
 
 

              AB Bilgi Merkezi Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.                     
 

Lefkoşa, 22 Şubat 2016 

 

Sizin İçin AB’de Gıda Güvenliği! 

Avrupa Komisyonu, 24 Şubat Çarşamba günü Lefkoşa Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’nde 

(KTMMOB) saat 11:00 ile 13:00 arasında gıda güvenliğinin önemi konulu bir panel gerçekleştirecektir.  Yerel 

uzmanlar, bir AB uzmanı ve yerel makamlar tarafından AB’nin gıda güvenliği politikası ve AB’den en iyi 

uygulamalar, veterinerlik ve ziraat uygulamalarında gıda güvenliği konuları mercek altına alınacaktır.  

Tüketilen gıdaların nasıl üretildiği, işlendiği, paketlendiği, etiketlendiği ve satıldığını bilmek tüm Avrupa 

yurttaşlarının hakkıdır. Avrupa Komisyonu Gıda Güvenliği politikasının temel hedefi, gıda endüstrisine ilişkin 

olarak insan sağlığının en yüksek seviyede korunmasının sağlanmasıdır. Öncelikle Gıda Güvenliği ile ilgili Beyaz 

Kitap’ta belirtilen Komisyon’un yol gösterici ilkesi, gıda zincirinin tüm sektörlerini kapsayan, çiftlikten çatala 

kadar bütünleşik bir yaklaşımın uygulanmasıdır.  

AB Sağlık ve Gıda Güvenliğinden Sorumlu Komisyon Üyesi Vytenis Andriukaitis, verdiği demeçte; “Benim 

önceliğim Avrupa yurttaşlarının dünyadaki en güvenli gıdayı tüketmesini garanti altına almaktır. Yurttaşların 

sağlıklı olabilmesi için güvenli gıdaya ihtiyacımız vardır. Sağlıklı gıda, insan sağlığının dayandığı faktörlerden 

biridir. Bu konuda, bireysel üreticiler ve işletmecilerden Avrupa yasa koyucularına kadar herkese görev 

düşmektedir ve bundan herkes faydalanmaktadır”, demiştir.  

 

Arka plan: 

İnsan, hayvan ve bitki sağlığının gıda üretim sürecinin her aşamasında korunması, kamu sağlığı konusunda kilit 
öneme sahip, ekonomik bir önceliktir. Avrupa Birliği’nin (AB’nin) gıda güvenlik politikasının hedefi, AB 
yurttaşlarının, sağlıklı bitki ve hayvanlardan üretilen güvenli ve besleyici gıdaları tüketmesinin sağlanmasının 
yanı sıra Avrupa’nın en büyük üretim ve istihdam sektörü olan gıda endüstrisinin mümkün olan en iyi 
koşullarda çalışmasını sağlamaktır.  

AB politikası, ‘tarım-gıda zincirinin’  tüm aşamalarında, yani yetiştiricilikten tüketime kadar gıda üretim 
sürecinin her aşamasında, gıda kontaminasyonunu önleyerek ve gıda hijyeni, gıda bilgisi, bitki sağlığı, hayvan 
sağlığı ve refahını teşvik ederek sağlığı temin etmektedir. Bu politikanın üç genel hedefi aşağıdaki gibidir:  

• Gıda ve  hayvan yemlerinin güvenli ve besleyici olmasını sağlamak; 

• Hayvan sağlığı, refahı ve bitki korumanın yüksek seviyede olmasını sağlamak; 

• Gıdaların menşe, muhteviyat / etiket ve kullanımları hakkında yeterli ve şeffaf bilgi verilmesini sağlamak.  

İlgilenen bireyler, etkinlik  hakkında daha fazla bilgiyi AB Bilgi Merkezi Facebook sayfasından (f/abbilgi) veya AB Bilgi 

Merkezi’ne e-posta (info@abbilgi.eu), telefon (228 2577) veya 11A Hasene Ilgaz Sokak, Köşklüçiftlik Lefkoşa adresinden 

ulaşarak temin edebilir.  

 

Basın irtibat:  Selen Mesutoglu Altan, selen.altan@abbilgi.eu veya 0533 840 8583 
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