
 

 FAO-Türkiye Ortaklık Programı / FAO-Turkey Partnership Programme  

FAO ile Bakanlığımız arasında 4 Ağustos 2006 tarihinde imzalanan “Ev Sahibi 

Ülke Anlaşması” na istinaden FAO-Orta Asya Alt Bölge Ofisi (FAO-SEC) 11 Temmuz 

2007 tarihinde Ankara‟da açılmıştır. Ofis‟in temsilciliğini Japonya vatandaşı Yuriko SHOJI 

yürütmektedir. 

 

 

 
 

FAO-SEC, ülkemizle beraber Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, 

Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan olmak üzere 7 ülkede tarım ve balıkçılık 

konularıyla ilgili yürütülecek olan faaliyetlerin koordinasyonunu üstlenmiştir. 

Ofis‟in kurulmasıyla beraber FAO-Türkiye Ortaklık Programı (FTPP) de yürürlüğe 

girmiştir. Böylece, FAO‟nun ilgili konulardaki uzmanlığı ve hizmetlerinin ülke ve alt bölgeye 

ulaşımı geliştirilmiş, kolaylaştırılmıştır. Bu ofisle beraber FAO, ülkelerin ve bölgenin öncelik 

alanlarına daha iyi karşılık verebilmekte, bölgenin gıda güvenliği, tarımsal ve kırsal kalkınma 

sorunlarına daha güçlü eğilebilmektedir. 

 

 

 
 

 Ortaklık Programı‟nın FAO-SEC aracılığı ile bölgede gerçekleştirmek istediği 6 öncelik 

alanı vardır: 

 Gıda Güvenliği 

 Kırsal ve Tarımsal Kalkınma 



 Ormancılık ve Balıkçılığı da kapsayan Doğal Kaynak Yönetimi 

 Tarımsal Politikalar 

 Gıda Güvenilirliği 

 Hayvan ve bitki genetik kaynakları 

 

 FTPP kapsamında bölgede uygulanan projelerin genel olarak amaçları şunlardır: 

- Türkiye ve Alt Bölge ülkeleri arasındaki ilişkiyi güçlendirmek, 

- Türkiye‟ye kardeş ve dost ülkelerle ilişkileri FAO ile birlikte arttırmak, 

- Türkiye‟nin FAO aracılığıyla bölge ülkelerine vermiş olduğu katkının etkinliğini 

arttırmak. 

 

 Projeler, Anlaşmada belirtilen öncelikli alanlar çerçevesinde, aşağıda belirtilen üç 

tematik alan kapsamında değerlendirilmektedir: 

 Gıda Güvenliği ve Gıda Güvenilirliği  

 Doğal kaynak yönetimi  

 Kurumsal reformlar ve doğal kapasiteyi genişletme 

 

Ortaklık Çerçeve Anlaşmasında tanımlandığı gibi FTPP‟nin öncelikli hedefi, bölge 

ülkelerinde kırsal yoksulluğu azaltma ve gıda güvenliği konularında aktif işbirliği için 

sürekliliği olan finansal ve işlevsel bir çerçeve sağlamaktır. 

Ortaklık Programı (FTPP) kapsamında, Bakanlığımızca FAO‟ya 2007–2011 yılları 

arasında toplam 10.000.000 ABD doları ödenmiştir.  

 Anlaşmanın uyarınca, FAO ve Bakanlığımız arasında bir “Yönlendirme Komitesi” 

kurulmuş olup, her yıl Mayıs ayında toplanmaktadır. Bu kapsamda uygulanacak projelerin 

kabul, uygulanma, değerlendirme kriterlerini belirleyen FAO-Türkiye Ortaklık Programı 

(FTPP) İşlevsel Çerçevesi oluşturulmuştur.  

 FTPP kapsamında alt bölgenin gereksinimleri için, 2009, 2010 ve 2011 yıllarında, 

gerçekleştirilen Yönlendirme Komitesi toplantılarında 11 ulusal, 8 bölgesel ve 11 çok uluslu 

olmak üzere toplam 30 proje onaylanmış olup, bu projelerden ikisi (1 ulusal ve 1 çok uluslu 

proje) daha sonra iptal edilmiştir. Mevcut durumda onaylı proje sayısı 28‟dir. 

Projelerin uygulama sürecinin izlenmesi ve bilgi edinilmesi amacıyla Bakanlığımız 

ilgili birimleri ve FAO arasında, 3 aylık dönemler halinde “Proje İzleme ve 

Değerlendirme Toplantıları” düzenlenmektedir.  

Hükümetimizce FTPP‟nin yenilenmesi ve beş yıllık dönemi kapsayacak şekilde 

uzatılması için gerekli girişimler ve taraflar arasında gerçekleşen müzakereler sonucunda, 

“Ev Sahibi ülke Anlaşması”nın bazı maddelerine değişiklik getiren ve FAO-SEC‟in 

güçlendirilmesine yönelik “Tamamlayıcı Anlaşma” ile FAO-Türkiye Ortaklık 

Programı (FTPP)’nın 2. Dönemini oluşturan eki, 04 Haziran 2014 tarihinde 

Ankara‟da imzalanmıştır. 

Tamamlayıcı Anlaşma ve Eki’nin yürürlüğe girmesi ile FTPP’nin ikinci 5 

yıllık döneminde, ilk döneminde olduğu gibi, yıllık 2 Milyon ABD Doları olmak 

üzere, toplam 10 Milyon ABD Doları Bakanlığımız tarafından söz konusu 

projelerin bütçelerine tahsis edilecek, FTPP‟nin uygulama alanı, Orta Asya ülkelerinin 

dışındaki ülkelere de genişletilebilecek ve Ofis‟te görev yapan uluslararası uzmanların sayısı 

artırılarak, mevcut Ofis güçlendirilecektir. 



Anlaşmanın yenilenmesi kapsamında, FTPP-2‟nin yanısıra FAO ile Orman ve Su 

İşleri Bakanlığı arasında 4 Haziran 2014 tarihinde, „„Ormancılık Alanında İşbirliği 

Programı (FTFP) Anlaşması’’ imzalanmıştır. Bu Anlaşma kapsamında, Orman ve Su 

İşleri Bakanlığı, ormancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi, erozyonla ve 

çölleşmeyle mücadele konularında gerçekleştirilecek yerel ve bölgesel projeler 

için FTFP’ye 5 yıl için 10 milyon $ katkı yapacaktır. FTFP‟nin de yürürlüğe girmesiyle, 

Hükümetimiz tarafından bahse konu iki programa, önümüzdeki 5 yıl için, 

toplam 20 milyon $ katkı sağlanacaktır. 

FTPP kapsamındaki projelerin Türkiye‟nin bölgede liderlik edebileceği, bilgi ve 

tecrübelerini diğer ülkelere aktarabileceği projeler olmasına özen gösterilmiştir. Programda, 

Alt Bölge Ofisi kapsamına giren ülkeler ile ikili ilişkilerde çok taraflı bir boyut kazanmak ve 

Türkiye‟nin bölgedeki görünürlüğünün artması amaçlanmaktadır.  

 

 FTPP hakkında daha detaylı bilgi almak için tıklayınız. 

 FAO-SEC Resmi Web Sayfasına ulaşmak için tıklayınız. 

 

http://www.fao.org/europe/programmes-and-projects/fao-turkey/en/
http://www.fao.org/europe/central-asia/en/

