
     
Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyaloğu-II 

Tarım Balıkçılık Bileşeni 
 
Proje Adı: 
 

Balıkçılık: Türkiye ve İtalya Arasında Sürdürülebilir 
Ağlar Kurma 

Proje Numarası: TR0703.01-02/330 

Başvuru Sahibi Adı ve İli: Ricerca e Cooperazione (RC) - İtalya 

Ortak Kuruluşun Adı ve Ülkesi: Su Ürünleri Derneği - Türkiye 

Proje Süresi: 12 Ay 

Proje Bütçesi / Hibe Tutarı: 171.975,60 Euro / 154.743,64 Euro 

Proje Hedefi: 
 

İzmir Seferihisar bölgesinde Avrupalı muadillerin 
işbirliği ile iyi uygulamaların paylaşımı ve bilgi alış 
verişi yoluyla balıkçılık konusunda üretim ve 
pazarlama standartlarının geliştirilmesi 
hedeflenmektedir 

Proje Hedef Kitlesi: İzmir Seferihisar, Sığacık ve Doğanbey yöresinde 
ikame eden küçük ölçekli 400 profesyonel balıkçı 

Proje Faaliyetleri 

 Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinde 
lisansüstü eğitim yapan öğrenciler 
tarafından, bölgedeki mevcut üretim ve 
pazarlama uygulamaları eksikliklerine ve 
nasıl giderilebileceği dair analiz yapıldı. 
Yapılan analiz çerçevesinde arzu edilen 
seviyeye ulaşmak için gerekli prosedürler 
kodifiye edilecektir. 

 Seferihisar’daki balıkçılara iş başında eğitim 
ve destek verildi. 

 Balık stokunun veri toplama ve yönetim 
sistemleri vasıtası ile izlenmemesinin 
desteklenmesine dair Seferihisar’daki üretici 
kooperatiflerine yönelik teknik destek 
verilecektir. 

 Roma Sapienza Üniversitesi ve Pollica’daki 
yerel kooperatifler de dâhil olmak İtalya ve 
Türkiye’de gerçekleştirilecek çalışma 
ziyaretleri ile iyi uygulamaların ortakların 
arasında değişimi sağlanacaktır. Bu çalışma 
ziyaretleri sonunda çalışma ziyaretleri ile 
elde edilen ilgili kesimlerle paylaşılacaktır. 

 Üretim, dağıtım ve pazarlama süreçlerine 
dair kalite standartlarını içerdiğini gösteren 
bir marka/logo çalışması yapılacaktır ve 70 
kişinin katılacağı bir günlük uluslararası bir 
konferans düzenlenecektir. 

 Seferihisar Balık halinin yenileştirme 
çalışması ile balık halinin hem tüketiciler hem 
de üreticiler için cazip kılmayı, diğer bir 
yandan ise sağlığa uygunluk, güvenilirlik, 
çevresel etkiler ve şeffaflık gibi uluslararası 
standartların uygulandığı bir merkez haline 
getirilmesi amaçlanacaktır. 

 Markalaşma çalışmaları ile sağlanacak 
normlar sayesinde Seferihisar Balık Halinde 
bu markayı/logoyu taşıyan üreticiler satış 
yapabilecektir. Aynı zamanda tüketiciler balık 
halinden aldıkları ürünler konusunda 
güvenilir bilgiye sahip olabileceklerdir. 

Proje İrtibat Kişi Bilgileri: Laura Cicinelli (Project Manager) 
E-posta: l.cicinelli@ongrc.org 
 

 


