
     
Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyaloğu-II 

Tarım & Balıkçılık Bileşeni 
 
Proje Adı: Daha Güvenli Gıda için Daha İyi Eğitim 

Proje Numarası: TR0703.01-02/005 

Başvuru Sahibi Adı ve İli: Eskişehir Sanayi Odası – Eskişehir 

Ortak Kuruluşun Adı ve Ülkesi: 
 

1. Uludağ Üniversitesi Gıda Mühendisliği 
Bölümü, Türkiye  

2. Eskişehir Ticaret Borsası, Türkiye 
3. Eğitim ve Kamu Araştırmaları Enstitüsü IFES, 

İspanya  
4. Gıda Sanayi Teknik Koordinasyon Derneği – 

ACTIA, Fransa 

Proje Süresi: 13 Ay 

Proje Bütçesi / Hibe Tutarı: 123.092,32 Euro / 110.783,64 Euro 

Proje Hedefi: 
 

HACCP sertifikasına sahip veya başvuruda bulunmuş 
KOBİ’lerin AB’deki iyi uygulamaları ve AB direktiflerini 
göz önünde bulundurarak, üretim sistemlerini ISO 
22000 standartlarıyla uyumlu hale getirmeleri; 
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üreticilerin optimal seviyede gıda güvenliği 
standartlarına erişmelerinin sağlanması ve ilgili 
konuda eğitim görmeleri; Eskişehir’de üretilen 
işlenmiş gıda ürünlerinin küresel piyasalarda ve 
özellikle de AB pazarında rekabet gücü ve 
kapasitelerinin artırılması; gıda güvenliği ile ilgili 
bilginin yayılımının kolaylaştırılması; bölgede gıda 
güvenliği ile ilgili farkındalık yaratılması; Lizbon 
stratejisi ile uyumlu bir şekilde Avrupa sosyal diyalog 
esasları ile ortaklar arasında sosyal diyalogun teşvik 
edilmesi hedeflenmektedir. 

Proje Hedef Kitlesi: 
 

Eskişehir Sanayi Odası ve Eskişehir Ticaret Borsası 
üyeleri 

Proje Faaliyetleri: 

 “Gıda Güvenliği Kontrol İhtiyaçları ve 
Müktesebat Anketi” seçilen sektörlerde 
çalışan en az 50 şirkete yapılması 
planlanmıştır. Toplam 3 alt sektörde 
gerçekleştirilecek anket, “AB’de gıda üretimi 
ve pazarlamasına ilişkin teknik gereklilikler”, 
“AB’de gıda üretimi ve pazarlamasına ilişkin 
etiketleme gereklilikleri”, “paketleme 
gereklilikleri” başlıklarını içerecek; anketin 
hazırlanması ve sahada uygulanması 
projenin ilk 3 ayında gerçekleşecektir.  

 İspanya ve Fransa’ya çalışma ziyaretlerinin 
gerçekleştirilecek; ziyaretlerde uygulamalar 
ve iyi uygulama örnekleri izlenerek faydalı 
bilgiler Eskişehir bölgesine aktarılacaktır.  

 Proje ekibi tarafından seçilen 10 şirkete, 
projenin 9. ve 11. ayları arasında çalışma 
ziyaretleri gerçekleştirilecek; konuya ilişkin 
uygunluk ve uyum seviyeleri 
değerlendirilecektir. 

 Gıda güvenliği ve kontrolüne ilişkin, ilgili AB 
mevzuatına uygun bir eğitim programı 
uygulanacaktır. En az 30 şirketin ve proje 
ortaklarının çalışanlarının katılacağı, projenin 
5. ve 9. ayları arasında gerçekleşecek olan 
eğitim, gıda sektöründeki 3 farklı alt sektöre 
yönelik olacaktır. Eğitimler, hijyen – 
sanitasyon (2 gün), HACCP (1 gün) ve gıda 
güvenliği ve kontrolü (1 gün) olmak üzere 
toplam 3 ana alanda verilecektir.  

 Gıda güvenliği ve ilgili AB mevzuatına ilişkin 
yararlı bilgiler sağlayacak bir proje broşürü 
ve bir internet sayfası hazırlanacaktır.  

 Projenin sonunda, proje sonuçlarının 
dağıtılması ve proje konusunu oluşturan 
konu ile ilgili farkındalığın artırılması 
amacıyla farklı panellerden oluşan kapsamlı 
bir konferans düzenlenecektir. 

Proje İrtibat Kişi Bilgileri: 
 

İsmail Öztürk 
Eposta: ismail.ozturk@eso.org.tr     
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