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EĞİTİMİN AMACI 

 
GAP Çiftçi Örgütleri Merkezli Çoğulcu Yayım Modeli Programı (GAP-Yayım Modeli), T.C. 
Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
tarafından yürütülmektedir.  
 
GAP Bölgesinde 2011-2013 yıllarında yine GAP tarafından uygulanmış olan GAP Tarımsal 
Eğitim ve Yayım Projesinin (GAP-TEYAP) bir çıktısı olan ve GAP Bölgesinde tarımsal 
kalkınmayı hızlandırmayı hedefleyen GAP-Yayım Modelinin amacı başta sulamaya açılmış 
ve açılacak alanlar olmak üzere çiftçilerin ihtiyaç duydukları eğitim yayım hizmetlerinin 
verilmesi konusunda çiftçi örgütlerini harekete geçirmek ve çiftçi örgütlerini idari ve teknik 
açıdan geliştirilip güçlendirilerek, sürdürülebilir ve etkin bir yayım ve danışmalık hizmeti 
verme işlevini üstlenmelerini sağlamaktır. 
 
GAP Bölgesinde yer alan Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, 
Şanlıurfa ve Şırnak illerinde öncelikle sulanan ve sulamaya açılacak alanlarda 5 yıl süreyle 
uygulanacak olan GAP Yayım Modelinin 5 yıllık uygulama planı kapsamında; bölgede 
mevcut olan 615 çiftçi örgütünün en az 40’ ında 240 teknik elemanın yayım elemanı olarak 
çalışacağı düşünülmektedir. 2014 ve 2015 yıllarında sisteme girecek olan 40 çiftçi örgütü ve 
buralarda çalışacak 240 yayım elemanı modelin birincil hedef grubunu oluşturmaktadır. 
Ayrıca, Model kapsamında, GTHB yayım personeli ve birincil grubun dışında yer alan çiftçi 
örgütleri ile özel sektörde yayım konusunda çalışan yaklaşık 1000 teknik eleman da projenin 
ikincil hedef grubunu oluşturmaktadır. Modelin tam olarak uygulanması sonucunda doğrudan 
etkin yayım hizmeti alacak olan yaklaşık 15.000 çiftçi ve sulamaya açılacak alanlar dahil 
doğrudan ve dolaylı olarak ulaşılacak 40.000 çiftçi ise projenin yararlanıcı kitlesini 
oluşturacaktır.  
 
Model, GAP/BKİB da oluşturulacak GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Koordinasyon Birimi 
(GAP-TEYKOB) tarafından GTHB’ nın yerel teşkilatları olan İl Müdürlükleri, Araştırma 
Kurumları, Bölge Üniversiteleri, diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ve çiftçi örgütleri ile işbirliği 
halinde yürütülecektir. Modelin yönetimi için Merkez Danışma Kurulu (MEDAK), Bölge 
Danışma Kurulu (BÖDAK), Tarımsal Eğitim ve Yayım Koordinasyon Birimi (TEYKOB) ve 
İl Koordinasyon Birimlerinin (İKOB) oluşturulması planlanmıştır. 

Modelin Uygulama Planı’nda öngörülen faaliyetlerinin katılımcı bir süreç dâhilinde hayata 
geçirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, 1 Ocak 2014 tarihi itibarıyla Model kapsamında 
GAP-BKİB içerisinde Tarımsal Eğitim ve Yayım Koordinasyon Birimi (TEYKOB) ve 6 GAP 
ilinde ise İl Koordinatörükleri oluşturulmuştur. Model ile ilgili faaliyetler, söz konusu 
Uygulama Planı, oluşturulan yönetim yapısı ve tanımlanmış çalışma ilkeleri doğrultusunda 1 
Ocak 2014 tarihinden bu yana sürdürülmektedir. 
 
Mart 2014 tarihinde Model üzerinde bir revize çalışması yapılmış olup bu revize 
çalışması sonucunda yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir: 
 
Modelin Amacı: 
 

• Başta sulamaya açılmış ve açılacak alanlar olmak üzere çiftçilerin ihtiyaç duydukları 
eğitim yayım hizmetlerinin verilmesi konusunda çiftçi örgütlerinin harekete 
geçirilmesi.  
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• Çiftçi Örgütlerinin idari ve teknik açıdan geliştirilip güçlendirilerek sürdürülebilir ve 

etkin bir yayım ve danışmalık hizmeti verme işlevini üstlenmelerini sağlamak. 
• Çalışma alanlarında potansiyelleri değerlendirmeye yönelik örgütlenme ve grup 

oluşturma konularında farkındalık sağlamak, tarımsal örgütlenme konusunda model 
amaç ve hedeflerine uygun yeni oluşumları teşvik etmek. 
 

Modelin Hedefi ve Hedef Gruplar:  
 

• Toplamda, 6 ziraat odası ile yeni kurulacak ya da mevcut 10 çiftçi örgütünde eğitim 
yayım hizmetlerinin sunulması konusunda etkinlikleri artırılacaktır. 

• Model kapsamına alınan çiftçi örgütlerinden seçilecek 6 çiftçi örgütüne eğitim yayım 
hizmetlerinin sunulması için idari, teknik ve mali açıdan güçlendirme çalışmaları 
yürütülecektir.  

• Çalışma alanlarının her birinde hizmet veren 3 tarım danışmanı birinci hedef grup ve 
çalışma alanlarının her birinin alt bölgesinde yer alan sözleşmeli çiftçiler birinci hedef 
grubunu oluşturmaktadır. 

• Sulama Eylem Planı kapsamında sulamaya açılacak ve açılmış olan 7 pilot alan, teknik 
eleman ve çiftçiler. 

•  
Model kapsamına alınan çiftçi örgütlerinin sorumluluk sahalarında yer alan diğer yayım 
elemanları ve çiftçiler alt bölgelere göre modelin ikinci ve üçüncü hedef grupları olarak 
belirlenmiştir. 
 
Model Uygulama Planında yer alan ana faaliyetlerden birisi de “2.2. Tarımsal Yayım 
Elemanlarına Yönelik Faaliyetler” başlığı altında verilecek eğitim çalışmaları olup, bu 
kapsamdaki çalışmalar Tarımsal Yayım ve İletişim, Sulama ve İBY, Ürünlerde Entegre 
Mücadele, PCM-Proje Hazırlama, Ekonomik Değerlendirme ile muhtelif tarımsal konulardaki 
yerel temel eğitimler ile, İBY, Organik-İyi Tarım ve Tarımsal Danışmanlık Örgütlenme 
konuları altında yurt dışı eğitimleri içermektedir.   
 
GAP-TEYAP-Model kapsamında düzenlenen teknik gezinin amacı, GAP bölgesinde iyi-
organik tarım konusunda çalışan teknik elemanlara bir AB ülkesi olan Almanya’ da iyi-
organik tarım ile uğraşan kamu ve özel sektördeki tüm paydaşları ve çiftlikleri işletme, bakım 
ve yönetim açısından uygulamalarını yerinde görüp, incelemeler yapmalarına fırsat vermek 
olmuştur. Teknik gezi esnasında Uluslararası Organikçiler Merkezi (IFOAM), Bonn 
Üniversitesine - Wiesengut Eğitim Çiftliği, Frankfurt-Hessen Eyaleti Doğa Koruma 
Bakanlığı,  Kassel Üniversitesi - Bitkisel ve Hayvancılık Araştırma Çiftliği, Gut Wilhelmsdort 
Süt Üretim ve İşleme Tesisi,  Bioland Danışmanlık Derneği,  Angenendt Hububat ve Tohum 
Üretim Tesisleri, Naturhof Wolfsberg Fidancılık Çiftliğinin yanısıra organik üretim yapan 
çiftlikler ziyaret edilmiştir. 
 
Gezi, 22 kişiden oluşan bir grup için gerçekleştirilmiştir. Teknik geziye model kapsamında 
işbirliği yapılan çiftçi örgütlerinin yanı sıra konu ile ilgili kurum ve kuruluşlardan teknik 
elemanlar katılmıştır. Teknik gezi Almanya’ nın Bonn, Frankfurt, Bielefeld yerleşimleri ve 
çevresinde gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların teknik gezide gördüğü iyi örnekleri bölgelerinde 
uygulamaları beklenmektedir. 
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KATILIMCI PROFİLİ 

 
Eğitime toplam 22 personel katılmıştır. Grup; çiftçi örgütleri teknik elemanları ile GAP ve 
GAP-TEYAP-TEYKOB ve diğer kamu kurum personelinden oluşmuştur.  
 
Katılımcılar ile ilgili diğer özellikler aşağıdaki verilmektedir; 
 
Katılımcıların iller üzerinden dağılım; Şanlıurfa 9, Adıyaman 4, Mardin 2, Gaziantep 2, 
Diyarbakır 3, Şırnak 1, Batman 1.  
 
Katılımcıların kurumsal dağılımı: 
Çiftçi Örgütü 11, Kamu 11. 
 
Katılımcıların cinsiyet dağılımı: 
Erkek 15, Kadın 7 
 
Katılımcıların mesleki dağılımı: 
Ziraat Mühendisi 19, Tekniker 3. 
 
Toplam 22 kişiden oluşan katılımcı grup listesi Ek 1’de sunulmaktadır.  
 
 

EĞİTİMİN KAPSAMI 
 
Uygulamalı olan eğitim 5 gün toplam 30 saat olarak gerçekleştirilmiş olup kuruluş ve 
işletmelerde incelemeler yapılmıştır.  
 
Teknik geziye model kapsamında işbirliği yapılan çiftçi örgütlerinin yanı sıra konu ile ilgili 
kurum ve kuruluşlardan teknik elemanlar katılmıştır. Teknik gezi Almanya’ nın Bonn, 
Frankfurt, Bielefeld yerleşimleri ve çevresindeki iyi-organik tarım ile ilgili kurum, kuruluş vr 
işletmelerin yapılarının, faaliyetlerinin, çalışmalarının incelenmesi şeklinde 
gerçekleştirilmiştir.  
 
Teknik geziye katılımcıların illerinden Almanya ya gidiş-gelişleri uçak ile yapılmıştır.  
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1. Gün (Pazartesi 30.05.2016) 

 

Bonn Merkezinde bulunan Uluslararası Organikçiler Merkezi (IFOAM) ziyaret edildi. Kurum 
Müdürü; Thomas CIERPKA, IFOAM'ın tanıtımını ve Organik tarım ile ilgili olarak yaptıkları 
çalışmaların sunumunu yaptı.  

 

Sunumunda “IFOAM'ın 44 yıldır faaliyet gösterdiği ve belediyeye bağlı olarak çalıştığını, 
misyon ve vizyonunun, daha çok organik çalışmalara teşvik ve bu konuda çalışma yapan 
kişilere sertifika vererek yardımcı olmak olduğunu, sadece çiftçilerle ilgilenilmediği aynı 
zamanda bu konuda çalışmalar yapan şirketler ve ürün satışlarına kadar geniş çalışmalar 
yapıldığı, geleceğe yönelik hedeflerinin ekolojik üretimi geliştirmek, bu işle uğraşanların gelir 
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seviyelerinin arttırılması ve dünyanın her tarafında organik üretime geçilmesini sağlamaktır” 
diğe ifade etmiştir.  

 

IFOAM' ın işlevi nedir? diye sorarsanız. Ekoloji, Sağlık, Eşitlik ve Güvenliktir derim. Bu 
konulara dikkat edilecek çiftçiler ile ilgili yaptığımız çalışmalar var. Bu kurallara uyan 
kimseler zaten kendiliğinden işleri sürdürüyorlar. Uymayan veya eksik kalan kimselere de biz 
eksik yönlerini tamamlayarak, gerekli bilgi ve belgeleri veriyoruz. 

 

IFOAM olarak Organik Tarım Nedir? sorusuna cevap olarak, biz ilaç kullanımı yapacağız 
demek yerine, doğayı koruyacam anlayışı ile çalışıyoruz. Asıl hedefimiz insanlara hizmet 
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etmektir. Doğanın seyrini bozmadan çalışmalar yapmaktır. Verdiğimiz bilgileri 1-2 yıldır 
gezdiğimiz saha çalışmaları sonucunda öne çıkan konulardan anlatıyorum. 

IFOAM demokratik bir şekilde organik çalışmaları sürdürüyor ve yönetim olarak seçimle iş 
başına geliyoruz. Asıl hedefimiz düşünceleri değiştirmektir. Albert Aynştay'ın dediği gibi 
''problemleri problemler ile çözemezsiniz'' anlayışı içerisindeyiz. Almanya, İspanya, 
Costarika, Çin ve Avustralya gibi ülkeler IFOAM başkanlığında dünyada çalışmaları 
sürdürüyorlar. Mevcut üye ülkelerden birer temsilci ile üç yılda bir yönetim kurulu başkanlığı 
için seçimler yapılıyor. Toplamda farklı ofislerde 25 kişi ücretli olarak çalışıyor.  

İsminizi kullananlara izin veriyormusunuz, veriyorsanız bunlara yönelik bir çalışmanız 
varmı? 

Üyelerimizin çalışmalarını izliyoruz, kurallara uyanlara izin veriyoruz, ürün konusunda 
herhangi bir dayatmada bulunmuyoruz kim ne ekmek isterse onu ekebiliyor. Organik ürünler 
olduğu için ilaç kullanımı yerine, planlı bir münavebe sistemiyle bir sonraki ürün için toprakta 
gerekli bitki besin elementlerinin bağlanması sağlanmış olmaktadır.  

Geçiminizi nasıl temin ediyorsunuz? 

Üyelerimizden, projelerden ve verdiğimiz eğitimlerden geçimimizi sağlıyoruz. Farklı 
kıtalarda üyelerimiz var. Örneğin, Asya kıtasında 263 üyemiz var. Her ülkenin yönetimi ile 
görüşülerek bütün çalışmalarımız ile ilgili olarak bilgi alıp, gerekli işlemleri yapıyoruz. 
Türkiye de Ankara, İstanbul ve İzmir de üyelerimiz vardır. 2014 te İstanbul da Ekolojik 
Buğday Derneği ile çalışmalarımız oldu.  2014 yılında 1.471  Avro 2015 yılında ise, 2.269 
Avro Üyelerden ve projelerden gelir elde ettik. Giderlerimiz de daha çok çalışanlara yapılan 
ödemelere gidiyor. Kȃr güden bir örgüt değiliz. 

Üreticiler veya tüketiciler IFOAM'a niye üye olmalıdır? 

IFOAM olarak dünyayı organik çalışmaları ile bilinçlendirmeyi hedef almışız.  Değişik 
ülkeler ile iletişim kurularak eğitimler düzenliyoruz. Bu eğitimlerin amacı bir sonraki 
dönemlerde bu yönetimde yer almak ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Sertifika eğitimlerini 
bizim bir alt birimler veriyor, biz daha çok yayım işini yapıyoruz. Üye olacak kurum 
çalışmalarının en az %50 'sini organik sürdürülmesi gerekir ki seçim hakkını elde edebilsin. 
Bireysel olarak üye olabilirler, fakat seçme seçilme haklarına sahip olamıyorlar. Organik 
çalışmalarını yapmak isteyen herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu konuda örnek 
çalışmalar yapan Roj firmanın organik kitaplarını verebiliriz.  

IFOAM dünyanın organik merkezidir. 120 ülkede üyeleri vardır. Devlet yetkileri ile görüşüp 
çalışmaları yapıyor. Üyelerin her 3 yılda bir yaptığı seçim ile yönetim ve başkan seçiliyor. 
Daha çok gönüllülük arz etmektedir. Genel merkezimiz daha çok organiğin önemini ve 
yayımını yapmaktadır.    

IFOAM, tanıtımlarını sadece bu merkezde değil, farklı merkezlerde' de yapmaktadır. Dünya 
gıda güvenliği ve ihtiyacı, tarımcılara yardım etmek ve onlarla bilgi alışverişinde bulunarak 
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daha iyi nasıl çalışılabilir konularında görüş alışverişlerinde bulunuyoruz. Birlikte çalıştığımız 
örgütler ve organizasyonlar vardır.   

 

 Dünyada açlık yoğunlukta iken, organiğin az verim verilmesine ne diyorsunuz? 
Açlığın bu konu ile ilgisi yoktur. Daha çok sömürme ve israf vardır. İlginçtir bazı yerlerde 
organik tarım, konvansiyonel ve iyi tarıma göre daha çok verim veriyor. Bizim 
görevlerimizden bir tanesi de dünyadaki tarım politikalarının organiğin gelişmesine yönelik 
olmasını sağlamaktır . Organik tarımın en büyük sorunlarından biri de sertifika almaktır. 
Bunu almak için çok fazla evraklarla uğraşıyorlar, bence o kadar evraklara gerek yok 
gerçekten kurallara uyularak işini yapana çok kolayca sertifika verilmelidir. 
 
Sertifika şeması olarak; ilk olarak üretilen yere gidiyoruz organik olup olmadığını 
gözlemliyoruz. Pazara da götürdüğünde satabilmek için sertifika gereklidir. IFOAM sertifika  
kriterlerini oluşturuluyor. 
 
IFOAM' ın aile şemasına katılmak için ve logosunu kullanmak isteyen ülkeler, IFOAM' a 
maddi destek veriyorlar. PGS sistemi ile organiğin kalite sistemi ve pazar piyasasını 
belirlemek için kurulan bir sistemdir. Gelecek ile ilgi nasıl gelişebilir konusunda bu konuda 
çalışma yapan kurumlarla buluşup görüş alışverişinde bulunuyorlar. Her organizasyonda öne 
çıkan bilgiler; kitapçık haline getiriliyor ve piyasaya sürülüyor.  
 
IFOAM ziyaretinin ardındanBonn Üniversitesine bağlı Wiesengut Eğitim Çiftliği ziyaret 
edildi. Öğretim görevlisi Ms.Martin Eğitim Çiftliğinin tanıtımı ve faaliyetlerine ilişkin sunum 
yaptıktan sonra, çiftlik gezilmiş ve pratik saha çalışmaları yapılmıştır.  
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Ms.Martin, Boon Üniversitesine bağlı Wiesengut organik tarım enstitüsüne bağlı çiftlik 
bitkisel üretim, hayvansal üretim ve araştırma birimlerinden oluşmaktadır. 
30 yıldır burada organik tarım yapılıyor ve araştırmalar yapılıyor. Burada öncelikle organik 
tarım ile ilgili teorik ve pratik eğitimler veriliyor. Üniversite öğrencilerinin üniversitedeki 
teorik eğitimden sonra pratik uygulamaları burada yapılıyor.  
Buradaki araştırmalarda yabancı otların kontrollerini yapıyoruz. Hastalık ve zararlılara karşı 
önlemler aldık. 90'lı yılların sonlarına doğru organik tarımın faydalarını araştırdık. Suyun 
muhafazası, bitkinin korunması, toprak kaymasını engelleyen unsurlar konularında 
araştırmalar yapılmaktadır.    
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Kuzey Resfaliya' da 30 tane organik tarım yapan işletme ile 15 yıldır çalışıyoruz. Genelde 
öğrencilere yönelik çalışmalar yapılıp yenilikler ile çevreye yayım sağlıyoruz. Bulduğumuz 
sonuçların yayımını yapmaktayız. Yeşil alan 15 ha. olarak üzere, toplam da 75 ha alanda 
çalışıyoruz. İki tane tarımsal üretim alanımız var. Birinde tahıl çeşitleri ve diğer yerlerde ise 
yumru bitkilerin yetiştiriciliğini yapıyoruz ve satıyoruz. Patates üretimlerimizi' de organik 
hayvancılıkta kullanmak üzere toplam alanın %50'sini yem olarak hayvana vermekteyiz, ve 
hayvan çıktılarını organik gübre olarak kullanıyoruz. 40 baş 'limuzin' süt ırkı besi işletmesi 
mevcut ve bunlara organik yemlerden silaj yapılıp beslenmelerinde kullanıyorlar. (yonca, 
buğday, saman)  
 

 
 
Paketleme ünitesinin tanıtımını yaptı ve çalışma sistemini anlattı. Organik ürünler %20-30'a 
kadar daha pahalıdır. Ette bazen %100 pahallı olabiliyor. Türkiye'de sebze, meyve daha ucuz.  
 

 
 
Yaklaşık olarak 50 çalışanımız var. Yıllık gelirlerimiz: 5 milyon Euro, yani yaklaşık 15 
milyon TL. Ürün alınan bölümlerden sorumlu kişiler var ve beraberinde çalışan işçileri var. 
Asıl arazi sorumlusu GÖTE' dir. 21 yıl önce babamdan devir aldığımdan sadece iki ürün 
vardı. Şimdi 22 ürün çeşidimiz var. Konvansiyonel tarımdan 1 ton buğday alınırken, organikte 
500-600 kg alınıyor. 
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2.Gün (Salı) 31.05.2016; Frankfurt'ta organik taşıma hizmetlerini yapan Querbeet firması ve 
organik tohumculuk işi yapan Bingenheimer saatgut firmaları ziyaret edildi. Organik 
ürünlerin sertifikalanması, pazarlanması, taşınması ve tohumculuk sektöründe uyulması 
gereken tüm kriterlere ilişkin sunumlar yapılarak, arazi ve laboratuvar şartlarında yerinde 
görerek pratik bilgiler verilmiştir. Taşıma hizmetlerini veren firmanın sorumlusu Bay 
Thomas'ın verdiği bilgiler aşağıdaki gibidir; 

Organik ürünlerin üretimini yapıyorlar ve yaklaşık 7.000 müşteriye hizmet veriyorlar. Burada 
iletişim ve sipariş almak için telefonlara bakan 4 elemanları var. Alınan siparişler en az 15 € 
olmalıdır. 3.000 çeşit ürünleri vardır ve tamamen organiktir. Hazır organik yemekleri de var 
üretimini arttırmaya çalışıyorlar. 50 km çevreye dağıtım yapıyorlar..  

 

15 ile 16 € arasındaki siparişlerde 4 € ekstra alıyorlar. 50 € dan sonra bu 4 € yu almıyorlar. 
Almanya'da bu tarz 100 tane şirket var. Şimdiki servisleri 40 km arasıdır. Sadece biyolojik 
ürünleri var. Tarımsal üretimi 42 ha alanda yapıyorlar. 23 yıl öncesinde sadece hayvancılık 
faalşyeti yapıyorlardı. 3 yıldır servise başlamışlar. Üretilen meyveler daha çok yumrulu 
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bitkilerdir. Sebze kısmında anlaşmalı oldukları üreticiler var. Anlaşmalı oldukları yerlerin 
hepsi organik sertifikalı yerlerdir. 3.000 üründen aşağı yukarı yarısını burada üretiyorlar. 
Diğerlerini farklı yerlerden alıp satışını gerçekleştiriyorlar. Çalışmalarımızı planlı yapıyoruz. 
Bir önceki yıla göre ve pazar piyasasına göre ürün siparişlerini veriyoruz. 30 yıldır organik 
işlerle uğraşıyorum.Önceleri sadece yakın çevreye hizmet vermek istedim. Baktım ki talep 
çok dış ülkelerden de almaya başladım ve satışını gerçekleştirdim.  

Sizin gibi bende gezdim ve tüm çiftlikleri ziyaret edip gerekli deneyimlerini aldım. % 100 
organik işletmeler ile çalışıyoruz. IFOAM bünyesinde kontrollü olan işletmelerle çalışıyoruz.  

Bizim kontrollerimizin yanı sıra, bizi de kontrol ediyorlar. Almanya da pek çok işletme var: 
hepside sertifikalıdır. Yılda en az bir defa denetim ediliyor. Habersiz olarak ve çok sıkı bir 
kontrol sistemi var.  

 

Almanya dan alınan ürünlerin organik olup olmadığının denetimini yapıyoruz. Genellikle dış 
ülkelerden gelen ürünlerin bazen organik olmadığı konvansiyonel oldukları kontrollerde 
ortaya çıkıyor ve geri gönderiyoruz. Bunlara çok ağır cezalar veriliyor. Bu durumda çıkan 
ürünler imhaya kadar gidiyor ve mahkemeye veriliyorlar. Çalışmaya gece üçte başlanıyor. 
Bilgisayar üzerinden ürün kontrolleri yapılır. Araçlarla dağıtımı gerçekleştiriliyor. Siparişi 
veren kişilerin bir gün önceden işlemleri yapılmalıdır. Ektikleri ürünler olarak; rezane, soğan, 
buğday, havuç ve kanola bitkilerini gördük. Münavebe işlemlerine dikkat ediyorlar. Örneğin 
havuç ekilen yerlerde altı yıl sonra tekrar havuç ekiyorlar. Daha sonra, bahçeler gezildi bakım 
beslemeyi anlattı. Sebzelerin temizlenmesi ve paketlenmesini yapan fabrikanın tanıtımını 
yaptı.  
 
Öğleden sonra Bingenheimer-Saatgut Şirketinde organik öğlen yemeği yenildi. Tohumculuk 
üzerinde çalışmalar yapılıyor. Çiftçiler için bu işi yapıyoruz. Hedefimiz burada organik ürün 
yetiştiriciliğini yapan çiftçilere yardımcı olmak ve bağımsız olarak çalışmalarını 
sürdürmelerini sağlamaktır.  
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Sebze üretiminde süre daha çok olduğundan çalışma daha zor olmaktadır. Kaliteli çalışmanın 
ekonomide pek anlamı yok, fakat yine de organik olmaları için çaba harcıyoruz. Selektörler 
ile tohumun ayrıştırması ve paketlenmesini burada yapılıyor. Organik üreticiler ürününü hasat 
edip  bize getiriyorlar, bizde burada ayrıştırıp paketlenmesini yapıyoruz. Burada yaptığımız 
çalışmalarda ürün kotlarını vererek piyasaya sürüyoruz. Memnun olmayan yetiştiriciler bize 
geri döndüğünde sorunun kaynağını araştırıp çözümlemeye çalışıyoruz. 
 
Çalışmalarımızda farklı ekipmanlar kullanarak kaliteli tohum elde etmeye çalışıyoruz. Burada 
zor olan taraf büyük arazilerde makine ile hasat edildiğinde yabancı ot tohumları çok 
karışıyor. Biz ayrıştırıyoruz. Fakat zor ve zaman alıyor. Havuç tohumları o yıl tarlada kaldığı 
takdirde ölüyorlar. Her gelen üründen de bir demonstrasyon yapıyoruz. Sadece organik yapan 
üreticilerden tohum alıp, inceliyoruz ve önceden hastalığın olup olmadığını test ediyoruz.  
 

 
 
Laboratuar koşullarında selektörden nasıl geçildiğini ve kalitesini kontrol ediyoruz. Başka 
odalarda çimlenmelerini denetliyoruz. Çimlenme odalarında her bitkinin istediği sıcaklık ve 
nem oranına göre denemeler yapılıyor. Laboratuarımızda sadece mantar hastalığının olup 
olmadığını denetliyoruz. Başka hastalıklarda ise ilgili laboratuarlara yönlendiriyoruz. 
Yaklaşık olarak 350 farklı tohum çeşitleri ile çalışıyorlar.  
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Paketleme ünitesini yerinde gezerek izlenmesi yapıldı. Senede 2 milyon paket çıkartıyoruz. 
Bahçecilik konusunda yılda 25 gr.'lık 100 bin kadar paket tohumunu gerçekleştiriyoruz. 
Siparişlerini bir önceki yılın tüketimine göre ayarlamaya çalışıyorlar. 
 
Zihinsel engelliler ile çalışıyoruz. Buradaki amaç, sosyal anlamda engelli vatandaşların iş 
bulması ve kendilerini topluma kazandırması adına çalıştırıyoruz. Bu engelli vatandaşlar 
ürünleri torbalara dolduruyorlar, makine ile ağızları kapatılıyor. 52 ülkede satış noktalarımız 
var. Değişik iklimlere edepte olan tohumlarımız var. 
 
15 çalışanımız var, fakat işin olmadığı zamanda bir kişinin burada durması yetiyor. 12 aydan 
4 aya kadar satış yapıyoruz.%80'nını bu dönemde satıyoruz. Müşteriler tarafından şikayet 
edilip uygun olmayan tohumlar tespit edildiğinde hemen satışı durdurulup, gerekli 
araştırmalar yapılmaktadır.  
 
Network (iletişim ağı) İletişim ağının nasıl yapıldığına dair sunum yapıldı. Sunumunda, 
iletişim ağının önemi ve yaptıkları çalışmaları anlattı. 1994'ten beri kooperatifler ile başlanmış 
ve devam etmektedirler. Bu kooperatifler bize gelip ürünlerine paketleme yaptırıyorlar. 
Kurallarımız vardır. Bunların sertifikalı işletmeler olmaları lazım. Ayrıca devamlılık ve 
sorumluluk aramaktayız.  
 
  
 
 

 
 
3. Gününde; (01.06.2016 Çarşamba)  Frankfurt-Hessen'e eyaletinde bulunan işletmeler 
gezildi. Doğa Koruma Bakanlığından bir yetkili tarla bitkileri ve sebze üretimi ile ilgili 
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konvansiyonel tarımdan organik tarıma geçişlerini ve yaptıkları demonstrasyon çalışmaları 
hakkında genel bilgiler verildi. Yoğun bir yağış olması dolayısıyla burada pratik saha 
çalışmaları yapılamadı. 

 

Bu Hessen'e eyaletinde doğayı koruma adına deneme bahçelerini kurmuşlar, 6 yıldır bu 
araştırmaları yapıyoruz. deneme bahçelerimize  ise 1 yıldır başlamışız. bu araştırma ve 
denemelerimizi geliştirmek istiyoruz. sadece kuzey bölgede bu faaliyetlerimiz vardır. 
Frankfurt ve çevresindeki tarım koşulları iyidir. organiğin yanı sıra konvansiyonel tarım da 
çok iyi durumdadır. bu yüzden genellikle deney amaçları; sebze ve  meyvelerin 
geliştirilmesini ve konvansiyonel gibi olabilirliğini sağlamaktır. Burada tarla bitkileri ve sebze 
üretimi yapılıyor. Tüm ürünleri deneme yapılarak toprağa olan verimliliğini araştırılıyor. 
Örneğin; yonca, çavdar, patates vb. gibi münavebe ürünler üzerinde denemeler yapılıyor. Bu 
denemelerin asıl amacı hem toprağı zenginleştirmek, ürün verimliliğini arttırmak hem de 
erozyonu önlemek için önlemler almaktadır. Örnek; önce soya sonra buğday gibi ürün 
münavebelerin yapılması. Kabak ektiklerinde tarladan sadece kabak çekirdeklerini alıyorlar 
geri kalan kısımları tarlada bırakıyorlar. Maksat, toprağı zenginleştirmektir. Asıl amaç ise; 
toprağa kimyevi gübre kullanmadan ürün münavebeleri ile bitkinin toprağa bağladığı bitki 
besin elementlerini tespit etmek ve ürünün verimliliğini arttırmaktır. Dolayısıyla organik 
gübrelemede yapılmış olmaktadır. Bu çalışmaları farklı kooperatiflerle yürütüyoruz.  

Çalışmalarınızın yayımını nasıl yapıyorsunuz? 

Tarım Bakanlığına gerekli bilgileri veriyoruz. Onlarda danışmanlık hizmetini veren kişiler ile 
eğitimler, tarla günleri vb. gibi yollarla yayımını yapmaktadırlar. Almanya'da Tarım 
Bakanlığına bağlı eyalet bakanlıkları vardır.  

Bu çalışmaları her eyalete bağlı oldukları bakanlıklar ile çalışıyorlar. Ardından Kassel 
Üniversitesine bağlı Bitkisel ve Hayvancılık Araştırma Çiftliği ziyaret edildi. Kassel Üniv. 
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Öğretim Görevlisi Sn. Katerina Mittelstrtranss eğitim çiftliğinin tanıtımı ve yaptıkları 
çalışmalar konulu sunum yaptıktan sonra çiftliğin tüm üniteleri gezilerek pratik bilgiler verdi.  

 

Burada 312 ha alanda faaliyet gösterilmektedir.  Heseen Belediyesine bağlıdır. Üniversitemiz 
burayı kiralamıştır. 1970'lı yıllarda bu alanda süt inekçiliği yapılıyordu ve yaklaşık 40 
yetişkin kişi burayı çalıştırıyordu. 1998'e kadar burası özel bir işletme idi ve yaklaşık 227 (ha) 
alanda kışlık bitkiler yetiştiriliyordu. 53 da alanda ise şeker bitkileri yetiştiriciliği yapılıyordu. 
1998'den beri buraya gelmiş bulunmaktayız ve toplamda 18 parsel ile çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Buğday ekimlerinde sadece tohum elde etmek için değerlendiriliyordu. Toprak 
ve ürün verimliliğinin arttırılması için münavebeli bitkiler kullanmaktadırlar. Hasatta da daha 
kaliteli iş makineleri kullanıyorlar. 1 ha havuç ekimi için 150 saat zaman gerekiyor. 
İşletmemizde hayvan varlığı olarak 95 baş sağmal inek, 4 ad boğa ve 670 baş tavuk 
mevcuttur. Tavuk kümesleri yürüteçlidir, bir yıl işletmede bırakıyorlar sonra kesime 
gönderiyorlar.  
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Büyük baş hayvancılıkta 2001-2007 ve 2010 model ahır tipleri vardı her yıldan sonra daha 
modern hale getirilmiştir. Alman Holştayn ve kombine ırklar mevcuttur. Yılda 5.000 litre süt 
veriyorlar. Laktasyon süreleri uzadığı için doğumlar bir yılı aşıyor. Arazileri gönüllü çiftçilere 
kiraya veriyorlar, Deneme bahçelerinde öğrenciler uygulamalı eğitimler görüyorlar. Her yıl 2 
büyük festival var ve bu zamanlarda çiftçi ve öğrencilerin demonstrasyonlarının gösterimi 
yapılıyor. Normal şartlarda bu kadar alana sahip üniversiteler kar etmelidirler. Fakat biz daha 
çok denemeler yapıp çiftçilere kar gütmeden veriyoruz. Üniversite, Araştırma Enstitüsü ve 
halk iç içe çalışmaları sürdürüyorlar. Üniversite öğrencileri teorik bilgilerden sonra da pratik 
olarak ta çalışabilecek denemeleri vardır. Doğayı korumak adına konvansiyonel ürünleri 
organiğe geçirebilmek için çalışmalarımız vardır. Yaptığımız çalışmalarda sadece ürün almak 
için çalışmıyoruz. Bunun yanında doğal dengeyi bozmamak ve burada yaşayan canlılara zarar 
vermemek için projeler geliştiriyoruz.   

 

Ramazan KAPLAN Urfalı bir genç uzun yıllardır Almanya da yaşıyor organik tarım alanında 
çalışmalar yapmış ve kendi şirketini kurmuş. Organik yaş meyve sebze üzerinde çalışmalar 
yapıyor. Ürün ekiminden satışına kadar her aşamasında kendileri yapıyorlar. 100 çiftçi ile 
çalışıyor, her yıl aldığı siparişlere göre çiftçilere talimat verip ona göre ürün teminatlarında 
bulunuluyor. İstikralı ve karlı ve aynı zamanda sağlıklı bir iş olduğunu ifade etmektedir. 

 

4.Gün 02.06.2016 (Perşembe); Nordrhein-Westfalen eyaletine bağlı Bielefeld kasabasında 
bulunan Gut Wilhelmsdort Süt üretim ve İşleme tesisi ziyaret edildi.  
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Bu işletme, 1995 ' e kadar tarımla uğraşan fakir insanlar işletiliyordu ve kiliseye aitti. Bu 
tarihten sonra 220 baş sağmal süt sığırcılığı ile devam etmişler. Bunun amacı da hayvan 
gübresi ile toprağı zenginleştirmektir. 1995' ten sonra organik üreticiliğine başlamışlar. 
Organiği standart haline getirmek için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Elde edilen sütün 
yarısını yoğurt ve taze süt olarak satıyorlar. Diğer yarısını da başka işletmeye peynir yapmak 
için veriyorlar.  

 

220 inekten yılda 2 milyon 200 litre süt alınıyor. Her yıl müşteri potansiyeli %5 artıyor. 
Günlük süt verimleri 36 litredir. 120 ha meraları var. 220 ha alanı yem bitkileri üretimi için 
kullanıyorlar. Toplamda 340 ha alanda çalışmalar yürütülüyor. 45 işçi ile çalışıyorlar. 
Bunlardan 4'ü tarlada, 2' si stajyer ve diğerleri hayvancılığa bakıyorlar. Buzağılar 12-14 
haftalık iken sütten kesiliyor. Birinci haftadan sonra buzağılara alıştırma yemi, ardından slaj 
veriyorlar.  

 

Hayvanları süt verimlerine göre 3 kategoride değerlendiriyorlar. 24 baş süt inekleri için 
yapılan sağımhanede yaklaşık olarak 100.000 € maliyet olmuştur. Birinci grup inekler günlük 
40 litre süt vermektedir. Günde 2 sağım yapıyorlar ve suni tohumlama yapıyorlar.  
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Gübre ile biyogaz üretimini yapıyorlar, saatte 1.000 megabayt enerji üretimini 
gerçekleştiriyorlar. Elde edilen enerjiyi bulundukları kasabaya veriyorlar geri kalanı da 
elektrik şirketine satıyorlar. Biyogaz ve elektrik tesisinin kurulumu için yaklaşık 800.000 € 
harcanmışır. Yılda 1,5 milyon KW elektirik üretimi gerçekleştiriliyor. Çatılarını başka 
firmaya kiraya vermişler, burada da güneş enerjilerini kurup, yılda 350.000 kw/saat enerji 
elde ediyorlar ve başka firmalara da satıyorlar. İşletmelerinde doğumhaneler ve ayrı yemleme 
üniteleri vardır.  

 

Biyoland'ın bölge müdürü sunum yaptı. Sunumunda ilkin kendini tanıttı. Ben ziraat 
mühendisliğin Organik bölümünü okudum ve 8 senedir değişik değişik biyo alanlarında 
çalıştım yaklaşık bir yıldır biyolandın bölge müdürlüğünü yapıyorum. Biyoland bir dernektir. 
Organikte bizim uyguladığımız standartlar AB'ninkinden daha katıdır ve sertifikalarımızı da 
ona göre veriyoruz. Örneğin; AB ülkeleri organik ve konvansiyonel tarımı bir arada yapıyor, 
biz ise hepsini organik yapıyoruz. Bir başka kriter ise, işletmelerimizde kullandığımız 
yemlerin en az %50' sini kendi ürettiğimiz yemlerden vermemiz gerekmektedir.  
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Bu kriteri sadece değnek çalışanları değil üye çiftçilerimiz ile birlikte belirliyoruz. Üye olup 
kriterlerimize uyan çiftçilerimiz logomuzu kullanabiliyor. Hayvancılıkta üyeler organiğe 
geçtikten sonra en az 6 ay dan sonra sertifika veriyoruz. 

  

 

Eyaletimiz, Ren nehrinin kuzey tarafında kalan bir eyalettir ve en kalabalık eyalettir. Yaklaşık 
1.800 kişi var. 70.000 ha alanda organik tarım üretimi yapıyorlar. Bu da eyaletin %5'ine 
tekabül ediyor. Bu alanda 4 dernek faaliyet göstermektedir. Bunlar; Bioland, Naturland, 
Biokreis ve Demeter dernekleridir. Bioland 40 yıldır Almanya da çalışmalarını sürdürüyor. 
Almanya genelinde 6.000 üyeleri var ve yaklaşık 1.000 kişi de ürün işleyen üreticiler vardır. 
Almanya genelinde en büyük dernektir. Bulunduğumuz eyaletin 11 ayrı bölgesinde 
çalışıyorlar. Her bölgede yaklaşık 40-50 üreticileri vardır. Her ayda bir toplantı yapılarak 
çalışmaları hakkında bilgi alışverişlerinde bulunuyorlar. Bu bölge gruplarında birer temsilci 
seçiliyor, bunlarda bir araya gelerek kendi aralarında bir eyalet sorumlusunu seçiyorlar. 
Toplantılarımızda üyelerimizin mevcut durumları, danışmanlık hizmetleri ve ödedikleri üyelik 
ücretleri konuları görüşülüyor. Daha sonra eyalet sorumluları bir araya gelerek genel bir 
politika ile  ortak kararlar alınıyor. Bioland derneği üyelerinin %20' si süt üreticisi. %6' sı da 
bal üreticisidir.  

 

Bioland'ın başkanı aynı zamanda IFOAM'ın da yönetimindedir. Ayrıca derneğin bir de 
gençlik teşkilatı vardır ve bu temsilci de 10 kişi arasında yer alıyorlar. Yaklaşık 650.000 € 
geliri vardır. Gelirlerini sertifika, üyelikler, eyaletler, danışmanlıklar ve projelerden temin 
ediyorlar. Giderlerimizde 630.000 € dır. bununda % 50'sini proje ve danışmanlık 
hizmetlerinde gideriliyor geri kalan kısımları da reklam, işletme, huzur hakkı ve diğer 
girdilerden gideriliyor. Örneğin benim maaşım diğer girdilerden karşılanıyor. Bu eyalette 16 
çalışanımız vardır. 17 danışman var. Danışmanlıkta bölümler var herkesin ayrı dalı var. 
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Küçükbaş,büyükbaş, kanatlı vb. gibi. Bir de genel danışmanımız var Organik yapmak 
isteyenlere öncülük etmek ve teşfik etmek için danışmanlık hizmeti veriyorlar. Danışmanlığı 
8 yıldır telefonla yapıyorlar. Görüşmeler sabah saat 08-13.00 arası yapılıyor. Danışmanlık 
yapanlar ziraat üniversiteleri mezunu olmaları ve en az iki yıl bizde çalışmaları 
gerekmektedir. Dernek olarak bir kalifiyeli elemanlarla çalışmak istiyoruz.  

İsfiçrede Söl isimli bir dernek var. Danışmanları bir araya toplayarak bu dernek ile bilgi 
alışverişlerinde bulunuyor.  Eyalet bazında iki haftada bir çalışmalarımız dergi ile yayınlıyor. 
150-200 üye çiftçiler için buluşmalar, sunumlar, toplantılar yapılarak,  bilgi alışverişlerinde 
bulunuluyor. Süt işleme ve paketleme işlemlerini yapıp marketlerde ve net yollarıyla satışlar 
yapılıyor. Sipariş ve satışlar için 5 eleman çalışıyor.  

Biolanda üye iki üreticinin çiftlikleri ziyaret edildi.  

 

Bu çiftliklerden bir tanesi 1988 yılından beri organik tarım faaliyetlerinde bulunuyor. 1.5 ha 
da sebze - meyve ile işe başlamış ve 230 ha' a çıkarmış. Hayvancılığa girmeden sadece 
tarımsal üretim yapıyor. 6 yıldır münavebe ile sebze meyve yetiştiriciliğini yapıyor. Kırmızı 
yonca, buğday, patates ve hardal yetiştiriciliğini yapıyor ve asıl hedef bu ürünlerin 
tohumlarını elde etmektir. Anızları yerde bırakıyorlar, elde ettikleri ürünleri silolara bırakıp 
değirmenlere satıyorlar. Bunlarda fırınlara verip özel müşterilere satıyorlar. Özel danışmanları 
yoktur ara sıra bilgi alışverişlerinde bulunuyorlar. İşletmedeki bütün işleri kendileri yapıyor. 
İşçi tutmuyorlar sadece patates ekimlerinde satış için belli dönemlerde işçi tutuyorlar. 10 da 
alanda 6,5 ton buğday, 10 da alanda 40 ton patates alıyorlar. Konvansiyonel tarımda organiğe 
göre 4 ton daha fazla alıyorlar.  Organiğin riskleri çok olduğundan herkes yapamıyor. 
Konvansiyonelden daha çok kar edeceğini bildiğime rağmen organik tarımı tercih ediyorum 
şeklinde konuştu. Aynı zamanda tohum üretimini de yapıyoruz, fakat başka firmalar 
tarafından paketlenmesi gerçekleştiriliyor. Ürünlerimizin satışlarını da kendimiz yapıyoruz, 
aracı kullanmıyoruz. Patatesleri ayıklamadan satarsak daha az kar ederiz, onun için yabancı 
otlardan ayıklamak için farklı ekipmanlar kullanıyoruz. 
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Bioland danışmanlık hizmetlerini veren dernek ziyaretlerinde bulunuldu. Her iki kurum da 
çalışmaları ile ilgili sunumlar yaptıktan sonra işletmenin tüm üniteleri gezilerek bilgi 
alışverişinde bulunuldu. Daha sonra Bioland derneğine bağlı organik tarımsal üretim yapan 
Angenendt hububat ve tohum üretim tesisleri ziyaret edilerek, teorik ve pratik bilgiler 
alınmıştır.  

5. Gününde 03.06.2016: Bonn iline bağlı Inder Asbach kasabasında bulunan Naturhof 
Wolfsberg Fidancılık çiftliği ve Nordrhein West Falen eyaletinde bulunan Hanfer Hof Sola 
Organik Sebze & Hayvancılık  Süt Üretimi yapan çiftlikler ziyaret edildi. Her iki çiftliğin 
çalışmaları ile ilgili bilgiler aldıktan sonra İşletmelerin tüm üniteleri gezilerek bilgi 
alışverişinde bulunuldu.  

 

Bonn İline bağlı Inder Asbach kasabasında bulunan Naturhof Wolfsberg Fidancılık çiftliği 
ziyaret edildi. Burada yaklaşık 100 yıldır elma ve armut yetiştiriyoruz.  Organik olarak 
15.yıldır yapıyoruz. İşletmemizi ailece yönetiyoruz. Çocuklarla beraber sezon işçilerini 
sadece çalıştırıyoruz.  30 ha elma arazimiz var yaklaşık 1.000 ton meyve alıyoruz.  küçük 
marketimizde ve başka marketlerde satıyoruz.   Gelirimizin % 30 u kazanç olarak kalıyor.  
Konvansiyonele göre daha fazla kazanıyoruz.  İdealimizde organik yapmaktır.  Toplamda 70 
tonluk 6 adet depoları var. Devlet çiftçiğe alana göre destek veriyor. 1 ha için 300  €  veriyor. 
Organik meyvecilikde elmada 1. ha için 600 € destek veriyor.  Tarla tarımında ise 1 ha alana 
300  €  destek veriyor.  Gelirimizin %45 ini vergi olarak veriyoruz.  1 tonluk soğuk hava 
deposu maliyeti 300 bin  € dur. Ayda enerji için 1.500  € ödüyorlar. Güneş enerjisini 
üretiyorlar, fakat kullanamıyorlar bu enerjiyi pahalıya satıp başka yerden enerji alıyorlar.  
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Sonra da, Nordrhein West Falen eyaletinde bulunan Hanfer Hof Sola Organik Sebze & 
Hayvancılık Süt Üretimi yapan çiftlikler ziyaret edildi. Ren nehrinden başlayarak diyer 
eyaletin sınırlarına kadar yeşil alan olarak bize aittir. Topraklarımızın % 80'ı meradır. 50 baş 
süt ineği, 70 adet buzağı, 20 adet koyun ve 100 adet tavuk ile bu işi yapıyoruz. Burası daha 
önce bir volkanik alandı ve burada sebze, yem bitkileri ve hububat yetiştiriciliği yapılıyordu. 
Sebze yetiştiriciliğinde 10 yıllık münavebe yapılıyor. 10 yıldır bu işletmemiz var ve yaklaşık 
16 yıldır Biolanda bağlı olarak organik çalışmalar yapıyoruz. Boon ve çevresinde yaklaşık 
olarak 100 kişi ile çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın planlamasını yaparken birlikte çalıştığımız 
kişilere göre hareket ediyoruz. Toplum destekli bir kooperatiftir. 100 müşterimiz var. Birlikte 
hareket edip ürünlerimizi üyelerimize satıyoruz. Yıllık maliyetlerimizi hesaplarken tüm 
masraflar çıkartılıyor. Küçük üyelerimize an az 65  € büyük çiftçilerimize ise en az 120 € luk 
alışveriş yapmaları gerekmektedir. Daha aşağısında alışveriş yapamıyoruz. Toplamda 60 çeşit 
ürünümüz vardır. İki yıldır bu uygulamayı yapıyoruz. Hayvancılık kendimize ait diğer sebze 
üretimlerinde üyelerimize yönelik çalışmalar yürütüyoruz. 50 da alanda sebze üretimimiz var. 
Bu şekilde Almanya' da  104 işletme var. Bunlardan sadece biri konvansiyoneldir.  

 

Daha sonra tekrar Bonn merkezinde bulunan Uluslararası Organikçiler Merkezi (IFOAM)' a 
gelerek teknik gezimizin genel değerlendirilmesi yapıldı. İFOAM Müdürü gezi ile ilgili genel 
bir değerlendirme istedi. Proje Koordinatörü Sn. Celal KAYA genel olarak bir değerlendirme 
yaptı. Gezi ile ilgili iyi ve eksik yanları anlattı. Bekledikleri ve karşılaştıkları durumu ile ilgili 
düşüncelerini anlattı. Ardından IFOAM  Müdürü Thomas CIERPKA tarafından hazırlanmış 
olan sertifikaların dağıtım töreni yapılarak teknik gezi sonlandırılmıştır.  
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KATILIMCI LİSTESİ         Ek 1 
 

ÖRGÜTLENME -İYİ-ORGANİK TARIM,  TEKNİK ELEMAN 
29 Mayıs – 5 Haziran 2016, ALMANYA  

ADI SOYADI 
MESLEĞİ KURUMU KİŞİ NO / 

TOPLAM Z. MÜH VET. Tekniker DİĞER Ç. ÖRG. ÖZEL KAMU 

ADIYAMAN TOPLAM 4 
Turgay KORKMAZ     1   1     1 
Mutlu ŞAHİN     1   1     1 
Mustafa ETKER     1   1     1 
Hüseyin BAYINDIR 1           1 1 
DİYARBAKIR TOPLAM 3 
Rıdvan BAL 1       1     1 
Tahsin KARAKOÇ 1       1     1 
Sedat EREN 1           1 1 
GAZİANTEP TOPLAM 2 
Çilem ÖZDOĞAN 1       1     1 
Esra ÖZZENGİN 1       1     1 
MARDİN TOPLAM 2 
Ali TAŞAN 1       1     1 
Songül AYKUT 1       1     1 
ŞANLIURFA TOPLAM 9 
Mücella SALER 1           1 1 
Emine EKEN YILDIZ 1           1 1 
Fatih BOZGEYİK 1           1 1 
Neslihan AKTAŞ 1           1 1 
Adnan YETKİN 1           1 1 
İbrahim Halil Çetiner 1           1 1 
Fevzi AÇIKGÖZ 1           1 1 
Galip GAZANFER 1       1     1 
Celal KAYA 1           1 1 
BATMAN TOPLAM 1 
Özlem AKBOĞA   1       1     1 
ŞIRNAK TOPLAM 1 
Şahin KARAHAN 1           1 1 

TOPLAM 19   3   11   11 22 
  Z. MÜH VET. TEKN. DİĞER Ç. ÖRG. ÖZEL KAMU   
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Eğitimi Organize eden kurum ve kuruluş ve temsilcileri: 
 
ADI - SOYADI  KURUMU TEL No E-Mail 

Thomas Cierpka 

IFOAM - Organics 
International, Almanya 
 
 

+49 228 92650 15 
 
 

T.Cierpka@ifoam.bio 

 
 

Ek 2 

Eğitim Programı: 

 

 Program Saat Açıklama 
1. GÜN 
Bonn 

GAP illerinden İstanbul a 
gidiş   Uçak ile, Uygun saatlerde 

İstanbul-Köln Bonn arası 
seyahat   Uçak ile, Uygun saatlerde 
Bonn-Köln Havaalanına 
varış   Otel e geçiş ve yerleşme 

  19:00 Akşam yemeği 
2. GÜN 
Bonn 

IFOAM ile çalışma 
09:00 

IFOAM ile tanışma, çalışmaların 
tanıtımı ve tartışma 

Öğlen yemeği 12:00   

Wiesengut - IOL Bonn 13:00 
Bonn Üniversitesi Deneme Çiftliğini 
ziyaret- Organik Tarım eğitim ve 
araştırma amaçlı 

  17:00 Otel e dönüş  
Akşam Yemeği 19:00   

GÜN 3 
Bonn/Reichelsheim 

Otelden ayrılış 07:30   

Bingenheimer Saatgut 08:00 
Organik tohum üretimi, tanıtım ve 
dağıtımı - Arazi ziyareti ve tartışma 

Öğlen yemeği 12:00   

Pappelhof & Querbeet 13:00 
Çiftlik ziyareti ve organik taşıma 
hizmetleri 

Bioland Demonstrasyon 
Çiftliği 16:00 

Çiftlik ziyareti ve üretici birlik 
temsilcileri ile tartışma 

Otel giriş 19:00   
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Akşam Yemeği 19:30   

4. GÜN 
Bad Vilbel 

Otel çıkış 07:30   

Dottenfelder Hof 08:30 

Biodinamik Tarım Eğitim-Öğretim 
Merkezini ziyaret - arazi ziyareti ve 
dersleri görüşmek 

Öğlen yemeği 12:00   
Dottenfelder Hof Ziyaretine 
devam 13:00 

Ürün işleme bölümünü ziyaret, 
tartışma ve peynir tadımı 

Otel e giriş 19:00   
Akşam Yemeği 19:30   

GÜN 5 
Mainz 

Otelden çıkış 07:30   

Bioland Danışmanlık Servisi 08:30 
Organik Danışmanlık hizmetleri ve 
tartışma 

Öğlen yemeği 12:00   

Organik ürün işleme ziyareti 13:30 
Daha sonra belirlenecek - organik ürün 
işlemeyi ziyaret ve tartışma 

Rehberli tur 16:30 Koblenz de rehberli şehir turu 
Koblenz de akşam yemeği 18:00   
Bonn da otel e giriş 20:00   

GÜN 6 
Bonn 

Landwirtschaftkammer NRW  08:00 

Federal Hükümet tarafından verilen 
Danışmanlık Hizmetini ziyaret ve 
tartışma 

Öğlen yemeği 12:00   

SoLaWi Çiftliği 13:30 
Arazi ziyareti-tartışma, Tüketicinin 
desteklediği tarım 

Otel e dönüş 16:00   

Otel de değerlendirme 17:00 
IFOAM Koordinatörüyle Teknik Gezi 
Programının değerlendirilmesi 

Akşam Yemeği 19:00   
GÜN 7 
Bonn 

Gün boyu serbest zaman   Bonn serbest şehir gezisi 
Öğlen yemeği 12.00   
Akşam Yemeği 19.00   

GÜN 8 
Otel den çıkış 06:30   
Köln-Bonn Havaalanına gidiş 07:00   
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Köln-Bonn İstanbul arası 
seyahat   Uçak ile, Uygun saatlerde 
İstanbul dan GAP illerine 
seyahat   Uçak ile, Uygun saatlerde 
 

 

 

 

 

 

 

Ek 3- Eğitimden Fotoğraflar 
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