
     
Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyaloğu-II 

Tarım & Balıkçılık Bileşeni 
 

 

Proje Adı: Türkiye’de Kerevit Üretiminin ve Pazarlanmasının 
Geliştirilmesi 

Proje Numarası: TR0703.01-02/366 

Başvuru Sahibi Adı ve İli: Isparta Ticaret ve Sanayi Odası 

Ortak Kuruluşun Adı ve Ülkesi: 
 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye; South 
Bohemia University, Çek Cumhuriyeti 

Proje Süresi: 16 Ay 

Proje Bütçesi / Hibe Tutarı: 135.748,00 Euro / 122.173,20 Euro 

Proje Hedefi: 
 

Projede, kerevit avının yaygınlaştırılması, böylelikle 
Eğirdir’deki işsiz nüfusa istihdam sağlanması ve 
dolaylı olarak ilçedeki toplam gelir ve refah düzeyinin 
yükseltilmesi; projenin pilot bölgedeki 
uygulamasından başarı elde edildikten sonra 
uygulamanın il ve bölge çapına yaygınlaştırılması; 
balıkçılık mesleği ile uğraşan kimseler ile potansiyel 
işgücü arasında bir farkındalık oluşturulması ve 
gelecekte yapılacak olan projelere iyi bir arka plan 
oluşturulabilmesi hedeflenmektedir. 

Proje Hedef Kitlesi: 
 

Meslek sahibi olmayan vasıfsız işgücü, balıkçılar ve ev 
kadınları projenin hedef kitlesini oluşturmaktadır. 

Proje Faaliyetleri: 

 Proje kapsamında, 50 kişi için kerevit üretiminin 
değişik safhaları konusunda bir eğitim programı 
düzenlenmektedir. Uzman eğiticiler tarafından 
yürütülen faaliyetlerde kursiyerlere ilk olarak 
teorik bilgiler verilmiştir. Kursiyerlerin Eğirdir 
Gölü’nde kerevit avlamaları ve işleme tesislerinde 
kerevit işlemelerine yönelik uygulamalı 
eğitimlerde verilmektedir. 

 23 Kasım-6 Aralık 2011 tarihleri arasında S.S. 
Eğirdir Merkez Su Ürünleri Kooperatifi’ne kayıtlı 
26 balıkçıya 20 saat teorik ve 10 gün uygulamaları 
bilinçli avcılık eğitimi ve avlama sonrası işletmeye 
nakline kadar muhafaza koşullarına ilişkin eğitim 
verilmiştir. Ayrıca, eğitim süresince 24 kadın 
kursiyere uygulamalı olarak Pinter ağı örme 
eğitimi verilmiştir. Aralık 2011 ve Ocak 2012’de 
Eğirdir Gölü çevresinde bulunan 4 Su Ürünleri 
Kooperatifinde de eğitim çalışmaları devam 
edecektir. 

 Yörede kerevit avcılığını canlandırabilmek adına 
radyo ve televizyonlarda kerevitin önemini 
vurgulayan yayınlar yapılmaktadır. Bu yayınlar 
aracılığı ile yöredeki vasıfsız işgücünün eğitilmesi, 
balıkçılar arasında bilinçli avlanmanın teşvik 
edilmesi ve gıda güvenliği ve beslenmedeki 
önemi gibi konulara vurgu yapılması 
amaçlanmaktadır. 

 “Sürdürülebilir Doğal Kerevit Rezervlerinin 
Korunması ve İşletmesi” başlıklı bir çalıştay 
düzenlenmesi de proje bağlamında yapılması 
öngörülen faaliyetlerden bir diğeridir. 

 Isparta Ticaret ve Sanayi Odası 12-17 Ekim 2011 
tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti’ne (České 
Budějovice- South Bohemia University) bir 
çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir. AB’de kerevit 
avlanması, paketlenmesi ve satışı konularındaki 
uygulamalar yerinde izlenmiştir. 

 Proje faaliyetler, oluşturulan internet sitesi 
aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 

          www.itso.org/pages/abproje 
 

Proje İrtibat Kişi Bilgileri: İrfan Ateşoğlu (Proje Koordinatörü) 
E-posta: irfan@iibf.sdu.edu.tr  
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