
Türki̇ye Sütçülük Sektörünün Su Sürdürülebi̇li̇rli̇ği̇: 
Veri̇mli̇li̇k, Ri̇skler Ve Kırılganlıklar

PROJENİN AMACI

Projenin amacı, Türkiye’deki sütçülük sektörünün 
su ile ilgili risklere karşı güçlendirilmesidir. 
Diyalog projesi kapsamında Birleşik Krallık’tan 
ve Hollanda’dan ortaklar ile yalnızca çiftlik/
tesis düzeyindeki tedbirlerle ilgili değil, ortak 
ülkelerdeki politika, teşvik ve düzenlemelerle de 
ilgili bilgi paylaşımı yapılacaktır. Ortak ülkelerden 
paydaşlar arasında kooperatifler, ilgili kamu 
kurumlarından uzmanlar ve sektörden kuruluşlar 
yer alacaktır. Bu sayede, farklı düzeylerde bilgi 
ve deneyim paylaşımı arttırılacaktır.  Eğitimler ve 
belirlenen tesislerde gerçekleştirilecek yerinde 
incelemeler ile yerel paydaşlar için (çiftçiler ve süt 
ürünleri tesisleri) örnek çalışmalar geliştirilecektir.

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ

Sütçülük, tüm üretim zinciri itibariyle su ve iklimden ayrı 
düşünülemez. Bu durum, sütçülüğü tüm ticari sektörler 
arasında su konusunda en hassas sektörlerden biri haline 
getirmektedir. Süt ve süt ürünleri üretimi, küresel ve ulusal 
düzeyde en hızlı büyüyen sektörlerden biridir. Bu amaçla, 
proje çıktıları ile sütçülük sektöründe ve politika belirleyiciler 
nezdinde su ile ilgili riskler hakkında farkındalığın arttırılması; 
ileride gerçekleştirilecek çalışmalar, ölçümler ve kıyaslamalar 
için “sütçülük sektöründe su kullanımına” ilişkin mevcut 
durum çalışmasının gerçekleştirilmesi; su ile ilgili risklere karşı 
sütçülük sektörünün güçlendirilmesi hedeflenmektedir. 

Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki 
faaliyetler uygulanacaktır:

• Proje internet sitesi, sosyal medya hesapları ve diğer 
görünürlük materyalleri

• Türkiye’de sütçülük sektöründeki mevcut su kullanımının 
analizi

• Sütçülük sektörünün kırılganlıklarının değerlendirilmesi ve 
haritalandırılması

• Karşılaştırma raporunun hazırlanması
• Ankara’da ve İzmir’de Eğitim ve Çalıştaylar
• Birleşik Krallık’a çalışma ziyaretleri
• Hollanda’ya çalışma ziyareti ve medya bilgilendirmesi
• Politika belgesinin hazırlanması 
• Basılı ve çevrimiçi bir kılavuz

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

AMBALAJLI SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ 
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PROJE SÜRESİ 15 AY

HİBE TUTARI/

PROJE BÜTÇESİ
188.408,07 AVRO / 209.342,3 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ
TÜRKİYE; ANKARA, İZMİR; BİRLEŞİK KRALLIK;

LONDRA; HOLLANDA; BRABANT, OVERIJSEL

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 

İNTERNET SİTESİ
www.asuder.org.tr
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