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AB Delegasyon Başkanı ve Büyükelçi Sayın 
Nikolaus MEYER-LANDRUT, Tarım ve Orman 
Bakanı SAYIN Prof. Dr. Vahit KİRİŞCİ’YE 
nezaket ziyareti gerçekleştirdi 
 

 
 
28 Nisan 2022 tarihinde Bakanımız, Sn. Vahit 
KİRİŞCİ, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı ve 
Büyükelçi Sn. Nikolaus MEYER-LANDRUT’u 
makamında kabul etti.  
 
Ziyarette tarım alanında AB- Türkiye ilişkileri ile 
11-12 Mayıs 2022 tarihlerinde 
gerçekleştirilecek olan Türkiye - AB Yüksek 
Düzeyli Tarım Diyaloğu konuları görüşüldü. 
 
Tarih: 28.04.2022 
 
 
FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve FAO 
Türkiye Temsilcisi Sayın Viorel Gutu, Bakan 
Yardımcısı Sayın Dr. Nihat Pakdil ve Sayın 
Ebubekir Gizligider’e nezaket ziyareti 
gerçekleştirdi 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Orta 
Asya Alt Bölge Ofisi Koordinatörü ve Türkiye 
Temsilcisi Viorel GUTU, Nisan ayı içerisinde  

 

 

 

 

Sayın Bakanımız Dr. Vahit Kirişci ve Bakan 
Yardımcılarımız Sayın Ebubekir GİZLİGİDER ve 
Sayın Dr. Nihat PAKDİL’e nezaket ziyareti 
gerçekleştirdi. 

 

Viorel GUTU, Bakanlığımız ile FAO’nun birlikte 
yürüttüğü FAO-Türkiye Ortaklık Programlarının 
geniş bir coğrafyada yürütüldüğünü ve ülkeler 
için çok faydalı olduğunu belirterek bu ortaklığın 
uzun dönem devam etmesi temennisini iletti.  

Söz konusu görüşmelerde; FAO-Türkiye 
İlişkilerinin Güçlendirilmesi, FTPP-II ve FTFP 
Programları, Küresel Çevre Fonu (GEF) 
kapsamında FAO Türkiye İşbirliği, Türkiye'nin 
Suriyeli Mültecilere Yardımı ve FAO ile İşbirliği, 
FAO Avrupa Bölgesel Konferansı (ERC) 33. 
Oturumu’na katılım ile ilgili konular ele alındı. 
 
Tarih: 27.04.2022 

 
 

İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Sayın Giorgio 
Marrapodi Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Nihat 
Pakdil’i ziyaret etti 
 
25 Nisan 2022 tarihinde İtalya’nın Ankara 
Büyükelçisi Sayın Giorgio MARRAPODI Bakan 
Yardımcısı Sayın Nihat PAKDİL’e nezaket 

 

T . C .  
T A R I M  V E  O R M A N  B A K A N L I Ğ I  

A V R U P A  B İ R L İ Ğ İ  V E  D I Ş  İ L İ Ş K İ L E R   
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1-30 NİSAN 2022 HABER BÜLTENİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

ziyaretinde bulundu. Görüşme konusu 
Milletlerarası Akdeniz Yüksek Zirai Etütler 
Merkezi (MAYZEM) Genel Sekreteri Placido 
PLAZA’nın Genel Sekreterlik görev süresinin 28 
Şubat 2023 tarihinde sona ermesinden ötürü 
mevcut tek İtalyan adayı Teodoro MIANO’ya 
destek talebi oldu. Görüşmede iki ülke arasında 
mevcut kuvvetli ilişkilerin devamı temenni 
edildi. 
 

 
 
Tarih: 25 Nisan 2022 
 
 
EFSA'nın AB teosintesi ile ilgili 2016 
yılındaki çevresel risk değerlendirme 
sonuçlarının ve risk yönetimi önerilerinin 
güncellenmesi 
 

 
Kaynak: https://european-seed.com/2017/09/no-
access-no-benefits-part-2/teosinte-ancestor-of-corn/  
  
Meksika ve Orta Amerika kökenli yabani mısır 
akrabaları olan teosinte, Fransa ve İspanya'da 
tarım için zararlı bir yabani ot olarak ortaya çıktı.  

 

2016 yılında, Avrupa Gıda Güvenilirliği Otoritesi 
(EFSA), teosintenin çevresel risk 
değerlendirmesiyle (ERA) ilgisi ve genetiği 
değiştirilmiş (GM) mısır MON810, Bt11, 1507 ve 
GA21 yetiştirilmesindeki risk yönetimi (RM) 
açısından mevcut bilimsel bilgileri 
değerlendiren teknik bir rapor yayınladı. GM 
teosinte hibrid soyunda (potansiyel olarak GM 
mısır ve teosinte arasında melezleme yoluyla 
elde edilen) böcek direnci ve/veya herbisit 
toleransının hedef ve hedef olmayan 
organizmalar, abiyotik ortam ve 
biyojeokimyasal döngüler üzerindeki etkisinin 
AB koşullarında çok düşük olacağı sonucuna 
varıldı.  
 
Avrupa Komisyonu'nun talebi üzerine EFSA, 
2016 yılındaki ERA sonuçlarının ve RM 
tavsiyelerinin o tarihten sonra gelişen yeni 
bilimsel kanıtlar ışığında halen geçerliliğini 
koruyup korumadığı veya revizyon gerektirip 
gerektirmediğini değerlendirdi. İş tanımının 
yorumlanmasını netleştirmek ve operasyonel 
hale getirmek için bir protokol geliştirildi. 
 
Değerlendirme, kapsamlı bir literatür 
taramasının yanı sıra Fransa ve İspanya Yetkili 
Makamlarının raporlarından ve uzman 
ifadelerinden elde edilen kanıtlara dayanıyor. 
 
Farklı alaka ve kalitede 18 yayından oluşan 
sınırlı bir koleksiyon alındı ve değerlendirildi. Bu 
kanıtlara dayanarak, EFSA'nın 2016 yılındaki 
ERA sonuçlarının ve RM önerilerinin, 
1107/2009 sayılı Tüzük kapsamında dikkate 
alınması gereken mısır GA21 üzerinde glifosat 
bazlı herbisitlerin kullanımıyla ilgili olanlar 
hariç olmak üzere geçerli olduğu sonucuna 
varıldı. İstila edilmiş tarım alanlarında (özellikle 
mısır MON810'un yaygın olarak yetiştirildiği 
bölgelerde), teosinteyi izlemek, kontrol etmek 
ve/veya yok etmek için uygulanan yabancı ot 
yönetimi önlemleri, GM mısır ve AB teosinte 
arasındaki düşük dikey gen akışı potansiyelini 
daha da azaltmaya katkıda bulunacakları için 
uygulanmaya devam edilmesi gerekmekte. 
 
Yayın Tarihi: 01.04.2022 

https://european-seed.com/2017/09/no-access-no-benefits-part-2/teosinte-ancestor-of-corn/
https://european-seed.com/2017/09/no-access-no-benefits-part-2/teosinte-ancestor-of-corn/
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Haber Kaynağı: Update of environmental risk 
assessment conclusions and risk management 
recommendations of EFSA (2016) on EU teosinte 
- - 2022 - EFSA Journal - Wiley Online Library 

 
Ukrayna Savaşı OTP’yi Nasıl Yeniden 
Şekillendiriyor?  
 

 
 

Artan fiyatlar ve yakıt kıtlığı arasında, Rusya'nın 
Ukrayna'yı işgali AB tarım-gıda sektörünü alt üst 
etti. 
 
Bu krizle başa çıkmak için Avrupa Komisyonu, 
üye devletlerden Ortak Tarım Politikası (OTP) 
ulusal stratejik planlarını, yeni jeopolitik 
bağlamı dikkate alarak uyarlamalarını istedi. 
 
Bu arada ülkeler, ekolojik olarak hassas 
alanlarda ekin dikimiyle ilgili kuralların istisnai 
bir şekilde gevşetilmesi de dahil olmak üzere, 
OTP'deki çevresel önlemlerden, istisnaları 
kullanmaya teşvik edildi. 
 
EURACTIV ağı, 10 farklı üye devletin bu yeni 
esneklikleri nasıl kullanmayı planladığını ve 
bunun CAP reformunun gidişatını nasıl 
değiştirebileceğini inceliyor. 
 
Yayın Tarihi: 04.04.2022 
Haber ve Fotoğraf Kaynağı: 
https://www.euractiv.com/section/agriculture
-food/special_report/dg-agri-sr-draft-page/  
 
 
 
 

EFSA ve ECDC, Çikolata Ürünlerine Bağlı Çok 
Ülkeli Salmonella Salgınını Araştırıyor 
 
Monofazik Salmonella Typhimurium'un neden 
olduğu bir salgın, 7 AB/AEA ülkesinde ve 
Birleşik Krallık'ta (Birleşik Krallık) hızla 
gelişmekte. 5 Nisan 2022 itibariyle, çoğunlukla 
10 yaşın altındaki çocuklar arasında olmak üzere 
134 vaka bildirilmiştir. İlk vaka 7 Ocak 2022'de 
Birleşik Krallık'ta tespit edildi. 17 Şubat 
2022'den bu yana Avrupa'nın başka yerlerinde 
de vakalar tespit edildi. 

 

 
 

Salgın, bazılarının kanlı ishal gibi ciddi klinik 
semptomları olan, alışılmadık derecede yüksek 
oranda hastaneye yatışla karakterize ediliyor. 
Hastalarla yapılan görüşmelere ve ilk analitik 
epidemiyolojik çalışmalara dayanarak, olası 
enfeksiyon yolu olarak belirli çikolata ürünleri 
tanımlanmış. Etkilenen vakalar, gelişmiş 
moleküler tipleme teknikleri ile tanımlanmış. Bu 
test yöntemi tüm ülkelerde rutin olarak 
uygulanmadığından bazı ülkelerde tespit 
edilemeyebilmekte. 
 
Salmonella ile potansiyel olarak kontamine 
olmuş ürünlerin tüketimini önlemek için bugüne 
kadar Belçika, Fransa, Almanya, İrlanda, 
Lüksemburg ve Birleşik Krallık dahil olmak 
üzere birçok ülkede ürün geri çağırma işlemleri 
başlatıldı. Vakaların bildirildiği ülkelerdeki halk 
sağlığı ve gıda güvenilirliği yetkilileri tarafından 
kontaminasyonun nedenini ve kapsamını 
belirlemek ve kontamine ürünlerin piyasaya 

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/special_report/dg-agri-sr-draft-page/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/special_report/dg-agri-sr-draft-page/
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sürülmemesini sağlamak için daha fazla 
araştırma yürütülmekte. 
 
ECDC ve EFSA, bu ülkelerden elde edilen mevcut 
verileri değerlendiriyor ve 11 Nisan 2022 
haftasında yayınlanacak hızlı bir salgın 
değerlendirmesi hazırlıyor.  
 
Yayın Tarihi: 06.04.2022   
Haber ve Fotoğraf Kaynağı: 
https://www.efsa.europa.eu/en/news/efsa-
and-ecdc-investigate-multi-country-salmonella-
outbreak-linked-chocolate-products  
 
Yeşil Mutabakat: AB, Okyanusların 
Korunması için 1 Milyar Avro Değerindeki 
Taahhüdünü İlan Etti 
 
AB, Uluslararası Okyanus Yönetişimi ile ilgili 
taahhütlerini Palau’daki Okyanuslarımız 
Konferansı’nda (OOC) yineledi. AB yaklaşık bir 
milyar Avro değerine sahip 2020-2022 dönemi 
için 44 taahhütlük bir liste sunarak miktar 
açısından bir Okyanuslarımız Konferansı 
esnasında sunulmuş olan en yüksek tutardaki 
taahhüdü ortaya koymuş oldu.  
 
Okyanuslarımız Konferansı dünya çapında 
ülkeler, sivil toplum ve endüstri açısından 
okyanusların korunması için somut ve önemli 
eylemleri üstlenmek için önemli bir yer. Ayrıca, 
deniz kaynaklarını sürdürülebilir şekilde 
yönetmek, okyanusların iklim değişikliği ile 
değişimle başa çıkabilmesini artırmak ve gelecek 
nesiller için okyanusların sağlığını teminat altına 
almak için gerekli çözümleri tanımlamak üzere 
küresel katılımcıların ilgisini çekmekte..  2022 
yılındaki Konferansın teması “Bizim 
Okyanuslarımız, Bizim İnsanlarımız, Bizim 
Refahımız”. 
 
Çevre, Okyanuslar ve Balıkçılık Komiseri 
Virginijus Sinkevičius, konferans ile ilgili 
olarak; “AB’nin bugün taahhüt ettiklerinin 
toplamı önemlidir, ancak okyanusların bizim 
varlığımız için oynadığı rol kadar önemli değil. 
Okyanuslar bize temiz hava sağlamaktadır, 
iklimi düzenlemektedir, dünya üzerindeki 
biyoçeşitliliğin geniş bir kısmını içermektedir ve 

ekonomimizin anahtar unsurudur. Okyanus tüm 
bu faydaları bize getirmektedir ve bizim onu 
korumaya ihtiyacımız vardır. Geleceğimiz buna 
bağlıdır” açıklamasında bulundu. 
 
Konferansta AB, uluslararası etkinliğin tüm 
temalarını kapsayan taahhütlerde bulundu. 
Bunlar deniz kirliliği ile mücadele, okyanus-
iklim krizi ile yüzleşme, sürdürülebilir mavi 
ekonomiler oluşturma, gelişmiş sürdürülebilir 
küçük ölçekli balıkçılık ve yetiştiricilik ile 
güvenli, adil ve güvenli okyanus temaları. 
 
AB aynı zamanda taahhütlerin uygulamasındaki 
ilerlemelerin vatandaşlar tarafından 
izlenebilmesi için taahhüt izleme aracı geliştirdi. 
 
Araca 
https://ourocean2022.pw/commitments/  
adresinden ulaşılabilir. 

AB, gelecek dönemde bizim okyanusumuz süreci 
ile ilgileneceğini ve çok taraflılığın sağlam bir 
destekçisi olarak uluslararası okyanus 
yönetişimi ile ilgili sorumluluğunu üstlenmeye 
her zaman hazır olduğunu beyan etmekte. Bu 
bağlamda ortaya çıkan zorluklar ile güncel 
gelişmeleri ve aynı zamanda da AB Yeşil 
Mutabakatın sunduğu fırsatları da kapsamlı bir 
şekilde dikkate alarak, AB Uluslararası Okyanus 
Yönetişim Gündemini güncellemekte. 

Yayın Tarihi: 14.04.2022 
Kaynak: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner
/detail/en/IP_22_2398 
 

#OneEU2022 Konferansı 

21-24 Haziran 2022 tarihlerinde Brüksel'de ve 
aynı zamanda çevrimiçi olarak TEK-Sağlık, 
Çevre, Toplum Konferansı 2022 (ONE – Health, 
Environment, Society – Conference 2022) 
gerçekleştirilecek. 

TEK-Sağlık, Çevre, Toplum Konferansı 2022’nin 
ana hedefleri, daha sürdürülebilir bir Avrupa 
için işbirliği ve ortaklık. 

https://www.efsa.europa.eu/en/news/efsa-and-ecdc-investigate-multi-country-salmonella-outbreak-linked-chocolate-products
https://www.efsa.europa.eu/en/news/efsa-and-ecdc-investigate-multi-country-salmonella-outbreak-linked-chocolate-products
https://www.efsa.europa.eu/en/news/efsa-and-ecdc-investigate-multi-country-salmonella-outbreak-linked-chocolate-products
https://ourocean2022.pw/commitments/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2398
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2398
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=oneeu2022&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6919605862885904384
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Dört günlük bilimsel program, sürdürülebilir 
gıda sistemlerinin daha geniş perspektifinden 
gıda ve yem güvenliğini inceleyecek, “Tek Sağlık 
– Tek Çevre” yaklaşımını uygulama ihtiyacına 
odaklanacak ve risk değerlendirme biliminin 
olası gelişmelerini araştıracak. 

Etkinlik, EFSA ve kardeş kuruluşları – Avrupa 
Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), 
Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA), Avrupa 
Çevre Ajansı (EEA), Avrupa İlaç Ajansı (EMA) – 
ve Avrupa Komisyonu'nun Ortak Araştırma 
Merkezi (JRC) tarafından ortaklaşa tasarlandı. 

Konferans, farklı geçmişlere ve uzmanlıklara 
sahip bilim insanlarını bir araya getirerek, AB 
siyasi gündemindeki kilit konuları ele alarak, 
bilgileri paylaşmak ve önemli tartışmalara 
katkıda bulunmak için önemli bir fırsat olacak.. 

Program, kayıt ve özet çağrısı hakkında daha 
fazla bilgi hazırlandıkça aşağıdaki sitede 
yayınlanacak. 

Yayın Tarihi: 20.04.2022 
Haber ve Fotoğraf Kaynağı: 
https://www.one2022.eu/   
 

12. Bakanlar Konferansı İçin Tarihler 
Belirlendi 

25 Nisan'da DTÖ üyelerine iletilen bir bildiri ile 
DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, 12. 
Bakanlar Konferansı Başkanı Sayın Timur 
Suleimenov ve İsviçre Genel Konsey Başkanı 
Büyükelçi Didier Chambovey, DTÖ'nün 12. 
Bakanlar Konferansı'nın (MC12) 12-15 Haziran 
2022'de Cenevre'deki DTÖ merkezinde 
gerçekleşeceğini bildirdi. 

DTÖ üyeleri 23 Şubat'ta, ertelenen MC12'nin 13 
Haziran haftasında Cenevre'de gerçekleşmesi ve 
kesin tarihlerin belirlenmesi konusunda 
anlaştılar. Örgütün Genel Konseyi toplantısında 
alınan karar, ev sahibi ülke İsviçre'deki COVID-
19 pandemi kısıtlamalarının hafifletilmesinin 
ardından alındı. 

MC12'nin başlangıçta 30 Kasım - 3 Aralık 2021 
tarihleri arasında gerçekleşmesi gerekiyordu, 
ancak COVID-19'un Omicron varyantının patlak 
vermesi nedeniyle ertelendi. Bahse konu varyant 
İsviçre ve diğer birçok Avrupa ülkesinde seyahat 
kısıtlamaları ve karantina gereklilikleri 
getirilmesine yol açtı. 

Yayın Tarihi: 25.04.2022 
Kaynak: 
https://www.wto.org/english/news_e/news22
_e/mc12_25apr22_e.htm 
 
AB ile Norveç arasında Kuzeydoğu Arktik’te 
Sürdürülebilir Balıkçılık için İşbirliği 

 

Norveç ve AB Kuzey Atlantik’te yer alan ICES’in 
1 ve 2 numaralı alt bölgelerinde siyasi 
mutabakata vardı. Söz konusu bölge Svalbard 
takımadaları ile Barent Denizi’nin uluslararası 
suları çevresini kapsıyor. Mutabakat bu 
bölgedeki AB balıkçılık filosuna açıklık 
kazandırırken Kuzeydoğu Arktik’te de 
sürdürülebilir balıkçılığı temin etmekte. 

Mutabakat aracılığı ile Norveç ve AB, 
uluslararası hukuk hükümleri doğrultusunda 

https://www.one2022.eu/
https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/mc12_25apr22_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/mc12_25apr22_e.htm
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Kuzeydoğu Arktik’teki canlı deniz kaynaklarının 
sürdürülebilir yönetiminin devamı konusundaki 
taahhütlerini pekiştirdiler. Halihazırda 
uygulandığı üzere Norveç ve AB Svalvard 
sularında avcılık yapan AB gemilerine av limiti 
koymaya devam edecekler. Mutabakat 
kapsamındaki türler morina, Norveç mezgiti, 
mezgit, ve Grönland pisi balığı. Norveç ve AB 
alınacak tedbirler ile ilgili istişarede bulunacak 
ve tedbirler koordineli şekilde belirlenecek. Bu 
anlaşmanın gelecekte balıkçılık alanında ortak 
çıkar kapsamındaki diğer hususlarda da AB ve 
Norveç için fırsatlar oluşturacağı belirtilmekte.  

Yayın Tarihi: 28.04.2022 
Haber ve Fotoğraf Kaynağı: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner
/detail/en/ip_22_2722 
 
Non Scarto ma Incarto Projesi (”Atma, sar!”) 
ya da AB çöpten nasıl hazine çıkartıyor? 
 
Ticari balıkçılar için istenmeyen arızi avlar, bir 
başka deyişle ıskarta av hem etik hem de 
ekonomik bir problemi beraberinde getirmekte: 
küçük balıkları, zarar görmüş olanları ya da 
sadece satılamayacak durumda olanlar ne 
yapılacak? 
 
Yapılabileceklerden birisi ıskarta ürünü 
doğrudan denize dökmek. Ancak bu uygulama 
israfa neden olduğu ve sürdürülebilir olmadığı 
için AB balıkçılıkta karaya çıkarma zorunluğunu 
kural olarak getirmiş. Bu uygulamaya göre 
istenilen avın yanında ıskarta olanlar da karaya 
çıkartılmakta ve kaydedilmekte. Karaya çıkarma 
uygulaması aynı zamanda arızi ürünlerin 
bertaraf edilmesi için de bir yol bulunması 
gerektirmekte. Non Scarto ma Incarto Projesi 
tam olarak bu amaca hizmet etmekte.  
 
İtalya’nın Campania Bölgesi’nde birçok kıyı 
balıkçısının ağlarına hedef dışı ve istenmeyen 
ürünler takılmakta. Çok az değere sahip ya da hiç 
ekonomik değere sahip olmayan türler, avcılık 
sırasında fire olan ürünler veya kotaya tabi 
olmayan türler hem ekosisteme zarar vermekte 
hem de balıkçılara da ekonomik zarara neden 
olmakta. Söz konusu projede; bir STK olan UNCI 

Alimentare ile Napoli Üniversitesi Gıda Sanayi 
Inovasyon ve Kalkınma Akademik Merkezi 
istenmeyen ürünleri yenilikçi bir ürüne 
dönüştürmek üzere bir araya geldi. Amaç; 
atıklardan insan tüketimine uygun gıda, yemlere 
katkı maddesi, kozmetik ve ecza sanayine içerik 
haline getirmek.  
 
Projenin ilk aşamasında sorunun aşamaları 
üzerinde çalışıldı. Beş trol ve iki demersal 
solungaç ağı kullanan tekne, Campania 
Bölgesi’nde istenmeyen avların miktarını 
belirlemek için test ortamı olarak kullanıldı. 
Çalışmada troller en az seçici avcılık faaliyetini, 
solungaç ağı teknesi de en az olumsuz etkisi olan 
avcılık yöntemini kullanmak üzere test ortamı 
olarak kullanıldı. Daha sonra avlanan ürünler 
laboratuvar ortamında incelenerek en iyi ürün 
seçenekleri belirlendi. Projenin ikinci 
aşamasında takım, hazır gıda imkanlarını 
araştırdı.  
 
Projenin potansiyel olarak çok önemli etkileri 
oldu. AB tarafından desteklenen bu proje 
Campania Bölgesi’nde yıllardır sosyo-ekonomik 
zorluklar içinde olan küçük trol ve solungaç ağı 
balıkçılarına yeni istihdam alanları yaratarak 
daha önce ıskarta olan arızi avlar değer zincirine 
yeniden katılabilme imkanını gösterdi. Projenin 
sonuçları bu değer zincirinde yeni firmalar 
kurmak isteyenler için kamu ile paylaşıldı. 
Yenilikçi kullanım olanaklarının ele alındığı 
proje sayesinde aynı zamanda ilginç arızi av 
verisi de toplanmış oldu. Elde edilen bu ilave 
bilgi denizel ortamdaki avcılığın etkisini 
azaltmaya yardımcı olabilir ve bilim adamları ile 
sanayi arasındaki bilgi paylaşımını geliştirebilir.  
 
Haber Tarihi: 29.04.2022 
Haber Kaynağı: https://ec.europa.eu/oceans-
and-fisheries/news/non-scarto-ma-incarto-
dont-discard-wrap-it-or-how-eu-helps-make-
treasure-out-trash-2022-04-29_en  
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2722
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2722
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/non-scarto-ma-incarto-dont-discard-wrap-it-or-how-eu-helps-make-treasure-out-trash-2022-04-29_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/non-scarto-ma-incarto-dont-discard-wrap-it-or-how-eu-helps-make-treasure-out-trash-2022-04-29_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/non-scarto-ma-incarto-dont-discard-wrap-it-or-how-eu-helps-make-treasure-out-trash-2022-04-29_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/non-scarto-ma-incarto-dont-discard-wrap-it-or-how-eu-helps-make-treasure-out-trash-2022-04-29_en
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Polonya, Ukrayna savaşının ardından 
çiftçiler için kriz yardımına odaklanıyor 

 

Polonya, Ortak Tarım Politikası (CAP) stratejik 
planını, Yeşil Mutabakatın hedeflerine bağlı 
kalırken, gıda güvenliğine ve krizlerin 
hafifletilmesine daha fazla odaklanmak için 
uyarlamaya çalışıyor.  

2023-2027 CAP reformu için yakın zamanda 
sunulan ulusal stratejik planlar aracılığıyla, AB 
üye ülkeleri, çiftçilerin ve kırsal toplulukların 
ihtiyaçlarına yanıt vermek için politikanın AB 
çapındaki dokuz hedefini nasıl 
karşılayacaklarını ayrıntılı olarak açıkladılar. 

Avrupa Komisyonu geçtiğimiz günlerde, biri 
Polonya olmak üzere ulusal planlarının ilk 
taslaklarını sunan üye ülkelere geri bildirimde 
bulundu. Yönetici yorumlarında, Rusya'nın son 
zamanlarda Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının 
neden olduğu istikrarsızlığın ardından gıda 
güvenliğine öncelik vermenin önemi vurgulandı. 

Polonya Tarım Bakanı Henryk Kowalczyk geri 
bildirime yanıt olarak, Polonya stratejik planını 
orijinal olarak şekillendiren “koşulların” büyük 
ölçüde değiştiğini kabul ettiğini söyledi. Bu 
nedenle, planın gözden geçirilmesi ve 
iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. 

Kowalczyk, Komisyon'un yenilenebilir enerji 
kaynaklarına daha fazla odaklanma ve özellikle 
tarımda daha fazla doğal gübre kullanılması gibi 
diğer tavsiyelerinin çoğunu da memnuniyetle 
karşıladı ve bu tür önlemlerin savaş ve ardından 

gelen krizden önce "yeterince takdir 
edilmediğini" kabul etti. 

Polonyalı çiftçiler için kriz yardımı 

Bununla birlikte, Polonya'nın son birkaç 
haftadaki çabalarının merkezinde, geçici acil 
durum çerçevesine dayanan kriz yardımı 
bulunuyor. 

6 Nisan'da Polonya'nın tarım departmanı, 
Komisyon'a, çiftçilerin öncelikle gübre 
fiyatlarındaki artışlardan kaynaklanan artan 
maliyetleri karşılamalarına yardımcı olacak bir 
destek planı sundu. Popüler bir gübre olan 
amonyum nitratın fiyatı Polonya pazarında 
%130'a kadar artmış durumda. 

Planın değeri 836 milyon €. Çiftçiler, her hektar 
tarım arazisi için 500 Polonya zlotisi (kabaca 
107 €) ve 50 hektara kadar olan çayır ve mera 
hektarı başına 250 Polonya zlotisi (53,50 €) 
alma hakkına sahip. 

Bu sınır planı, Polonya ulusal stratejik planının 
odak noktası olan, öncelikle küçük ve orta ölçekli 
çiftliklere yardım etmeye yönelik olarak 
tasarlandı. 

Bu arada, Polonya hükümeti ayrıca, bu yıl için 
Komisyon tarafından istisnai olarak izin verildiği 
üzere, mahsul yetiştirmek için nadas arazilerinin 
kullanılması yasağını geçici olarak kaldırdı. 

Geçici acil durum çerçevesi tarafından da izin 
verilen bu önlem, ülke çiftçilerinin daha önce 
yasak olan 4 milyon hektarlık ek araziyi 
kullanmalarına izin verecek. 

Ekin ve yem yetiştirmenin yanı sıra, çiftçilerin, 
bal üretmek için kullanılan araziler hariç, 
ekolojik odak alanlarında (EFA'lar) bitki koruma 
ürünlerini kullanmalarına izin verilecek. 

Tarım Bakan Yardımcısı Krzysztof Ciecióra o 
zamandan beri EFA'larda üretime izin 
verilmesine ilişkin istisnanın bir yıl daha 
uzatılması gerektiğini vurguladı. 
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Bununla birlikte, bakan Kowalczyk'e göre, blokta 
gıda ve enerji güvenliğini artırmaya yönelik acil 
ihtiyaç, bazı kısa vadeli hedefleri gölgede bıraksa 
da, Polonya Yeşil Mutabakat hedeflerine bağlı 
kalmaya devam ediyor. 

TOGETAIR 2022 İklim Zirvesi’nde konuşan bir 
temsilci, Ukrayna'daki savaşın sonuçları göz 
önüne alındığında, gıda üretiminin önemli 
olmasına rağmen, iklim korumanın tarım 
politikasında hala önemli bir faktör olduğunu 
vurguladı. 

Bakan, gelecekte ekolojik tarım için daha fazla 
teşvik sunulacağını ve eko-planların 
finansmanda artış göreceğini de sözlerine ekledi. 

Yayın tarihi: 29.04.2022 
Haber ve Fotoğraf Kaynağı: 
https://www.euractiv.com/section/agriculture
-food/news/poland-focuses-on-crisis-relief-for-
farmers-in-wake-of-ukraine-war/  

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/poland-focuses-on-crisis-relief-for-farmers-in-wake-of-ukraine-war/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/poland-focuses-on-crisis-relief-for-farmers-in-wake-of-ukraine-war/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/poland-focuses-on-crisis-relief-for-farmers-in-wake-of-ukraine-war/

