
     
Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyaloğu-II 

Tarım & Balıkçılık Bileşeni 
 

 

Proje Adı: 
 

Akdeniz’in Kalbinde FFV (Taze Meyve ve Sebze) 
Pazarlaması 

Proje Numarası: TR0703.01-02/52 

Başvuru Sahibi Adı ve İli: Kumluca Belediyesi - Antalya 

Ortak Kuruluşun Adı ve Ülkesi: 
 

Club “ Sustainable Development of Civil Society” - 
Bulgaristan 

Proje Süresi: 15 Ay 

Proje Bütçesi / Hibe Tutarı: 83.941,50  Euro / 75.547,35  Euro 

Proje Hedefi: 
 

Türkiye'deki FFV pazarlama sisteminin incelenmesi,  
AB'deki FFV pazarlama stratejisinin ve bu stratejinin 
Türkiye'ye uygulanabilirliğini ulusal ve uluslararası 
uzmanlarla yakın bir işbirliğiyle incelenmesi; FFV 
pazarlama sistemine dahil olan birimlere eğitim içeriği 
geliştirme amacıyla ortak kuruluşların yardımıyla 
uluslararası bir iletişim ağı geliştirilmesi, ortak 
kuruluşlarla ikili ziyaretler sayesinde bilgi değişimi 
sağlanması, pazarlama sistemine dahil olan üreticiler 
ve aracılar için eğitim programı geliştirilmesi 
hedeflenmektedir. 

Proje Hedef Kitlesi: Araştırma grubu (Kumluca'daki 100 FFV üreticisi, 20 
kabzımal, 30 perakendeci ve toptan satışçı), 
Kumluca'daki sivil toplum temsilcileri, ortak 
kuruluşlar. 

Proje Faaliyetleri 

 Projenin 2. ayından altıncı ayına kadar 
sürecek olan Türkiye ve AB'nin FFV 
pazarlamasının uyumunu ve aradaki 
farklılıkları araştırmak, Kumluca’nın uyumu 
için bir yol haritası hazırlamak amacıyla 
projenin teknik yönetim ekibi ve 
araştırmacılar 28 Eylül- 1 Ekim tarihlarinde 
Sofya'ya dört günlük araştırma ziyareti 
gerçekleştirmiştir. 

 FFV Pazarlama Kuruluşları’ndan eğitim ve 
seminerlere katılan kişiler arasından 
seçilenler Mayıs ayında Bulgaristan'a FFV 
üretimi ve pazarlaması hakkında bilgi 
edinmek üzere dört günlük bir ziyaret 
gerçekleştirilecektir 

 Haziran Ayında Kumluca'da projenin 
görünürlüğünü artırmak ve proje çıktılarını 
tanıtmak  amacıyla proje kapanış toplantısı 

 Ocak –Mart ayları arasında uygulanacak 
eğitim programı kapsamında katılımcılara 
“Uluslararası FFV Ticareti”, “Avrupa 
Birliği’ndeki Pazarlama Örgütleri”, “Ortak 
Pazar Örgütleri ile Uyum” ve “Üretici 
Kuruluşların Gelişimi” konu başlıkları altında 
eğitim verilecek olup   ve eğitim programı 
sonunda FFV sektörü ve bakanlık arasındaki 
işbirliğini geliştirme konulu bir çalıştay  
düzenlenecektir.  

 Nisan ve Mayıs aylarında iki seminer 
organizasyonu gerçekleştirilecektir. Nisan 
ayında gerçekleştirilecek ilk seminer, Avrupa 
Birliği'ndeki FFV pazarlaması hakkında 
gerçekleştirilecektir. Mayıs ayındaki İkinci 
seminer ise ortak pazar kuruluşları ve 
Türkiye’nin AB’ye tarımsal entegrasyonu 
üzerine gerçekleştirilecektir. 

Proje İrtibat Kişi Bilgileri: 

Süleyman Fethi Örgel 
E-mail:sforgel@yahoo.co.uk  
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