
     
Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyaloğu-II 

Tarım & Balıkçılık Bileşeni 
 

 

Proje Adı: 
 

Türk ve İtalyan Balıkçılar Birlikte Uyum İçinde Çalışıyor 

Proje Numarası: TR0703.01-02/199 

Başvuru Sahibi Adı ve İli: Güzelkent Belediyesi, Sinop 

Ortak Kuruluşun Adı ve Ülkesi: 
 

1. LEGA PESCA-National Association among 
Fishing Cooperatives of the National Leauge 
of Cooperatives and Mutual Aid 
Associations-İtalya 

2.  HALIEUS Organizzazione di Cooperazione 
Internazionale per la Pesca, l’Acquacoltura, 
la Ricerca, lo Sviluppo e l’Ambiente-İtalya  

3. S. S. Güzelkent Balıkçılık Kooperatifi, 
4.  Sinop Üniversitesi Balıkçılık Fakültesi,  
5. Türkeli Tarım Odası/Sinop (iştirakçi) 
6. Kamu Yönetimleri Akademi Derneği/Ankara 

(iştirakçi) 

Proje Süresi: 18 Ay 

Proje Bütçesi / Hibe Tutarı: 154.784,06 Euro / 139.305,65 Euro 

Proje Hedefi: 
 

Üreticileri, satış ofislerini ve Sinop/Güzelkent içinde 
ve civarında yer alan 250 balıkçıyı AB pazarlama 
standartları hakkında ve onların AB uygulamalarını 
yerinde gözlemlemelerini sağlamak suretiyle eğiterek 
AB standartlarına göre mevcut pazarlama süreçlerinin 
yeniden inşası; bölgedeki balıkçılık temsilcilerinin 
balıkçılıktaki küresel gelişmeler ve uygulamalar 
hakkında AB’deki muadilleriyle uzun dönemli bir 
ortaklık yaratmalarının sağlanması. 

Proje Hedef Kitlesi: Üreticiler ve 240 balıkçıdan oluşan 250 kişi, Balıkçılık 
Ürünleri Kooperatifi üyeleri, Sinop/Güzelkent içinde 
veya civarında balıkçılıkla uğraşmakta olan 7 köy 
halkı, 10 balıkçılık ürünleri satış ofisi. 

Proje Faaliyetleri 

 Projeyi tanıtımına yönelik olarak için çok 
sayıda tanıtım materyali basılmış, projenin 
resmi internet sitesi www.fishingproject.net 
açılmıştır. Ocak ayında iki adet yerel 
televizyon kanalı ve radyo istasyonunda 
proje tanıtımına yönelik yayınlar 
gerçekleştirilecektir. 

 Projeyle ilgili somut adımlar atılmadan önce 
Sinop Su Ürünleri Fakültesi öğretim 
görevlileri tarafından SWOT (GZFT) ve süreç 
analizleri hazırlanmış, İldeki balıkçılık 
sektörünün mevcut durumu analiz edilmiştir.  

 Ocak ayında gerçekleştirilecek karşılaştırmalı 
eğitim ve İtalya Roma’ya 17-20 kasım 14 kişi 
çalışma ziyareti ile katılımcıların AB standart 
ve uygulamaları ile ilgili olarak teori ve pratik 
bilgileri zenginleştirilecektir. 

 Şubat ayında gerçekleştirilecek “Balıkçılık 
Yönetimi Planlaması” atölye çalışması ile 
rezervlerin doğru ve etkin kullanımı, 
pazarlama süreçlerinde AB standartlarının 
yakalanması ve doğaya zarar vermeksizin 
balıkçılık faaliyetlerinin ilerletilmesine dönük 
faaliyetler gerçekleştirilecek;  

 Mayıs ve Haziran aylarında sektör 
çalışanlarına yönelik olarak 250 kişiye “işbaşı 
eğitimi” verilecektir. İşbaşı eğitimi sonunda  
uzmanlar nezaretinde balıkçı ve satış 
ofislerinin o aşamaya kadar aldıkları 
eğitimlerin satışlara uygulanmasına 
çalışılacaktır. 

 Temmuz ayında “Ortak Akıl ve Geleceğe 
Bakış Toplantısı” düzenlenecektir. Projenin 
kapanış etkinliği bu toplantıda imzalanacak 
sözleşme ile alınacak bir dizi prensip kararı 
doğrultusunda ortakların gelecekte tekrar 
birlikte çalışması sağlanacaktır 
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Proje İrtibat Kişi Bilgileri: Murat Özkan  
E-posta: mozkan.01@hotmail.com  
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