'da dayanıklı ve
sürdürülebilir tarımın başarılı bir şekilde yerleştirilebilmesi için, özel gereksinimlere de odaklanarak, bu alanda
çalışanların  becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunma amacıyla uzmanlıklarını ve deneyimlerini bir araya
getirmektedirler. 
VALOR Ortaklığı kapsamında Yunan, İtalyan, Romen, İspanyol ve Alman olmak üzere 5 ortağın personel/araştırmacıları
İtalya, Yunanistan, Almanya, Romanya, İspanya, Türkiye ve Kıbrıs'tan eğitimciler, araştırmacılar ve paydaşlar, politika
yapıcılar ve farklı disiplinlerden ve ekonomik sektörlerden (kamu/özel) yetkililerden oluşan 200'den fazla temsilciyi bir
araya getiren çalışma ziyaretleri düzenlemişlerdir. Bu etkinliklerde doğrudan bilgi alışverişine yer verilmiş, dayanıklı ve
sürdürülebilir tarımdaki en iyi uygulamalara ve zorluklarına değinen karşılıklı görüşmeler yapılmış ve mevcut  VALOR
ortakları tarafından yönetilen koruma altındaki Parklardaki uygulamalar görsellerle sunulmuştur. Bu beş Çalışma Ziyareti,
teknisyenler ve yöneticiler için Avrupa düzeyindeki öğrenme modüllerinin geliştirilmesi için faydalı olmuştur.
Ayrıca, VALOR'a katılan farklı eğitim ve öğretim sektörleri arasında köprüler kurmak ve bilgi paylaşmak için karşılıklı
gelişmeyi ve sektörler arası işbirliğini desteklemek için uluslararası bir ortamda ortak çalışmayı ortaya koymuşlardır.
Çalışma Ziyaretleri, ortakların personelinin bu deneyimin faydalarını kendi kuruluşları içinde tanıtmalarına ve
yaymalarına olanak tanımış ve böylece ilgili konuların Avrupa boyutunun
 tam olarak anlaşılmasını sağlamıştır.

Olympus Milli Park Yönetim Ajansı (YUNANİSTAN)
ONPMA tarafından organize edilen 'Tanrıların evi Olympus Dağı'nın
gölgelerinde sürdürülebilir tarım uygulamaları' başlıklı Çalışma Ziyareti 28 -

30 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleştmiştir. Bu çalışma ziyaretine İtalya,

Yunanistan, Almanya, Romanya, İspanya, Türkiye ve Kıbrıs'tan her 3 günde
ortalama 49 katılımcı katılmıştır.

Çalıştay, dayanıklılık ve sürdürülebilir tarıma yol açan çok işlevli bir
çerçevenin yapılandırılması konusunda yerel, ulusal ve bölgesel bir
bilgilendirme ve bilgi paylaşım ağının geliştirilmesine dayanıyordu. Bu
doğrultuda Çalışma Ziyareti, tüm paydaşların (kamu kurumları, araştırma
enstitüleri, STK'lar, vb.) katılımıyla yeni fikirlerin ve bilgilerin en iyi
uygulamalara aktarılmasını ve bunlardan yararlanılmasını amaçlayan
uzmanlık ve deneyim alışverişine katkıda bulunmuştur. Buna ilaveten, farklı
sektörlerden temsilciler (çiftçiler, bilim adamları, politika yapıcılar, kilit
paydaşlar ve çevre uzmanları), dayanıklı ve sürdürülebilir çiftçiliğin zorlukları
ve gereksinimleri hakkında bilgi ve görüşlerini paylaşma fırsatı buldular.
Oldukça yoğun geçen üç gün boyunca, uzmanlar kadim ve sürdürülebilir
tarımın çeşitli yönleriyle ilgili bilgilerini paylaştılar. Çalıştay, katılımcılara
sürdürülebilir tarımla ilgili farklı yönleri karşılıklı etkileşimle tartışma ve
öğrenme fırsatı sundu. Ayrıca kadim tarım, biyogüvenlik konuları, alternatif
turizm biçimleri, seracılık, yayla hayvancılığı, mahsul üretimini ve toprak
verimliliğini artırmaya yönelik tarımsal uygulamalar, küçükbaş hayvan
sektörü için yenilikçi çözümler ve ürün ve hizmetlerin belgelendirme
düzenlemeleri hakkında yeni bilgiler paylaştılar. Önemli bir başarı ise
etkinliğe katılan/katkıda bulunan paydaşların projenin bir parçası olmak ve
başarısına katkıda bulunmak istemesiydi.
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Gran Sasso ve Laga Dağları Milli Parkı (İTALYA)

12-14 Temmuz 2021 tarihlerinde Erasmus+ Valor projesi kapsamında Assergi'de (AQ) Gran Sasso ve Laga
Dağları Milli Parkı'nda 2. Çalışma Ziyareti gerçekleştirildi. Almanya, İspanya, Yunanistan, Türkiye, Romanya ve
Kıbrıs'tan proje ortaklarından yaklaşık 45 katılımcının katıldığı toplantı Başkan Avv. Tommaso Navarra ve
Müdür Ing. Alfonso Calzolai tarafından yönetildi.

Çalışmanın ilk gününde, Park teknisyenleri, koruma altındaki alanın özelliklerini doğal ve çevresel bir bakış
açısıyla sergilediler. Akabinde, biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik kurumsal bağlılık açısından İtalya’daki
koruma altında alanların başlıca özelliklerine vurgu yapılmıştır. Gran Sassoe Monti della Laga Ulusal Parkı, bu
dağlarda geleneksel olarak uygulanan antropik yönlere ve insan etkinliklerine on yıllardır süren bağlılığı ve
duyarlılığı ile öne çıkıyor. Bu anlamda, koruma altındaki alanın kırsal kültürü ve geleneği, heyetin ziyareti
boyunca hemen her gün derinlemesine inceleme konusu oldu. Aslında Park, gerçekleştirmekte olduğu
projeler aracılığıyla, kadim tarım ve zooteknik uygulamaları uerel ahali ve kendileri ile birlikte geliştirmekte ve
muhafaza etmektedir, çünkü bunlar bugün, doğanın korunması ve doğa üzerindeki insan etkilerinin
azaltılmasıyla her zamankinden daha fazla gereklidir.

Kökenleri doğayı gözlemlemeye, ama ondan önce, yüzyıllar boyunca bu tarımsal faaliyetleri uygulayan
çiftçilerin ve yetiştiricilerin çalışmalarına dayanan yeni bir bilim dalı olan agroekolojinin kurucu kavramlarına
özel olarak odaklanılmıştır. Üniversite öğretim görevlileri tarafından sunulan bilimsel yönler, kadim çeşitlerin
geri kazanılması, geleneksel ürünlerin yeniden keşfi ve iklim değişikliği ile bağlantılı sorunların üstesinden
gelmek için unutulmuş uygulamalar ile ilgili somut deneyimler ve hikayelerin sunumuyla desteklendi. Daha
sonra katılımcılar piyasada unutulmuş üzüm çeşitlerini yeniden piyasaya sürmeyi başaran, ve antik çağlarda
şimdiki kadar popüler olan şarap imalathanelerini ziyaret ettiler ve ardından bir çoban oğlu olan Abruzzo ile
kadim yaylacılık yollarında, yöreye özgü süt ürünlerini keşfederek bir gün geçirdiler. Son olarak konu iş
deneyimleri, arılar, bu faaliyetlerin dağlarda uygulanmasının zorluklarına kayarak, arıcılık özel bir ilgi odağı
oldu. İnsan faaliyetleri arasında şüphesiz doğa ile en fazla temas halinde olan ve bu nedenle iklim
değişikliğine ve çevre kirliliğine en duyarlı olan arıcılıktır. Bal ve diğer arı ürünlerinin toplanması, biyolojik
çeşitliliğin korunmasıyla yakından bağlantılı olup, arıcının rolünü insanlığın geleceği için gerekli hale getirir.

İnsan ve doğa arasındaki uyumlu gelişmeye somut bir yanıt olarak, özellikle bölgedeki dezavantajlı ve dağlık
bölgelerde yaşayan nüfusun çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmek için koruma altındaki alanda agroekoloji
kavramlarının sürdürülmesini ve tanıtılmasını desteklemede Milli Parkın oynadığı rol katılımcılar tarafından
kabul edildi.
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Suceava Stefan cel Mare Üniversitesi (ROMANYA)

3. Çalışma Ziyareti, 15-16-17 Eylül 2021 tarihlerinde Romanya'nın Suceava
kentindeki Stefan cel Mare Üniversitesi tarafından çevrimiçi olarak
gerçekleştirildi. Video gösterileri ve canlı sunumlar olarak hazırlanmış olan
gündemde projeyle ilgili ilgili ve çeşitli konular yer aldı. Etkinliğe Almanya,

İspanya, Yunanistan, Türkiye, Romanya ve Kıbrıs'tan her gün ortalama 45
katılımcı katıldı.

İlk gün, Romanya'nın koruma altındaki alanlarıyla tetiklenen sinerjilere
adandı ve düzgün işleyen sistemlerle katılımcılara ilham veren yerel
işbirliği örneklerini sergiledi. Romanya'nın koruma altındaki alanlarında
çeşitli sunumlar yapıldı: Vânători Neamț Tabiat Parkı, Maramureșului
Dağları Tabiat Parkı ve Piatra Craiului Milli Parkı. Katılımcılara, en iyi
uygulamalarının yanı sıra, bu bölgelerde yüzyıllardır korunan yaban
yaşamı, yerel turistik alanlar, gelenekler ve zanaatlar, manevi değerler ve
atadan kalan miraslar gibi diğer simge yapılar da sergilendi. Romanya'daki
korunan alanlar için mülkiyet hakları ve doğa koruma sorunları da ele
alındı.

Çalışma Ziyaretinin ikinci günü, Romanya'nın korunan alanlarında
sürdürülebilir ve dayanıklı tarıma odaklanıldı. Macinului Dağları Milli
Parkı'nın müdürü, koruma altındaki alanların sınırlarının ötesinde ekolojik
tarımı destekleme girişimlerinden bahsetti.
Romanya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı, çevre dostu ormancılık ve
diğer sübvansiyon ödemeleriyle ilgili politika ve stratejilerini sundu. Ayrıca
Suceava İlçesi Ziraat Müdürü, devlet politikalarının uygulanması ve yerel
üreticilere verilen destekler hakkında bilgiler paylaştı. Romanya'nın dağlık
bölgelerindeki tarım ve kırsal turizm, özel dernekler ve ulusal ajansların
temsilcileri tarafından sunuldu

Etkinliğin son günü yerel çiftçilere ve onların sosyal dayanıklılığa olan
katkılarına ayrıldı. Yerel çiftçiler, kentsel tarım, yeni çeşitler ve iklim
değişikliğinin getirdiği zorluklar, sebze ve fide seralarına yaklaşımlar, trüf
mantarı toplama ve sağlıklı tarifler vb. gibi kavramları sergilediler. Ekolojik,

organik ve biyodinamik tarım konusu Bükreş Tarım ve Veterinerlik
Üniversitesi akademisyenleri tarafından sunuldu. Katılımcılar ilgi çekici ve
verimli tartışmalara, Soru-Cevap oturumlarına, ağ oluşturma, nedenlerin
analizine ve çözüm alış-verişine katıldılar ve bu katılım Romanya Çalışma
Ziyaretinin etkisine önemli ölçüde katkıda bulundu, aynı zamanda Avrupa
boyutunu güçlendirdi.
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Katalonya Orman Bilim ve Teknoloji Merkezi (İSPANYA)
28-30 Eylül tarihleri arasında 4. VALOR Çalışma Ziyareti, D'Aigüestortes I Estany de Sant Maurici Milli Parkı ve
Escola Agrària del Pallars tarafından desteklenen CTFC tarafından çevrimiçi olarak düzenlendi. Ziyaret, milli
parka yakın bölgelerin durumunu ve zorluklarını göstermeyi amaçladı. Konuşmacılar ve katılan ahali arasındaki
profesyonel tartışmalar başarılı ve tatmin ediciydi. VALOR Ortaklığına entegre profesyonel bağlantılar kuran
etkinliğe her gün 40'tan fazla kişi katıldı.

Ziyaret, Milli Park bölgesinin Pirenelerinde CTFC ve silvopastoralizm sunumuyla başladı. Sulama ve diğer
parametreleri akıllıca izleyerek su tasarrufu sağlayan, Biolord'un sürdürülebilir yüksek irtifa elma yetiştiriciliği
örneği sunuldu. Katılımcılar, Uluslararası Akdeniz Biyosfer Rezervleri Merkezi UNESCOMED ve akademik
program EduBioMed tarafından sunulan iki sunum aracılığıyla UNESCO biyosfer rezervleri hakkında bilgi
edindiler.
İkinci gün korunan alanların yönetimine odaklandı. Ziyaretler D'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici Milli
Parkı'nın sunumuyla başladı, ardından Ecomuseu ve Escola de Pastors ve Obrador Xisqueta sunumları geldi.
Pyros Life projesi sunumu, Pireneler'deki ayıların ve yaban yaşamının izlenmesini gösterdi. Trosdesort şirketi,
pandemi zamanlarında dağlık alanlarda km 0'ın pazarlanması konusundaki deneyimlerini sunarak verimli bir
tartışmaya olanak sağladı.
Üçüncü gün Pireneler'de Dayanıklı Tarıma ayrıldı ve Escola Agrària del Pallars tarafından yönetildi. Alba
Derneği'nin sunumu Llavors d'Oportunitat projesine odaklandı. Associació deProductors d'Oli del Pallars,
otokton zeytin ağaçlarının geri kazanılmasını ve bunların yüksek kaliteli sızma zeytinyağı üretimini sundu. Son
olarak, yüksek dağlarda ve korunan alanlarda, özellikle arnika ve Edelweiss'te şifalı bitkilerin sürdürülebilir ekimi
konusu Taüllorganics şirketi tarafından ele alındı. CTFC, şifalı bitkiler konusunda yürütülen ve devam eden
projelerini sundu.
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BİZİ TAKİP EDİN VE KATILIN Facebook: Valor-Erasmus

YouTube: Erasmus Valor

 

Schwarzwald (Kara Orman) Mitte/Nord Tabiat Parkı
(ALMANYA) 
Beş çalışma ziyaretinin sonuncusu 4-6 Ekim tarihleri   arasında
gerçekleşti. Online bilgi alışverişinin sunucusu Schwarzwald
Mitte/Nord (Kara Orman Tabiat Parkı Merkez/Kuzey) Milli Parkı oldu.

Toplam üç gün boyunca, VALOR'un ortakları ve diğer ilgili kişiler,
doğa parkında bölgesel pazarlama alanında uygulanmakta olan özel
projeler hakkında fikir sahibi oldular. 

İlk gün, Kara Orman Tabiat Parkı Merkez/Kuzey'in görevleri, hedefleri
ve projeleri ile tanıtımına odaklanıldı. İkinci Alman VALOR proje
ortağı INTEGRA Filderstadt da kendilerini, temel görevlerini ve
projelerini sundu. Ayrıca Prof. Steffen Abele (Rottenburg Üniversitesi)
bölgesel ürünlerin pazarlanmasının temelleri hakkında bir konferans
verdi ve farklı bilimsel çalışmalardan elde edilen araştırma sonuçlarını
sundu

İkinci ve üçüncü gün, tabiat parkı sakinleri, tabiat parkı pazarları veya
yaban domuzu etinin pazarlanması gibi tabiat parkından çeşitli en iyi
uygulama projelerinin sunumlarına ayrıldı. Ayrıca çevre eğitimi
konusuna değinildi. INTEGRA, Filderstadt bölgesinde; ekonomik
refah, hareketlilik, konut ihtiyaçları, tarım, iklim ve çevre koruma
arasında yaşanan gerilimine değindi
Çalışma ziyaretine hemen her gün ortalama 45 katılımcı katıldı.
Bireysel projelerin sunumunun ardından, Almanya'dan uzmanlarla
(çevre sakinleri, çiftçiler ve daha fazlası) fikir ve izlenim alışverişinde
bulunma ve onlara daha derinlemesine sorular sorma fırsatı oldu.

Çevrimiçi konferans, katılımcılarlaa VALOR ortakları arasında
deneyim ve bilgi alışverişini desteklemek için iyi bir fırsat sundu.

AVRUPA KOMİSYONU'NUN BU YAYININ YAPIMINA İLİŞKİN DESTEĞİ, YALNIZCA YAZARLARIN
GÖRÜŞLERİNİ YANSITAN İÇERİKLERİN ONAYLANMASI ANLAMINA GELMEMEKTEDİR VE KOMİSYON,
İÇERİKDEKİ BİLGİLERİN KULLANIMDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

 H A B E R  B Ü L T E N İ  4  |  E K İ M  2 0 2 1

V A L O R  H A K K I N D A  D A H A
F A Z L A  B İ L G İ

 

H T T P S : / / E R A S M U S - V A L O R . E U


