Proje Ortakları
Organik Perakendeciler Derneği /ORA/,
Avusturya
Uluslararası
Organik
Perakendeciler
ve
Paydaşlar Şemsiye Birliği. Alanında teknik bilgi
transferi, profesyonel yeterlilik ve eğitim esas
odak noktasıdır. ORA, danışma, eğitim ve
lobicilik çalışmalarıyla ulusal ve uluslar arası
organik pazarların oluşumu için kapasite oluşturulmasında destek
sunmaktadır. ORA, aynı zamanda IFOAM bünyesinde OR konularında
dahili birliğindedir.

www.o-r-a.org ~ www.ifoam.org ~ www.ifoam-eu.org

“Tarım Koleji” Yüksekokulu, Bulgaristan
“Tarım Koleji” Yüksekokulu Bulgaristan’ın en
büyük yüksekokulu olup tarım işletmeciliği ve
kırsal kalkınma konularında lisans düzeyinde
eğitim vermektedir. Kırsal bölgelerde gelişime açık
olan, hayvan yetiştiriciliği, tohumculuk, bahçe
ziraatı turizm ve diğer spesifik alanlarda eğitim ve
uygulama sağlamaktadır. Kolej PHARE, Socrates Comenius, Leonardo
da Vinci programları gibi alanlarda projelerin geliştirilmesinde
tecrübeye sahiptir.

www.agricollege.com

Eurocentre “Toprak ve Çevre”
Bulgaristan
Eurocentre “Toprak ve Çevre" Bulgaristan’ın Plovdiv
şehrinde bulunan küçük ölçekli bir sivil toplum
kuruluşudur. Bu kuruluşta organik tarım, tarımsal
ekoloji ve çevre koruma alanında uzmanlar
bulunmaktadır. Uzmanlar ve gönüllüler çiftçilere, küçük üreticilere
işlemecilere, öğrencilere ve eğitmenlere doğru ve zamanında
tavsiyelerde bulunarak, bu grupların AB ve Bulgaristan finansal
desteğinden yararlanmasını sağlamaktadır.

www.eurocentre.hostoi.com

Institute Equalita
Germany
Equalita enstitüsü Avrupa çapında kalite
geliştirme ve belgelendirmede kâr amacı
gütmeyen bir kuruluştur. 1992’den beri
ekolojik ve sosyal kurum ve işletmeler için
birçok proje, eğitim ve danışmanlık yapmıştır. Temel odak
noktalarından biri organik perakendecilik ve yetiştiricililiğe yönelik
eğitimler, diğer bir odak noktası ise Kuzey-Güney konuları ve Global
Öğrenmedir. Son yıllarda, Equalita enstitüsü e-öğrenme ve webtabanlı aktivitelerle de ilgilenmektedir.

www.equalita.de
Daha falza bilgi için:

http://www.ecoQualifyIII.org

C.V.T. GEORGIKI ANAPTIXI
Yunanistan
CVT Georgiki Anaptixi, 1995’te kurulan kâr amacı
gütmeyen bir kuruluştur. Merkez Tarım, Finans ve
Yönetim, Bilgisayar, Sağlık ve Sosyal Hizmet, Kültür,
Pedagoji, Turizm ve Hizmet, Teknik ve Ulaştırma ve
Çevre gibi bir dizi etkinlik yelpazesine sahiptir. Bu
kurum resmi olmayan mesleki eğitim, görev başı
eğitimi, uzaktan öğretim ve diğer ilgili alanlarda
düzenlemekte ve uygulamaktadır.

programlar

www.geoan.gr

Romanya Organik Ürünlerin Tanıtım ve
Pazarlama Araştırma Merkezi "EcoRPartner“,
Romanya
"EcoR Partner" Romanya’dan bir grup organik ürün
perakendecisinin
ve
organik
ürün
pazarı,
danışmanlık hizmetleri, organik üretim birimlerinin
denetimi ve incelenmesi, organik tarım işinde teknik
ve eğitim alanlarından bir grup uzmanın ortak
inisiyatifi olarak ortaya çıkmıştır. RRCPMOP-EP’nın birincil amacı
Romanyalı perakendeciler, üreticiler ile çiftçiler arasında Romanya
çapında daha başarılı bir organik ürün ticareti için etkileşim platformu
oluşturmaktır.

www.ecor.ro

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Türkiye
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 1992 yılında
kurulmuştur. Üniversite son yıllarda hızla gelişmiş
ve çeşitli alanlarda 27,000 öğrencisiyle, 2 enstitü, 9
fakülte, 5 yüksekokul ve 11 meslek yüksekokuluna
ulaşmıştır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin
birkaç sayıda Yaşa Boyu Öğrenim Programları projelerine katılımı
mevcuttur.

EcoQualify III
Organik Ürün
Ticareti
Eğitiminde Kalite
Güvence
Sisteminin
Uygulanması

www.comu.edu.tr

Organik Ürün Üreticileri ve Sanayicileri Derneği
(ORGÜDER)
Türkiye
ORGÜDER’in etkin girişimciler olan üyeleri vardır.
Dernek,
her
geçen
gün
büyümekte
ve
güçlenmektedir.
Temel
amaçları:
Türkiye’deki
Organik Tarımın gelişimine katkıda bulunmak, Türk
Organik Ürün Endüstrisinin iç ve dış pazarda
rekabetini sağlamak, alanında son gelişmeleri takip etmek ve tüm
organik ürün endüstrisini aynı çatı altında toplayarak üye ve
tüketicilere organik ürün gelişimi konusunda bilgilendirmektir.

www.orguder.org.tr

LEONARDO DA VINCI
Yenilik Transferi Projesi
2010-1-GR1-LEO05-03967

Organik gıda perakendeciliğinin nitelikleri
organik gıda pazarının büyümesi
için önemlidir

Organik gıda perakendeciliğinde ileri eğitim için
ECO QUALIFY KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ
(KGS)

Avrupa’da organik ürün pazarı her yıl yaklaşık %10 – 15
oranında büyümektedir. Gelişmiş ulusal pazarlar olduğu gibi,
yeni gelişmeye başlayan pazarlar da mevcuttur.

Organik gıda üretimi Avrupa Birliğinde katı kurallara bağlanmıştır.
Alana özgü yetkinlik gereklilikleri kurallara uyarken sadece ekonomik
üretim değil aynı zamanda da organik gıda perakendeciliğinde
çalışanlar için yeni bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmasını
gerektirmektedir.

Yunanistan’da, organik tarımın temelleri 1980’lerin başında
başlayan ekolojik akıma dayanmaktadır. Günümüzde, ~
24.000 üretici, 1.600 işlemeci ve 12 civarında ithalatçı
vardır. Yaklaşık 3,5 milyon hektar arazi organik tarıma
ayrılmıştır. Yunan organik pazarı zeytinyağı, zeytin, şarap,
narenciye ve tahıla olduğu gibi hayvansal ürünlere (beyaz
peynir, koyun ve keçi eti, süt ürünleri, yumurta) de
odaklanmıştır. 2009 yılında, organik gıda pazarı % 6 artmış
olup, önceki yıllarda ise % 25-30 oranlarda artış
göstermiştir. Yunanistan, uygun iklim koşulları ve iyi
üretimiyle organik yetiştiriciliğinin ileri gelişimi için
mükemmel şartlar sunmaktadır.
Bulgaristan’da, ulusal organik ürün pazarı henüz gelişme
aşamasındadır. Sertifikalandırılmış organik ürünlerin %
90’ından fazlası AB’ye ihraç edilmektedir (esansiyel yağlar,
şifalı bitkiler, meyveler, bal). Perakendecilik, çoğunlukla
AB’den ithalat yapan toptancıların elindedir. Sofya’da
200’den fazla mağaza organik ürün sunmaktadır. Bulgar
organik üretimin artmasıyla, organik pazar daha hızlı
büyüyecektir. Süper ve hipermarketler artan taleple organik
ürün arayışındadır.
Romanya’da, Eco Qualify III projesinin sonuçları ulusal
organik
pazarın
gelişimini
önemli
ölçüde
etkileme
potansiyeline sahiptir. Bu projenin çıktıları tüm organik akımı
destekleyecek ve özellikle pazarı geliştirecektir. Şu ana
kadar organik ürün pazarlamasıyla ilgili aktörlerin eğitim ve
uzmanlaşmasıyla ilgili hiçbir yapı veya arz mevcut değildir.
Türkiye, tarım uygulamaları alanındaki devasa deneyimi,
farklı iklim koşulları ve zengin biyolojik çeşitliliğiyle, organik
tarımda yüksek potansiyeli olan bir ülkedir. Türkiye önemli
bir üretici ve ihracatçı ülkedir. 2006’da 10.553 çiftçi organik
ürün yetiştirirken, 5.723’ü de geçiş dönemindeydi. 2004 ile
2008 yılları arasında organik tarım yapan çiftçi sayısında
%25’lik bir artış meydana gelmiştir. Bunun ötesinde,
Türkiye’nin hedefi toplam tarım alanının %3’ünü 2013 yılına
kadar organik hale getirmektir.
Organik gıda pazarının sürekli gelişmesi için, organik
perakendecilikte
olan
yönetici
ve
çalışanların
nitelikleri giderek daha önemli olmaktadır. Bu 4
ülkede KGS EcoQualfy’ın kullanımı ve uygulanması,
organik ürün sektöründe eşsiz fırsat sunmaktadır.

Oldukça başarılı bir Leonardo da Vinci Projesi olan “EcoQualify II Avrupa organik ürün ticareti eğitiminde kalite güvence sisteminin
uygulanması ve yaygınlaştırılması” 2007’de bu türde bir gelişmeyi
başlatmış ve organik gıda ticareti yüksek öğreniminde kapsamlı bir
KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ (KGS) oluşturmasını sağlamıştır. Bu da
Avrupa Birliği’nin çeşitli üye ülkelerinde yüksek öğrenim ölçütlerinin
aynı yüksek seviyede olmasını garanti altına alınması için yapılmıştır.
Yeni EcoQualify III projesi, bu başarılı projeyi Bulgaristan,
Yunanistan, Romanya ve Türkiye’den oluşan 4 ortak ülkeye taşıyacak
ve birinci projenin ortakları (Equalita Enstitüsü, Almanya ve Organik
Perakendeciler Derneği, Avusturya) kendi deneyimlerini ve
görüşlerini sunacaktır.
Hedef gruplar ve kullanıcılar yetişkin belgelendirme ve eğitim
sağlayıcıları, meslek birlikleri, işyerleri, girişimciler ve çalışanlar
olduğpu gibi organik sektörün diğer paydaşlardan oluşacaktır.
Katılımcı ülkelerdeki eğitim kurumları ve mesleki eğitim paydaşları
kalite güvence sistemini öğrenecek ve kendi eğitim-öğrenim
faaliyetlerine KGS’yi uygulayacaktır.

ECO QUALIFY III’ün temel odak ve hedefleri:
Kalite Güvence Sitemini Bulgaristan, Yunanistan,
Romanya ve Türkiye’de ulusal düzeyde adaptasyonu ve
denenmesi.
KGS’nin ulusal ihtiyaçalr ve koşullara göre uyarlanması
ve adaptasyonu.
KGS’nin alıcı ülkelerde eğitim kurumları (üniversiteler,
yüksekokullar, mesleki eğitim merkezleri, vs.) ve
perakendecilere olduğu gibi çiftçilere de aktarılması ve
uygulanmasıdır.
Temel ürünler: Organik Gıda Ticareti Yüksek Öğreniminde
Kalite Güvence Sistemi; Belgelendirme Rehberi Kalite
Elkitabı, dört ortak ülkede (BULGARİSTAN, YUNANSİTAN,
ROMANYA ve TÜRKİYE) doğal gıda ticareti yüksek
öğreniminde ulusal kalite güvence sistemi olacaktır.
Bu projenin en temel etkisi, Bulgaristan, Yunanistan,
Romanya ve Türkiye için ECO QUALIFY Yeterlilik
Standartlarına bağlı olarak geliştirilen organik ürün
perakendeciliği yüksek öğrenimi için kapsamlı Avrupa
Kalite Güvence Sistemi’nin ulusallaştırılmış versiyonu
olacaktır. Bu KGS de mesleki eğitim sistemini, organik
yetiştiricilik ve gıda üretimini, perakendecilik ve işgücü piyasasını destekleyecektir.

Yenilik Transferi Projesi
EcoQualify III Yaşam Boyu Öğrenim Programı / Leonardo da
Vinci
çerçevesinde
yenilik
transferi
projesi
olarak
geliştirilmiştir. Oldukça kendine özgü bir sektör olan organik
gıda ticaretinde eğitim-öğretim alanında yeniliklerin transferi
yapılacaktır. Yenilik transferi aşağıdaki niteliklere sahip
EcoQuailify kavramı ile ilişkili kurumların bütünleşmesiyle
mümkün olacaktır:
- Gerekli yerel işbirliğiyle bir Avrupa tanınabilirliğinin
temellerini atmak için mesleki eğitimi temsil eden kurumlarla
KGS EcoQualify’ı yerel eğitim sistemine taşımak ve
uygulamak.
- KGS EcoQalify’ın deneysel uygulamasını yapabilecek
ortaklıklar geliştirmek ve sürekliliği ile genişlemesini
sağlamak için yetişkin eğitimi veren merkezler.
- Sektörün ihtiyaçlarını tespit etmek, yöneticilerin ve
çalışanların organik ürün ticaretinde bilgilerini, becerilerini ve
yetkinliklerini arttırıcı isteklerini yükseltmek için organik
üretim ve pazarlama alanındaki organizasyonlar.
- Transfer sürecini destekleyecek ve mevcut gelişim
çalışmalarından kazandıkları deneyimle projeye katkıda
bulunacak, transfer, deneme/izleme ve dönüt süreçlerine
katılacak tekink bilgiye sahip katılımcılar.
- Ortaklığın dışındaki medya ve diğer kuruluşlar ayrıca
projenin tanıtımı ve transferin kolaylaştırılması için yardımcı
olacaktır.
Coğrafik açıdan, yenilik transferi projesinin yapısı katılımcı
olan dört ülkeye (Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve
Türkiye) göre düzenlenecektir.

Proje Koordinatörü
Proje
koordinatörü
ve
yüklenicisi
Yunanistan’da
bulunan
Thessaly
Üniversitesi’dir. Üniversite, 1984 yılında
alınan 83/1984 sayılı başkanlık kararıyla
ve 1985 yılında yeniden düzenlenen
302/1985
sayılı
başkanlık
kararıyla
kurulmuştur. Thessaly Üniversitesi Volos
(Magnesia) kentinde bulunmakta ve Tarım Bilimleri,
Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Beşeri Bilimler ve Beden
Eğitimi ve Ekonomi Bağımsız Bölümlerinden oluşmaktadır.
Çeşitli Avrupa Birliği Programlarında ve bazı diğer dünya
çapında işbirlikleriyle dikkate değer sayıda (500’den fazla)
projeye imza atmıştır.
http://www.uth.gr

