YILDIZLI İŞLETME NEDİR?

LOGOSU:

ADI: YILDIZLI İŞLETME

KOORDİNATÖRÜ: KIRKLARELİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

ÜYELERİ:

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ
KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KIRKLARELİ ESNAF VE SANATKARLAR ODASI BAŞKANLIĞI

KATILIMCILARI : Merkez İlçe Toplu Tüketim Yerleri (LOKANTA-RESTORAN-KAFETARYA)

AMAÇLARI:

1-Toplu tüketim yerlerinde HACCP kriterlerinin sağlanması
2-İşletmelerin gıda mevzuatına daha uyumlu hale gelmesi ve halka gıda güvenilirliği
açısından daha iyi işletmeleri tespit edebilme kolaylığının sağlanması
3-Küçük ölçekli aile işletmelerinin, kurumsal kimlik taşıyan toplu tüketim yerleriyle
rekabet etmelerine olanak tanınması
4-Kurumsal işletmelerin şartlarını daha da iyileştirilmesi
5-İşletmelerin görsel ve basılı yayın organlarında yapacağı reklamla daha büyük
kitlelere ulaşarak ekonomik fayda sağlanması.

ÖZETİ:

Yıldızlı İşletme Projesi Kırklareli İli Merkez İlçe’de gerçekleştirilecektir. Proje hedefi,
İlimiz Merkez İlçe’de faaliyet gösteren toplu tüketim yerlerinin (lokanta, restoran,kafetarya)
teknik ve hijyenik yönden gıda mevzuatında belirtilen koşullara uymasını sağlamak, böyle
işletmeleri belgelendirme yoluyla ödüllendirerek halka duyurmak ve böylece sektördeki diğer
işletmeleri de daha iyi koşullar oluşturmaya teşvik etmektir.
Proje 4 Mart 2020 Çarşamba günü Saat 15:00’da Cazibe Merkezi’nde yapılacak olan
bir Tanıtım Toplantısı ile duyurulacak olup, projede detaylı olarak belirtilen şartlara sahip
olan işletmeler başvuruları kabul edilecektir. Başvuruları takiben Tarım ve Orman İl
Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü’nden 2 gıda kontrol görevlisi, Kırklareli Belediye
Başkanlığından bir kişi, Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği
Bölümü’nden bir kişiden oluşan Yıldızlı İşletme Projesi Değerlendirme Alt Komisyonu ile
işletmelere denetimler gerçekleştirilecek olup, hazırlanan kontrol çizelgesinde belirtilen
maddelere göre puanlama yapılacaktır. Denetimler sonrasında üst komisyon üyeleri olan
Tarım ve Orman İl Müdürü, Sağlık İl Müdürü, Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı tarafından son
değerlendirme yapılacak olup, 90 ve üzeri puan alan işletmelere belgelendirme ile
ödüllendirme işlemi yapılacaktır.
Proje ile gıda üretimi yapan ve toplu tüketime sunan işletmeler bilinçlenecek ve
ürünler AB ve Tarım ve Orman Bakanlığı normlarında olacaktır. Projenin oluşturacağı rekabet
ortamı gıda güvenilirliği, izlenebilirlik ve gıda kalitesindeki artış, halk sağlığını da güvence
altına almış olacaktır.
Ödül almaya hak kazanan işletmeler ekonomik ve sosyokültürel bağlamda diğer toplu
tüketim işletmelerine göre avantajlı hale geleceğinden sektördeki diğer toplu tüketim
işletmeleri için de örnek teşkil edecektir. Aynı zamanda görsel ve basılı yayın organlarında
yapacağı reklamla daha büyük kitlelere ulaşarak ekonomik fayda sağlaması sebebiyle diğer
işletmecilere model bir projedir.

