
     
Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyaloğu-II 

Tarım & Balıkçılık Bileşeni 
 

 

Proje Adı: Meyve Yetiştiriciliğinde ve Seralarda Sertifikalı Tarım 

Proje Numarası: TR0703.01-02/99 

Başvuru Sahibi Adı ve İli: Simav Sanayi ve Ticaret Odası – Kütahya 

Ortak Kuruluşun Adı ve Ülkesi: 
 

1. European Academy for Rural Tourism 
Hospitality -İtalya 

2. Kütahya Simav Belediyesi - Türkiye 

Proje Süresi: 10 Ay 

Proje Bütçesi / Hibe Tutarı: 80,944,50 Euro / 72.850,05 Avro 

Proje Hedefi: 
 

Kütahya-Simav’da bulunan seraların modernizasyonu 
vasıtasıyla bölgede seracıların GlobalGAP sertifikasını 
alabilmesine yardımcı olmak, Avrupa’daki tarımsal 
kuruluşlar ve Türkiye’deki muadil kuruluşlar arasında 
uzun dönemli işbirlikleri ve ortaklıklar kurmak, 
Simav’a bağlı 20 köyde faaliyet gösteren 1000 meyve 
yetiştiricisine sertifikalı tarımın önemi hakkında bilgi 
vermek, sertifikalı tarımın etkin bir şekilde 
uygulandığı İtalya’ya örnek uygulamaların görülmesi 
amacıyla teknik çalışma ziyareti düzenlemek, 
sertifikalı tarımın önemini vurgu yapan tanıtım 
faaliyetleri düzenlemek projenin hedefleridir. 

Proje Hedef Kitlesi: 60 seracı, 1000 meyve yetiştiricisi, Başvuru sahibi 
kuruluşun çalışanları  

Proje Faaliyetleri 

 Seracılık alanında en iyi uygulamaları 
çiftçilere göstermek amacıyla Simav’da bir 
sera seçilmiş ve modernize edilmiştir. 
Modernize edilen serada daha sonra 
verilecek eğitimler için de kullanılabilecektir.  

 Proje kapsamında üç farklı eğitim faaliyeti 
gerçekleştirilecektir. İlk olarak düzenlenen 
eğiticilerin eğitim programı ziraat 
mühendisleri, akademisyenler ve proje 
ekibine yönelik gerçekleştirilmiştir.  

 İkinci eğitim Simav’daki yaklaşık 60 seracıya 
ve çalışanlarına AB Tarım politikaları ve iyi 
tarım uygulamaları sertifikasyonuna yönelik 
olarak düzenlenmiştir.  

 Sertifikalı tarımın önemine vurgu yapacak 
üçünü eğitim Simav’a bağlı 20 köyde meyve 
yetiştiriciliği ile uğraşan yaklaşık 1000 çiftçiye 
verilmeye başlanmıştır.  
 

 Proje kapsamında otuz seracı GlobalGAP 
sertifikası sahibi olacak ve bu süreç süresince 
ziraat mühendisleri kendilerine yardımcı 
olacaktır. GlobalGAP sertifikasyonunun 
sürekliliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.  

 Sertifikalı tarımın önemini duyurmak ve 
projenin görünürlüğünü artırmak amacıyla 
tanıtıcı faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Proje 
hakkında bilgiler içeren İngilizce ve İtalyanca 
broşürler de hazırlanmıştır. Proje 
kapsamında bir adet açılış toplantısı 
düzenlenmiştir. Proje sonunda bir kapanış 
toplantısı yapılacaktır. 

 Proje dâhilinde iki adet çalışma ziyareti 
gerçekleştirilecektir. İlk çalışma ziyaretinde 
İtalyan uzmanlar Simav’a tarımsal 
kuruluşları, seraları, meyve bahçelerini 
incelemek üzere beş günlük ziyarette 
bulunmuşlardır; ikinci çalışma ziyaretinde 
Türkiye’den seçilen yirmi çiftçi sertifikalı 
tarımın önemini kavramak amacıyla 15 kişi 
İtalya’ya 5 günlük ziyareti gerçekleştirecektir.  

Proje İrtibat Kişi Bilgileri: Ömer Özdoğan (Koordinatör) 
E-posta: omerozdo@yahoo.com   
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