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Sürdürülebilir toprak yönetimine katılımınıza ihtiyacımız bulunmakta 

Avrupa Birliği Ortak Programı EJP SOIL Avrupa’dan 24 ülkenin katılımı ile 2020 yılı başında başladı. Programın 
amacı, iklim değişikliğine adaptasyon ve etkilerinin azaltılması, sürdürülebilir tarımsal üretim, ekosistem 
hizmetlerinin sağlanması ve arazi ve toprak bozulumunun önlenmesi ve restorasyonu gibi temel toplumsal 
sorunlara tarım topraklarının katkısını artırmaktır. Daha fazla bilgi için program web sayfasını www.ejpsoil.org 
ziyaret edebilirsiniz. 

Paydaşların aktif katılımı ile, EJP SOIL  Avrupa’da araştırmacılar ve paydaşlar arasında karşılıklı etkileşim için bir 
platform oluşturmak istemektedir. Bu şunları başarabilmek için önemlidir: 

• Bilgi eksikliklerinin belirlenmesi ve uyumlaştırılmış toprak verisinin desteklenmesi 
• İklim dostu sürdürülebilir tarımsal toprak yönetimi üzerine stratejik bir araştırma ajandası (yol haritası) 

geliştirmek 
• Çiftçiler, bilim insanları ve politika yapıcıların ihtiyaçlarına cevap verebilen iyi uygulama bilgi değişimi 

süreçlerinin oluşturulması 
• Tarımsal paydaşlar tarafından benimsenmeyi artıran ve politika oluşturmaya katkı sağlayan pratik, kanıta 

dayalı tavsiyeler oluşturmak 

Sizi, ülkenizdeki tarımsal sistemler ve toprak yönetim uygulamaları alanlarının bir paydaş temsilcisi olarak 
programa katılmaya davet ediyoruz.    

Eğer bir EJP SOIL paydaşı olmayı kabul ederseniz, proje süresince adınızı ve iletişim bilgilerinizi bulunduracağız.   

Bu aşamada, yalnızca sizleri e-mail ile EJP Soil programı ile ilgili güncellemeler ile birlikte, çalıştaylar, webinarlar 
gibi program aktivitelerine davet etmek için izninizi istiyoruz. Bir paydaş olma onayınızı istediğiniz zaman geri 
çekebilirsiniz. Onayınız başka hiçbir yükümlülük içermemektedir.   

Bir paydaş olarak www.ejpsoil.org sayfasından kendiniz de kayıt yaptırabilirsiniz.  

Bir paydaş olarak, diğer EJP SOIL aktivitelerine katılım için davetler alacaksınız. Bu durumda, sizleri aktivitenin 
amacı konusunda doğrudan bilgilendireceğiz ve özel onayınızı soracağız.  

Konu ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa lütfen benimle iletişime geçiniz. 
(sevinc.madenoglu@tarimorman.gov.tr) 
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