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Organik Zeytinyağı Üretimi için Eğitim Projesi 
 

 

Projenin üçüncü bültenine 

hoşgeldiniz! 
 

 
 
Eğitim modüllerinin ana başlıkları aşağıdaki gibi özetlenebilir; 

 

ECOLIVE Projesi ikinci çıktısına 
ulaştı: Organik Zeytinyağı 
Üreticilerinin Eğitimi için Organik 
Yağın Üretim ve Sertifikalandırma 
Prosedürleri Harmanlanmış 
Öğrenme Materyali 
 
 
Öğrenme materyali, Uluslararası 
Eğitim İhtiyaç Analizi doğrultusunda 
geliştirildi. Çıktının temel amacı, 
organik zeytinyağı üretiminin 
hasattan ihracata hazırlığa kadar 
farklı safhalarındaki zeytinyağı 
üretim sürecine dahil olan (tarım 
kooperatifleri üyeleri ve üretim 
şirketlerinin yöneticileri) çiftçileri ve 
herkesi eğitmektir. 
 

➢ Organik yönetim sistemlerinde 

sağlık uygulamaları: Organik gıda 

kalitesini ve güvenliğini 

değerlendirmeyi amaçlar.  

➢ İhracat stratejisi, pazarlama ve 

fiyatlandırma: Uluslararası 

ticarette yeterince tecrübeye 

sahip olmayan şirketlerin, organik 

ürünlere ve sızma zeytinyağına 

odaklanarak ihracata başlamanın 

temel unsurlarını anlamalarına 

yardımcı olmayı amaçlar. 

➢ Organik zeytinyağının etiketleme, 

ambalajlama, depolama ve 

nakliyesi: Organik zeytinyağı 

üretiminde etiketleme ve 

ambalajlama prosedürleri, 

depolama ve nakliye işlemlerinin 

yönetilmesi konularında bilgi 

vermeyi amaçlar. 

➢ Kıbrıs, Kefalonya ve İthaka 

Adaları, İtalya ve Türkiye’deki 

yerel zeytinyağı çeşitleri: 

Belirtilen bölgelerdeki zeytin ve 

zeytinyağı çeşitleri hakkında 

detaylı bilgiler vermeyi amaçlar.  

➢ Organik Zeytinyağının 

gübreleme, aşılama ve üretimi: 

Tarımsal yönleri, organik 

tarımsal teknikleri ve meyve 

bahçesi yönetimini ve üretim 

tekniklerini açıklamayı amaçlar.  

➢ Organik tarımda zeytin 

ağaçlarının bitki zararlısı ve 

besin eksikliklerinden 

korunması: Problemin çözümü 

doğrultusunda metodlar bulmak 

amacıyla hastalıkları açıklar ve 

analiz eder. 
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Güncel Faaliyetler 

Üçüncü ortaklar toplantısı 
Ankara’da 23/24 Mart 2017 
tarihlerinde düzenlendi. 
Toplantının ana temaları 
Harmanlanmış Öğrenme Materyali 
(O2), eÖğrenme ve mÖğrenme 
Platformları (O3) ve Öğretmen 
Eğitim Toplantıları (O4) idi.  
Toplantının ilk gününde tüm 
ortaklar geliştirdikleri taslak 
modülleri sunarak üzerinde içerik, 
yapı ve görselliğini tartıştılar. Ayrıca 
eÖğrenme platformunun ilk 
prototipi sunuldu. 
İkinci gün ise ortaklar tarafından 
projenin mevcut yaygınlaştırma ve 
yönetim faaliyetleri değerlendirildi. 
Projenin devamındaki etkinlikler 
için öneriler görüşüldü ve 
İtalya'daki öğretmen eğitim 
faaliyetlerinin tarihleri belirlendi. 
 

Sırada Ne Var? 

Öğretmen Eğitim Toplantıları, 6/10 
Eylül 2017'de İtalya'nın 
Chiaramonte Gulfi kentinde 
düzenlenecek. Amaçlar; 
➢ Üreticilerle birlikte kursların 

düzenlenmesinden sorumlu 
olacak eğitmenlerin eğitilmesi.  

➢ Eğitmenlerin harmanlanmış 
öğrenme kurslarını 
düzenleyebilmek için hem 
platform hem de içerik 
hakkında gerekli tüm becerileri 
edinmesini sağlamak. 

Eğitimlerin ana temaları eÖğrenim 
platformu, hazırlık çalışmaları, 
gübreleme, hasat, ihracat ve 
pazarlama ve yerel zeytin 
çeşitlerinin tanıtılması ve 
açıklanması olacaktır.  
 

Proje Ortakları 

İzmir ABİGEM A.Ş., Türkiye 

 

MAKRO Danışmanlık Ltd. Şti., Türkiye 

  

Action Synergy. S.A., Yunanistan 

 

Ε.A.S.K.I. (Kefalonya ve ithaka Birleşik 

Tarım Kooperatifi), Yunanistan 

 

SVI.MED. (Sürdürülebilir Kalkınma 

Derneği), İtalya 

 
 

Eurosuccess Danışmanlık Ltd., Kıbrıs 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Projenin Üçüncü Toplantısı 
Ankara’da 23-24 Mart 2017 
tarihlerinde gerçekleştirildi.  

 
 
 
 

 
 

Ankara’daki üçüncü ortaklar 
toplantısı esnasında. 

 

Bize katılın, Bizi takip edin! 

 www.organicolive.eu 

 @ecolive.oil 
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