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Bu haber bülteni Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali desteğiyle üretilmiĢtir. Bu haber bülteninin 
içeriğinden sadece Haliéus sorumludur ve hiçbir Ģekilde Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti veya Avrupa 

Birliği Bakanlığı'nın görüĢlerini yansıttığı Ģeklinde yorumlanamaz  

  

Bu Program, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti 
tarafından ortak olarak finanse edilmektedir 



 

EMPOWER PROJESİ 

(Balıkçılıkta AB - TR Diyaloğu Güçleniyor) 
 

EmPOwer projesi, Rize Ġli Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliğinin balıkçılıküretim kapasitesi ve 
piyasa düzeni hakkında yetkinliğini arttırmayı amaçlayan, Sivil Toplum Diyaloğu IV (IPA) 
programının  Tarım ve Balıkçılık kategorisinde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından 
finanse edilen bir projedir.Proje, 2016 ġubat ayında baĢlamıĢ olup 12 ay sürecektir. 
 

 
Hızlı ve Enerjik bir Başlangıç!!! 

Proje için gerçekten harika bir baĢlangıç oldu. Projenin açılıĢ toplantısı 31 
Mart 2016’da Rize’de gerçekleĢtirildi. Proje ortakları gerçekleĢtirilecek olan 
proje hedeflerini, faaliyetlerini ve sonuçlarını tartıĢmak üzere Kuzey Balık 
Restoranda tertiplenen açılıĢ toplantısında bir araya geldi. Üretici Birliğinin 
dört üyesinin de katıldığı toplantıda, projenin uygulanması sırasında dikkate 
alınması gereken hususlar, sorular ve öncelikler tartıĢıldı.Toplantıya Recep 
Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali BĠLGĠN’de 
katılarak Üniversitenin projeye verdiği önemi bildirir bir konuĢma yaptı. Birlik 
BaĢkanı Ġsmail OĞUZ konuĢmasında “Üretici Birliği olarak Rize balıkçılık 
sektörünün faydasına çalıĢmalarına devam edeceklerini” bildirdi. 
 

 

İtalya’ da İş başı eğitimi 
Lezzetli yemekler, Kolezyum, Vatikan ġehri, Adriyatik 
kıyısının güzel manzaraları… 
Orta Ġtalya; her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği cazibe 
merkezi konumundaki bir bölgedir. Buna rağmen, 8 – 14 
Mayıs tarihleri arasında Ġtalya’ daki Eğitim ziyaretine katılan 
Rize Ġli Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliğinin 
Üyelerinin dikkatlerinibalıkçıların her türlü refahının 
düĢünüldüğü balıkçı limanları ile hamsi balığının karaya 

çıkıĢı ve açık artırma (mezat) alanları çekti. Ziyarette çok kısa bir süre içerisinde 
keĢfedilecek çok Ģey vardı. 

ORTAKLIKLAR 

Ortaklar: 

Haliéus 

 

Rize İli Deniz Ürünleri Üreticileri Avcıları Birliği 

 

İştirakçiler: 

 

LegaPesca, Ġtalyan Balıkçı Kooperatifleri Birliği 

 
 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi 
 



 

Proje Yürütücüsü Göktuğ DALGIÇ ve Halieus çalıĢanlarının eĢliğindeki heyet, Ġtalyan balıkçılık 
sektörünün birçok paydaĢı ile görüĢme ve Avrupa’daki piyasaların normlarını, iĢleyiĢini öğrenme ve 
de birçok iyi uygulamaörneğini yerinde inceleme imkânı buldu.  
 Ancona’daki Balıkçı Üretici Birliği “Pesce Azzurro” 40 yılı aĢkın bir süredir bölgede faaliyet 
göstermektedir. Birlik ilk günden bu yana üyelerinin üretimlerini değerlendirerek gelirlerini 
arttırmakta ve aynı zamanda denizel kaynakların korunmasını güvence altına almaktadır. Rize’nin 
Birlik üyelerinden oluĢan delegasyon, hamsi üretim ve pazarlama planını yerinde inceleyerek 
Karadeniz’de uygulanabilirliği ve potansiyel stratejiler konusunda birçok faydalı bilgiler ile 
Türkiye’ye geri döndü.  
 
 
Rize Birlik için gelecek balıkçılık sezonunu planlayabilmek 
için yoğun çalışmalar 
 
Üretim ve Pazarlama Planı 

 
Birlik üyeleri için çalıĢma ziyaretinde baĢlayan yoğun mesai 
Rize’ye döndükten sonra da devam etti. Ġtalya'daki çalıĢma 
ziyareti ve iĢbaĢı eğitimine katılan Birlik üyeleri, edindikleri 
tecrübeleri 1 Haziran 2016'da Rize'de düzenlenen bir etkinlik ile 
diğer Birlik üyelerine aktardılar. Organizasyonun tüm üyeleri 
yapılan etkinliğe büyük bir coĢkuyla katkı sağlar iken 60 kadar 
çalıĢan Ġtalya’daki balıkçıların çalıĢma koĢullarını ve 
faaliyetlerini direk patronlarından öğrenme fırsatına eriĢtiler. 
Birliğin tüm üyeleri yakaladıkları ürünün değerini arttırıp 
kaynakları koruyabilecekleri üretim ve pazarlama planını 
oluĢturmaya karar verdiler. Ġtalyan Balıkçılık Uzmanı Paolo 
Guerriero, 5 ile 12 Haziran arasında, Birlik üyeleri ve 
çalıĢanlarına Üretim ve Pazarlama Planını oluĢtururken 
danıĢmanlık yapmak üzere Rize’de bir hafta geçirdi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

ŞEFFAFLIK VE MALİ SORUMLULUK  

İÇİN PROJENİN İZLENMESİ 

PMU ve TAT, projenin tam olarak 
uygulanmasını ve uygun harcamanın 
sağlanması için projeyi nasıl 
izlemektedir? 

Her proje vatandaşlar için ilgili olmalı ve 
hayatlarında pozitif bir etkiye sahip 
olmalıdır. Projenin uygulama süreci 
boyunca verimlilik, etkililik ve 
sürdürülebilirlik dikkate alınmalıdır.  

Bu sebeple, Sivil Toplum Diyaloğu IV 
Programı, sözleşmenin yapıldığı andan 
final raporlamasına kadar projelerin 
uygulanmasının izlenmesinden sorumlu 
bir Program Yönetici Birimi (PMU) ve 
Teknik Yardım Ekibi (TAT) 
oluşturmuştur. 

Bu kapsamda, PMU Uzmanları ve TAT, 
CSD IV Programı tarafından finanse 
edilen tüm projeleri ziyaret etmektedir. 

PMU ve TAT, 12 Nisan 2016'da projeyle 
ilgili daha fazla bilgi edinmek, doğru 
uygulama ve birçok faydalı ipucu 
sağlamak için Roma'daki Halieus'un 
genel merkezine ziyarette bulundular. 

 



 

 

 

Sivil Toplum Diyaloğu Programı, Türkiye ve AB üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluĢlarının, ortak 

bir konu etrafında bir araya gelerek, karĢılıklı bilgi alıĢveriĢi ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan 

bir platform ve mali destek aracıdır. 

 

Sivil Toplum Diyaloğu Programının ilk üç dönemi Türkiye ve Avrupa Birliği toplumlarını birbirine 

yakınlaĢtıracak, karĢılıklı anlayıĢı güçlendirerek, bilgi ve deneyim aktarımına imkân sağlayacak 

450’nin üzerinde diyalog temelli ortaklığa sahne oldu. Hibe desteği verilen ve sayıları projeler 

sayesinde Türkiye’den Avrupa Birliği ülkelerine uzanan çok geniĢ bir coğrafyada yüzlerce ortak 

çalıĢmaya imza atıldı, binlerce etkinlik gerçekleĢtirildi. Program sayesinde hem Türkiye’yi hem de 

Avrupa Birliği’ni karĢılıklı coğrafyalarda daha iyi tanımak ve bilinir kılmak için mesaj verildi. Bu 

önemli mesaj, Programın dördüncü döneminde de daha geniĢleyerek verilmeye devam edilecek. 

Türkiye ile AB arasındaki diyalog temelli ortaklıklar dördüncü dönemde 9 farklı alanda kendini 

gösteriyor. Enerji; çevre; adalet özgürlük ve güvenlik; tüketicinin ve sağlığın korunması; bölgesel 

politika ve yapısal araçların koordinasyonu; iĢ kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi; iĢletme ve 

sanayi politikası; tarım ve balıkçılık; eğitim alanlarında, toplam 80 proje hayata geçiriliyor. 

 

Avrupa Birliği Bakanlığı Sivil Toplum Diyaloğu Programı 

TOBB Ġkiz Kuleler D Kule Kat 25 

EskiĢehir Yolu 9.km Bilkent, Ankara 

T +90 312 218 1527 – +90 312 218 1512 

info@siviltoplumdiyalogu.org 

info@civilsocietydialogue.org 

www.siviltoplumdiyalogu.org 

 

 

ETKİNLİKLERİMİZDEN DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN: 

Projenin web sitesini ziyaret edin: http://www.rizedenizbirlik.org/ 

Bizi Facebook'ta takip edin: "EmPOwer" Grubunu arayın ve bize katılın! 

İLETİŞİM : 

Doç. Dr. Göktuğ DALGIC Proje Yürütücüsü, goktugdalgic@hotmail.com 

Gabriele Verginelli, Koordinasyon Personeli Halieus, g.verginelli@halieus.it 

http://www.rizedenizbirlik.org/

