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KARARLAR 

 
866/2004 sayılı Konsey Tüzüğü (AK) kapsamında Kıbrıs adasında belli 

başlı hayvansal ürünlerin dolaşımına ilişkin yasakları kaldıran ve 
'Χαλλούμι' (Halloumi) /'Hellim' (PDO) ile ilgili bu ürünlerin dolaşım 

koşullarını belirleyen 2007/330/EC sayılı Kararı değiştiren 
 

KOMİSYONUN 12 Nisan 2021 tarihli ve 2021/586 sayılı UYGULAMA KARARI (AB) 
(C(2021) 2386 belgesi kapsamında bildirildi) 

 
(EEA ile ilgili metin) 

 
AVRUPA KOMİSYONU, 
Avrupa Birliği'nin İşleyişi Hakkındaki Antlaşmayı göz önünde bulundurarak, 
 
Katılım Senedinin1 10. Protokolünün 2. Maddesi altındaki rejimle ilgili 29 Nisan 
2004 tarihli 866/2004 sayılı Konsey Tüzüğünü (AK) göz önünde bulundurarak, 
 
Aşağıdakiler ışığında, 
 

(1) Kıbrıs yeniden birleşinceye kadar, Katılım Senedinin 10. Protokolünün 
1(1) Maddesi, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümetinin etkin kontrolünde 
olmayan Kıbrıs Cumhuriyeti bölgelerinde müktesebatın uygulanmasını 
askıya alır. 

 
(2) Halk sağlığı ve hayvan sağlığı nedenleriyle 866/2004 sayılı Tüzük (AK), 

Birliğin veterinerlik gerekliliklerine tabi olan canlı hayvanlar ile hayvansal 
ürünlerin, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti'nin etkin kontrolünde olmayan 
alanlar ile etkin kontrolünde olan alanları arasındaki hat üzerinden 
geçişini yasaklamaktadır. 

 
(3) 866/2004 sayılı Tüzüğün (AK) 4(9) Maddesi, Birliğin veterinerlik 

gerekliliklerine tabi canlı hayvan veya hayvansal ürünlerle ilgili 
yasakların, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin (AK) 178/2002 sayılı 
Tüzüğünün2 58(2). Maddesinde atıfta bulunulan prosedüre uygun olarak 
ticarete uygulanacak koşulları belirleyen Komisyon kararlarının kabul 
edilmesiyle kaldırılabileceğini belirtir. 

 
(4) 2007/330/EC (3) sayılı Komisyon Kararı3, bu Kararın sırasıyla Ek I ve 

II'de belirtilen koşulları yerine getirme koşuluyla, insan tüketimine 
yönelik taze balık ve balla ilgili hayvansal ürünlerin dolaşımına ilişkin 
yasakları kaldırır. 

                                                 
1 OJ L 161, 30.4.2004, p.128. 
2 Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 28 Ocak 2002 tarihli (AK) 178/2002 sayılı Tüzüğü Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesini kuran gıda 
yasasının genel ilkelerini ve gerekliliklerini belirleyen, ve gıda güvenliği konularında prosedürleri belirleyen (OJ L 31 , 1.2.2002, s. 1). 
3 4 Mayıs 2007 tarihli ve 2007/330/EC sayılı Komisyon Kararı, (AK) 866/2004 sayılı Konsey Tüzüğü kapsamında Kıbrıs adasında belli başlı 
hayvansal ürünlerin dolaşımına ilişkin yasakları kaldırır ve bu ürünlerin dolaşımı için koşulları belirler (OJ L 123, 12.5.2007, s. 30). 



 
(5) 2021/591 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü 4  (AB) 'Χαλλούμι' 

(Halloumi)/'Hellim' (PDO) ('ürün') ile ilgili olarak korunmuş menşe ismi 
ve korunmuş mahreç işareti siciline bir isim girmiştir. 

 
(6) Söz konusu korunmuş menşe ismi, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümetinin etkin 

kontrolünde olmayan alanlar da dahil olmak üzere tüm Kıbrıs adasını 
kapsar. Bu nedenle, Kıbrıs yeniden birleşene kadar, 866/2004 sayılı 
Tüzüğün (AK) 4(9) Maddesi kapsamındaki yasağın kaldırılması ve 
ürünün, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin etkin kontrolünde olmayan ve etkin 
kontrolünde olan alanlar arasındaki hat üzerinden geçişine izin verilmesi 
ve ilgili ürünün ticareti için şartların belirlenmesi uygundur. 

 
(7) Ürünle ilgili yasağın kaldırılması neticesinde halk sağlığının ve hayvan 

sağlığının tehlikeye atılmamasının sağlanması ve ayrıca Kıbrıs 
Cumhuriyeti Hükümetinin etkin kontrolü altında olmayan Kıbrıs 
Cumhuriyeti alanlarından, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümetinin etkin 
kontrolünde olan Kıbrıs Cumhuriyeti alanlarına gelen mallara ilişkin özel 
kurallar getiren 1480/2004 sayılı Komisyon Tüzüğü5 (AK) uyarınca gıda 
güvenliğinin güvence altına alınması gerekmektedir. Buna göre, ilgili 
ürünün ticareti belli koşullara tabi olmalıdır. 

 
(8) 'Χαλλούμι' (Halloumi)/ 'Hellim' PDO üretimi yapmaya uygun olan coğrafi 

alanının belli yerlerinde müktesebat askıda olduğundan ve Kıbrıs’ın 
yeniden birleşmesine kadar, Birliğin hayvan sağlığı ve halk sağlığı 
kontrollerinin Kıbrıs adası genelinde etkin bir şekilde 
gerçekleştirilmelerini temin edebilmek amacıyla işleyen geçici bir düzen 
oluşturulmalıdır. 

 
(9) Bu amaçla, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 

(6) 2017/625 sayılı Tüzüğünün 6  (AB) II. Başlığının III. Faslındaki 
prosedürlere benzer prosedürleri uygulayarak ürünün hat üzerinden 
geçişiyle ilgili tüm denetim ve kontrollerin yapılması için gerekli yetkileri 
yetkilendirilmiş bir kuruluşa devretmesi uygundur. Yetkilendirilmiş bu 
kuruluş tarafından gerçekleştirilen kontroller, ürünün tabi olduğu Birlik 
halk sağlığı ve hayvan sağlığı gerekliliklerinin karşılanıp karşılanmadığını 
teyit etmekle sınırlı olmalıdır. 

 
(10) Yetkilendirilen kuruluş, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümetine rapor vermelidir. 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, yetkilendirilen kuruluş tarafından hazırlanan 
raporların bir kopyasını almalıdır. 

 

                                                 
4 12 Nisan 2021 tarihli ve 2021/591 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü (AB), korunmuş menşe ismi ve korunmuş mahreç ismi siciline bir ad 
girişi yapar ('Χαλλούμι' (Halloumi)/'Hellim' (PDO)) (OJ L 125, 13.4. 2021, s. 42). 
5 Kıbrıs Hükümetinin kontrolü altında olmayan alanlardan Hükümetin etkin kontrolü altındaki alanlara giden mallara dair spesifik kurallar 
düzenleyen 10 Ağustos 2004 tarihli 1480/2004 sayılı Komisyon Tüzüğü (OJ L 272, 20.8.2004, p.3) 
6 Gıda ve yem yasasının, hayvan sağlığı ve refahı, bitki sağlığı ve bitki koruma ürünlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla yapılan resmi 
kontroller ve diğer resmi faaliyetlere ilişkin 15 Mart 2017 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin (AB) 2017/625 sayılı Tüzüğü , (EC) No 
999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014 , (EU) 2016/429 sayılı ve (EU) 
2016/2031 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüklerini, (EC) 1/2005 ve (EC) 1099/2009 sayılı Konsey Tüzüklerini ve 98/58/EC, 
1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC ve 2008/120/EC sayılı Konsey Direktiflerini değiştirir ve Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin (EC) 
854/2004 ve (EC) 882/2004 sayılı Tüzüklerini, 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC ve 97/78/EC sayılı 
Konsey Direktiflerini ve 92/438/ AET sayılı Konsey Kararını(Resmi Kontroller Tüzüğü) yürürlükten kaldırır (OJ L 95, 7.4.2017, s.1) 



(11) Ürünün halk sağlığının ve hayvan sağlığının korunmasına ilişkin Birlik 
hukukunun tüm gerekliliklerine uymasını sağlamak amacıyla gerekli ilgili 
koşulları belirten ürüne özel bir Ek 2007/330/EC sayılı Karara, 
eklenmelidir. 

 
(12) Bu koşullardan yerine getirilmesi gereken ilk koşul, hayvan sağlığıyla 

ilgili statünün (durumun), ürün ticareti yoluyla bulaşma potansiyeli olan 
tüm hastalıklar için Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nün uluslararası kabul 
görmüş standartlarına göre olumlu olarak tespit edilmiş olmasıdır. Bu tür 
uluslararası kabul görmüş standartlar yoksa, söz konusu tespit, Birlik 
hukuku kapsamında geçerli olan ilgili kriterlere göre yapılmalıdır. Kıbrıs 
Cumhuriyeti Hükümeti'nin etkin kontrolü altında olmayan Kıbrıs 
Cumhuriyeti alanlarındaki hayvan sağlığıyla ilgili durumun bir Komisyon 
Kararı ile saptanması öngörülmektedir. Hayvan sağlığı durumuna uygun 
olarak, Komisyon Uygulama Tüzüğü'nde atıfta bulunulan muamele de 
dahil olmak üzere, Ek'teki hayvan sağlığı beyanında yer alan alternatif 
muameleleri değerlendirilecektir. Hayvan sağlığı statüsü olumlu olarak 
tespit edildikten sonra, yerine getirilmesi gereken diğer bir koşul, 
kalıntıların izlenmesi için yetkilendirilmiş kuruluş tarafından hazırlanması 
gereken yıllık bir programdır. Komisyon’un bu programı her yıl bir Karar 
aracılığıyla onaylaması öngörülmektedir. 

 
(13) Kıbrıs yeniden birleşene kadar, Komisyon’un desteğiyle, işbu Karar 

aracılığıyla ürün için oluşturulan denetim sisteminin işleyişini gözden 
geçirmek amacıyla düzenli toplantılar yapacak Kıbrıs Rum toplumu ve 
Kıbrıs Türk toplumunun eşit sayıda temsilcilerinden oluşacak ve 
Komisyon'un bir temsilcisinin başkanlık edeceği bir Çalışma Grubu 
oluşturulabilir.  

 
(14) 2007/330/EC sayılı Karar buna göre değiştirilmelidir. 
 
(15) Bu Karar’da öngörülen tedbirler Bitkiler, Hayvanlar, Gıda ve Yemle İlgili 

Daimî Komite’nin görüşüne uygundur. 
 
 
ŞU KARARI ALMIŞTIR: 
 

Madde 1 
 
 
2007/330/EC sayılı Karar şu şekilde değiştirilmiştir: 

(1) Madde 1’de, birinci alt paragraf aşağıdaki paragrafla değiştirilmiştir:  
 
 'Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti'nin etkin kontrolünde olmayan Kıbrıs 
 Cumhuriyeti alanları ile etkin kontrolünde olan alanlar arasındaki hat 
 üzerinden hayvansal ürünlerin geçişine ilişkin 866/2004 Sayılı Tüzüğün (AK) 
 4(9) Maddesi kapsamında getirilen yasaklar bu Karar’daki Ek I, II ve 
 III'te atıfta bulunulan hayvansal ürünler için artık geçerli olmayacaktır.' 
 
(2) İşbu Karar’ın Ek’indeki metin Ek III olarak eklenmiştir. 
 



Madde 2 
İşbu Karar Üye Devletlere yöneliktir. 
 
12 Nisan 2021’de Brüksel’de yapılmıştır. 
 

Komisyon Adına 
Stella KYRIAKIDES 

Komisyon Üyesi 
 



EK 
 

EK III 
 

'Χαλλούμι' (Halloumi) /'Hellim' (PDO) 
 

A. Hayvansal Ürün: 'Χαλλούμι' (Halloumi) /'Hellim' (PDO) 
 
B. Ticaret gerçekleşmeden yerine getirilmesi gereken koşullar 
 
1. Hayvan sağlığıyla ilgili statü (durum) 
 
Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti'nin etkin kontrolü altında olmayan Kıbrıs 
Cumhuriyeti alanlarındaki hayvan sağlığıyla ilgili statünün (durumun), ilk adım 
olarak 2021/591 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünde1 (AB) atıfta bulunulan 
koşullar uyarınca “Χαλλούμι” (Halloumi)/“Hellim”in (PDO) ticaretine izin 
verilmesini sağlayacak Dünya Hayvan Sağlığı Örgütünün Kısım C madde 5 ve 
6(a)’da geçen tüm hastalıklarda ilgili uluslararası kabul görmüş standartlar 
uyarınca olumlu olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Uluslararası 
standartların bulunmadığı durumlarda bu değerlendirme, Komisyon tarafından 
hayvan sağlığıyla ilgili uygulanan diğer kriterlere göre yapılmalıdır. Gerekli 
incelemeler ve kanıt toplama, Bölüm D'de atıfta bulunulan yetkilendirilmiş 
kuruluş tarafından gerçekleştirilmelidir. Hayvan sağlığıyla ilgili statü, Kısım D'de 
atıfta bulunulan yetkilendirilmiş kuruluş tarafından sağlanan bilimsel kanıtlar 
temelinde belirlenebildiğinde, Komisyon, geçerli prosedürlere uygun olarak bu 
durumu kabul eden bir Karar çıkarır. Söz konusu statü, Dünya Hayvan Sağlığı 
Örgütü'ne bildirilmelidir. 
 
2. Kalıntıların izlenmesi 
 
Hayvan sağlığıyla ilgili statü, bu Kısmın 1. maddesi uyarınca olumlu olarak 
saptandıktan sonra, Kısım D'de atıfta bulunulan yetkilendirilmiş kuruluş, 
kalıntıların izlenmesi amacıyla süt üretimi verilerine dayanan yıllık bir program 
hazırlamalıdır. Komisyonun bu programı her yıl bir Karar aracılığıyla onaylaması 
öngörülmektedir. Kalıntıların izlenmesine yönelik yıllık programların 
değerlendirilmesinde Komisyon tarafından uygulananlara benzer kriterler 
kullanılmalıdır. 
 
3. Uygun olan süt imalatçılarının onaylanması 
 
Kısım D'de atıfta bulunulan yetkilendirilmiş kuruluş, süt imalatçılarını 852/2004 
sayılı Tüzüğün (AK) Ek II'ye ve 853/2004 sayılı Tüzüğün (AK) Ek III Bölüm XI, 
Fasıl II’ye uygunluk açısından denetlemelidir. Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümetinin 
etkin kontrolü altında olmayan Kıbrıs Cumhuriyeti alanları ile etkin kontrolü 
altında olan alanları arasındaki hat üzerinden ürünü geçecek imalatçıları 
onaylamalıdır. 
 

                                                 
1 Komisyon’un 12 Nisan 2021 tarihli 2021/591 sayılı Uygulama Tüzüğü korunmuş menşe ismi ve korunmuş mahreç işareti siciline bir isim 
girişi yapar (‘Χαλλούμι’ (Halloumi)/‘Hellim ’(PDO)) (OJ L 125, 13.4.2021, 2. 42) 



4. Kısım D’de atıfta bulunulan yetkilendirilmiş kuruluşun uzmanları, bu Kısmın 
1 ila 3. Maddelerinde belirtilmiş olan koşulların yerine getirilmiş olduklarını 
saptamalıdırlar. 

 
C. Ticarete uygulanacak genel koşullar  
1. Ürün tamamen, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümetinin etkin kontrolü altında 

olmayan Kıbrıs Cumhuriyeti bölgelerinde ikamet eden bir üretici tarafından 
üretilmiş olmalı. 

 
2. Ürünün, 2021/591 sayılı Uygulama Tüzüğünün (AB) gerekliliklerine uygun 

olduğu onaylanmış olmalı. 
 
3. Ürün üretim sürecinin tüm aşamaları, Kısım D'de atıfta bulunulan 

yetkilendirilmiş kuruluş tarafından denetlenmiş olmalı. 
 
4. Kısım D'de atıfta bulunulan yetkilendirilmiş kuruluşun uzmanları, bu Kısmın 

5 ila 11. maddelerinde sıralanan koşulların karşılandığını onaylamış olmalı. 
 
5. Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümetinin etkin kontrolünde olmayan Kıbrıs 

Cumhuriyeti bölgeleri en az 12 ay şap hastalığından ari olmuş olmalı. 
 

6. Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümetinin etkin kontrolünde olmayan Kıbrıs 
Cumhuriyeti bölgelerinde inek, koyun veya keçilerin tutulduğu tüm 
işletmeler: 
a) büyükbaş tüberkülozu, büyükbaş brusellozu veya küçükbaş ve keçi 

brusellozu nedeniyle kısıtlamaya tabi olmamalı; 
b) 853/2004 sayılı Tüzüğün (AK) III. Ekinin IX. Bölümünün I. Faslında 

belirtilen sağlık koşullarını karşılamalı; 
c) 2002/99/EC 2  sayılı Direktifin I. Faslında belirtilen hayvan sağlığı 

koşullarını karşılamalı; ve 
d) ruminant hayvanlardan elde edilen et-kemik unu, hayvansal yağ ve 

işlenmiş hayvansal protein kullanılarak ruminantların beslenmesini 
yasaklıyor olmalı. 

 
7. Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Kıbrıs Cumhuriyeti 

Hükümetinin etkin kontrolünde olmayan Kıbrıs Cumhuriyeti bölgelerine 
getirilmiş olan inek, koyun ve keçiler, yalnızca 206/20103 sayılı Komisyon 
Tüzüğü Ek I, Kısım 1'de sıralanmış ve bu Tüzüğün Ek I, Kısım 2'sine göre 
sertifikalandırılarak söz konusu hayvanları Avrupa Birliği’ne ihraç etme izni 
verilen ülkelerden getirilmiş olmalı. 

 
8. Ürünü üretmek için kullanılan süt: 

a) İzlenebilirliği sağlamak amacıyla hayvan hareketlerinin kaydını tutan 
tescilli işletmelerdeki kimliklendirilmiş hayvanlardan gelmiş olmalı; 

                                                 
2 İnsan tüketimine yönelik hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi, dağıtımı ve girişiyle ilgili hayvan sağlığı kurallarını düzenleyen 16 Aralık 
2002 tarihli 2002/99/EC sayılı Konsey Direktifi (OJ L 18, 23.1.2003, s.11) 
3 Belli başlı hayvanları ve taze eti Avrupa Birliği'ne getirmesine izin verilen üçüncü ülkelerin, bölgelerin veya bunların bölümlerinin 
listelerini ve veteriner sertifikası (belgesi) gerekliliklerini düzenleyen 12 Mart 2010 tarihli 206/2010 sayılı Komisyon Tüzüğü (AB) (OJ L 73, 
20.3.2010, 2.1) 



b) 853/2004 sayılı Tüzük (AK) Ek III, Bölüm IX, Fasıl I'de belirtilen hijyen 
koşullarına uygun olarak üretilmiş, toplanmış, soğutulmuş, saklanmış ve 
nakledilmiş olmalı; 

c) 853/2004 sayılı Tüzük (AK) Ek III Bölüm, IX Fasıl I'de belirtilen plak ve 
somatik hücre sayısı kriterlerini karşılamış olmalı; 

d) 37/20104(4) sayılı Komisyon Tüzüğü (AB) Ek’inde belirtilen izin verilen 
maksimum limiti aşan konsantrasyonlarda antimikrobiyal bileşik 
kalıntıları içermemiş olmalı; 

e) Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin (AK) 396/2005 sayılı Tüzüğü5, Ek 
II'de belirtilen maksimum kalıntı seviyelerini aşan konsantrasyonlarda 
pestisit kalıntıları içermemiş olmalı; ve 

f) 1881/2006 sayılı Komisyon Tüzüğü 6  (AK) tarafından belirlenen 
maksimum seviyeleri aşan konsantrasyonlarda kirletici içermemiş 
olmalı. 

 
9. Ürünü üreten süt imalatçıları, 852/2004 sayılı Tüzük (AK) uyarınca Tehlike 

Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) ilkelerine dayalı bir program 
uygulamış olmalı. 

 
10.  Ürün, (AK) 852/2004 sayılı Tüzüğün II. Ek’inde ve 853/2004 sayılı Tüzükteki 

(AK) Ek III, Bölüm IX, Fasıl II’de belirtilmiş olan ilgili koşullara uygun olarak 
işlenmiş, saklanmış, paketlenmiş, ambalajlanmış ve nakledilmiş olmalı. 

 
11.  Ürün, 853/2004 sayılı Tüzükteki (AK) Ek III, Bölüm IX, Fasıl II'de belirtilen 

kriterlere göre üretilmiş olmalı. 
 
12. Ürünün her sevkiyatına, 1480/2004 sayılı Tüzüğün (AK) 2. Maddesi uyarınca 

düzenlenmiş bir belge eşlik etmelidir. Söz konusu belge, Komisyon 
tarafından Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti ile mutabık kalınarak usulüne 
uygun şekilde bunu yapmak üzere yetkilendirilmiş Kıbrıs Türk Ticaret Odası 
tarafından veya Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti ile mutabık kalınarak bu 
şekilde yetkilendirilmiş bir başka kurum tarafından düzenlenmelidir. Söz 
konusu belge, (EC) 866/2004 sayılı Tüzüğün (AK) 4(5) ve (6) Maddelerinde 
belirtilen prosedüre uygun olarak düzenlenmeli ve ürünün bu Kısım’da 
belirtilen koşulları karşıladığını belirtmelidir. 

 
13. Ürün, 853/2004 sayılı Tüzüğün (AK) 5. Maddesine uygun bir sağlık ve 

tanıtıcı işaret taşımalıdır. 
 
14. Ürünün her sevkiyatının beraberinde, Kısım D'de atıfta bulunulan 

yetkilendirilmiş kuruluşun bir uzmanı tarafından imzalanmış aşağıdaki 
hayvan sağlığı ve halk sağlığı beyanları olmalıdır: 

 
 

                                                 
4 Hayvansal gıda ürünlerindeki maksimum kalıntı limitlerine ilişkin farmakolojik aktif maddeler ve bunların sınıflandırılması hakkındaki 22 
Aralık 2009 tarihli 37/2010 sayılı Komisyon Tüzüğü (AB) (OJ L 15, 20.2010, s.1) 
591/414/EEC sayılı Konsey Tüzüğü’nü değiştiren ve Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin bitkisel ve hayvansal gıda ve yemlerin içindeki 
veya üzerindeki maksimum pestisit kalıntı seviyelerine ilişkin 23 Şubat 2005 tarihli 396/2005 sayılı Tüzüğü (AK) (OJ L 70, 16.3.2005, s.1) 
6 Gıda ürünlerindeki bazı kirleticiler için maksimum seviyelerini belirleyen 19 Aralık 2006 tarihli 1881/2006 sayılı Komisyon Tüzüğü (AK) (OJ 
L 364, 20.12.2006, s. 5).  



“HALK SAĞLIĞI VE HAYVAN SAĞLIĞI BEYANLARI 
 
Referans numarası: 
 
I. Halk sağlığı beyanı 
 
Ben, 2007/330/EC sayılı Kararın III. Ekinin D maddesinde belirtilen 
yetkilendirilmiş kuruluş tarafından atanan bir uzman olarak, 2007/330/EC sayılı 
Kararın Ek III ile (EC) 178/20027, (EC) 852/20048, (EC) 853/20049 ve (EU) 
2017/62510 ile (EU) 2019/62711 sayılı Tüzüklerdeki ilgili hükümlerden haberdar 
olduğumu beyan eder, işbu belgeyle, yukarıda tanımlanan ürünün, söz konusu 
hükümlere ve özellikle de aşağıdakilere uygun olarak üretildiğini onaylarım: 
 
(a) çiğ sütten üretilmiştir ve söz konusu süt: 

i. 852/2004 sayılı Tüzük (EC) uyarınca kaydedilmiş edilmiş ve 2019/627 
sayılı Uygulama Tüzüğünün (AB) 49 ve 50. Maddeleri uyarınca kontrol 
edilmiş işletmelerden gelmiştir; 

 
ii. 853/2004 Sayılı Tüzük (EC) Ek III, Bölüm IX, Fasıl I'de belirtilen hijyen 

koşullarına uygun olarak üretilmiş, toplanmış, soğutulmuş, saklanmış ve 
nakledilmiştir; 

 
iii. 853/2004 sayılı Tüzük (EC) Ek III, Bölüm IX, Fasıl I'de belirtilen plak ve 

somatik hücre sayısı kriterlerini karşılamaktadır; 
 

iv. 96/23/EC 12  sayılı Konsey Direktifinin 29. Maddesi uyarınca sunulan 
kalıntı veya maddelerin tespiti için izleme planları tarafından sağlanan çiğ 
sütün kalıntı statüsüne ilişkin güvencelere uygundur; 

 
v. 853/2004 sayılı Tüzüğün (EC) Ek III, Bölüm IX, Fasıl 1, Kısım III, madde 

4 gerekliliklerine uygun olarak gıda işletmesi tarafından gerçekleştirilen 
antibakteriyel ilaç kalıntılarına yönelik testlere göre, 37/2010 13  sayılı 

                                                 
7 Gıda yasasının genel ilkelerini ve gerekliliklerini belirleyen, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesini kuran ve gıda güvenliği konularında 
prosedürleri belirleyen 28 Ocak 2002 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin (AK) 178/2002 Sayılı Tüzüğü (OJ L 31, 1.2.2002, s. 1). 
8 Gıda ürünlerinin hijyenine ilişkin 29 Nisan 2004 tarihli 852/2004 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü (OJ L 139, 30.4.2004, s. 1). 
9 Hayvansal gıda ürünlerinin spesifik hijyen kurallarına ilişkin 29 Nisan 2004 tarihli 853/2004 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü 
(OJ L 139, 30.4.2004, s. 55). 
10 Gıda ve yem yasasının, hayvan sağlığı ve refahı ile bitki sağlığı ve bitki koruma ürünlerine ilişkin kuralların uygulanmasını sağlamak 
amacıyla gerçekleştirilen resmi kontroller ve diğer resmi faaliyetlere ilişkin 15 Mart 2017  2017/625 sayılı tarihli Avrupa Parlamentosu ve 
Konseyi Tüzüğü (AB), Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 999/2001, 396/2005, 1069/2009, 1107/2009, 1151/2012, No 652/2014, 
2016/429 ve 2016/2031 sayılı Tüzüklerini, 1/2005 ve 1099/2009 sayılı Konsey Tüzüklerini ve 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 
2008/119/EC ve 2008/120/EC sayılı Konsey Direktiflerini değiştirir ve Avrupa Parlamentosu ile Konseyi’nin 854/2004 ve (EC) 882/2004 sayılı 
Tüzükleri ile 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC ve 97/78/EC sayılı Konsey Direktifleri ve 92/438/EEC 
(Resmi Kontroller Tüzüğü) sayılı Konsey Kararı’nı yürürlükten kaldırır ((OJ L 95, 7.4.2017, s. 1). 
11 Resmi kontrollerle ilgili 2074/2005 sayılı Komisyon Tüzüğünü (EC) değiştiren ve Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 2017/625 sayılı 
Tüzüğüne (AB) uygun olarak insan tüketimine yönelik hayvansal ürünler üzerinde resmi kontrollerin gerçekleştirilmesi için yeknesak pratik 
düzenlemeleri belirleyen 15 Mart 2019 tarihli 2019/627 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü (OJ L 131, 17.5.2019, s. 51). 
12 85/358/EEC ve 86/469/EEC sayılı Direktifler ile 89/187/EEC ve 91/664/EEC  sayılı Kararları yürürlükten kaldıran ve canlı hayvanlarda ve 
hayvansal ürünlerde belli maddeler ile kalıntıların izlenmesine ilişkin tedbirler hakkındaki 29 Nisan 1996 tarihli 96/23/EC sayılı Konsey 
Direktifi (OJ L 125, 23.5.1996, s. 10). 
13 Hayvansal gıda ürünlerindeki maksimum kalıntı limitlerine ilişkin farmakolojik aktif maddeler ve bunların sınıflandırılması hakkındaki 22 
Aralık 2009 tarihli 37/2010 sayılı Komisyon Tüzüğü (OJ L 15, 20.1.2010, s. 1) 



Komisyon Tüzüğü (AB) Ekinde belirtilen antibakteriyel veteriner tıbbi 
ürün kalıntılarıyla ilgili maksimum kalıntı limitlerine uygundur; 

 
vi. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin (EC) 396/2005 Sayılı Tüzüğünde14 

belirtilen pestisitlerle ilgili maksimum kalıntı seviyelerine ve 1881/200615 
sayılı Komisyon Tüzüğü'nde belirtilen maksimum kirletici seviyelerine 
uygunluğu garanti eden koşullar altında üretilmiştir. 

 
b) (EC) 852/2004 sayılı Tüzüğün 5. Maddesi uyarınca genel hijyen 

gereklilikleri ve tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları (HACCP) 
ilkelerine dayalı bir program uygulayan (bir) işletmeden/işletmelerden 
gelir, düzenli olarak yetkili makamlarca denetlenir; 

 
c) (EC) 852/2004 sayılı Tüzükteki Ek II ile 853/2004 sayılı Tüzükteki Ek III, 

Bölüm IX, Fasıl II’de yer alan hijyenle ilgili koşullara uygun olarak 
işlenmiş, saklanmış, paketlenmiş, ambalajlanmış ve nakledilmiştir; 

 
d) 853/2004 sayılı Tüzüğün (AK) Ek III, Bölüm IX, Fasıl II'sinde belirtilen 

ilgili kriterler ile 2073/2005 16  sayılı Komisyon Tüzüğü’nün (AK) gıda 
maddelerinin mikrobiyolojik kriterlerine ilişkin ilgili mikrobiyolojik 
kriterleri karşılar;  

 
e) Kısım II.1.2'de atıfta bulunulan ısıl işlemden geçmiş veya ısıl işleme tabi 

tutulmuş çiğ sütten üretilmiştir ve uygun olması halinde, ısıl işlemden 
hemen sonra uygulanan alkalin fosfataz testinde negatif reaksiyon 
vermeye yeterlidir; 

 
f) 396/2005 sayılı Tüzükte (AK) belirtilen maksimum pestisit kalıntı 

seviyelerine ve 1881/2006 sayılı Tüzükte (AK) belirtilen maksimum 
kirletici seviyelerine uygunluğu garanti eden koşullar altında üretilmiştir. 

 
II. Hayvan sağlığı beyanı 
 Ürün: 
  II.1.1 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin etkin kontrolü altında olmayan Kıbrıs 
  Cumhuriyeti Hükümeti bölgelerinden gelir; ve 
 
Ya   II.1.2 Tek bir tür hayvandan gelen çiğ sütten yapılır, özellikle de 
  [Bos Taurus] (1) [Ovis aries] (1) [Capra hircus] (1) cinslerinden ve 
  süt ürünü imal etmek amacıyla kullanılan çiğ sütün şu işlemden  
  geçmesi gerekir: 
 

  Ya [3 veya 3’ten büyük F0 değeri elde etmek amacıyla   
   sterilizasyon süreci] (1) 

 

                                                 
14 91/414/EEC sayılı Konsey Direktifini değiştiren ve bitkisel ve hayvansal gıda ve yemlerin üzerinde veya içindeki maksimum pestisit kalıntı 
seviyelerine ilişkin 23 Şubat 2005 tarihli 396/2005 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü (OJ L 70, 16.3.2005, s. 1). 
15 Gıda maddelerindeki belli kirleticilere ilişkin maksimum seviyeleri belirleyen 19 Aralık 2006 tarihli 1881/2006 sayılı Komisyon Tüzüğü (OJ 
L 364, 20.12.2006, s. 5) 
16Gıda maddelerine ilişkin mikrobiyolojik kriterlerle ilgili 15 Kasım 2005 tarihli 2073/2005 sayılı Komisyon Tüzüğü (OJ L 338, 22.12.2005, s. 
1).  



  Ya da [135 °C ’den az olmayacak şekilde çok yüksek sıcaklık 
   işlemi (UHT) ile beraber uygun tutma süresi] (1) 

 
  Ya da  [pH seviyesi 7.0 veya üzeri olan süte iki kez 15 saniye boyunca 
   72 °C’de uygulanacak yüksek sıcaklık kısa süre (HTST)  
   pastörizasyon işlemi, uygun olan hallerde, hemen ısıl  
   işlemi sonrasında uygulanacak alkalin fosfataz testinde  
   negatif reaksiyon vermesi] (1) 
   
  Ya da [pH seviyesi 7.0’ın altında olan süte HTST işleminin yapılması] 
(1) 
 
  Ya da [aşağıdaki fiziksel işlemlerden biriyle birlikte HTST işleminin 
   uygulanması: 
  
   Ya [(i) pH seviyesinin bir saat boyunca 6’nın altına düşürülmesi] 
(1)    
   Ya da [(ii) desikasyonla birlikte 72 °C’ye eşit veya 72 °C’nin 
    üzerinde ek ısıtma (1)] (1) 
 
veya II.1.2 şu tür hayvanlardan elde edilmiş çiğ sütle karıştırılarak 
işlenmiş  süt: [Bos Taurus] (1) [ovis aries] (1) [capra hircus] (1) ve süt 
ürününün üretilmesinde kullanılan çiğ süt karıştırılmadan [önce ] (1)  [sonra] 
(1) aşağıdaki işleme tabi tutulmuş olmalı:  
 
  Ya [3 veya 3’ten büyük F0 değeri elde etmek amacıyla   
   sterilizasyon süreci] (1) 
 
  Ya da [135 °C ’den az olmayacak şekilde çok yüksek sıcaklık 
   işlemi (UHT) ile beraber uygun tutma süresi] (1) 
 
  Ya da  [pH seviyesi 7.0 veya üzeri olan süte iki kez 15 saniye boyunca 
   72 °C’de uygulanacak yüksek sıcaklık kısa süre (HTST)  
   pastörizasyon işlemi, uygun olan hallerde, hemen ısıl  
   işlemi sonrasında uygulanacak alkalin fosfataz testinde  
   negatif reaksiyon vermesi] (1) 
   
  Ya da [pH seviyesi 7.0’ın altında olan süte HTST işleminin yapılması] 
(1) 
 
  Ya da [aşağıdaki fiziksel işlemlerden biriyle birlikte HTST işleminin 
   uygulanması: 
 
  Ya [(i) pH seviyesinin bir saat boyunca 6’nın altına düşürülmesi] 
(1)    
  Ya da [(ii) desikasyonla birlikte 72 °C’ye eşit veya 72 °C’nin üzerinde
   ek ısıtma (1)] (1) 
 
 



Ya da   II.1.3. II.1.2’de atıfta bulunulan işlem tamamlandıktan sonra  
ambalajlama aşamasına kadar hayvansal bir sağlık riskine neden olabilecek 
herhangi bir çapraz bulaşmayı önleyecek şekilde muamele edilmiş olmalı. 
 
(1) Uygun şekilde saklanır 
 
D. Kontroller 
Kıbrıs Cumhuriyeti, 2017/625 (AB) sayılı Tüzüğün Başlık II, Fasıl III’teki 
prosedürlerine benzer prosedürler uygulayarak, ürün üretim zincirinde Birliğin 
hayvan sağlığı ve gıda güvenliği gerekliliklerine uygunluğu sağlamak için ihtiyaç 
duyulan tüm denetimleri ve kontrolleri yürütmek üzere gereken yetkileri 
yetkilendirilmiş bir kuruluşa devretmelidir.” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


