
Yedikleriniz sizi yansıtır; sağlıklı beslenme, daha 
uzun ve iyi yaşamanın ilk adımıdır. 

Hepimiz markette aldığımız gıdalara dikkat ediyoruz 
ancak acaba içindekiler listesinin arkasında ne yatıyor? 
Yediğiniz peynirin nereden geldiğini ve hangi 
koşullarda üretildiğini biliyor musunuz? Bir kilo köftelik 
kıyma aldığınızda, kıymanın üretildiği fabrikanın 
içindeki koşulların nasıl olduğunu ya da satın aldığınız 
kuzuya hatalı türde veya miktarda antibiyotik verilip 
verilmediğini biliyor musunuz?

AB 2021 yılında, üç yıl sürecek olan ve Kıbrıs Türk 
toplumu genelinde gıda güvenliği ve krize karşı 
hazırlıklı olma durumunu iyileştirme amacı taşıyan 3,2 
milyon Euro bütçeli yeni bir proje uygulamaya başladı.

AB tarafından finanse edilen bu proje, insan sağlığının 
ve ekosistemlerin korunması için hayati öneme sahip 
olan sürdürülebilir üretimin desteklenmesi ve gıda 
güvenliğinin iyileştirilmesi amacıyla, uluslararası 
uzmanları ve Kıbrıs Türk toplumundan uzmanları bir 
araya getirecektir. 

önemlidir
SAĞLIĞINIZ

Gıda güvenliği, gıda üretiminin ve tedarik zincirinin 
zararlı organizmalara (ör. bakteri, virüs ve 

parazitler), kimyasal maddelere (ör. antibiyotikler, 
hormonlar, pestisitler, ağır metaller), onaylanmamış 
gıda katkı maddelerine ya da gıda ile temas eden 
malzemelere ve fiziksel maddelere karşı (ör. metal, 
ahşap, tüy/kıl, cam, böcekler) korunması anlamına 
gelmektedir. 

Zararlı bakteri, virüs, parazit, kirletici madde veya diğer 
tehlikeli maddeleri içeren gıdalar güvenli değildir. 
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre güvenli olmayan gıdalar 
dünya genelinde yılda 600 milyon gıda kaynaklı 
hastalık vakasına ve 420.000 ölüme yol açmaktadır. 
Gıda güvenliğine siyasi çevreler ve kamuoyu tarafından 
yeterli ilgi gösterildiğinde ve endüstri standartlarını 
yükseltmek için gerekli kaynak ayrıldığında, gıda 
kaynaklı ölüm ve hastalıkların önemli oranda azaldığı 
görülmektedir. 

Kıbrıs Türk toplumunda, hayvansal kökenli çoğu gıda 
ürünü halihazırda AB gerekliliklerini karşılamamaktadır. 
AB tarafından finanse edilen bu proje, Kıbrıs Türk 
toplumundaki gıda güvenliği sisteminin ana bileşenlerini 
iyileştirecek ve AB standartlarına yaklaştıracaktır. 

taahhüdü
BAŞARI 

AB tarafından finanse edilen bu proje, endüstri 
paydaşlarını gıda hijyeni ve gıda güvenliği 

standartlarının etkin biçimde uygulanması konusunda 
eğitecek ve bu sayede Kıbrıs Türk toplumunda üretilen 
ürünlerin güvenliğini teminat altına alacaktır.

Projenin beklenen sonuçlara ulaşması için, Kıbrıslı Türk 
üreticilerin AB ile uyumlu standartları kabul etmeye ve 
uygulamaya hazır olmaları gerekmektedir. 

Farklı sektörlerde iş birlikleri yapılacak ve tüketicilerin 
gıda güvenliği konusundaki farkındalıkları artırılacaktır. 
Beraber çalışarak herkes için gıda güvenliği hedefi 
doğrultusunda ilerleyen, bunu savunan ve destekleyen 
bir ortam yaratacağız.

Yapacağımız işletme temelli çalışmalara paralel 
olarak AB, Kıbrıs Türk toplumunda gıda kaynaklı 
hastalıkların yarattığı yükün boyutunu araştıracak 
ve sonuçları toplumun geneliyle paylaşacaktır. Proje 
aynı zamanda, kaydedilen ilerlemenin izlenmesini ve 
ilerleme raporlarının toplumun geneliyle paylaşılmasını 
destekleyecektir.
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TARLADAN SOFRAYA 

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

herkes için 
güvenli gıda



FİNANSMAN
nereye aktarılacak?

KIBRIS TÜRK 
TOPLUMUNA İLİŞKİN
kısa bilgiler

özel önem

   HAYVANCILIK*
   1 1 , 3 7 8 . 9 1 5  milyon etlik tavuk, 313,326 yumurta 
tavuğu, 173,440 damızlık kanatlı
   6,391çiftlikte yaklaşık olarak 300.000 koyun ve keçi
    903 çiftlikte 69,917  büyükbaş
   Yılda yaklaşık 450 ton bal üreten 27,025 arı kovanı 
(648 arıcı) 

   ENDÜSTRİ*
    Kıbrıs Türk toplumu her yıl peynir, yoğurt, UHT süt 
vs. üretiminde kullanılan 144,3 milyon litre çiğ süt 
üretmektedir: 
     139,4 milyon litre inek sütü  
     4,9 milyon litre koyun ve keçi sütü  
    111'i AB/Yeşil Hat ticaretinde yer alabilecek durumda 
olmak üzere toplam 488 balıkçı teknesi
    207 yem üreticisi (7 adet ticari, 200 adet çiftlik 
bünyesinde) 
    66 süt ve süt ürünleri işleme tesisi (14'ü ihracata, 
52'si yerel pazara yönelik) 
    Günde 5 tondan fazla süt işleyen 14 büyük süt ve süt 
ürünleri fabrikası 
    14 et işleme tesisi
    3 et kesme tesisi
    2 kanatlı kesimhanesi

AB, Kıbrıs Türk toplumunda gıda güvenliğinin 
iyileştirilmesini desteklemektedir.

Bu proje şunları gerçekleştirecektir:

BİLGİLENDİRME ve EĞİTİM: Gıda güvenliği, 
yalnızca bina, ekipman ve laboratuvarlardan 
ibaret değildir. Bu proje, gıda işletmelerinin, 
karar vericilerin ve vatandaşların gıda 
güvenliği riskleri ve risk azaltma uygulamaları 
konusundaki bilgi birikimini, becerilerini ve 
kapasitelerini artıracaktır.

DEĞERLENDİRME ve ANALİZ: Bu proje, gıda 
güvenliği alanında mevcut sorun ve engellerin 
tespit edilmesi ve proje boyunca yapılacak 

iyileştirmelerin ölçülmesi için halihazırdaki temel 
durumu ortaya koyacaktır.

MÜDAHİL OLMA ve KATKI SAĞLAMA: Proje, Kıbrıs 
Türk toplumunda yer alan işletmeleri tüm üretim 
süreçlerinde AB ile uyumlu gıda güvenliği standartlarını 
uygulamaları konusunda teşvik ve motive edecek ve 
onlara yardımcı olacaktır. 
Proje, üreticilere sağlayacağı desteğin yanı sıra, 
üreticilerin ilgili gıda, yem ve hayvan sağlığı kurallarına 
uyum seviyelerinin denetimini sağlayan gıda 
denetçilerinin kapasitelerini de artıracaktır.

İZLEME, ÖLÇME, İLETİŞİM: Proje kapsamında gıda 
güvenliği alanında gerçekleştirilen iyileştirmeleri 
ön plana çıkaran ve gıda işletmeleri ile tüketicilerin 
AB tarafından finanse edilen bu projeden uygulama 
süresi boyunca nasıl yararlandıklarını ortaya koyan bir 
kampanya gerçekleştirilecektir.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNE

AB, gıda güvenliğinin iyileştirilmesi konusunda Kıbrıs
Türk toplumunu desteklemeye devam etmektedir. 

2006-2020 döneminde, hayvan ve halk sağlığı, 
gıda güvenliği ve AB standartlarına uyum ile ilgili 
Yardım Programı kapsamında 35 milyon Euro destek 
sağlanmıştır.

2021-2024 döneminde Kıbrıslı Türklerin hayvan sağlığı 
ve gıda güvenliğine ilişkin AB müktesebatına uyum 
sağlamalarını desteklemek amacı ile ilave 40 milyon 
Euro daha sağlanması planlanmaktadır.

Bu proje, Halloumi/Hellim üreticilerine ilave destek 
sağlayacaktır. 

Bu destek, çiftlikten nihai ürüne kadar, süt üretim hattının 
tümünde ilgili kuralların hayata geçirilmesi ve kontrol 
ve doğrulama prosedürlerinin uygulanması şeklinde 
gerçekleştirilecektir. Projenin sonunda, AB gıda hijyeni 
ve gıda güvenliği standartlarını uygulayabildiğini 
kanıtlayan ve ürünlerinin güvenliğini objektif biçimde 
garanti edebilen en az 5 adet büyük ölçekli süt ve süt 
ürünleri işletmesinin olmasını amaçlıyoruz.

Projenin diğer ana çıktıları arasında şunlar yer almaktadır: 

 Yerel üreticiler ve kontrolden sorumlu birimler, 
tüketicilerin artan güvenli gıda taleplerini karşılamak 
amacıyla daha donanımlı hale gelecektir.

 Yerel üreticilerin gıda güvenliği riskleriyle ilgili 
farkındalıkları artacak ve bu tür riskleri azaltmaya 
yönelik standartları ve önlemleri uygulayabilir hale 
geleceklerdir.

 Gıda üreten hayvanlarda veterinerlik ilaçlarının 
kullanımı kademeli olarak azaltılacaktır. Böylelikle, Kıbrıs 
Türk toplumunda anti mikrobiyal direnç azaltılacaktır. 

  Hayvan çiftlikleri, süt üretimine dair dünya çapındaki 
referans değerlerini yakalamak amacıyla hijyen 
kurallarının ve hayvan sağlığı kurallarının uygulanma 
süreçlerini iyileştirecektir.

*Ocak 2022 verileri


