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Organik Zeytinyağı Üretimi için Eğitim Projesi 
 

 

ECOLIVE Projesi Hakkında 

ECOLIVE – “Organik Zeytinyağı 
Üretimi için Eğitim” 2015 ve 2018 
yılları arasında yürütülecek olan bir 
Erasmus+ Strategic Ortaklık 
Projesidir. 
 
Projenin ana fikri, son yıllarda dünya 
genelinde organik ürünlere olan 
talebin artışı ve, Akdenizli zeytin ve 
zeytinyağı üreticilerinin organik 
zeytinyağına olan talebi karşılama 
ihtiyacına dayanmaktadır.  Projenin 
amacı; zeytinyağı üretiminin, hasattan 
pazarlama/ihracata kadar, her 
aşamasında yer alan kurumların 
organik zeytinyağı üretimi ve 
sertifikasyonu konusunda 
kapasitelerinin geliştirilmesidir.  
 
Proje uygulama sürecinde 5 temel 
fikri çıktı geliştirilecektir:  
 

1. Ortak ülkelerde, zeytinyağı 
üreticilerinin organik zeytinyağı 
üretimi ve sertifikasyonuna 
yönelik eğitim ihtiyaçlarını 
belirleyecek olan Uluslararası 
Eğitim İhtiyaç Analizi 

 
 

2. Zeytinyağı üreticilerinin organik 
zeytinyağı üretimi ve 
sertifikasyonu konularında 
eğitimi için Karma Eğitim 
Materyalleri  

3. E-öğrenme ve Mobil Öğrenme 
Platformu 

4. Eğitmenlerin Eğitimi 
5. Karma Eğitimler 

 
Proje, Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerden 
Türkiye, İtalya, Yunanistan ve Kıbrıs’ta 
faaliyet gösteren 6 kurumun 
ortaklığında uygulanmaktadır.  
 
Güncel Faaliyetler 

Projenin ilk faaliyeti, koordinatör 
kurum olan İzmir ABİGEM’in ev 
sahipliğinde, 26-27 Şubat 2016 
tarihlerinde İzmir’de Proje Başlangıç 
Toplantısı’nın düzenlenmesi 
olmuştur. Toplantıda, ortak 
kurumların temsilcileri, proje 
faaliyetlerini gözden geçirmiş ve 
etkili proje yönetimi ve uygulaması 
için izlenecek yöntemleri 
tartışmışlardır.  

 
 
 

 
Proje Başlangıç Toplantısı, 26-27 
Şubat 2016 tarihlerinde, İzmir’de 

düzenlendi. 
 
 
 
 

 
Ulusal saha araştırması 

kapsamında 23 Haziran 2016 
tarihinde Aydın, İzmir’de çiftçiler 

ile düzenlenen odak grup 
toplantısı 
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Proje ortakları, toplamda 150 çiftçi ve 
zeytinyağı üreticisinin ve 25 uzmanın 
katılımıyla ulusal saha araştırmalarını 
tamamlamışlardır. Ortaklar, 
ülkelerindeki zeytinyağı üretimi ve 
sertifikasyonu, pazarlar ve proje 
hedef kitlesinin eğitim ihtiyaçları 
konularında önemli bilgiler içeren 
ulusal araştırma raporlarını 
hazırlamaktadırlar.  
 

Sırada ne var? 

Projenin ilk fikri çıktısı çok yakında 
hazır olacak! 
 
Türkiye, İtalya, Yunanistan ve 
Kıbrıs’taki eğitim ihtiyaçlarına yönelik 
ulusal raporların geliştirilmesini 
takiben, ulusal sonuçları 
karşılaştırmalı olarak analiz eden ve 
eğitim materyalleri konusunda 
somut önerilerde bulunan 
Uluslararası Eğitim İhtiyaç Analizi 
Raporu geliştirilecektir.  
 
Uluslararası Eğitim İhtiyaç Analizi 
Raporu, bir sonraki çıktı olan Karma 
Eğitim Materyallerinin ana 
başlıklarının ve eğitim yöntemlerinin 
belirlenmesinde yardımcı olacaktır. 
Hedef grubun talep ettiği eğitim 
başlıklarından her biri, uzmanlık 
alanlarına uygun olarak ortak 
kurumlar tarafından geliştirilecektir.  
 
Son olarak, bir sonraki ortaklar 
toplantısı 6-7 Ekim 2016 tarihlerinde 
Atina’da düzenlenecektir. Ortaklar 
ulusal ve uluslararası eğitim ihtiyaç 
analizi sonuçlarını ve eğitim 
materyallerinin geliştirilmesi sürecini 
tartışacak ve gelecek faaliyetleri 
gözden geçirecektir.  
 

Proje Ortakları 

İzmir ABİGEM A.Ş., Türkiye 

 

MAKRO Danışmanlık Ltd. Şti., Türkiye 

  

Action Synergy. S.A., Yunanistan 

 

Ε.A.S.K.I. (Kefalonia & Ithaca Birleşik 
Tarım Kooperatifi), Yunanistan 

 

SVI.MED. (Sürdürülebilir Kalkınma 
Derneği), İtalya 

 
 

Eurosuccess Danışmanlık Ltd., Kıbrıs 

 

 

 

 

 
Ulusal saha araştırması kapsamında, 
İzmir Zeytindostu Derneği’nden bir 
uzman ile zeytinyağı üreticilerinin 

eğitim ihtiyaçları konusunda 
toplantı  

(14 Haziran 2016) 
 
 
 
 

 

 

 

İtalya, Ragusa ve Catania’da, 
SVI.MED. tarafından zeytinyağı 

uzmanlarının katılımı ile 
gerçekleştirilen görüşmeler 

(Haziran/Temmuz 2016) 
 (June/July 2016) 

 

Bize katılın, bizi takip edin! 

 www.organicolive.eu 

 @ecolive.oil 
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