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mottosuyla yola çıktığımız ve toplamda 24 ay süren 

projemiz süresince dezavantajlı gençlerin sosyalleşme

sürecinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, gençlerin

tarımsal iş gücü piyasasına kazandırılmasını teşvik etmek

ve büyükşehirlere göçün önüne geçmek amacıyla hareket 

ederek gençlere nitelik ve yetkinlik kazandırma hedefleri 

doğrultusunda ilerledik.

AGRI-FOOD
“Geleceğin İçin Üret! ”
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• Daha az fırsata sahip gençlerin sosyal katılımını ve 

istihdam edilebilirliğini artırmak

• Hedef kitlenin tarım-gıda sektörü faaliyetleri ile ilgili 

yeterliliklerini ve becerilerini geliştirmek

• Gençlerin dışlanma hissini ortadan kaldırmak

• Gençlerin işgücü piyasası entegrasyonunu teşvik etmek

• Gençlerin becerilerini mevcut iş ilanları ile eşleştirmek 

(özellikle tarımsal gıda ihracatı gibi karlı faaliyetler için)

• Tarım ve gıda sektöründe kullanılan yeni teknolojileri 

öğretmek (Örneğin; dronelar, otonom traktör, coğrafi 

bilgi sistemleri vb.)

Projenin Amaç ve Hedefleri



• Gençlik çalışmalarını sektörler arası işbirliğine açmak

• Girişimcilik ve dil becerilerini artırmak

• Tarım faaliyetlerini gençler için daha çekici hale getirmek

• Gençlerin köyden ayrılmasını önlemek

• Sürdürülebilir bir aile çiftçiliği modelini teşvik etmek ve 

gençlerin bu işletmeleri yönetme kabiliyetlerini 

geliştirmek

• Gençlerin tarımsal üretime katkısını artırmak

• Farklı ülkeden ortaklar arasındaki işbirliğini geliştirmek

• Tarımsal sürdürülebilirliği desteklemek

Projenin Amaç ve Hedefleri



 PROJE TOPLANTILARI

 EĞİTİM MATERYALLERİNİN HAZIRLANMASI

 E-ÖĞRENME PLATFORMU

 EĞİTİM FAALİYETLERİ

 ÇALIŞTAY VE SEMİNERLER

PROJE KAPSAMINDA 

GERÇEKLEŞTİRİLEN 

FAALİYETLER



PROJE TOPLANTILARI



Proje paydaşlarımızla ve Ulusal Ajans yetkililerinin katılımıyla 

26-27 Şubat 2020 tarihlerinde bir Başlangıç Toplantısı (Kick-off

Meeting) düzenlendi. Proje koordinatörü TARIMAS’ın ev 

sahipliğinde gerçekleşen toplantıya proje ortakları GYKMAEM, 

TAGEM, CTC ve TFTAK’dan

12 katılımcı katılım sağladı. Aynı zamanda toplantıya Türkiye 

Ulusal Ajansı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi 

Başkanlığı’ndan Kemal BAŞÇI ve Bilal BALCI da katıldı. 

Başlangıç Toplantısı

26-27 Şubat 2020



AGRI-FOOD Projesi kapsamında 23-24 Eylül tarihinde Estonya’da 

TFTAK ev sahipliğinde düzenlenen İkinci Ulusötesi Proje Toplantısı, 

proje ortakları TAGEM, GYKMAEM, CTC ve proje yürütücüsü TARIM 

AŞ.’nin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Toplantıda proje 

kapsamında bugüne kadar yapılan etkinlikler, hazırlanan 

materyaller ve ilerleme süreçleri değerlendirilmiştir. 

Örnek uygulamaların da incelendiği ve karşılıklı fikir alışverişinde 

bulunulan toplantı sonucunda partnerlere katılım belgesi 

verilmiştir.

İkinci Ulusötesi

Proje Toplantısı
23-24 Eylül 2021



Proje kapsamında 15-16 Aralık 2021 tarihinde 

TARIM A.Ş. ev sahipliğinde proje ortakları 

GYKMAEM, TAGEM, CTC ve TFTAK’ın

katılımıyla Kapanış Toplantısı 

gerçekleştirilmiştir. Toplantıda proje 

başlangıcından itibaren yapılan çalışmalar, 

üretilen eğitim materyalleri, projenin kalite 

kontrol değerlendirme süreçleri ve yayılım 

faaliyetleri değerlendirilmiştir.

Kapanış Toplantısı

15-16 Aralık 2021



Online

Proje 

Toplantıları



Eğitim Yayınları

O1- GYKMAEM O2- GYKMAEM O3- TARIM AŞ



Eğitim Yayınları

O4- TARIM AŞ O5- CTC/ İSPANYA O6- TFTAK/  ESTONYA



Broşürler

O1- CRIFFC O2- CRIFFC O3- TARIMAS

O4- TARIMAS O5- CTC O6- TFTAK



BeMind
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E- ÖĞRENME PLATFORMU



AGRI-FOOD Projesi kapsamında 2 Temmuz 2021 tarihinde 

Bursa Kent Konseyi EURODESK Yerel Temas Noktasının 

katkılarıyla düzenlenen “Gençler için Eurodesk Fırsatları ve 

Gençlerle İletişim Kurmanın Püf Noktaları” konulu eğitim 

proje ortaklarının ve eğitmenlerin 

katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Gençlik Çalışanı Eğitici Eğitimi

2 Temmuz 2021



ETKİNLİKLER

Tarımsal Girişimcilik 

Çalıştayı

8 Temmuz 2021

Gıda Güvenliği ve İyi 

Tarım Uygulamaları 

Çalıştayı (İTU)

10 Ağustos 2021

Nihai Yaygınlaştırma 

Konferansı

16 Aralık 2021
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AGRI-FOOD Projesinde çoğaltıcı etkinlikler kapsamında 8 Temmuz 

2021 tarihinde düzenlenen Tarımsal Girişimcilik Çalıştayı proje 

ortaklarının, eğitmenlerin ve tarım sektöründe faaliyet göstermek 

isteyen gençlerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Gençlere girişimcilik 

ruhu kazandırılmasına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen 

eğitimde; ekonomik ve finansal okuryazarlık, tarım ekonomisi ve 

tarıma dayalı girişimcilik, tarım işletmeciliğinde yönetim ve 

organizasyon konularında eğitimler verilmiştir.

Aynı zamanda gençlerin dil becerilerini geliştirmek amacıyla 

ihracatta kullanılan İngilizce kelimeler hakkında bilgilendirme 

yapılmıştır. Eğitim sonunda çalıştaya katılan gençlere Katılım 

Belgesi verilmiştir.

Tarımsal Girişimcilik Çalıştayı

8 Temmuz 2021



 AGRI-FOOD Projemiz kapsamında 10 Ağustos 

2021 tarihinde proje ortağımız GYKMAEM 

tarafından düzenlenen Gıda Güvenliği ve İyi 

Tarım Uygulamaları Çalıştayı proje ortaklarının, 

üniversite öğrencilerinin ve tarım-gıda sektöründe 

faaliyet göstermek isteyen gençlerin katılımıyla 

gerçekleştirilmiştir.

Gençlerin iyi tarım uygulamaları ve gıda güvenliği 

konularında yetkinliklerini artırmaya yönelik 

düzenlenen eğitim sonunda çalıştaya katılan 

gençlere Katılım Belgesi verilmiştir.

Gıda Güvenliği ve İyi Tarım Uygulamaları (İTU) 

Çalıştayı

10 Ağustos 2021



UYGULAMALI EĞİTİMLER



AGRI-FOOD Projesi yerinde çiftlik eğitimleri

kapsamında Karacabey’de iyi tarım uygulamalarının

kullanıldığı çiftlikte düzenlenen Hassas Tarım

Hakkında Çiftlik Eğitimi proje ortaklarının ve tarım

sektöründe faaliyet göstermek isteyen gençlerin

katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

İyi tarım uygulamaları ön bilgilendirmesinin ardından

düzenlenen eğitimde gençler iyi tarım uygulamalarını

ve hassas tarım faaliyetlerini yerinde görme ve

sahada inceleme imkanı bulmuşlardır, aynı zamanda

proje kapsamında hazırlanan eğitim materyalleri

gençlere sunulmuştur.

Hassas Tarım Hakkında Çiftlik Eğitimi

8 Temmuz 2021

LOREM İPSUM
DOLAR SİT AMET



İhracat Potansiyeli Yüksek 

Tarım Ürünleri Hakkında 

Çiftlik Eğitimi

AGRI-FOOD Projesi yerinde çiftlik eğitimleri kapsamında 

Orhaneli’de yaban mersini bahçelerinde ve işleme paketleme 

tesisinde düzenlenen İhracat Potansiyeli Yüksek Tarım Ürünleri 

Hakkında Çiftlik Eğitimi proje ortaklarının ve tarım sektöründe 

faaliyet göstermek isteyen gençlerin 

katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Proje kapsamında gençler ihracat potansiyeli yüksek tarım 

ürünleri hakkındaki AR-GE çalışmalarını ve ilham verici 

örnekleri sahada inceleme imkanı bulmuşlardır, etkinlik 

sonunda katılımcılara katılım belgesi verilmiştir

9 Temmuz 2021

Orhaneli/Bursa



ERASMUS GÜNLERİ

PROJE YAYILIM FAALİYETLERİ





PROJE YAYILIM FAALİYETLERİ



Projemizin tanıtım ve yayılım faaliyetleri 

kapsamında İspanya’da bu yıl onuncusu 

düzenlenen ve Avrupa genelinde tarım-gıda 

sektörünün önde gelen temsilcilerinin katıldığı 

Gıda Teknolojileri Sempozyumuna projemizi 

tanıtmak ve İspanya- Türkiye arasındaki 

işbirliği fırsatlarını değerlendirmek üzere 

katılım sağladık. 

Sempozyum sonunda yapılan yayın ile birlikte 

projemizi uluslararası yayında tanıtma imkanı 

bulmuş olduk.

10. Gıda Teknolojileri 

Sempozyumu
17-19 Mayıs 2021



PROJE SONUÇ 

VE 

KAZANIMLARI

100%

Tamamlanma Oranı

• Proje kapsamında gençlerin işgücü piyasasına entegrasyonunu 

teşvik etmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

• Eğitim ve yaygınlaştırma faaliyetleri ile dezavantajlı durumdaki 

gençlerin sosyal katılım ve istihdam edilebilirliğinin artmasına 

katkı sağlanmıştır. 

• Hedef kitlenin tarım-gıda sektörü faaliyetleri ile ilgili yeterliklerini 

ve becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler verilmiştir. 

• Eğitim kurslarına katılma şansı olmayan kişiler için bir E-

öğrenme platformu oluşturularak projeden daha fazla kişinin

faydalanması sağlanmıştır.



PROJE SONUÇ 

VE 

KAZANIMLARI

100%

Tamamlanma Oranı

• Tarım ve gıda sektöründe kullanılan drone, otonom traktör, 

coğrafi bilgi sistemleri gibi yeni teknolojiler hakkında hedef 

grupların bilgi düzeyi artmıştır. 

• Çiftçilerin sağlıklı tarım ürünleri üretmelerine katkı sağlamak 

için İyi Tarım Uygulamaları hakkında yeterlilikleri artmıştır. 

• Gençlerin pazarlama, girişimcilik ve dil becerilerinin 

artırılmasına katkı sağlamıştır. 

• Meyve ve sebzelerden katma değeri yüksek gıda 

ürünlerinin üretimine yönelik bilgi düzeyleri artmıştır.
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Teşekkürler


