
 
29–30 EYLÜL 2005 TARİHLİ EUREPGAP EĞİTİM SONUÇLARI 

 
 
Eğitime katılanlardan gelen dilek ve temenniler: 
 
1. Bu anlamda yapılacak her türlü eğitim hakkında haberdar edilmek istiyorum. Bence bu tür eğitimler 

faydalı oluyor. İlerde daha da faydalı olacağı kanısındayım teşekkürler.(Bahadır AÇIKGÖZ) 
2. Burada verilen bilgilerin ekonomik büyüklükteki çiftçi gruplarına ulaştırılması, çiftçilerin gurup çalışmasına 

özendirilmesi, üretici ile tüketiciyi oluşturacak pazarlama danışmanlık sisteminin kurulması.(Burhanettin 
KORU) 

3. Bu eğitimi düzenlediği için teşekkür ederim. Biz ziraat Mühendisleri görevlerinin ne olduğu konusunda 
bilmediğimiz şeyleri öğrendik. Bu eğitim bizim için iyi oldu. Eğitim biraz daha uzun sürebilirdi.(Baykal 
GÜMRÜKÇÜ) 

4. Bu toplantıların daha fazla yapılması gerekir. Toplantıları duyurulması daha iyi yapılmalıdır. Ayrıca Bu tür 
eğitimler daha ayrıntılı olabilir. Teşekkür ederiz.(Aylin GÜL) 

5. Bizler belli düzeyde bilgilendirildik, bunu için memnunum ama bu bilgilerimizi çiftçilere aktarma eğitim 
konusunda yeteri kadar başarıya ulaşmak için çiftçilerin kahve toplantıları aracılığı ile bilinçlendirilirse 
üretici- bayi ilişkisi daha olumlu olacağını düşünüyorum. Aslında üretici ve çiftçiyi ayırmak zorundayız. 
Çiftçilerin ne zaman üretici olursa gerek bayi gerek danışmanların gerekse ANSİAD faaliyetleri, diyalogları 
daha sağlam olur.(Esat ÇELEN) 

6. Süre kısa olduğu için sıkıştırılmış bir program oldu. Tarım sektörüne vermiş olduğunuz destekten dolayı 
teşekkür eder. Desteklerinizin devamını temenni ederiz. İyi çalışmalar dilerim.(Mustafa ŞAHİN) 

7. Son derece faydalı bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Ancak kursiyerlere Eurepgap çalışmalarının 
yapıldığı ya da yapılacağı bir tesis örnek olarak tanıtılsa daha faydalı olurdu. Diye düşünüyorum.(Mesut 
NAR) 

8. Daha sonraki toplantılarda Eurepgap sertifikasyonu almış çiftçi veya çiftçi guruplarından da gelip 
toplantıda görüş ve düşüncelerinin alınması Eurepgap sertifikası veren kurum veya kuruluşlarından 
temsilcilerle tanışma. (Volkan ÇAKAROĞLU) 

9. Bu tür toplantıların mesai saatleri dışında yapılması bizleri daha memnun edecektir.(Ramazan 
DURANAL) 

10. Genel olarak benimsemek gerekirse; Bu tarz oluşumların Ansiad ve diğer Antalya yöresindeki tüm tarım 
kuruluşlarının entegre çalışmaları ile ve biz katılımcılar ile sık sık bir araya gelip tarım hakkında fikir 
alışverişi içinde bulunmak isterim.(Adem Türker BÜYÜKUYSAL) 

11. Bu tip eğitim ve bilgilendirme toplantılarının devamını bekliyorum.(Ahmet MADEN) 
12. Bu çalışmaların daha da artması gerekiyor. Yeni bir sistemin altyapısı sağlam olmalı bu da verilecek 

eğitimlerle başarılacaktır.(Murat ERDOĞAN) 
13. Toplantı süresi kısa daha fazla eğitim gerekli şube müdürümüz sunuş ve aktarması daha iyi olabilir ve 

şube müdürümüze daha bol zaman verilebilir.(Zafer YILDIRIM) 
14. Bu gibi toplantıların devamının yapılması, Toplantıya (iş sahibi, Ziraat Mühendisi ve üretici ve çiftçi 

örneklerinin de) katılımıyla genişletilmesi.(Ali ER) 
15. Eurepgap için ayrılan süre biraz kısa idi. Ve elimizde bulunan notların bize kayıt esnasında verilmesi 

bizim açımızdan daha yararlı olurdu. Bu şekilde biraz daha bilgili ya da en azından ön bilgi ile katılmış 
olurduk.(Yaşar SARGIN) 

16. Bilimsel seminerlerin daha fazla yapılması ve desteklenmesi taraftarıyım. İlk planda kişisel gelişimini 
tamamlamış insanlar topluma faydalı olabilir. Sakıp Bey’in Eurepgap HACCP seminerine de katılmak 
isterim.(Gül Gülsüm METİN) 

17. Bu tür bilgilendirme ve mevcut bilgilerimizi pekiştirmeye yönelik toplantıların sık sık düzenlenmesini 
diliyor. Saygılarımı sunuyorum.(Hayriye ŞİMŞİR) 

18. Toplantının içeriği çok iyi fakat toplantı süre işlenen konuyu yeterli değil. Bu tür çalışmaların ve 
toplantıların devamını bekliyorum. Başarılar.(Hilmi GENÇ) 

19. Ansiad Gurubunu kutluyorum. Bu tür etkinliklerin devamlılığını diliyorum.(Yaşar SÜZEN) 
20. Süre az, yoğun bir anlatım konsantrasyon kaybı olduğundan süre uzatılmalı. Eğitim içerisine motivasyon 

sağlaması için sosyal aktivite  ( Deniz turu, Müzik dinletmek) eklenmelidir.(Ökkeş DUYMAZ) 
21. Bu toplantıya katıldığım için büyük mutluluk duymaktayım. Verilecek sertifikanın çalışma hayatımda bana 

büyük bir desteği olacağını ümit etmekteyim. Bu iki gün içerisinde bizlere bilgi veren Sayın Sakıp 
ALTUNLU ve Mehmet ŞEN’e teşekkürler ediyorum ve bu toplantıyı gerçekleştiren ANSİAD ve ATSO’ya 
da teşekkürler.(Mehmet KİLİT) 
 
 
 
 
 
 
 

 



11–12 KASIM 2005 TARİHLİ EUREPGAP EĞİTİM SONUÇLARI 
 
 
Eğitime katılanlardan gelen dilek ve temenniler: 
 
1. Bu toplantı süresinin daha uzun olmasının daha faydalı olabileceğini düşünüyorum.(Damla ERDOĞAN) 
2. Tarımın geliştirilmesi için, Türk çiftçisinin biraz daha bilinçlendirilmesinde, bizler için çok faydalı olmuştur. 

(Şenol UYAR) 
3. Toplantılar her üç ayda bir tekrarlanmalı ve 3 aylık toplantılarda neler yapılmış, neler yapılabilir % 1’i nasıl 

% 10-20’ye çıkarabiliriz bu konuları sık tartışmalıyız.(Latif ÖZEN) 
4. İyi Tarım Uygulamaları’nın gelişimi açısından eğitimlerin periyodik olarak devam etmesi, Uygulamaların 

yapıldığı alanların ziyaret edilmesi. (Taylan ÇELİKER) 
5. Tarım Sektörünü iyileştirecek konulara yer veren eğitim, seminer ve toplantıların kısa aralıklarla 

tekrarlanması, Ziraat Mühendisi olarak kendimin daha iyi gelişmesini ve bilgilendirilmemi sağlayacağı 
kanısındayım.(Ayşe KÖLEOĞLU) 

6. Bu tip çalışma ve toplantıların tarıma yön vereceğini düşünüyorum. Buradaki tartışmalarda bilgi verici 
daha başka konularda da toplantılar olursa katılmayı düşünüyorum. Tarım ancak bu şekilde iyiye gidebilir. 
Bu konuda bize bizden başkası yardım edemez.(Tolga ARICI) 

7. Bu tür toplantıların devamlılığı olması gerektiğine inanıyorum. Sunumu bir değil birkaç kişinin yapması 
konsantrasyon açısından daha iyi olacağına inanıyorum. Teşekkür ederim.(Efnan ÇOLPAN) 

8. Toplantı süresinin uzatılıp, biraz daha fazla örnekli ve tartışma ortamı sağlanarak yapılması iyi olur diye 
düşünüyorum.(Abdurrahman CANSIZER) 

9. Eurepgap ile ilgili bilgilerdeki değişikliklerin bilgisayar ortamından yayınlandığı gibi katılımcılara da 
bunların yazılı nüshalar halinde gönderilmesi de gerektiğine inanıyorum. Ayrıca uygulanmış bir sistemin 
de kopyalanıp bize gönderilmesi ufkumuzun daha iyi genişlemesi için iyi olacağını düşünüyorum. (Hakan 
UÇAK) 

10. Aslıda konulara yönelik toplantılar biraz daha bu konuyu daha iyi yapan tesislerde gezerek görerek daha 
iyi olacağı kanaatindeyim. (Altan GÜNGÖR) 

11. Eğitimin daha uzun yavaş yavaş yapılması mesela 1 hafta yarım gün gibi.(Kadir ÜLEN) 
12. Tarımla ilgili yenilik ve teknolojilerin işleneceği toplantı ve seminerler düzenlenmesi, bu konularda ziraat 

mühendisi arkadaşların bilgilendirilmesi…(Murat ORDU) 
13. Bu tip yabancı olduğumuz eğitimlerin bir kurs havasında, uzun zamana yayılması; konuların 

hazmedilmesi ve katılanların anlama ve soru sorma, eksiklerini tamamlanması için iyi olacağı 
kanaatindeyim. (Mehmet DİNÇ) 

14. Toplantı süresi bir veya 2 gün daha uzatılırsa daha başarılı olacağını düşünüyorum. Ayrıca Eurepgap 
almış bir firma gidilip yerinde görülebilir.(Güzin ZORLU) 

15. 3.Gün arazi gezisi olsa iyi olur. Örneğin: Eurepgap Sertifikası almış bir firma gezilebilir.(Mahyeddin 
DANIŞMAN) 

16. Çalışanlarla çok fazla muhataplığımız olmadığından dolayı fikir bildiremiyoruz. Teşekkürler.(Kamil 
KILINÇ) 

17. Bu tür toplantı ve bilgilendirme çalışmalarının devamını diliyorum. Zira özellikle bu seminerle bunun 
eksikliğini hissettik. Tarımsal gelişmelerin çiftçiye aktarılmasında lokomotif olacağımıza göre 
eksiklerimizin giderilmesi gerekir.(Hüseyin KUTLU) 

18. Bu tip toplantıların 2 gün gibi kısa bir sürede değil daha uzun sürede yapılması daha iyi olur.(Aziz 
ÖZTÜRK) 

19. Toplantı karşılıklı bilgi alış-verişi açısından iyi oldu. Ama ben hala meyvecilik konusunda kafamdaki soru 
işaretlerini tam gideremedim. Serayla meyvecilik farklı olduğu için uygulamada bir takım eksiklikler 
olacak.(Hasan KAYRAK) 

20. Kısa sürelide olsa eğitimin uygulamalı olarak görebileceğimiz bir tesis (sera; Eurepgap kriterlerine uygun 
olabilecek) gezisi eklenebilir.(Mehmet AVCI) 

21. Ansiad olarak Eurepgap konusunun temelini oluşturan bu eğitim çalışmasına ileride de devam edilmesini 
ancak ileriki aşama eğitimlerin daha derin, genelden çok özel bilgiler içermesini ister ve dilerim. Ansiad 
olarak tarım konusunda eğitim eksikliği olan ülkemizin ve bölgemizin sorunlara özel eğitim çalışmalar 
ve/veya sertifika programları düzenlenmesini dilerim.(Serdar AKÇER) 

22. Toplantının öğleden sonraki kısımları iptal edilerek süresi uzatılırsa daha verimli olacağı kanısındayım. 
Saygılarımla.(Harun ÖZTÜRK) 

23. Toplantı hoş bir hava içinde geçti. Bu konular biraz daha uygulamalı olarakta işlenebilirdi. Zaman 
açısından semineri çok fazla yeterli bulmadım. Bir iki gün daha devam edebilirdi. (Abdurrahman 
YAVUKLU) 

24. Yapılan tarımsal seminerler ZZMO Antalya tarafından üyelere daha etkin bildirilmeli, Konuşmacı sayısı 
artırılmalı, Seminerle ilgili örnek gösterilmeli.(Örnek: Eurepgap belgesi almış bir kuruluş gezilmeli). 
(Hüseyin ATÇI) 

25. Eğitime biraz daha zaman ayırıp Eurepgap sertifikası almış bir işletmede uygulamalı anlatım 
olabilirdi.(Mustafa ÖZTÜRK) 

26. Toplantı önce anlatım sonra arazide uygulamalı görecek biçimde olabilirdi. Zaman biraz daha uzun 
olabilirdi.(Musa DURSUN) 



27. Bu toplantının ayda 1 kez sürekli devam etmesini ve bu seminerden sonra ne gibi değişiklik yaptıklarını 
öğrencilerin anlatması, ne gibi zorluklar veya kolaylıklarla karşılaştıklarını birbirleri ile paylaşmasını 
istiyorum.(Figen COŞKUN) 

28. Toplantı konusunun uygulanabilirliği açısından bazı sıkıntılar olabileceğini düşünüyorum. Toplantı 
süresinin yetersiz olduğunu düşünüyorum.(Tayfun KILDIRAN) 

29. Bu toplantıları başka ortamlarda örneğin sertifika almış şirketlerin bazılarında hem uygulama hem de 
anlatılan sistemlerin yerinde incelenip görülmesi bizler ve ülkenin geleceği açısından zaman 
kazanılmasında önemli bir yer teşkil edeceği kanısındayım.(Arif Hikmet DÜNDAR) 

  
 

15–16 ARALIK 2005 TARİHLİ EUREPGAP EĞİTİM SONUÇLARI 
 

 
Eğitime katılanlardan gelen dilek ve temenniler: 
 
1. Organizasyon yapılmadan önce üye kuruluşlardan görüş ve taleplerin alınması.(Cahit YEŞİLOĞLU) 
2. Bu program bence hiç yoktan iyidir. Kendi adıma teşekkür ederim.(Zülfikar KURT) 
3. Toplantı süresinin arttırılmasını istiyorum.(Mehmet YAKIN) 
4. En önemli eksiklik çok kısa sürede bitirmek zorunluluğu, bence biraz daha uzun olması gerekiyor.(Hakan 

ÖZTÜRK) 
5. Toplantı süresi kısa. Toplantı içerisindeki tartışmalar eğitim konularıyla sınırlanmalı zaman kaybı en aza 

indirgenmeli.(Namık ODABAŞOĞLU) 
6. Böyle çalışmaların devamını diliyoruz. (Zeliha SOYDAL) 
7. Kahve servisi olmalıydı. Yemekler alternatifli olursa yiyemeyenler için iyi olur. Geliş gidişler için bir servis 

ya da kalacak yerin sizler tarafından ayarlanması iyi olur.(Mehmet EFE) 
8. Okuma şeklinin gözden geçirilmesi,(Mehmet YURTTAŞ) 
9. Daha geliştirilmiş ve aydınlatıcı eğitimlerin devamlılığını bekliyoruz.(Fevzi SALMAN) 
10. Verilen bu kadar emeğin arkasında durmasını bilmeliyiz. Daha kolay ve pratik çalışmalar yapmalıyız veya 

yaptırmalıyız.(Şafak KAYRAK) 
11. Bu seminerin uygulamalı ortamda da birlikte yürütülmesi daha da iyi olur. Eurep-Gap uygulanmış bir 

işletme değilse bir danışmanın uyguladığı sistem açıklansa daha da iyi olacağı kanaatindeyim. (Murat 
DALTABAN) 

12. Daha çok insana (Ziraat Müh.) ulaşma imkânı olması gerekli, bunun için büyük gruplar kurulması faydalı 
olur diye düşünüyorum. (Hanife ALTUN) 

 
 
 

16–17 ŞUBAT 2006 TARİHLİ EUREPGAP EĞİTİM SONUÇLARI 
 
 
Eğitime katılanlardan gelen dilek ve temenniler: 
 

1. Bilgilendirmelerin ve eğitimin devamlılığının yadsınamayacağı günümüzde bu tür toplantılara her 
zaman katılmaktan ve çevremdeki insanları da bu eğitimlere yönlendirmekten yanayım. Her eğitimle 
ilgili tarafıma bilgi verilmesini isterim.(Özgür DEĞİRMENCİ) 

2. Toplantıların devamını diler teşekkür ederim.(İlker AKÇA) 
3. Katılımcı personele elektronik posta yolu ile gelişmeler hakkında bilgi verilirse iyi olur. Saygılar 

(Kubilay EĞİLMEZ) 
4. Eurepgap’le ilgili her türlü gelişme ve etkinliklerden programa katılan olarak bilgilendirilmek 

isterim.(Hülya Şadiye KİLECİLER) 
5. Eğitim çalışması 3–4 güne çıkarılabilir. Pratik çalışmalarla ilgili olarak meslektaşlarımızdan ve 

odalarımızda ayrıntılı bilgi aktarımı sağlanabilir. ANSİAD’ın tarımsal web sitesi kurması çok faydalı, 
teşekkür ederiz.(Atilla SEÇKİN) 

6. Kitaplar 1 hafta önceden elimize ulaşırsa daha önceden göz atma imkânımız olacağından, konuya 
yaklaşımımız daha iyi olacağı kanaatindeyim.(M.Kemal ŞAHAN) 

7. Daha açıklayıcı ve anlaşılır daha çok örnekli, uygulamalı ve de bir gün içinde 2–3 saat eğitim verilip, 
gün sayısı daha fazlalaştırılabilir ve geniş bir zaman dilimi içinde bu toplantılar yapılırsa daha yararlı 
olur.(Hasan Hüseyin KORKMAZ) 

8. Genel anlamda iyi. Devamının olmasını isterim. Kitaptan okumaktan ziyade biraz daha karşılıklı 
tartışma ortamı içinde geçerse daha iyi olacağına inanıyorum.(Ayhan AYDIN) 

9. Uygulama ayağının daha aktif olmasını isteriz.(Mehmet T.OKUDAN) 
10. Oturma düzeni ve şeklinin daha rahat olması ve direk sunucuya yönelik olması gereken ilgiyi ve 

odaklanmayı arttıracağı kanısındayım. Belirli aralıklarla verilmesi gereken aralara uyulması da ilgi ve 
dikkati dağıtmamak hususunda iyi olacaktır.(Ahmet Serkan ÖZGÜR) 

11. Anlatılan konuların yapılan çalışmalarla desteklendiğinin görsel olarak anlatılması daha iyi 
olur.(Çiğdem EKİMLER) 


