
 

6. ORGANİK TARIM SEMPOZYUMU 

15-17 Mayıs 2019, Fuar İzmir (Gaziemir) 

1. DUYURU 
 

Ülkemizde 1999 yılından beri Ekolojik Tarım Organizasyonu (ETO) öncülüğünde aralıklarla 
düzenlenmiş olan 6. Organik Tarım Sempozyumu 15-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında 
İzmir’de uluslararası katılımlı olarak düzenlenecektir. 

Sempozyumun amacı, organik tarım konusundaki bilimsel ve yenilikçi araştırmaları, girişimleri 
ve işbirliklerini teşvik etmek, elde edilen sonuçları paydaşlarla tartışmak, iyi uygulamaları 
yaygınlaştırmak ve çözüm gerektiren konuları karar vericiler ve araştırıcılarla paylaşmaktır.  

ETO tarafından ilki 1999 yılında İzmir’de düzenlenen Organik Tarım Ulusal Sempozyumu, 
daha sonrasında farklı illerde yerel paydaşlarla birlikte yürütülmüş ancak 2013 yılından sonra 
uzun ara verilmiştir. Organik hayvancılık alanında ise ayrı bir Organik Hayvancılık Kongresi 
düzenlenmiş olmakla birlikte bir süredir ara verilmiştir. ETO, ülkemizde organik tarımı daha 
sağlıklı geliştirecek ve daha ileri taşıyacak olan 6. Sempozyum’un, 10. Ekoloji Fuarı sırasında 
düzenlenmesi ile sektörde sinerji yaratılacağı düşüncesindedir.   

Organik Tarım Sempozyumu’nda önerilen oturum başlıkları kapsamına giren ve/veya organik 
tarımla ilgili konularda çağrılı bildiriler, sözlü ve poster sunumları ile katılımcıların tartışma 
olanağı bulacağı paneller yer alacaktır. Başvurular ilgili tüm kişi ve kuruluşlara açıktır. 
Sempozyum’da sunulan ve koşulları karşılayan sözlü ve poster olarak sunulan bildiriler, Bildiri 
Kitabı’nda bir araya getirilecektir. Bildiri hazırlama kılavuzu kabul yazısı ile birlikte katılımcılara 
gönderilecektir.        

15-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan Organik Tarım Sempozyumu’nun 
Türkiye’nin bölge ülkeleri arasındaki konumu, gelen talepler ve bölgesel işbirliklerinin 
geliştirilme ihtiyacı göz önüne alınarak uluslararası katılımlı olarak düzenlenmesi 
kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede başvurular başlamış olup taslak program aşağıda yer 
almaktadır.  

Sempozyum takvimi 
Özetlerin gönderilmesi: 24 Mart 2019 

Hakem değerlendirilmesi: 31 Mart 2019  
Sözlü veya poster kabul yazılarının gönderilmesi: 7 Nisan 2019 

Tam metin teslimi: 15 Mayıs 2019  
Sempozyum: 15-17 Mayıs 2019 

Bildirili başvuru için 

Bildirili başvurularınızı sempozyum web adresimizdeki kayıt sayfamızda ilgili bölümleri 
doldurarak yapabilirsiniz. 

 



Sempozyuma bildirili katılım ücreti 
Öğrenciler (lisans veya lisansüstü) için: 50 TL 

Diğer katılımcılar için: 150 TL 

Dinleyiciler: Fuar katılımcı ve ziyaretçileri için ücretsizdir  

Sempozyum banka hesap bilgileri 
Hesap adı: Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği 
İş Bankası İzmir Manavkuyu Şb. (Şube Kodu: 3870) 
Hesap no: 138790 

IBAN: TR61 0006 4000 0013 3870 1378 90 

Başvuru ve iletişim 

Özge Çiçekli 
Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği 
E-mail: info@eto.org.tr  
Tel: 232 464 89 74 

WEB adresi: https://goo.gl/4nYZne 

Kayıt formu: https://goo.gl/forms/WSwXjYMgPrvBhyT72 


