Thuya Ekociftlik, agro ekoturizm uygulamasının Turkiye deki
ilk uluslararası agro eko tarım sertifikasyonu İtalyan İcea
sertifikasyon tarafından yapılmış tek örneğidir.(2007)
Yalova Valiliği YesiMavi Yol Seyir projesinde pilot calisma
olarak değerlendirilmiştir.
Thuya Çiftlik, 1997 de bir ekolojik çiftlik olarak kurulup, tarım
sertifikasyonlari BTS, Ceres sertifikasyon firmalarınca
yapılmış, daha sonraki aşamada, agro eko turizm çiftliğine
dönüştürülmüş ve sertifikasyonu İtalyan Cevre Enstitusunce
yapılmıştır (İcea).
Çiftlik, küçük ölçekli tarimsal üreticiyi desteklemeye yönelik
bir pilot calisma olarak ele alınmıştır.
Bunyesinde, sebze üretimi, zeytin üretimi, ev yapımı işlenmiş
urunler, kümes hayvanları üretimi, binicilik eğitimleri ve daha
sonraki asamada 6 odalı bir çiftlik pansiyon çalışmaları
yapmıştır.
Agro eko turizme geçişle, eko pansiyonun mutfak ihtiyacı
buyuk ölçüde ekociftligin kendi ekolojik tarimsal üretiminden
sağlanmış, olmayan ihtiyaçlar sertifikali olarak piyasadan
sağlanmıştır.
Agro eko turizm serifikasyonunda geçerli olarak 5papatya
derecelendirmesinden 3papatya değerlendirmesini kurulduğu
ilk haliyle almıştır.
Turizm hizmetinde Kullanılan tekstil organik sertifikalı olarak
uygulanmıştır.
Agro eko turizm işletmesinde, çöp ayrımı,yağmur suyu
toplama,su tasarrufu amacli damla sulama sistemleri hayata
geçirilmiştir.
Köyde, YalovaValiliginin yeşil mavi yol projesi kapsamında
devlet tarafından ekolojik tarım seritifikasyonu sağlanan,
sertifikalı üreten çiftçiden kendisinde olmayan hayvansal

ürünleri satin alarak kurduğu tedarik zinciriyle, diger ciftileri
destekleyici tavır almis, uretim sistemine dahil etmiştir .
Bir orman köyünde konuşlanan Thuya agro ekoturizm ciftligi,
Yine valilik Projesi kapsamında ormandan sağlanan
defne,kestane, muhtelif orman yemişleri ve mantarın küçük
Üretici Ciftci icin ekonomik
Getiri sağlamasında çalışmalar yapmıştır.
Aynı şekilde,yine bölgede uygulanan valilik projesi
kapsamında, küçük Ciftci icin ürünlerini satabileceği bir köy
doğal ve ekolojik urunler pazarının kurulmasını sağlamıştır.
Thuya Çiftliğin kendi öncü çalışmaları ve Valilik projesinde
önerip yapılmasını sağladığı çalışmalarla,kaçak orman
kesiminden ek geçim Sağlamak yerine kucuk ölçekli üretim
Faaliyetleriyle, çiftçiye geniş ekonomik gelir alanları
açılmasına katki sağlamıştır.
Thuya Agro eko turizmin kurucusu ve konsept geliştiricisi
TulayAndic, Yalova Valiliği YesilMavi Yol bölgesel kalkınma
projesinde, hem projenin genel konseptlendirmesinde
yer almış , hem de İlce KaymakamlikProje Danışmanlığını
üstlenmiştir

