
  

 

*Biyodinamik Tarım Eğitimi Kursu * 

 

Biyodinamik tarımla yaptığımız herşey doğayı geri getirmek 
için…., 

 

Türkiye'de ilk kez 'INTERNATIONAL WANDERING SCHOOL FOR BIODYNAMIC 

AGRICULTURE 'tarafından hazırlanmış, aşamalı ‘Biyodinamik Tarım Eğitim’ 

programı 5.04.2019 ve   6.04.2019 tarihlerinde düzenlenecek olan 'giriş'  kursuyla 

başlayacak ve ileri tarihlerde derinleşme kurslarıyla devam edecektir. Bu aşamalı 

süreci tamamlayan  kursiyerlere sertifika verilecektir. 

 

Biyodinamik Tarım yapmakta olduğumuz ve  Demeter partneri olarak çalıştığımız 

çiftliğimizin  kapılarını ‘Geleceğin Tarımı’ olarak  nitelendirilen  bu çok özel tarım 

yöntemini tanıtmak ve  öğretmek amacıyla ilk kez ‘Biyodinamik Tarım Eğitimi 

Merkezi’ olarak açmış bulunmaktayız. Tüm ziraatçileri,çiftçileri,üniversiteleri, 

öğrencileri ve doğaya kendini yakın hisseden herkesi bu yepyeni harekete bekliyoruz. 

 

Eğitim programının ilk aşamasını ‘FIWS’  kurucularından, partnerimiz ve 40 yılı aşkın 

süredir biyodinamik tarım alanındaki tecrübesi ile  çeşitli ülkelerde Demeter için 

üretimi yapan  kuruluşlar ve çiftçilere danışmanlık yapan  Sn.Hans Supenkamper ‘in 

rehberliğinde bereaberce gerçekleştireceğiz. Bu ilk kursumuza ; 1924 yılında Rudolf 

Steiner’in Biyodinamik Tarımı ana hatlarıyla tanıttığı ve bir harekete dönüşümesine 

mihmandarlık ettiği  AGRICULTURAL COURSE kitabını inceleyerek başlayacağız. 

Bununla birlikte iki Biyodinamik preparat; BD501 Silika ve BD502 Civanperçemi 

preparatları üzerinde çalışacağız. 

 

Amacımız;  

 

Devam eden kursiyerlere ilgili konuda gerek özgün çalışma alanlarında ilerlemeleri 

gerekse kendi kendilerine yeterli hale gelmeleri için temel bilgileri vererek  donanımlı 

olarak farklı şekillerde yollarına ilerleyebilmelerine yardımcı olmaktır. 

 

Aşamalı kurslar süresince  Biyodinamik Tarım Yöntemini tanıtmak ve anlatmanın 

yanısıra   Biyodinamik ürünlerin en iyi şekilde yetiştirilmesi, hayvancılık, bağcılık, 

bahçecilik, meyve yetiştiriciliği konusunda rehber olacak bilgiler, çiftlik yönetimi ve 

ekonomisi, ürünlerin pazarlanması konusunda destek sağlanması hedeflenmektedir. 

  



  

 

İkinci Ders  

(Koberwitz Salı, Haziran 10, 1924) 

İdeal bir çiftlikte,  dışarıdan getirilen  gübre ve bu tar şeylerden çiftlikte oluşan 

sorunlara sorununa çözüm getirmesi beklenir. Sağlıklı bir çiftlik kendisi için 

gereken her şeyi kendisi üretebilen çiftliktir. 

                                                                                               Rudolf Steiner 

 

 

 

 

Kursun Yapısı ve program: 

 

Seviye:       Baslangıç Kursu. 

Tarihler:      5.04.2019-6.04.2019(2 gün) 

Konular: 

                   Biyodinamik Tarım nedir? 

                   Rudolf Steiner’in AGRICULTURAL COURSE (Tarım Dersi kitabı)                       

                   incelenmesi 

                   İki Biyodinamik preparat BD501 (Silika) ve BD502 (Civanperçemi) nedir                          

                   ve ne amaçla kullanılır?                    

        

Saatler:        9.30 - 17.00 

Yer:              Istafil Bio-dinamik Organik Tarım Çiftliği Catalca-İhsaniye Köyu/Istanbul. 

 

Konaklama: Çiftligimizde kalmanız mümkün.Ancak yerimiz sınırlıdır.Ayrıntılar için 

arayabilirsiniz. 

 

Eğitim dili   : Türkçe-İngilizce-Almanca-Rusça 

 

Yeme-İçme: Çiftligimizde. 

1.gün          : Öğle yemeği - Çay saati- akşam yemeği. 

2.gün          : Sabah kahvaltısı-Çay saati-öğle yemeği 



  

 

 

Ulaşim        : Çatalca merkezden İhsaniye köyüne minibüs veya otobüsle ulaşım 

sağlanmaktadır.Köy merkezinde sizi karşılayacağız. Arabası ile gelmek isteyenlere 

konum gönderilecektir. 

 

İlgili kisi: Ziraat Müh.Merve Gülistan Aydın 

Tel no.0534 344 86 86 

 

Katılım ücreti: Egitim ücreti+kullanılacak  eğitim malzemesi+ yemek 140 Euro. 

 

Not: Tarım ve Hayvancılıkla ilgili üniversitelerden gelen öğrencilerimiz için eğitim 

hizmeti dışında ücreti alınmayacaktır.Ayrıca bu öğrencilerimize sponsor olmak 

isteyen firmalar ya da kişiler olursa memnuniyetle bizi arayabilirler. 

 

 

Saygılarımla, 

Arzu Duran 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

* Biodynamic Agriculture Training Course * 

 

All we do with Biodynamic Agriculture is to regain what we 
lost… 

 

The program "Bio-dynamic Agriculture Course" prepared by 'INTERNATIONAL 

WANDERING SCHOOL FOR BIODYNAMIC AGRICULTURE’ for the first time in 

Turkey will start with the "introduction" course which will be held on April 5, 2019 and 

April 6, 2019 and will continue with the deepening courses in the future. Participants 

who complete this stage process will be given a certificate. 

 

We have presented the gates of our Demeter partner farm as the first ‘‘CENTER 

FOR BIODYNAMIC AGRICULTURE TRAINING’’  for "Bio-dynamic Agriculture 

Training", which is described as "THE AGRICULTURE OF FUTURE ". 

Agronomists,farmers,universities,students and anyone who feels close to nature are 

welcome to this brand new movement. 

 

The first phase of the training program will be guided by Hans Suprenkamper, one of 

the founders of the FIWS, our partner and the advisor of many organisations and 

farmers for Demeter production in various countries more than 40 years. This first 

course will work on the AGRICULTURAL COURSE of Rudolf Steiner,held in 

1924,which is the begining of all biodynamic movement. Beside that we will work on 

two BD preparations, BD501 and BD502, Silica and Yerrow Preparation. 

 

Our goal;  

 

To help trainees to progress in different ways by providing basic information on the 

subject, both in their original work areas and in their self-sufficiency. 

 

During the phase courses, it is aimed to introduce and explain biodynamic farming 

method as well as to provide support for the best growth of biodynamic products, 

livestock husbandry, viticulture, horticultural, fruit growing, farm management and 

economy, marketing of products. 

  

 

Lecture Two  



  

 

(Koberwitz Tuesday, June 10, 1924) 

From the perspective of an ideal farm, any fertilizers and so forth that are brought in 

from outside would indeed have to be regarded as remedies for a sickened farm.A 

healthy farm would be one that could produce everything it needs from within itself. 

                                                                                                    Rudolf Steiner 

 

 

 

 

 

Course Structure and Programme: 

 

Level:                 Beginner Course. 

Dates:                5.04.2019-6.04.2019(2 days)) 

Topics: 

                           What is biodynamic farming?                                                        

                           Working on the AGICULTURAL COURSE of Rudolf Steiner 

                           What are the preparations BD501 AND BD502 and what are they             

                           used for? 

Hours:                 9.30-17.00 

Place:                  Istafil  Bio-dynamic Farm Çatalca-Ihsaniye Köyü/Istanbul. 

 

Accommodation: You can stay at our farm.Pls.ask for details. 

 

Eating :                On Our Farm. 

1.Day :                 Lunch - tea time - dinner. 

2.day :                  Breakfast-tea time-lunch 

 

Training Language: English,German,Turkish,Russian. 

 



  

 

Transportation :   Minibuses or buses are available from Çatalca to Ihsaniye 

village.We'il meet you at the village centre. Those who want to come by car will be 

sent location. 

 

Contact person: Agr. Merve Gülistan 

Phn no.0534 344 86 86 

For the foreign participants pls.contact through email: aisguden@gmail.com 

 

 

Participation fee: Training fee+ training material +accommodation and meals 140 

Euro. 

 

Kindest regards, 

Arzu Duran 

 

Not: The students are most welcome from all the univercities relating to Agriculture 

and Animals.  No fee will be charged from them apart form Training fee . And if there 

are companies and individuals who would like to support the training and transport 

fees of the students are most welcome.Please get in touch with us directly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


