
     
Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyaloğu-II 

Tarım & Balıkçılık Bileşeni 
 
Proje Adı: Hayvancılıkta Gerçek Fiyat 

Proje Numarası: TR0703.01-02/286 

Başvuru Sahibi Adı ve İli: Sakarya Ticaret Borsası, Sakarya 

Ortak Kuruluşun Adı ve Ülkesi: 
 

1. Imathia Chamber of Commerce and Industry-
Yunanistan 

2. Edirne Ticaret Borsası, Türkiye 
3. Sakarya Üniversitesi (iştirakçi) 

Proje Süresi: 12 Ay 

Proje Bütçesi / Hibe Tutarı:  108.034,03 Euro / 97.230,63 Avro 

Proje Hedefi: 
 

Avrupa Birliği’ne uyumun ve rekabet edebilirliği 
artırmak; sürdürülebilirlik prensipleri çerçevesinde 
üretimden tüketime gıda güvenliğini desteklemek ve 
bilgi alış verişini sağlamak; Avrupa Birliği’ne üye 
devletlerin STK’ları arasında işbirliği ve ortaklık ilişkisi 
kurmak; hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren 
girişimcilere AB politika ve uygulamalarını göstermek 
ve sektörün rekabet gücünü artırmaktır. 

Proje Hedef Kitlesi: Sakarya Ticaret Odası’na kayıtlı hayvancılık 
sektöründe faaliyet gösteren 122 şirket projenin 
hedef kitlesini oluşturmaktadır. 

Proje Faaliyetleri 

 Proje konusu ile ilgili olarak bilgilendirmek 
amacıyla bir internet sitesi 
kurulmuştur.(http://hagef.stb.org.tr) 

 AB uygulamalarını yerinde gözlemlemek 
amacıyla Yunanistan’a, Imathia Ticaret ve 
Sanayi Odasına Gıda güvenliği, Veterinerlik 
uygulamaları, hayvan sağlığı ve hayvan 
yetiştirme teknikleri konularındaki eğitim için 
beş günlük bir çalışma ziyareti 
gerçekleştirilmiştir.  

 Türkiye’de AB’li ortak tarafından gıda güvenliği, 
veterinerlik uygulamaları, hayvan sağlığı, 
hayvan yetiştirme teknikleri ve açık artırma 
teknikleri konularında Edirne Ticaret Borsası 
işbirliği ile beş günlük eğitim düzenlenecektir. 

 Edirne Ticaret Borsası tarafından Sakarya 
Ticaret Borsası Hayvan Pazarında, personel için 
prosedür ve işleyiş üzerine 5 günlük uygulamalı 
eğitimin yapılacaktır.  İhale usulü, açık artırma 
teknikleri, hayvan alım-satım kuralları, ihale 
kuralları, elektronik aksamın işleyişi ve 
personelin prosedürler üzerinde 
bilgilendirilmesi için Sakarya Hayvan Pazar Park 
yeri ihale salonunda 5 günlük uygulamalı eğitim 
verilecektir.  

 Sakarya Ticaret Borsasının, Balkan ülkeleri 
tarafından yeni tekniklerin ve uygulamaların 
geliştirilmesi ve paylaşılması amacıyla kurulmuş 
bir işbirliği örgütü olan AGROPOLIS uluslararası 
ağına eklemlenmesi taslak iş planı 
oluşturulmuştur.  

 Bu iş planı kapsamında Sakarya Ticaret 
Borsasına bağlı hayvancılık sektöründe faaliyet 
gösteren firmaların analizleri yapılmıştır. 
Uluslararası kod sistemi olan NACE kodlarına 
göre firmalar düzenlenmiş olup AGROPOLIS ağı 
ile iletişimde olmalarını ve işbirliklerinin 
geliştirilmesi için firma tanıtım formları 
oluşturulmuştur. 

 Sektör temsilcilerine dağıtılmak üzere, Avrupa 
Birliği’ndeki hayvan park yeri, gıda güvenliği ve 
hayvan sağlığı alanlarındaki mevzuat ve 
uygulamaları içeren tanıtıcı broşürler 
hazırlanmıştır. 

 Hayvancılık sektöründe kurumlar, firmalar, 
şahıslar besicilere yönelik olarak, Hayvancılıkta 
AB Politikaları ve Uygulamaları, Hayvan Sağlığı 
ve Yetiştirme Teknikleri, Girişimcilik,  İş 
Yönetimi ve Rekabetçilik, Gıda Güvenliği 
konularında eğitim verilecektir.  

 Avrupa Birliği mevzuatı ve uygulamaları 
hakkında ilgili kurumlarda görevli uzmanlar 
tarafından eğitilmiş personel Sakarya’da 
faaliyet gösterecek bir teknik destek ofisi 
kurulacaktır. 

Proje İrtibat Kişi Bilgileri: 
 

Yiğit Ateş  
E-posta: yiitates@hotmail.com  
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