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Lefkoşa, 25 Şubat 2021   
 

AB, Gıda Güvenliği Standartlarının Önemini Vurgulayacak 
 
Avrupa Komisyonu, 26 Şubat 2021 Cuma günü 14:00-15:30 saatleri arasında Zoom platformu üzerinden 
gerçekleştirilecek webinarda, gıda güvenliği standartlarının önemini ve Avrupa Birliği'nin gıdaların daha 
güvenli hale getirilmesine nasıl katkı sağladığını vurgulayacak. Webinar, AB Bilgi Merkezi’nin Facebook 
sayfasından da canlı olarak yayınlanacak. 
 
Veteriner Dairesinden Mehmet Demirpençe webinarda yapacağı sunumda, gıda güvenliği konusunda 
bugüne kadar kaydedilen ilerlemeleri sunacak ve ileriye dönük önerilerde bulunacak. Ardından, AB 
tarafından finanse edilen Tarım Danışmanlık Hizmetleri Projesi Ekip Lideri Donald Aquilina, projeleri 
kapsamında gıda güvenliğine katkıda bulunan AB finansmanlı faaliyetlerin ana hatlarını sunacak. Kıbrıs 
Türk Sanayi Odası'ndan Kemal Öztürk ise gıda işletmelerinin gıda güvenliği standartlarını uygulamada 
karşılaştıkları zorluklardan bahsedecek. Son olarak, AB Program Destek Ofisi'nden Ankica Labrovic, AB 
standartlarının özellikle hayvansal kaynaklı gıda üretim zinciri boyunca uygulanmasını desteklemek 
amacıyla AB tarafından finanse edilen yeni projeyle ilgili planları aktaracak.    
 
AB, Kıbrıs Türk toplumunu desteklemeye ve gıda güvenliği zincirini iyileştirmeye katkı sunmaya devam 
etmektedir. Avrupa Birliği, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında 2007 yılından 
bu yana Kıbrıs Türk toplumunda hayvancılık sektörü ve gıda güvenliğine destek sağlayan birçok projeye 15 
milyon Euro'nun üzerinde kaynak aktarmıştır. AB bu yıl içerisinde, üç yıl sürecek ve 3 milyon Euro bütçe ile 
hayata geçirilecek ve özellikle hayvansal gıdalar konusunu ele alacak olan yeni bir projeye başlayacaktır. 
Gıda güvenliği, gıda üretiminin ve tedarik zincirinin tehlikeli organizmalara, kimyasal maddelere, 
onaylanmamış gıda katkı maddelerine, gıdayla temas eden malzemelere veya fiziksel öğelere karşı 
korunmasıyla alakalıdır. AB tarafından finanse edilen yeni Gıda Güvenliği projesi, gıda güvenliği sisteminin 
temel bileşenlerini geliştirecek, hayata geçirecek ve ayrıca AB standartlarının hayvansal gıda üretim zinciri 
boyunca etkili bir şekilde uygulanmasına da destek olacaktır.  
 
Kısa Bilgi:  
Avrupa Komisyonu, adil, sağlıklı ve çevre dostu bir gıda sistemine yönelik kapsamlı bir strateji olan Tarladan Sofraya 
Stratejisini benimsemiştir. Tarladan Sofraya Stratejisi, gıda sistemlerimizin Avrupa Yeşil Düzeni ile uyumlu bir şekilde 
rekabetçi sürdürülebilirlik, insan ve gezegen sağlığının korunması ve gıda değer zincirinde yer alan herkesin geçim 
kaynakları için küresel standartlar haline dönüştürülmelerini önermektedir. COVID-19 krizi, artan biyolojik çeşitlilik 
kaybının bizi ne kadar savunmasız hale getirdiğini ve iyi işleyen bir gıda sisteminin toplumumuz için ne kadar önemli 
olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, AB'nin Tarladan Sofraya Stratejisi, Biyoçeşitlilik Stratejisi ile birlikte karanın ve 
denizlerin korunmasını artırmayı taahhüt ederek, bozulmuş ekosistemleri eski haline getirerek ve AB'yi hem biyolojik 
çeşitliliğin korunmasında hem de sürdürülebilir gıda zincirinin oluşturulmasında uluslararası sahnede bir lider olarak 
belirleyerek vatandaşları bu faaliyetlerin merkezine yerleştirmiştir. 
 
 
 
Daha fazla bilgi için: 
https://ec.europa.eu/food/overview_en  
https://ec.europa.eu/food/safety 
 
 
 
Medya iletişim: AB Bilgi Merkezi: info@abbilgi.eu , 228 2577 
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