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DAĞITIM YERLtrRiNE

Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştü.malaıı Merkezi (GİFT-
www.gift.org,tf) Ankara merkezli olarak tarım ve glda politika
yapıctlarının, karar alrcllann bilgi vc veri ihtiyaclnl karşllamak üzere
kurulmuş bir sivil toplum platformudur.

GlFT olarak vizyonumuz öngörülebilir, uzun vadeli, veri, bilgi ve
katılımcllük esaslr tanm vc gtda Politikatarınln oluşumuna katkldı
buluomak vc ülkemiz tarrmına d€ğer katmaktlr,

söz konusu amaç doğrultusunda, ulus-çapında tarımsal katma değeri
artüracak program ve faaliyctler vizyonumuz bağlamında son dereoe büyük
bir önem arz etmektedir, Bu amaçla gıda Ve tarım sekrörlerindeki kilir
oyuncu ve karaf allcılarl Lkamu bürokasisi, firmalar. yerli ve yabancı
akedemi ve uluslararasü kuruluşla4 çeşitli platformlarda bir araya

8etirmekte olan GiFT, halihazürda Avrupa Birliği tarafündan finanse
edilmekte o]an "Güda ve Tarüm sektörlerind€ ortak savunuculuk
PersPektifinin Geliştirilmesi" Projesini yü.iitmekledir, Bu proje
kapsamında 2t ocak tarihinde Anlalya Ticaİet ve sanayi odas|'nda
düzenleyeceğimiz 'Ortak Politika Için ortak söz: Nereden Başlarrz,
Nasıl Yapanz?' adh eğitime sizleri davct etmekten onur duyarz.
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