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YÖNETİCİ ÖZETİ 
Arka Plan  
 

Kısa dönem kurs faaliyeti olarak adlandırılan LTTA’da kullanılan eğitim modülleri Avrupa 

Komisyonu tarafından desteklenen ve ÖZGIDA İŞ Sendikası genek koordinatörlğünde 

yürütlmekte olan “Floury Food Safety Training from Virtual to Reality for Youth-FFS ” isimli 

ve “2016-2-TR01-KA205-0036086” referans numaralı proje kapsamında  

- IPR Institute /PORTEKİZ, 

- Maribor Universty/SLOVENYA, 

- Assipian Sicilia/ITALYA, 

- IFO/ITALYA işbirliği kapsamında geliştirilmiştir. 

Ülkelerin beslenme kültürü ne olursa olsun unlu gıdalar tüm dünyada gıda tüketimin % 63’ü ile 

ilk sırada yer almaktadır.(Gıda güvenliği AB uyum raporu). Avrupa komisyonunun gıda 

güvenliği politikasında insan sağlığı ve gıda ile ilgili tüketicilerin çıkarlarının korunmasına 

yüksek düzeyde sağlama hedeflerini belirlemiştir. Bununla birlikte Dünya Sağlık Asamblesi 

gıda güvenliğinin yaşamsal bir kamusal sorumluluk olduğunu kabul eden bir karar almış ve 

uluslararası kuruluşlar, üreticiler ve tüketicilerin işbirliği içinde olması gerektiği 

vurgulanmıştır. Küresel araştırmalar ve sonuçlarında da bilindiği gibi unlu gıda tüketimi diğer 

gıda ürünlerine göre beslenme zincirinde ilk sırada bulunmaktadır. Dolayısıyla sektör içerisinde 

bulunan gençlerin gelişen teknoloji tabanlı ve işgücünün küresel dönüşümlere uyum 

sağlayabilmelerini kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırılarak verimliliğin artırılması 

hedefleri doğrultusunda uyumları sağlanmalıdır (Avrupa 2020 stratejisi). 

Proje,  Avrupa’da gıda güvenliğinin sağlanması, halk sağlığının korunması, gençlerin ihtiyaç 

ve beklentilerine uygun BIT tabanlı yenilikçi yöntem ve teknikler kullanılarak yeterliliklerin 

geliştirilmesi, istihdam oranının artırılması, farklı kültürlere mensup gençler arası sinerjinin 

artırılması ve Avrupa 2020 hedefinde belirtilen eşit fırsatlarda herkese eşit eğitim hakkı genel 

amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla 5 ülkenin ortak amaçları gerçekleştirme hedefi üzerine 

kurgulanmıştır. 

 

 

“ 
"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden 

Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansısorumlu tutulamaz.” 
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LTTA KİMLİK 
 

Proje adı : Floury Food Safety Training from Virtual to Reality for 
Youth 
 

ID : 2016-2-TR01-KA205-036086 
 

Program : KA205 Gençlik alanında yenilikçi ve işbirliği programı  
 

Raporlama süreci : 18-22 Haziran 2018 
 

Eğitim süresi  40 saat 
 

Lider kuruluş : ÖZ GIDA İŞ SENDİKASI 
 

Yer : Ankara/TÜRKİYE 
 

Katılan ortaklar  � IPR Institute /PORTEKİZ, 
� Maribor Universty/SLOVENYA, 
� Assipian Sicilia/ITALYA 
� IFO/ITALYA 

 

RAPORUN İÇERİĞİ  

            Bu rapor, "Floury Food Safety Training from Virtual to Reality for 

Youth/FFS"projesi kapsamında yürütülen kısa dönem faaliyeti (LTTA) 

izlenmesi-değerlendirmesinin sonuçlarını içermektedir. Rapor 3 bölümden 

oluşmaktadır. 

1. LTTA’da kullanılan metodoloji  

2. Ön-test ve son test karşılaştırmalı değerlendirme sonuçları 

3. LTTA kalite- etki değerlendirme sonuçları. 

4. Eğiticilerin önerileri 

5. Sonuç  

 

“ 
"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden 

Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansısorumlu tutulamaz.” 
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1. Çalışmanın sınırlılıkları 
 

Bu çalışma, FFS projesi kapsamında unlu gıda üretim sektöründe çalışan / çalışmak isteyen 

gençlerin mesleki niteliklerini geliştirmek amacıyla hazırlanan modüllerin kalite güvencesini 

sağlamak amacıyla organize edilmiştir. Toplam 24 katılımcı bu çalışmaya katılmıştır. 

– IPR Institute /PORTEKİZ,                           

– Maribor Universty/SLOVENYA, 

– Assipian Sicilia/ITALYA                                   

– IFO/ITALYA                                                   

– Öz Gıda İş/TÜRKİYE 

 

24 katılımcı 

 

2. Metodoloji 
 

2.1.LTTA’da kullanılan metodoloji;  

Kombine öğrenme yönetimi kullanılarak gerçekleştirilen faaliyet, gençlerin teoride 

öğrendiklerini uygulamaya koymalarını sağlamıştır. Teorik dersler Zeynep Salih Alp Anadolu 

Meslek Lisesinde “Prof.Dr. Nevzat ARTIK” ve “Prof.Dr. U.Tansel ŞİRELİ” tarafından 

verilmiştir.  

Uygulamalı eğitimler Zeynep Salih Alp Anadolu Meslek Lisesinde tüm katılımcıların 

katılımıyla 12 sat verilmiştir. Uygulamalı eğitim sırasında katılımcılar geleneksel ekmek 

yapımı, kurabiye ve pasta üretimi yaparak teoride öğrendiklerini uygulama yoluyla 

pekiştirmişlerdir. Katılımcılar üzerinde sosyal-kültürel farklılıklara ilişkin farkındalık 

yaratmak, ülkeler arasındaki sektörel farklılıkları görmelerini sağlamak ve bölgedeki iyi 

uygulamaları görmelerini sağlamak için teorik-pratik eğitimin yanı sıra sektör ziyarteleri ve 

sosyal-kültürel faaliyetler düzenlenmiştir.  

Değerlendirme sürecinde kullanılan metodoloji; 

LTTA öncesi Uluslararası Hayat Boyu Öğrenme Derneği FFS proje yönetim ekibi tarafından 

kısa dönem kurs faaliyetinin çok yönlü değerlendirilmesini sağlamak için geliştirlen formlar 

aşağıdaki gibidir. 

“ 
"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden 

Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansısorumlu tutulamaz.” 
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- LTTA süresi boyunca katılımcıların kazanımlarını değerlendirebilmek amacıyla ön-test 

ve son-test değerlendirme formları, 

- Katılımcılar gözünden kısa dönem kurs faaliyetinin organizasyon kaltesinin 

dğerlendirilmesi ve bu faaliyetin katılımcılar üzerinde etkisini değerlendirebilmek 

amacıyla kalite ve etki değerlendirme formu, 

- FFS projesi kapsamında hazırlanan eğitim modüllerinin niteliği ile ilgili eğiticilerin 

görüş ve önerilerini almak için eğitici değerlendirme formu.  

LTTA Değerlendirme araçlarının uygulanmasından elde edilen sonuçlar; 

– Kullanıcı dostu bir platform tasarlamak için, 

– FFS modüllerinin uygulanabilirliğinin bir göstergesi, 

– Katılımcıların kazanımlarını belirelemek, 

– Yüksek kaliteli çıktılar elde etmek, 

– Katılımcıların hazırbulunuşluklarını ve performanslarını değerlendirmede, 

–  Katılımcıların mesleki ve kişisel gelişimlerine ne ölçüde katkıda bulunduğunu 

belirlemek amacıyla kullanımıştır.  

2.2. LTTA’dan beklenen etki 

LTTA, Avrupa Komisyonu’nunhareket halindeki gençlik hedefine ulaşılmasına katkıda 

bulunacak, kültürlerarası mesleki etkileşimi sağlayacak, farklı kültürlerin gençlerin 

önyargılarını kırmaya yardımcı olacaktır. 

Farklı kültürlerden gençlerin geleceğe yönelik kariyer hedeflerini kişisel ve mesleki 

gelişimlerini desteklemesi beklenmektedir. 

Diğer taraftan; ev sahibi kuruluş ve projenin lider ortağı kıonumunda olan ÖZ-GIDa İş 

Sendikası katılımcı gençlerin mesleki gelişimi yanında sosyo-kültürel farkındalığı da artrımak 

için kültürel faaliyetler düzenlemiştir. Bu kapsamda gençler üzerinde beklenne etkileri aşağıda 

verilmiştir.  

– Önyargıları yıkmak için kültürel farklılıkları, kültürlerarası farkındalığa dönüştürmek, 

– Türk halkı ve tarihi hakkında farkındalık kazandırmak, 

– Katılımcıların farklı bir kültürü tanımalarını sağlamak, 

– Türk beslenme kültürünü tanıtmak. 

“ 
"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden 

Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansısorumlu tutulamaz.” 
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– Türkiye'de Gıda Güvenliği eğitimi, araştırma-geliştirme, test / analiz, danışmanlık, gıda 

bilimi ve teknolojisi konularında farklı eğitim tarzlarını deneyimleme şansını vermek.  

Kültürler arası kazanım ve teknik ziyaretin metodolojisi  

 
– Katılımcıların iyi uygulamaları yerinde görmelerini ve sektörü yakından tanımalarını 

sağlamak amacıyla Ankara Halk Ekmek üretim fabrikasına sektörel ziyaretler 

düzenlendi. 

– Katılımcılar tarafından uygulamalı eğitim olarak kurabiye ve pasta üretimi yapıldı, 

– Temel hedefi, gıda endüstrisi ve teknolojisinin gelişimine katkı sağlaması amacıyla 

eğitim, araştırma-geliştirme, test / analiz, gıda bilimi ve teknolojisi konularında 

danışmanlık yapmak olan Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü ziyaret edildi 

ve katılımcıların gıda güvenliği ile ilgili eğitime katılmaları ve bu kapsmda yapılan 

çalışmaları izleme olanağı sağlandı. 

– Kültürel faaliyetler kapsamında katılımcılar, Anıtkabir, Ankara kalesini ziyaret ederek 

geleneksel Türk yemeklerini tanımalarını sağlamak için öğle yemeğini Kınacızade 

Konağı'nda (tarihi bina restore edilmiş) yemişlerdir. 

– Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ziyaret edilerek Türk 

tarihi iel ilgili katılımcıların farkındalıkları artırıldı. 

 

“ 
"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden 

Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansısorumlu tutulamaz.” 
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LTTA 
Değerlendirme

Kalite-
etki

Ön-Test Son-test

“ 
"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden 

Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansısorumlu tutulamaz.” 
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BÖLÜM-I: KİŞİSEL BİLGİLER 

 

LTTA toplam 24 katılımcı ile düzenlenmiş ve tüm katılımcılar değerlendirme sürecine 

katılmışlardır. Ancak vize sorunu nedeniyle etkinliğe yalnızca “-1- bir” katılımcı kısa dönem 

kurs faaliyetine katılamamıştır. Katılımcı seçim kriteleri tüm ortaklarla fikirbirliği içerisnde 

belirlenmiş ve belirlenen kriterler katılımcı seçim sürecinde tüm ortaklar tarafından dikkate 

alınmıştır. LTTA katılımcılarının içerisinde toplam 13 kadın olması, toplumsal cinsiyet 

eşitliğine, eğitime erişim ve sosyo-kültürel faaliyetlere aktif katılıma destek verildiğinin 

göstergesidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinsiyet  Kadın-13 Erkek-11  

Yaş aralığı 16-20/10     21-25/9     26-29/5 

Statü a-Unlu gida sektöründe 

çalışmak istiyor/3 

b-Halen eğitim 

almakta/21 

 

Meslek kursu Gastronomi, Turizm ve otelcilik koleji,   

Meslek kursunun 

bulunduğu yer 

İl-17 İlçe-7  

Mezuniyet Profesonel- 1 Lisans-14 Lisansüstü-9 

“ 
"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden 

Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansısorumlu tutulamaz.” 
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ÖN-TEST ve SON-TEST KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 

BÖLÜM-II: MESLEKİ BİLGİ 

M1. SÜRDÜRÜRÜLEBİLİRLİĞİN YÖNLERİ 
 
M1.1. Unlu Gıda sektöründe sürdürülebilirlik konularının öneminin farkındayım. 

 Cevap Ön-test % Son-test % Fark % 
 

 Evet 67 96 29 
Kısmen 33 4 67 
Hayır 0 0 0 

M1.2. Sürdürülebilir kalkınmanın ne olduğunu biliyorum. 
 Evet 42 92 50 

Kısmen 25 4 21 
Hayır 33 4 29 

M1.3. Ekosistem yaklaşımı ve bütünlük ve refah boyutuna sahip olmanın öneminin farkındayım. 
 Evet 83 96 13 

Kısmen 17 0 17 
Hayır 0 0 0 

M1.4. Ekosisteme saygı duymanın ve gıda güvenliği yaklaşımının öneminin farkındayım. 
 Evet 88 96 6 

Kısmen 8 0 8 
Hayır 4 4 - 

M2. HACCP-TEHLİKE ANALİZİ KRİTİK KONTROL NOKTASI 
 
M2.1. Gıda Güvenliği ile ilgili yasal durumun farkındayım. 
 Evet 27 91 64 

Kısmen 64 9 55 
Hayır 9 0 9 

M2.2. Tehlike analizi ve risk değerlendirmesini nasıl hazırlanacağımı biliyorum. 
 Evet 21 96 75 

Kısmen 29 0 29 
Hayır 50 4 46 

M2.3. HACCP sisteminin gerekliliklerinin farkındayım. 
 Evet 50 92 42 

Kısmen 25 4 21 
Hayır 25 4 21 

M2.4. HACCP sisteminin uygulanmasının prensiplerini ve metodolojisini biliyorum. 
 Evet 58 92 34 

Kısmen 17 4 13 
Hayır 25 4 21 

M2.5. HACCP planının nasıl yapılacağını biliyorum. 
 Evet 33 96 63 

Kısmen 17 0 17 
Hayır 50 4 46 

 

“ 
"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden 

Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansısorumlu tutulamaz.” 
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M2.6. HACCP sisteminin çalışması için gerekli belgelerin nasıl hazırlanacağını biliyorum. 
 Evet 25 92 67 

Kısmen 29 4 25 
Hayır 46 4 42 

M2.7. HACCP sistemini uygulamanın faydalarının farkındayım. 
 Evet 54 96 42 

Kısmen 17 0 17 
Hayır 29 4 25 

M3. HAMMADDELER  
 
M3.1. Mayaların kökenini biliyorum. 
 Evet 58 96 38 

Kısmen 29 0 29 
Hayır 13 4 11 

M3.2. Ekmeğin fermente etmenlerini biliyorum. 
 Evet 71 100 29 

Kısmen 29 0 29 
Hayır 0 0 0 

M3.3. Hamurdaki mayanın işlevini biliyorum. 
 Evet 79 100 21 

Kısmen 17 0 17 
Hayır 4 0 4 

M3.4. Ekmek hamurunda maya türlerini ve katkı maddelerini, fonksiyonlarını ayırt edebilirim. 
 Evet 54 96 42 

Kısmen 42 4 38 
Hayır 4 0 4 

M3.5. Ekmeğin ana malzemelerini tanımlayabilirim. 
 Evet 54 100 46 

Kısmen 21 0 21 
Hayır 25 0 25 

M3.6. Ekmek işlemenin aşamalarını ayırt edebilirim. 
 Evet 71 100 29 

Kısmen 13 0 13 
Hayır 17 0 17 

M3.7. Hamur karıştırmanın önemini tanımlayabilirim. 
 Evet 54 96 42 

Kısmen 42 4 38 
Hayır 4 0 4 

M3.8. Fermantasyon sırasında ve sonrasında bakımı değerlendirebilirim. 
 Evet 33 92 59 

Kısmen 54 4 50 
Hayır 13 4 11 

M3.9. Ekmek pişirme sırasında ve sonrasında değişiklikleri ayırt edebilirim. 
 Evet 50 96 44 

Kısmen 38 4 34 
Hayır 13 0 13 

“ 
"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden 

Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansısorumlu tutulamaz.” 
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Son-test düşünceler 

 
1. Modüller içerisindeki en faydalı bulduğunuz bölümler ve/veya bilgileri hangisidir? 

 

Modüller içerisindeki tüm bilgiler önemliydi. Özellikle tedarik zincirinin kalite 

standartlarını oluşturan HACCP bzim için çok önemli bir bölümdü. Nitekim kalite 

standartlarının sağlanmadığı bir sistem insan sağlığını korumaya yönelik hizmet 

veremez.  

 

2. Modüller içerisinde gereksiz ve/veya en az yararı olduğunu düşündüğünüz 

bölümler/bilgiler hangisidir? 

Modüller içersndeki tüm bölümler kaliteli ve insan sağlığını korumaya yönelik 

hazırlanan unlu gıda mamullerinin üretimi için çok gerekliydi.  

3. Modüller içerisine eklenmesini istediğiniz bilgiler veya sizin öğrenmek istediğiniz 

başka bilgiler var mı? EVET, ise litfen belirtiniz… 

 

– Bir katılımcı gıda güvenliği ile gıda arasındaki ilişkiye ilişkin bilgi talep 

etmektedir. 

– Bir katılımcı çikolata tarihiyle birlikte kakaonun işlenmesinden çikolata 

yapımına kadar her aşamayla ilgili atölye çalışması talep etmektedir.  

– Bir katılımcı LTTA süresince kullanılan powerpoint sunumlarıın katılımcılarla 

paylaşılmasını talep etmektedir. 

– Katılımcıların ortak düşüncesi ise eğitimlerin çok yararlı olduğudur.  

 

 

 

 

 

 

“ 
"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden 

Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansısorumlu tutulamaz.” 
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KALİTE ETKİ DEĞERLENDİRME 
LTTA katılımcılarından elde edilen sonuçların ortalamasına göre;  

No Kalite kriterleri Çok 
memnun 
kaldım 

Memnun 
kaldım 

Etkisiz 
 

Memnun 
kalmadım 

 

Hiç 
memnun 

kalmadım 
1 Koordinatör kurumun ev sahipliği becerisi ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 
2 Genel olarak kurs faaliyetinden memnun kalma 

seviyesi 
☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3 Eğitim hedeflerinin ve amaçlarının açıkça 
tanımlanması 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4 LTTA içeriğini bilgilendirici bulma seviyesi ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 
5 Eğitim ortamının yeterli olması ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 
6 Eğitim içeriğinin sizi tatmin düzeyi ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 
7 BİT donanımı ve internet erişiminin kalitesi ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 
8 Uygulamalı eğitimin kalitesi ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 
9 Eğitim yöntem ve tekniğinin uygunluğu ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 
10 Koordinatör kurumun beklenmedik sorunlara çözüm 

bulma becerisi 
☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
– LTTA’nın katılımcılarının mesleki bilgisine katkıda bulunma oranı yüksek olmasının 

yanısıra, katılımcılar arası interaktif iletişim yoluyla İngilizce becerilerini 

geliştirmelerine fırsat vermiş ve kültürler arasında kalıcı bir dostluk köprüsü 

kurmalarını sağlamıştır. Özellikle HACCP planı, tehlike analizi ve geleneksel ekmek 

yapım becerilerinin geliştirilmesi konusunda katılımcılar büyük bir deneyim 

kazanmışlardır.  

– Eğitim süresi boyunca katılımcıların kişisel gelişimle ilgili olan Güvenilirlik, 

Sorumluluk, Dakiklik, Kendine güven, Farklı kültürlere / yaşam tarzlarına saygı, Ekip 

çalışması becerilerinin geliştiği belirtilmektedir. 

– Katılımcıların Mesleki niteliklerinin arttırılmasının yanı sıra, LTTA'nın en önemli 

başarısı, katılımcıların farklı kültürlerden gelen meslektaşlarıyla tanışma fırsatına sahip 

olmaları ve eğitim yoluyla toplum sağlığında olduğu gibi insan yaşamında unlu gıda 

güvenliği konusundaki farkındalıklarını arttırmaları ekosisteme saygı duymayı 

öğrenmeleridir.  

 

 

 

 

“ 
"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden 

Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansısorumlu tutulamaz.” 
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Eğitici düşünceleri  
 

Her iki eğitici değerlendirmesinden elde edilen veriler aşağıda verilmiştir; 

– Modüllerin genel çerçevesi unlu gıda sektöründe çalışan / çalışmak isteyen gençlerin 

mesleki niteliklerini farkındalığını artırmak için özet fakat önemli hususları ele 

almaktadır. 

– Modüller basit ve çok açık bir dille hazırlanmıştır, anlaşılması ve öğretilmesi oldukça 

kolay bir metodolojiye sahiptir, 

– - Genel Gıda Kanunu Yönetmeliğine göre içerik doğru ve güncel olup, iç pazarın etkin 

işleyişini sağlarken aynı zamanda insan yaşamının ve tüketicilerin gıda ile ilgili 

çıkarlarının yüksek düzeyde korunmasını sağlamaktadır. 

- Modüllerin içeriği proje hedefleriyle eşleşmektedir ve katılımcılar projenin hedef 

kitleylesiyle doğru orantılı olarak seçilmiş.  

 

** Belirtilen sorunlara göre projenin amacı: unlu gıda üretim sektöründe 

çalışan/çalışmak isteyen fakat eğitimini tamamlayamamış gençlerin teknolojik 

gelişmelere uygun ortamlarda mesleki yeterliliklerini geliştirerek gıda üretim 

sektöründe kalite güvencesi ve güvenliği yoluyla halk sağlığının korunmasını 

sağlamaktır. 

** Eğitim modüllerinin uygulanmasından sonra beklenen etkiler; Sektörün ve 

gençlerin eğitim ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan eğitim modülü unlu gıda üretim 

sektöründe çalışan/çalışmak isteyen gençlerin mesleki yeterliliklerini artıracaktır. 

Mesleki yeterliliklerin geliştirilmesi unlu gıda üretim sektörünün daha dinamik, 

yenilikçi bir yapıya geçişini kolaylaştıracaktır.  

FFS projesi 2030 Gıda stratejisinin hedefleri arasında olan, gıda sektöründe çalışan 

insanların yeteneklerinin artırılarak onların iş hayatında, yenilikçilikte ve yönetimde 

daha profesyonel hale gelmeleri amaçlarının gerçekleştirilmesine katkı sağlayacaktır. 

BIT tabanlı yenilikçi yöntemler kullanılarak insan kaynaklarının geliştirilmesi unlu gıda 

üretim sektörünün daha dinamik bir yapıya geçişini sağlayarak arz talep dengesinin 

sağlanmasına katkı sağlayacak ve güvenli unlu gıda üretimi halk sağlığının 

korunmasını sağlayacaktır.  

“ 
"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden 

Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansısorumlu tutulamaz.” 
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Sonuç 

ÖZ GIDA İŞ Sendikası tarafından Ankara/TÜRKİYE’de organize edilen FFS projesi kısa 

dönem kurs faaliyeti/LTTA herhangi bir sorun yaşanmadan tamamlanmıştır. Faaliyet boyunca 

katılımlara uygulanan izleme-değerlendirme faaliyetlerinin sonuçları aşağıda verilmiştir.  

– Kombine öğrenme yönetimi kullanılarak gerçekleştirilen faaliyet, gençlerin teoride 

öğrendiklerini uygulamaya koymalarına fırsat sağlamıştır. 

– LTTA farklı kültür, eğitim seviyesinden gelen gençleri bir araya getirmiş, yenilikçi 

deneyimlerin gençler arası paylaşımını sağlamıştır.  Avrupa Komisyonu’nun hareket 

halindeki gençlik hedefinin gerçekleşmesine katkıda bulunmuş, farklı kültürlere sahip 

gençlerde önyargının kırılmasına yardımcı olmuş, kültürler arası mesleki etkileşimi 

sağlamıştır.  

– Genel olarak, tüm katılımcılar eğitimden memnun kaldıkalrını belirtimişlerdir, ancak 

sadece -1- katılımcı değerlendirme sürecine olumsuz tepki vermiş ve tüm sorulara 

olumsuz yanıt vermiştir. Tüm katılımcılar arasında tek bir “OLUMSUZLUK” oranı bu 

sonucun göstergesidir. 

– Genel olarak, ön test ve son testten elde edilen verilere bakıldığında, eğitim 

modüllerinin içeriğinde bir sorun çıkmadığı ve kazanımların yüksek olduğu 

görülmektedir. 

– Her 3 Eğitim modülü, unlu gıda üretim sektöründe çalışan/çalışmak isteyen fakat 

herhangi bir nedenden dolayı eğitimini tamamlayamamış gençlerin güvenli unlu gıda 

üretimini öğrenmesi, yeterliliklerin geliştirilerek sektörün daha dinamik ve yenilikçi 

yapıya geçişini sağlayacaktır. Dolayısıyla projenin uzaktan öğrenme sistemini 

kullanarak çalışanların meslki yetreliliklerini artrımak isteyen işverenler uygulamalı 

eğitimle çalışanlarının sistem üzerinden öğrendklerini pratik uygulamayla 

desteklemelidir.  

– Katılımcıların eğitim başlangıcında bir ön test yoluyla hazır bulunuşluk durumlarına 

bakıldığında, katılımcıların çoğunun HACCP hakkında çok düşük bir farkındalığa sahip 

lduğu görünmektedir. Unlu Gıda üretim sektörünün ana arterini oluşturan ve sektörün 

dinamik yapıya geçiş anahtarı olan HACCP sisteminin, sektörde çalışmak / çalışmak 

isteyen gençlere öğretilmesi gerekmektedir. 

– Ek bilgi bölümünde “Bir katılımcı kakao tarihi ve çikolatanın işlenmesiyle ilgili bilgi 

sahibi olmak isteğini belirtmiştir. Fakat projenin genel yapısının unlu gıda sektörünün 

“ 
"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden 

Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansısorumlu tutulamaz.” 
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geliştirilmesi üzerine kurgulandığı düşünüldüğünde katılmcı isteğinin projenin yapısına 

uygun olmadığı söylenebilir. 

– “Sürdürülebilir kalkınmanın ne olduğunu biliyorum” adlı ikinci soruda ve konunun 

önemi ile ilgili  elde edilen geribildirimlere göre , katılımcılara yönelik farkındalığı 

güçlendirmek için Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri hakkında daha fazla bilgi 

verilmesi önemle tavsiye edilmektedir. 

– Dünya’nın kaynaklarının tüketilebileceklerinden daha hızlı tükendiği bir zamanda, 

toplumlarımızla ve doğayla uyumlu olan daha sürdürülebilir yaşam biçimlerini 

benimsemek ve teşvik etmek hiç bu kadar önemli olmamıştı. Gençlik hareketliliği, 

katılımcıları dünyadaki ilgili topluluklarında sürdürülebilir yaşam tarzları için savunucu 

ve değişim aracı olmaları için desteklemektedir. Çünkü her hedef birbiriyle ve 

SDG'lerle ilgili, yoksulluktan, insani gelişmeden, çevre ve sosyal adaletten kaçan tüm 

ulusları kapsıyor. (17 ana amaç). Bu nedenle bir vatandaş ve proje koordinasyon ekibi 

olarak görevimiz, hükümetlerin, işletmelerin, toplulukların ve eğitimin herkesin, 

SDG'leri gerçeğe dönüştürmede rol oynayabilec herkesi dahil etme çabasını 

desteklemeliyiz.  

– Ekosistem hizmetleri kavramı, insanoğlunun doğal kaynakları kullanım ve yönetimini 

anlamamız için geliştirilmiştir. Sağlığımız ve refahımız ekosistem ve su, toprak, 

beslenme ve organizma bileşenleri tarafından bize verilen hizmetlere bağlıdır. 

Ekosistem hizmetleri, temiz hava, su, beslenme ve insan için gerekli malzemeleri 

üretmek için çevre tarafından kullanılan süreçlerdir.  Öte yandan, FFS projesinin 

amaçlarından biri gıda güvenliği eğitimi yoluyla insan sağlığını korumaktır. Bu nedenle, 

ekosistemle ilgili küresel amaçlar ve FFS proje modülü içeriği aynı amaca hizmet 

etmektedir. 

– Gıda üretimindeki potansiyel tehlikeleri ön planda tutmayı ve kontrol etmeyi sağlayan 

HACCP planı modüllerin değerlendirilmesinde yüksek bir başarı oranına sahiptir. FFS 

Projesinin temel amaçlarından biri de, sektörde gıda güvenliğini sağlayarak ve konunun 

önemi konusunda farkındalığı artırmak ve halk sağlığını korumaktır. Dolayısıyla, 

katılımcılardan elde edilen geri dönütlere göre modülün içeriğinin kalitesinin gençlerin 

E-Öğrenme Platformu üzerinden eğitim alması için yeterli görünüyor. Diğer bir taraftan 

ise; Gıda malzemelerinin üretimi, işlenmesi, depolaması ve / veya dağıtımı ile ilgili 

herhangi bir aşaması ile bağlantılı tüm gıda işletmeleri, üretilen, ambalajlanan, sunulan 

“ 
"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden 

Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansısorumlu tutulamaz.” 
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ve / veya dağıtılan gıda muhteviyatlarının güvenliğini garanti eden HACCP sistemini 

uygulamakla yükümlüdür. 

– Sistemin uygulanması, şirketlerin hayatta kalmalarını baltalayacak gıda sağlığı yönetimi 

hatalarını önlemenin yollarını sağlayacaktır. Ek olarak, HACCP sisteminin 

uygulanması, görevlerin yerine getirilmesinde resmi gözetleme ve kontrol hizmetlerini 

destekleyecek ve güvenlik ve gıda güvenliği konusunda gelişmiş güven aracılığıyla 

uluslararası ticarete teşvik edecektir. Dolayısıyla, HACCP planınının katılımcılar 

tarafından eğitimler yoluyla hazırlayabilme kapasitesinin artırılması FFS projesi 

içerisinde çok büyük bir çerçeveyi kapsmaktadır.  
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EKLER 

GÜNDEM 
 

 

Key action: Cooperation for innovation and the exchange of 
good practices 

Field: Strategic partnership for youth 

 
FLOURY FOOD SAFETY 

TRAINING from VIRTUAL to 
REALITY for YOUTH – FFS 

Project No. 2016-2-TR01-KA205-036086 

 
ANKARA 

LTTA 
Contacts; 

Aybuke Bengu OZMUTAF + 90 534 890 40 97 
Tutors; 

Prof.Dr. Nevzat ARTIK 
Prof.Dr. U.Tansel ŞİRELİ 

 
Host: ÖZ GIDA-İŞ Responsible 
Transfer from Airport to the 
hotel  
 

ÖZ GIDA-İŞ 

Hotel Check-in Eyüboğlu Hotel 
 

Individually 
(Approximaely 32 Euros;room+breakfast)(All rooms are booked 
single) 
(Lunchs will be covered by Öz Gıda-İş, 
Dinners will be covered by participants.) 

Transfer from the hotel to 
training place and from the 
training place to hotel 

ÖZ GIDA-İŞ 

18.06.2018 Training Day 1 

Place Time  Subject 
Zeynep Salih Alp Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi 
 

09:30-10:30  
 
 
 
10:30-11:30 
 
 
 
11:30-12:30 
 
 
12:30-13:30  
 

-Legal position related to 
Food Safety 
-Hazard analysis and risk 
assessment 
-Principles and 
methodology of 
implementing the HACCP 
system 
-How to draw up a 
HACCP plan 
 
Lunch 
 

“ 
"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden 

Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansısorumlu tutulamaz.” 
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13:30-14:30 
 
 
14:30-15:30 
 
 
15:30-16:30 
 

 
-Benefits of implementing 
the HACCP system 
 
-Sustainability aspects in 
Floury Food sector 
 
-Sustainable 
development 

19.06.2018 Training Day 2 

Place Time  Subject 
Zeynep Salih Alp Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi 

09:30-12:30  
 
12:30-13:30  
 
13:30-16:30 

-Yeast and Ingredients  
 
Lunch 
 
-Bread Processing Steps 

20.06.2018 Training Day 3 

Place Time  Subject 
Zeynep Salih Alp Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi 

09:30-12:30  
 
12:30-13:30  
 
13:30-16:30 

Workshop(Bread 
Production) 
 
Lunch 
 
Workshop(Cookie/Pastry 
Production) 

21.06.2018 Training Day 4 

Place Time Subject 
Ankara Halk Ekmek  
 
 
Zeynep Salih Alp Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi 

09:30-12:30  
 
12:30-13:30  
 
13:30-16:30 

Factory Visit 
 
Lunch 
 
Workshop(Chocolate 
Production) 

22.06.2018 Training Day 5 

Place  Time Subject 
Ankara University-Food Safety 
Institute 
 

09:30-12:30  
 

Factory Visit 
 

Lunch in Ankara Castle 

Anatolian Civilizations Museum 

Rahmi Koc Industrial Museum 

Anıtkabir 
 
Evaluation and Closing of The 
Training 

12:30-16:30 Lunch/Cultural Activities 

23.06.2018 Day 6 

Transfer from the hotel to airport                      ÖZ GIDA-İŞ 

Ek.1. LTTA Gündem 

 

“ 
"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden 
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LTTA KATILIMCI LİSTESİ 
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 Annex.2. Participant list

“ "Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından 
desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansısorumlu tutulamaz.” 



LTTA’dan KARELER 
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Ek.III: Ön-test 
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Ek.IV: KALİTE-ETKİ DĞERLENDİRME FORMU 
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Ek.V: SON-TEST  
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Ek.VI: EĞİTİCİ DEĞERLENDİRME FORMU 
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