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BEFARMEX projesinin ikinci toplantısı
Yunanistan’ın Atina şehrinin yaklaşık olarak
250 km güney batısında bulunan Kalamata
şehrinde yapılmıştır. Toplantı 8-10 Şubat 2011
tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

için maksimum kaliteyi arayan çıktılar ve
ürünleri amaçlayan önlemledir.

2. Hareketlilikte toplamda 23 katılımın ülkelere
gore detayı aşağıda görülmektedir:
TÜRKİYE:6, ROMANYA:8, İTALYA:4,
İSPANYA:2, YUNANİSTAN:3

Bu ziyaret katılımcıların koyun üretimi ile
birçok üretim dalının nasıl birleştirilebildiğini
görme şansı vermiştir. Aslında Yunanistan’da
birçok çiftçinin çiftlik gelirine küçük bir katkıda
bulunan koyunları vardır. Azımsanmayacak
derecede Yunan marketlerinde koyunun sütü
ve bu sütten elde edilen yoğurtun eşit derecede bulunduğu göz önünde bulundurlmalıdır.

Geliş tarihi olan 1. gün 8 Şubat’ta Atina şehrinde kısa bir şehir turu yapıldı.
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İkinci günde ,9 Şubat, bütün katılımcılar Kalamata şehir merkezine 5 km uzaklıktaki KEK AIAS köyündeki toplantı salonunda
buluştular.
Sabah 9 ile akşam 5 saatleri arasında
yapılan toplantıda projenin çiftçiler ve diğer
ilgili grupları için anket formu, çalışma sayfaları
gibi
yönetimsel
ve
teknik
yönleri
görüşüldü.Ayrıca
ilk gün katılımcılar enginar
çiftliği ve bunların işlendiği fabrikada çalışma
ziyareti şansı buldular. Ziyaret esnasında enginar tarımının bütün derin yönlerini açıklayan
bir uzman eşliğinde yapılan gezide ayrıca
toprak işleme, paketleme, gübre kullanımı
ekonomik ve maliyet işleri ile bir çok konuda
bilgi edinildi.
3. gün ,10 Şubat’ta, 3 adet çalışma
gezisi yapıldı. Bunlar:

b) Kalamata şehrinin dışında bulunan
bir koyun işletmesi ziyaret edildi.

c) Kalamata şehrinin dışında bulunan
biolojik zeytin ağaçları işletmesi gezildi.
Bu ziyaret görsel yada somut bir etki göstermemesine rağmen katılımcılara düşük maliyet
ile herhangi bir gübre kullanılmadan üretilen
zeytin ve zeytin yağı üreitm işletmesini görme
şansı vermiştir.
Ayrılış günü olan 4. gün, 11 Şubat’ta,
bazı katılımcıların ayrılış saatlerinin geç olması
nedeniyle (Türk ve İspanyol katılımcılar) Atina
yolu üzerindeki Nafplion şehri gezildi. Naflion
halkı hayatlarını hem çiftçi olarak hemde yerel
küçük-orta turizm işletmelerinde çalışarak kazanmaktadırlar.

a) Kalamata şehrinin dışında bulunan
zeytin/zeytinyağı ve sirke üretimi yapılan
işletmeye çalışma ziyareti.
Messinia bölgesi olan Kalamata bölgesi etrafındaki tüm alanlar zeytin ve özellikle
zeytinyağı üreticileridir. Katılımcılar üretim
alanın da bir uzman yardımıyla bilgilenme
şansı edindiler. Yapılan bu çalışma ziyaretinde
zeytin, zeytinyağı ve sirke üretimi paketleme
ve dağıtım konularında detaylı bilgiler verildi.
Bu çalışma ziyaretinin eğitici noktası yararlanıcıların kendi ülkelerindeki fabrikalardan diğer
ülkelere yapılan paketleme ve ihracatları görmeleri olmuştur. Ziyaretin ilk ilgi çekici yanı
üretim ve paketlemenin bütün adımlarında
makina kullanımı, ikinci olarakta çalışanlar,
işçiler ve ziyaretçiler için sağlanan
hijyen
koşullarıydı. Bu tür güvenlik önlemleri üreticiler
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