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Bu proje Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle finanse edilmiştir. Bu yayın, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon 

buradaki bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu değildir. 

HOŞ GELDİNİZ PROJE HAKKINDA 

''Gıda Sanayii Sektöründe 

Çalışanların İş Sağlığı, Güvenliği 

ve Gıda Güvenliği Alanlarında 

Niteliklerinin Artırılması Projesi'' 

(SAFE2FOOD)'nin ilk e-bültenine 

hoşgeldiniz. 

Bu e-bültende sizlere proje 

uygulamalarını aktarırken proje 

kapsamı, ana faaliyetler ve proje 

ortakları hakkında bilgiler 

vereceğiz. 

SAFE2FOOD Projesi Avrupa 

Komisyonu tarafından 

desteklenmekte ve Erasmus+ 

programı, Temel Eylem 202: 

Yüksek Öğretim Alanında Yenilik 

için Stratejik Ortaklık tarafından 

da finanse edilmektedir. Çağrı: 

2019 

Gıda ve iş güvenliği alanlarında 

çalışan, bunları öğreten ve 

ilgilenenlerin farkındalığını 

artırmak için çabalayan bir grup 

insan olarak, umuyoruz ki bu 

konuda bizimle beraber 

eğlenerek siz de başkalarına 

duyurursunuz. 

 

Gıda güvenliği “bireylerin gıda kaynaklı 

hastalanma riskini en aza indirmek üzere 

yiyeceklerin işlenmesi, hazırlanması ve 

depolanması ” anlamına gelmektedir (Avustralya 

Gıda Güvenliği Enstitüsü). Dünya Sağlık Örgütü 

verilerine göre 200'den fazla hastalık gıda 

yoluyla yayılmaktadır (2012). Bu yüzden durum 

ciddiye alınmalıdır. Avrupa Komisyonu'nun 

raporuna göre, salmonelloz, kampilobakteriyoz 

ve listeriyoz gibi gıda kaynaklı hastalıkların 

Avrupa genelindeki insanlarda arttığı ve 2014 

yılında salgınların yaygınlığının oldukça yüksek 

olduğu bildirildi (ECDCEFSA, 2015). 

Toplumsal hayata sağlıklı bir şekilde katılmak 

için gıda güvenliği, hükümetlerin, kamu 

kurumlarının, STK'ların ve diğer ilgili kuruluşların 

harekete geçmesi gereken kaçınılmaz bir 

zorunluluktur. Bireylerin hijyen, saklama ve 

paketleme koşulları, gıdanın içeriği, alerji, 

zehirlenme, tahammülsüzlük olasılıkları ve son 

kullanma tarihlerini bilmeleri gerekir. 
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PROJE HAKKINDA 

Herhangi bir gıda kategorisinde 

daha besleyici seçenekler 

sunmak için gıda üretimi ile ilgili 

gerekli bilgileri tespit edip 

değerlendirebiliyoruz. Bu yüzden 

de ''iş sağlığı, güvenliği ve gıda 

güvenliği'' önem kazanmaktadır. 

Gıda çalışanları neyi nasıl 

öğreneceklerine karar vermede, 

kendi başarılarını test etmede rol 

almalı ve bu süreç katılımcıların 

öğrenme ihtiyaçlarına 

odaklanmalıdır. Eğitimin her türü 

okullardaki eğitim kadar 

önemlidir. Mesleki eğitim için de 

son zamanlarda sürekli olması 

gerekliliği yaygınlaşmıştır.  

Mesleki eğitim programları, 

işlerinde nasıl güvenilir olacağını 

bilmeyen çalışanlar için 

hazırlanır, eğitimin her 

aşamasında da çeşitli konularda 

anlatılır.   

Bu projenin öncelikli hedef grubu gıda 

çalışanları olmakla birlikte amacı onların iş 

sağlığı, güvenliği ve gıda güvenliği alanlarındaki 

niteliklerinin geliştirilmesidir. Proje ortaklarının 

ana dillerinde olan güncel gıda bilgileri ve e-

öğrenme platformu içeren bir web sitesi 

hazırlayacağız. Her ortak, sonuçları yayımlamak 

için çalıştaylar düzenleyecektir. 

Proje, ortakların kendi ülkelerindeki yetişkin gıda 

çalışanlarının iş sağlığı, güvenliği ve gıda 

güvenliği ile ilgili farkındalığını artırmanın yanı 

sıra; bu konuda araştırma yapan üniversite 

akademisyenleri ve diğer kuruluşlar için de ana 

dillerinde ulaşmakta zorluk çektikleri kaynak 

sayısını artırmayı amaçlamaktadır. 
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DAHASI? 

Proje teklifi 24 ay sürecek şekilde 

hazırlanmıştı fakat dünya 

genelinde yayılan COVID-19 

salgını nedeniyle 6 aydan fazla 

uzatıldı. 

Projenin amacı, iş sağlığı, 

güvenliği ve gıda güvenliği 

konularında eğitim materyalleri 

hazırlamak ve bunları dijital 

platformlarda paylaşmaktı. 

Planlanan fikir çıktıları ise; 

A- Eğitim programı,  

B- Kısa eğitim videoları ve bu 

eğitimlere dayalı uygulamaları 

da içeren bir online program 

 

 

Projede ele alınan konular aşağıdaki gibidir: 

1. Gıda Üretiminde İş Sağlığı ve Güvenliği 

(İSG), 

- İş sağlığı ve güvenliği açısından tehlike, risk ve risk 
değerlendirmeleri (genel anlamda) 

- Gıda üretim süreçlerindeki tehlike ve riskler 

- Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik işaretleri 

- Acil durumlar ve planlamaları 

- İş kazaları ve meslek hastalıkları 

- Üretim ortamında çevresel korunmadaki riskler 

2. Gıda Güvenliği, 

- Gıda üretim sürecindeki uygulamalar ve HACCP (genel 
anlamda) 

- Personel hijyeni 

- Gıda üretiminde verimlilik ve kaliteyi belirlemek 

- Üretim sürecini etkileyebilecek sağlık problemleri 

- Gıda güvenliği, risk, tehlike, hijyen, dezenfeksiyon, 
sterilizasyon, sanitasyon, kontaminasyon "kavramları" 
(genel tanımlar) 

- Gıda üretim hatları, sanitasyon, alan, makine ve 
teçhizatta kullanılan malzeme, alet ve yöntemlerin 
temizlenmesi ve dezenfeksiyonu / sterilizasyonu 

- Gıda üretiminde faaliyetlerden, personelden ve gıda 
maddelerinden kaynaklanan tehlike türleri, oluşum koşulları 
ve etkileri 

- Üretim sürecindeki kritik kontrol noktalarının izlenmesine 
yönelik kurallar 

- Alerjenler ve üretim sürecindeki önlemler 

 

 



Öz Gıda İş Sendikası 1 Haziran 1976 yılında kurulmuş olup gıda sektöründeki faaliyetlerini işçi 

temsilcisi olarak sürdürmektedir. Sendika, 2016 yılı Ocak ayı istatistiklerine göre 32.373 üyesiyle 

iş koluna liderlik ediyor. Sendika, başarılı toplu iş sözleşmeleri ile gıda sektöründeki 

sendikalılaşma oranını her geçen gün artırmaktadır. 

Öz Gıda İş Sendikası, gıda sektöründe çalışan işçilerin sendikaya üye olmaları ve sendika bilincini 

yaygınlaştırmaları için ikramiyeler belirlemektedir. Sendika, sendikalaşmanın önündeki engellerin 

kaldırılması amacıyla mevcut ve gelecekteki toplu iş sözleşmelerinden maksimum kazanç için 

elinden gelenin en iyisini yapmaktadır. 

Kuruluş, sendikal faaliyetlerini daha verimli hale getirmek için eğitim odaklı faaliyetler 

gerçekleştirmektedir. 
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PROJE KURULU 

KOORDİNATÖR - ÖZ GIDA İŞ SENDİKASI 

 

IFOA, 1999'dan beri ulusal bir Mesleki Eğitim ve Öğretim merkezi olarak belirlenmiş ve İtalya'nın 

her yerinde 10 tesisi bulunan, kar amacı gütmeyen bir Eğitim Merkezidir. 

İtalya'nın önde gelen özel eğitim merkezlerinden biri olarak öne çıkan IFOA, genç işsizlere 

geleneksel ve harmanlanmış öğrenme sistemi, diploma sonrası (EQF 5) ve lisansüstü (EQF 6 ve 

7) programların yanı sıra; bireylere, şirketlere ve kamu kurumlarına hayat boyu öğrenme, 

danışmanlık ve teknik yardım sunmaktadır. Eğitim kursları ve hizmetleri UNI EN ISO 9001: 2015'e 

göre sertifikalandırılmıştır. 

1993 yılından bu yana IFOA, müfredat geliştirme, yeterliliklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve 

tanınması, yaşam boyu öğrenme, istihdam edilebilirlik, hareketlilik, BİT, vb. konularındaki AB 

projelerinde çalışmaktadır. IFOA, İtalyan ve AB Ticaret Odalarına bağlı ve Avrupa Mesleki Eğitim 

ve Öğretim Forumu-EfVET'in bir üyesidir. 

IFOA aynı zamanda, 10 tane AB ülkesinde eğitim kurumları, kolejleri, işletme okulları ve ticaret 

odalarına sahip bir Avrupa Ekonomik Çıkar Grubu olan ULIXES'in merkez ofisidir. 

ORTAK – IFOA  



Maribor Üniversitesi (UM), 17 farklı fakültede okuyan yaklaşık 17.000 öğrencisi ile Slovenya'nın en 

büyük ikinci ve en eski ikinci üniversitesidir. UM fakülteleri, doğal ve sosyal bilimler, teknoloji ve 

uygulamalı bilimler, beşeri bilimler, hukuk ve tıp gibi çeşitli eğitim programları sunar. UM 

bünyesindeki fakülteler 27 profesyonel program, 55 lisans eğitim programı, 71 yüksek lisans 

programı ve 34 doktora programı sunmaktadır. Doğu Slovenya'daki en büyük eğitim ve araştırma 

kurumu olan UM, yeni bilginin yaratılması ve bölgesel kalkınmada kullanılması için bir merkezdir. 

UM, Dünya Üniversiteler sıralamasına göre dünyanın en iyi 400 üniversitesi arasında yer 

almaktadır. 

SAFE2FOOD projesine katılan Uluslararası Ekoremediasyon Merkezi (ERM Merkezi)'de UM'de 

faaliyet göstermektedir. Uygulamalı bir araştırma merkezi olarak, sürdürülebilir bölgesel kalkınma, 

güvenli yeşil çalışmalar üretme, çevre eğitimi, tüm nesillerin yenilikçi öğretimi ve çeşitli alanlarda 

deneyimsel pedagoji uygulaması ile ilgilenir. 
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ORTAK – MARIBOR ÜNİVERSİTESİ 

 

Nitra'daki Slovak Ziraat Üniversitesi (SUA), Slovakya'daki eğitim ve araştırmalarının yüksek 

kalitesinden dolayı istikrarlı bir şekilde en üst grupta derecelendirilmiştir. Altı fakülteden 

oluşmaktadır: Agrobiyoloji Fakültesi ve Gıda kaynakları; Biyoteknoloji ve Gıda Bilimleri Fakültesi; 

Ekonomi ve İşletme Fakültesi; Avrupa Çalışmaları ve Bölgesel Kalkınma Fakültesi; Bahçe Bitkileri  

Fakültesi; Peyzaj Mühendisliği Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi. SUA, lisans, yüksek lisans ve 

doktora eğitim programlarının yanı sıra; yabancı dil eğitimi, bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim, 

yabancı dilde öğretilen mesleki konular ve yurtdışındaki prestijli üniversitelerde belirli bir konunun 

çalışılarak tamamlanması fırsatlarını sunmaktadır. 

SUA tarımda ve tarım ile ilgili olarak tarımsal biyoloji, gıda kaynakları ve teknolojisi, sürdürülebilir 

tarım, biyoteknoloji, mühendislik, tarımsal üretimde enerji tesislerinin işletilmesi, ekonomi ve 

yönetim, tarımda uluslararası ticaret, pazarlama, kırsal turizmin gelişmesi, kırsal kalkınma için 

proje yönetimi ve yaşam boyu öğrenme gibi alanlarda araştırma ve eğitim sağlamaktadır. 

ORTAK – SLOVAK ZİRAAT ÜNİVERSİTESİ 
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ŞİMDİYE KADAR NELER YAPILDI? 

Açılış Toplantısı 

Açılış toplantısı, Öz Gıda İş Sendikası'nın Ankara'daki genel merkezinde yapıldı. Toplantıya 

tüm ortak kuruluşların temsilcileri katıldı. Toplantıda proje uygulaması detaylı olarak tartışıldı. 

Eğitim programının hazırlanmasının metodolojisi ele alınarak, belirlenen faaliyetler için bir 

takvim oluşturulmuştur. Kurul üyeleri ayrıca bir kültür gezisi yaptı ve yemek sırasında 

birbirlerini daha yakından tanıdılar.  

     

Kaynak Araştırması 

Proje Kurulu, ortakların kendi ülkelerinde gıda sektöründe çalışan işçiler için gıda sektörleri, 

gıda güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, gıda etiketleri ve yetişkin meslek eğitimi faaliyetleri 

hakkında bilgi vermek için kaynak araştırması yaptı. Hedef gruplarla yapılan görüşmelerden 

toplanan bilgiler ise eğitim programının temelini oluşturacaktır.  

 

Online Toplantı 

Proje uygulamasının ilerleyişini takip etmek için 20 Nisan 2020 

tarihinde saat 09.00'da (OAS) Online Toplantı düzenlendi. 

Toplantıya Slovak Ziraat Üniversitesi temsilcileri dışında tüm 

ortaklar katıldı. Proje uygulama süresinin uzatılmasına bu 

toplantıda karar verildi. 
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YAKLAŞAN ETKİNLİKLER 

İkinci Online Toplantı 

Hedef gruplarının organizasyonunu değerlendirmek için ikinci online toplantı yapılacaktır. 

 

Eğitim Programı 

Hedef gruplarla yapılan görüşmeler sonrasında, Maribor Üniversitesi liderliğinde eğitim 

programı hazırlanacaktır.  

 

 

Projemizi web sitemizden takip edin: https://www.safe2food.com/ 

 

Bizi sosyal medyada takip edin: https://www.facebook.com/Safe2Food/ 

 

 

https://www.safe2food.com/
https://www.facebook.com/Safe2Food/

