
 

 

 

 

 

 

 

  

YÖNTEM 

HMILK:KEY COMPONENTS OF MILK 

HYGIENE FROM FARM TO CONSUMER 

Süt ve Süt Ürünleri Üretim Zincirinde Yer Alan 
Kişiler İçin Online Süt Hijyeni Eğitim Modülleri 

Proje Çıktıları 

Amaç 

Broşür ve Raporlar 

Süt ürünleri insan diyetinin oldukça önemli bir parçasını oluşturur.  Bundan 

dolayı süt üretimi ve tüketiminin arttırılması, Türkiye açısından önemli bir 

hedeftir. 

  Ancak süt üretimi tek başına sağlıklı ve yeterli süt tüketimi hedefini 

yakalamaya yetmeyecektir.  

Bunun başlıca sebebi, Türkiye’de süt üretiminin düşük hijyen 

standartlarında yapılmasıdır.   

İşlenmemiş süt kalitesinin arttırılması, Türkiye ile AB arasındaki standart 

farklarının ortadan kaldırılması ve Türkiye’nin süt ve süt ürünleri sektörünün 

AB ile etkin rekabet edebilmesi ile mümkündür.  

Böylesi bir perspektif için en önemli ihtiyaç ise Türkiye ile AB arasında süt 

hijyeninde var olan standart farklarının tespiti; nihayetinde ise çiftçiden 

tüketiciye kadar süt ve dolaylı ürünlerin üretim zincirini oluşturan her bir 

halkanın çalışanlarının süt hijyeni için eğitilmesidir.   
 

Muammer Tilki, Birkan Topçu,  Muhammet Şakiroğlu,  Ana Gomes , Manuela Pintado, Ergin Öztürk, 

Murat Emir,  Erkin Aydın, Aysun Cebeci Aydın, Elena Lopez Colmenero, Lucia Lopez, Maarit Maki 
  

Yazışmalardan sorumlu yazar: 

e-posta: msakiroglu@kafkas.edu.tr; Tel: (+90) 532 648 16 23; Faks: (+90) 474 225 12 79 

 

Yukarıdaki kaygıları dikkate 

alarak hazırladığımız ve Avrupa 

Birliği tarafından desteklenen 

“Healty Milk, Key Components of 

Milk Hygiene from Farm to 

Consumer” adlı proje 

kapsamında AB-Türkiye 

arasında süt ve ürünleri üretim 

aşamalarında mevcut hijyen ve 

hijyen standardı ile ilgili detaylı 

ve karşılaştırmalı analizler 

yapılmıştır.  

                                                                   

                                                                                                                     

Sunumlar İnteraktif Eğitim DVD'leri Web Sitesi ve Eğitim Programı 

www.hmilk.net 
Site içerisinde interaktif eğitim 

Üretici ve çalışan için ayrı 

modüller 

Video dersler 

Kayıt olmak ve materyallere 

ulaşmak ücretsiz 

6 dilde eğitim veren websitesi  

İngilizce ve Türkçe Eğitim 

Programı 

1000 adet DVD 

İnteraktif eğitim modülleri 

 

İnternet ihtiyacını ortadan 

kaldıran sistem 

 

Video dersler 

 

İngilizce ve Türkçe Eğitim 

Programı 

7 Adet ppt Sunum 

Eğitimciler tarafından örgün 

eğitimde 

Dernekler, kooperatifler, kamu 

kurumları tarafından üretici 

eğitiminde  

Şirketler ve işletmeler tarafından 

personellerin hizmet içi eğitiminde 

 Bireysel mesleki gelişimde 

kullanılabilecek  

Basılı materyal 

AB-Türkiye süt hijyen 

muktesebatını karşılaştıran 

İngilizce ve Türkçe kapsamlı 

raporlar 

AB-Türkiye arasında süt hijyen 

eğitimin karşılaştırılması 

Ülkemizde süt üretim 

basamaklarında yer alan personel 

hijyen bilgisi için anket çalışması 


