
     
Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyaloğu-II 

Tarım & Balıkçılık Bileşeni 
 Proje Adı: 
 

Pazarlama ve Bilgiye Erişim Konusunda Çiftçi ve Su 
Ürünleri Yetiştiricilerinin Eğitimi 

Proje Numarası: TR0703.01-02/118 

Başvuru Sahibi Adı ve İli: Bucak Belediyesi, Burdur 

Ortak Kuruluşun Adı ve Ülkesi: 
 

1. Miasto I Gmina Krotoszyn (Krotoszyn 
Municipality), Polonya 

2.  Federacion de Cooperativas Agrarias de 
Murcia, İspanya 

3. Confederazione Italiana Agricoltori Toscana, 
İtalya 

4. Bucak Ziraat Odası, Türkiye 

Proje Süresi: 12 Ay 

Proje Bütçesi / Hibe Tutarı: 183.756,45 Euro / 165.380,81 Euro 

Proje Hedefi: 
 

Bucak ve AB’deki diğer ortak kuruluşlarda tarım ve 
balıkçılık sektöründeki tüm aktörlerle uzun dönemli 
işbirliği ve ortaklıklar kurulması ve mevcut 
ortaklıkların güçlendirilmesi; su ürünlerine ek olarak 
süt ineği, meyve ve sebze üretimi alanlarında ortaklar 
arasında bilgi paylaşımının geliştirilmesi; hedef 
kitlenin pazarlama standartları üzerine eğitimi; “Melli 
Yemişi” için bir coğrafi işaret edinilmesi; ortak 
kuruluşlar ile ağ oluşturma vasıtasıyla çiftçilerin 
bilgiye erişiminin sağlanması; çiftçilerin örnek tarımsal 
uygulamalar ve tarım ve balıkçılık alanlarındaki 
yenilikleri uygulaması hakkında bilgilerinin artırılması 
hedeflenmektedir. 

Proje Hedef Kitlesi: Kadın çiftçiler, “Melli Yemişi” yetiştiren yerel çiftçiler, 
su ürünleri kooperatifleri üyeleri, süt ürünleri 
fabrikası sahipleri, sebze üreticileri birliği üyeleri, 
meyve üreticileri birliği üyeleri, tarımsal kalkınma 
kooperatifleri başkanları, sulama kooperatifleri 
başkanları, süt inekleri olan çiftçiler, Bucak’ta ilaç 
özelliği olan ıtırlı bitkiler satan satıcılar, Polonya, 
İspanya ve İtalya’dan gezici delegasyonlar. 

Proje Faaliyetleri 

 Projenin tanıtılması, yerel ve ulusal medya 
aracılığıyla yapılacaktır. Proje’nin yabancı 
ortakları da projenin tanıtımına kendi 
ülkelerinin yerel ve ulusal medya kuruluşları 
vasıtasıyla yardımcı olacaklardır. 

 Görünürlük faaliyetleri şehir merkezindeki 
billboardlar ve yerel gazetelere ilanlar ve 
çeşitli görsel materyaller (davetiye, proje 
kitapçıkları, duyurular vb) ile sağlanmış; 
hedef grupların bilgilendirilmesi için bir 
internet sitesi hazırlanmış ve yayına geçmişti. 

 Hedef grupların teorik ve pratik eğitimleri, 
alanında uzman eğiticiler tarafından yerine 
getirilmektedir. 

 Melli Yemişi'nin tanıtımı ve markalaşması için 
bölgenin karakteristiğini yansıtan bir coğrafi 
işaret edinilecektir. Bu kapsamda Türk 
Patent Enstitüsü’ne başvurulmuştur. 

 Bucak delegasyonu yirmi kişilik bir ekip ile 
proje ortağı ülkeler olan Polonya ve İtalya’ya 
çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmiş 3. çalışma 
ziyareti ise İspanya’ya düzenlenecektir. Bu 
ziyaretlerde ekip, yöredeki gıda endüstrisini, 
süt ürünleri çiftliklerini, üretici birliklerini 
gözlemleyecektir. Bu ziyaretlerin ardından 
her ortak ülkeden sekiz kişilik ekipler Bucak-
Burdur yöresine teknik ziyaretler 
gerçekleştirmiştir. Bu ziyaretler aracılığıyla 
konu ile ilgili bilgi paylaşımı sağlanmıştır. 

Proje İrtibat Kişi Bilgileri: Ramazan Ayaz 
E-posta: info@bucak.bel.tr      
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