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Organik Zeytinyağı Üretimi için Eğitim Projesi

Projenin ikinci bültenine hoş 
geldiniz! 

ECOLIVE Projesi ilk çıktısına ulaştı: 
ULUSLARARASI EĞİTİM İHTİYAÇ 
ANALİZİ RAPORU
Proje ortaklarının çalışmalarıyla 
tamamlanan Rapor, zeytin 
üreticilerinin organik zeytinyağı 
üretimi ve sertifikasyonu alanlarında 
ihtiyaçları olan eğitimleri 
tanımlamaktadır.

Eğitim İhtiyaç Analizi aşağıdaki üç 
yöntem kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir:
Masa başı araştırması
Yarı yapılandırılmış sorularla anket 
çalışması
Mülakatlar.

Analiz için 153 kişinin katılımıyla;  107 
anket, 26 mülakat ve bir odak grup 
toplantısı uygulanmıştır. Katılımcılar 
arasında tüm ortak ülkelerden çiftçiler, 
üniversite profesörleri, bilimsel tarım 
uzmanları, teknik denetleyiciler gibi 
çeşitli meslek gruplarından kişiler 
bulunmaktadır.

Rapor, Organik zeytinyağı sektöründe 
ihtiyaç duyulan bilgi, beceri ve 
yetkinliklerin tespitini sağlamakta ve 
her bir ortak ülkede sunulan eğitim 
programlarındaki boşlukları 
belirlemektedir. Bu rapor, Akdeniz 
Bölgesinde özellikle Türkiye, İtalya, 
Kıbrıs ve Yunanistan'daki eğitim 
ihtiyaçlarına ilişkin sonuçları 
göstermektedir. 
Hedef grup tarafından seçilen eğitim 
başlıkları şunlardır:
 Zeytinliğin hazırlanması ve yönetimi 

ile toprak verimliliğinin korunması
  Zeytinliklerin organik gübrelenmesi 
 Zeytin hastalıkları ve diğer önemli 

hastalıklardan korunma. Organik 
tarımda kullanılan başlıca 
yöntemler ve ürünler.

 Organik zeytinin hasat ve taşınması
 Doğal yöntemlerle zeytinyağı 

üretimi  
 Natürel sızma organik zeytinyağının 

ambalajı, nakliyesi ve depolaması
 Zeytinyağında etiketleme ve yasal 

düzenlemesi
 Organik sıma zeytinyağı pazarı ve 

ihracat

İkinci Uluslararası Proje Toplantısı 
6-7 Ekim 2016’da  Action Synergy 

tarafından Atina’da organize edildi.

Ortaklar, 2. Uluslararası Proje  
Toplantısında Eğitim İhtiyaç Analizi 

Raporu’ndaki önemli bilgileri 
incelediler. 
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Eğitim İhtiyaç Analizi Raporu’ndan Bazı İlginç 
İstatistikler

Güncel Faaliyetler

Uluslararası Proje Toplantısı 6-7 Ekim 
2016’da Atina’da gerçekleştirildi.  
Ortaklar, ulusal ve karşılaştırmalı 
eğitim ihtiyaç analizi raporlarını 
değerlendirdiler.

Raporun değerlendirilmesine göre, 
bir sonraki çıktı olan zeytinyağı 
üreticilerinin organik yağ üretimi ve 
sertifikalandırma prosedürlerine göre 
eğitilmesinde kullanılacak olan Karma 
Eğitim Materyallerinin geliştirilmesi 
tartışıldı ve karara varıldı. Karma 
Eğitim Materyalleri için geliştirilecek 
pedagojik yaklaşıma ve eğitim 
kapsamına karar verildi. Ortaklar, 
proje hedef grupları tarafından 
ihtiyaç duyulan yukarıda belirtilen 
eğitim konularında e-Öğrenim içeriği 
geliştirecekler. Hedef grup tarafından 
belirlenen eğitimlerden ortaklar 
kendi uzmanlık alanlarına en uygun 
olan modülü geliştirecekler.

Sırada Ne Var?

Bir sonraki çıktı, zeytinyağı 
üreticilerinin organik yağ üretimi ve 
sertifikalandırma prosedürlerine göre 
eğitilmesinde kullanılacak olan Karma 
Eğitim Materyalleri olacak. Eğitim 
materyallerinin geliştirilmesindeki 
temel amaç, zeytinin yetiştirilmesinden 
ihracata hazırlığına kadar zeytinyağı 
üretiminin her aşamasında yer alan 
tüm grupların (çiftçiler/tarım işçileri, 
tarımsal kooperatif ve üretim firmaları 
yöneticileri) eğitimidir.

Bir sonraki Uluslararası Proje Toplantısı 
Ankara, Türkiye’de 23-24 Mart 2017’de 
gerçekleştirilecek.

Bulunduğunuz bölgeyi 
düşünürseniz, sizce  organik ürünler 

yeterince teşvik ediliyor mu?

Katılımcıların cevaplarına göre, 107 
katılımcının 74’ü (%70)  bulundukları 
bölgede organik ürünlerin yeterince 
teşvik edilmediğini düşünüyor.

İşletmenizdeki organik ürünleri 
tanıtmak için aşağıdaki tanıtım 
sloganlarından/mesajlarından 

hangisini seçerdiniz?

Çiftçiler, organik ürünlerin tanıtımına 
yardımcı olan bir slogan seçmeye davet 
edildiğinde, çoğunluğu (% 50)  "Organik 
sizin için iyi, çevre için iyi!" sloganını 
seçmiştir.

Sizce, müşteriyi organik ürün satın 
almaya yönlendiren temel nedenler 

nelerdir?

Katılımcıların %16’sı organik ürün satın 
alırken, müşterinin kararlarını etikette 
yazanların etkilediğini düşünüyor.

Bir ürün organiktir…

Katılımcılar, sıralanan seçenekler 
arasından hangisinin organik ürün 
göstergesi olduğunu seçmeye davet 
edildiklerinde 107 katılımcının 66’sı 
(%40) şayet ürün sertifikalıysa organik 
olduğunu düşündüklerini söylediler.

Bize katılın, Bizi takip edin!

www.organicolive.eu

@ecolive.oil
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