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Gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım, insan sağlığının ve ekosistemlerin 
korunması açısından hayati öneme sahiptir. 

Bu proje, gıda güvenliği sisteminin ana bileşenlerini geliştirecek, 
uygulayacak ve hayvansal kökenli gıda ürünlerinin üretim zinciri boyunca 
AB standartlarının etkin biçimde uygulanmasını destekleyecektir.

Amacımız, Kıbrıs Türk toplumunda gıda güvenliğini gerek tüketicilerin 
gerekse üreticilerin yararına olacak şekilde iyileştirmektir. AB'nin gıda 
güvenliği ve krize karşı hazırlıklı olma projesi, gıda zincirlerini güvence 
altına alacak ve yeni pazarlar açacaktır.

AB tarafından finanse edilen 3,2 milyon Euro bütçeli gıda güvenliği ve krize 
karşı hazırlıklı olma projesi, Kıbrıs Türk toplumunda süt ve süt ürünleri endüs-
trisine odaklanarak gıda endüstrisine destek verecektir.

Gerek itibarınız gerekse işletmenizin başarısı ürünlerinizin kalitesi ve 
güvenliğine bağlıdır ve AB bu konuda size yardımcı olmak için yanınızdadır. 

AB, Kıbrıslı Türk gıda üreticilerinin AB gıda güvenliği standartlarına uyum 
sağlaması için 2024 yılına kadar destek verecektir. Projenin odağında mevcut 
durumda hayvansal ürünler ve hayvansal kökenli gıda ürünleri yer almaktadır.
 
Birlikte çalışarak gıda güvenliği standartlarını iyileştirecek,
gıda üreticilerini eğitecek, belgelendirme işlemlerini
verimli bir işleyişe oturtacak ve denetçilerin eğitimlerini
gerçekleştireceğiz. AB ile uyumlu gıda güvenlik standartlarının
uygulanmasında kaydedilen ilerlemeleri düzenli olarak tüm
gıda üreticileri ve toplumun geneli ile paylaşacak
ve bu durumun Kıbrıs Türk toplumuna
nasıl bir fayda sağladığını anlatacağız. 
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3 yılda 3,2 milyon Euro
Gıda güvenliğini beraber iyileştireceğiz
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.

Projenin önde gelen faaliyetleri arasında, süt ve süt ürünleri, et, kanatlı hayvan, 
bal, yumurta ve diğer ürünleri üreten 50'den fazla üreticiye, 70'den fazla yerel 
eğitim ve uygulamalı destek etkinlikliği düzenlenmesi, üreticilerin üretim 
süreçlerindeki gıda güvenliği tehlike ve riskleri konularına dikkat etmeleri ve 
HACCP ilkeleri temelinde kendi kontrollerini gerçekleştirmelerine yardımcı 
olunması yer almaktadır.

Gıda sektöründe çalışan uzmanların, tüketici temsilcilerinin ve gıda 
denetçilerinin yer alacağı genel katılımlı toplantılara ek olarak, gıda 
üreticilerine yönelik en az 13 çalışma ziyareti düzenlenecektir. Bu toplantılar, AB 
gıda hijyeni ve güvenliği standartlarının uygulanması ve birçok AB Üye 
Devletindeki kontrollerin organizasyonu ve işleyişi konusunda paydaşları 
bilgilendirecektir.  

Proje aynı zamanda, gıda güvenliği konusunda çevrimiçi bir platformun 
oluşturulmasına katkı sağlayacak ve AB gıda standartları ile Kıbrıs Türk 
toplumunda gıda güvenliği standartlarının uygulanmasına ilişkin ana esaslara, 
prosedür ve kaydedilen ilerlemeye kolaylıkla erişilebilmesine imkan 
tanıyacaktır. 

Halloumi/Hellim üreten işletmelere odaklanılacak
Yerel seviyede AB standartlarına ulaşılacak
Önümüzdeki üç yıl boyunca AB, Kıbrıs Türk toplumunda hayvancılıkla uğraşan 
işletmelerin, süt ve süt ürünleri üreticilerinin, bal ve et üreticilerinin ve ayrıca 
veterinerlik alanında çalışan uzmanların gıda güvenliği risklerini anlamalarına destek 
olacaktır. Gıda endüstrisine bu risklerin önlenmesi ve etkilerinin azaltılması 
konusunda destek verilecek, aynı zamanda da hayvansal kökenli gıda ürünlerinin 
beşeri tüketim açısından güvenliğinin nasıl kontrol edileceği ve belgelendirileceği 
gösterilecektir.

•    Kıbrıs Türk toplumu, peynir, yoğurt ve UHT süt üretiminde kullanılmak üzere her yıl 
144,3 milyon litre çiğ inek, koyun ve keçi sütü üretmektedir.  

•    Kıbrıs Türk toplumunda (14'ü ihracat ve 52'si yerel pazara yönelik olmak üzere) 66 
süt ve süt ürünleri işleme tesisi ve 14 adet büyük süt ve süt ürünleri fabrikası 
bulunmakta ve günde 5 tondan fazla süt işlenmektedir.

Her aşamada gıda güvenliği
Özellikle Halloumi/Hellim üreticilerine odaklanmak suretiyle, beraber çalışarak 
üretim sürecinin her basamağını kapsayacak bir eğitim, denetim ve belgelendirme 
sistemi oluşturacağız. Bu sistem, süt üretimi, sütün toplanması, taşınması, süt ve süt 
ürünlerinin işlenmesi, depolanması ve dağıtımı boyunca geçerli kural ve gereklilikleri, 
uygulama, kontrol ve doğrulama prosedürlerini kapsayacaktır.  

Bu çalışmanın nihai sonucu, verimli bir işleyişe oturtulmuş bir süt ve süt ürünleri 
endüstrisi olacaktır:  
•     Yerel birimler, gıda güvenliği konusunda AB ile uyumlu standartlar oluşturacak ve 
bunların nasıl uygulanacağı ve denetleneceği konusunda bilgi sahibi olacaktır. 

•  Havyan çiftlikleri, süt üretimi konusundaki AB referans kriterleri hakkında 
eğitilecektir. Bu referans kriterlerinin önemini anlayacak; hijyen ve sağlık kurallarının 
nasıl yerine getirileceğini öğreneceklerdir.

•      Süt ve süt ürünleri işletmeleri, AB’nin yapısal ve hijyen kurallarını yerine getirmeleri 
açısından değerlendirilecek ve desteklenecektir.  

Proje, 2024 yılına kadar sütün üreticiden tüketiciye ulaşma sürecindeki güvenliği ve 
bütünlüğüne katkı sağlayacak güvenlik protokollerinin oluşturulmasına yardımcı 
olacaktır. Bu protokoller, söz konusu işletmeler için AB’nin geçerli olan yapısal 
kurallarını, hijyen kurallarını ve ilgili diğer kuralları yerine getirecektir. Sistemin 
uygulanması, Kıbrıs Türk toplumunda üretilen Halloumi/Hellim için yeni ticaret 
fırsatlarının oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.

Projenin sonunda, en az beş Kıbrıslı Türk süt ve süt ürünleri işletmesinin AB seviyesinde 
gıda hijyeni ve güvenliği gerekliliklerinin önde gelen savunucuları haline gelmiş 
olmasını ve ürettikleri Halloumi/Hellim’in AB piyasasına girişini desteklemiş olmayı 
amaçlıyoruz.


