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Sayın Bakanımız “Gelecek Vizyonu: Dijital 
Tarıma Geçiş Uluslararası Konferansı”na 
Katıldı 
 

 

Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit 
Kirişci, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 
(FAO) ve Azerbaycan Tarım Bakanlığı 
işbirliğinde 6 Mayıs 2022 tarihinde Bakü’de 
hibrit formatta düzenlenen konferansa çevrimiçi 
ortamda katılım sağladı. 

Açılış Konuşmalarını FAO Genel Direktörü Sayın 
Qu Dongyu’nun ve Azerbaycan Tarım Bakanı 
Sayın Inam Karimov’un gerçekleştirdiği 
Konferansa çok sayıda Bakan, Bakan Yardımcısı, 
Uluslararası Kuruluş ve ilgili kuruluş temsilcileri 
hibrit formatta katılım sağladı.  

Konferansın Bakanlar Oturumunda konuşan 
Kirişci, dijital tarım stratejilerine ilişkin ülkemiz 
uygulamalarına değindi. Sayın Bakanımız 
konuşmasında, gıda güvenliği için gıda 
üretiminin artırılması gerektiğini ve bunun ana 
çözümünün tarımın dijitalleştirilmesi ve diğer 
ülkelerle bu iyi uygulamaların paylaşılması 
olduğunu belirtti. 

 

 

 

 

 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin tarım sektörüne 
entegrasyonunun düşük maliyetli ve yüksek 
verimli sürdürülebilir tarım için kilit olduğuna 
değinen Sayın Bakanımız, tarladan sofraya, 
zincirdeki tüm paydaşların entegre olduğu bir 
Pazar kurulması gerektiğini ifade etti. Sayın 
Kirişci ayrıca, FAO ile birçok alanda gerçekleşen 
işbirliği faaliyetlerimizden birisi olan, 
dijitalleşmenin mevcut durumunu analiz etmek 
ve e-tarımda gerekli teknolojik dönüşümleri 
kapsamlı bir yol haritasıyla hızlandırmak 
amacıyla hazırlanan Ulusal E-Tarım 
Stratejisinden bahsetti.  

Konferans kapsamında ayrıca “Tarımda e-
Hükümet Hizmetleri - kırsal kalkınma, 
dijitalleşme ve modernleşme için bir giriş 
noktası” temalı bir Panel de gerçekleşti. 
Moderatörlüğünü FAO Baş Ekonomisti Maximo 
Torero’nun yaptığı ve tarımda dönüşümü 
hızlandırmak için öncelik verilmesi gereken 
dijital müdahalelere ilişkin konuşulan Panele 
ülkemizi temsilen Bakanlığımız Bilgi 
Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nden Genel 
Müdür Yardımcısı Yasin Hakkı Kocaman fiziki 
olarak katılım sağladı ve diğer katılımcıların 
yönlendirdiği sorulara da cevap verdi.  

Ülkelerin dijital tarım alanındaki küresel 
deneyimlerini ve vizyonlarını paylaşmalarına 
ayrıca geleceğe yönelik işbirliği fırsatlarını 
geliştirmelerine katkıda bulunan Konferans 
Azerbaycan Tarım Bakanı Sayın Inam Karimov 
ve FAO Genel Direktörü Qu Dongyu’nun 
konuşmaları ile sonlandı. 
 
Tarih: 06.05.2022 
 
 
 

 

T . C .  
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Türkiye - AB Yüksek Düzeyli Tarım Diyaloğu 
Gerçekleştirildi 
 

 

Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Konusunda 
Türkiye-AB Ortaklığının Geliştirilmesine Yönelik 
Türkiye - AB Yüksek Düzeyli Tarım Diyaloğu 
Toplantısı, Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. 
Vahit Kirişci ve AB Tarım ve Kırsal Kalkınma 
Komiseri Janusz Wojciechowski başkanlığında 
11-12 Mayıs 2022 tarihlerinde Ankara'da 
gerçekleştirildi. 

Üst düzey katılımın olduğu toplantının ilk 
gününde, Türkiye ve AB'de tarımsal reformlar ve 
kırsal kalkınma stratejileri, gıda güvenliği, 
üretkenlik, yenilikçilik ve ekonomik 
sürdürülebilirlik konuları ele alındı. 
Ukrayna'daki savaşın küresel gıda güvenliği 
üzerindeki etkilerinin de tartışıldığı toplantıda, 
çiftçiler için ekonomik fırsatlar, sürdürülebilir 
tarım için bilgi ve yenilikçi çözümler ile Türkiye 
ve AB arasındaki tarımsal gıda ürünleri 
ticaretindeki eğilimler değerlendirildi. 
Toplantının son oturumunda IPARD'ın Türk 
tarımının sürdürülebilirliğine nasıl katkı 
sağlayabileceği konusunda görüş alışverişinde 
bulunuldu. Toplantı sonunda, Sayın Bakan ve 
Sayın Komiser tarafından ortak basın açıklaması 
gerçekleştirildi. 

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Tarım Diyaloğu 
Toplantısı'nın ikinci gününde Heyet tarafından 
IPARD kapsamında desteklenen bir Besi Çiftliği 
İşletmesine ve TKDK'ya ziyarette bulunuldu. 
 
Tarih: 12.05.2022 

Bakan Kirişci, Azerbaycan’da bir dizi 
Temasta Bulundu 

 

Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit 
Kirişci, Azerbaycan temasları kapsamında 15. 
Caspian Tarım ve Gıda Fuarı'nın açılışına katıldı. 

Bakan Kirişci, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, 
Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar 
Babayev, Gıda Güvenliği Ajansı Başkanı Goşgar 
Tehmezli, Tarım Bakanı İnam Kerimov ve İsrail 
Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Oded Forel ile 
birlikte fuarı gezdi ve bilgi aldı. 

 

Azerbaycan programının ikinci gününde Sayın 
Bakanımızı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev tarafından kabul etti. 

Görüşmede, iki ülke arasındaki dostluk ile 
kardeşlik ilişkilerinin her alanda başarıyla 
geliştiği ve iş birliğinin gündeminde tarımın 
önemli bir rol oynadığı belirtildi. 

Bakan Kirişci daha sonra Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı Bakü Türk Okullarında 
düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı törenine katıldı. 
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Sayın Bakanımız ayrıca, Azerbaycan temasları 
kapsamında Bakü'de gerçekleştirilen 
(Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği) ATİB 
olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılım sağladı. 

 Toplantıya Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit 
Bağcı, Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı 
Sahib Memmedov, Türk kurum ve kuruluşların 
temsilcileri ve ATİB üyeleri katıldı. 

Tarih: 19.05.2022 
Haber Kaynağı: www.tarim.gov.tr  
 
Bakan Yardımcımız Sn. Ebubekir Gizligider 
Genel Müdürlüğümüzü Ziyaret Etti 
 

 
 
Bakan Yardımcımız Sn. Ebubekir GİZLİGİDER 
tarafından Genel Müdürlüğümüze 31 Mayıs 
2022 tarihinde bir ziyaret gerçekleştirildi. 
Ülkemiz tarım ve ormancılık sektörlerinin 
geliştirilmesi amacıyla Bakanlığımız birimleriyle 
yoğun bir istişare süreci yürüten Sayın Bakan 
Yardımcımıza, Genel Müdürlüğümüz tarafından 
gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi verildi. 
Söz konusu toplantıda, ulusal menfaatlerimiz 
gözetilerek uluslararası mecrada 
yürütülebilecek olası çalışma ve faaliyetler 
hakkında istişarelerde bulunuldu. 
 
Tarih: 31.05.2022 

Gıdanı Koru Kampanyası Kapsamında Gıdanı 
Koru Mutfak Atölyesi Düzenlendi 
 

 
 
Bakanlığımız ile FAO yürütücülüğünde, 24 Mayıs 
2022 tarihinde Bursa Referans Grup Catering 
bünyesinde "mutfak atölyesi" etkinliği 
düzenlendi.  
 
Şef Türev Uludağ öncülüğünde gerçekleştirilen 
etkinliğe, Genel Müdür Vekilimiz Sayın Ahmet 
Volkan Güngören, Bursa Vali Yardımcısı Sayın 
Yusuf Gökhan Yolcu, Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Sayın Süleyman Çelik, İl Tarım ve 
Orman Müdürü Sayın Hamit Aygül'ün yanı sıra 
Bakanlığımız Merkez ve İl Teşkilatında görev 
yapan üst düzey yöneticiler, uzmanlar, 
akademisyenler ve sektör temsilcileri katılım 
sağladı. 
 
Etkinlikte katılımcılar mutfağa girerek "Şekli 
bozuk meyve ve sebzelere de bir şans ver" 
sloganıyla şekli bozuk havuç ve kabaklardan 
tarator yaptı. 
 
Etkinliğin devamında sıfır israf prensibiyle 
hazırlanan yemekler tadılırken Genel Müdür 
Vekilimiz, sektör temsilcilerinin sorunlarını 
dinleyip ülkemiz tarımının mevcut durumu ve 
geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulundu. 
 
Tarih: 25.05.2022 
 
 
 

http://www.tarim.gov.tr/
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Gıdanı Koru Kampanyası kapsamında 
Eskişehir’de “Çöpe Atılmak için Yetiştirilmiş” 
adlı Serginin Açılışı Yapıldı  
 

 
 
Gıdanı Koru Kampanyası kapsamında, Eskişehir 
Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle 
Avusturyalı fotoğraf sanatçısı Klaus Pichler’in 
çektiği fotoğraflardan oluşan “Çöpe Atılmak için 
Yetiştirilmiş” adlı serginin açılışı yapıldı.  
 
Gıda kaybı ve israfına dikkat çekmeyi amaçlayan 
serginin açılış konuşmalarını, FAO Kıdemli 
Program Koordinatörü Özcan Türkoğlu, 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Senem Ekinci ve Büyükşehir 
Belediyesi Başkan Vekili Figen Kahya 
gerçekleştirdi. 
 
Sergi, 12 Haziran tarihine kadar Eskişehir 
Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi, Turgut 
Özakman Sahnesi Fuaye Alanı’nda görülebilecek. 
 
Tarih: 26.05.2022 
 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 
(FAO) Küresel Çevre Fonu 8. Dönem Alt Bölge 
Çalıştayı İstanbul’da Gerçekleştirildi 
 
25-26 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da 
gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Örgütü (FAO) Küresel Çevre Fonu 8. 
Dönem Alt Bölge Çalıştayına katılan Genel 
Müdür Vekilimiz Sayın Ahmet Volkan Güngören, 

FAO Alt Bölge Ofisi Direktörü Sayın Viorel Gutu 
ile birlikte bir açılış konuşması gerçekleştirdi. 
 
 

 
 
Sayın Güngören konuşmasında FAO ile yapılan 
işbirliklerine ve ülkemizin GEF projelerine 
ilişkin bilgi verdi. Ülke tahsisatının Temmuz 
ayında belli olacağını belirten Güngören, GEF-8 
dönemi için donör ülkeler tarafından yapılan 
5.25 milyar dolarlık taahhütten duyduğu 
memnuniyeti ifade ederek, şimdiye kadar 
kullanılan yaklaşık 130 milyon dolar hibenin 1.3 
milyar dolar bir eş-finansmanı harekete 
geçirdiğini belirtti. Güngören, ayrıca GEF-8'de 
2053 Sıfır Emisyon Hedefi ve Yeşil Kalkınma 
Devrimi için GEF finansmanının faydalı 
olacağını, ülke önceliklerine göre GEF-8 
döneminde yapılacak projelerin etkili ve başarılı 
olması için kurumlar arası koordinasyon ve iş 
birliğinin önemini dile getirdi. 
 
Çalıştayın devamında, Uluslararası Kuruluşlar 
Daire Başkanı Özge İmamoğlu gerçekleştirdiği 
ülke sunumunda ülkemizin devam eden GEF 
projeleri ve GEF-8 Döneminde FAO'nun çalışma 
alanına giren önceliklerine ilişkin ayrıntılı bilgi 
verdi. 
 
Tarih: 26.05.2022 
 
“Sorumlu Üretim ve Tüketim” Konulu 
Çalıştay İstanbul’da Gerçekleşti 
 
Gıda Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Berat İnci’nin moderatörlüğünde 26 Mayıs 2022 
tarihinde gerçekleştirilen “Sorumlu Üretim ve 
Tüketim” başlıklı çalıştaya AB Uyum Daire 
Başkanı Zeynep Özkan konuşmacı olarak katılım 
sağladı. 
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Özkan, Gıda kaybı ve israfı konusunda, 
Bakanlığımızın FAO ile birlikte yürüttüğü Gıdanı 
Koru Sofrana Sahip Çık Kampanyası ve AB’ye 
uyum sürecimizde takip ettiğimiz Yeşil 
Mutabakat Eylem Planıyla ilgili bilgiler verdi. 

 
Tarih: 26.05.2022 
 
 
2022 Yılının İlk Dış Kaynaklı Projeler İzleme 
Toplantısı Gerçekleştirildi 
 

 

2022 yılının ilk Dış Kaynaklı Projeler İzleme 
Toplantısı, 30 Mayıs 2022 tarihinde Avrupa 
Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Vekili Sayın 
Ahmet Volkan Güngören başkanlığında 
çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Toplantıya, 
faaliyetleri süren dış kaynaklı projelerden 
sorumlu olan Proje Temas Noktaları katılım 
sağladı. 

Toplantıda, dış kaynaklı proje envanterine 
ilişkin güncel durum, Dış Kaynaklı Proje İzleme 
Sistemi (DIS) ile ilgili gelişmeler, dış kaynaklı 
projelerin ilerleme raporu bulguları, ilerleyen 
dönemde planlanan işler, yıllık izleme planı ve 

diğer konular katılımcılara yapılan bir sunum ile 
paylaşıldı. Toplantıda ayrıca, proje izleme 
sürecine ilişkin proje yürütücüsü ve 
faydalanıcısı birimlerin görüş ve önerileri alındı. 
 
Tarih: 30.05.2022 
 
Genel Müdür Vekili Sayın Ahmet Volkan 
Güngören Arjantin Heyetini Makamında 
Kabul Etti 
 

 

Avrupa Birliği ve Dış ilişkiler Genel Müdür Vekili 
Sayın Ahmet Volkan Güngören, 31 Mayıs 2022 
tarihinde Türkiye-Arjantin Karma Ekonomik 
Komisyon (KEK) IV. Dönem Toplantısı 
vesilesiyle Ankara'da bulunan Arjantin Dışişleri, 
Uluslararası Ticaret ve İnanç Bakanlığı, İkili 
İlişkiler Müsteşarı Dr. Carola Ramon-Barjano,  
Ticaret ve Yatırımların Teşviki Müsteşarı Pablo 
Sıvorı ile beraberinde Arjantin'in Türkiye 
Büyükelçisi Patricia Beatris Espada'yı kabul etti. 

Görüşmede iki ülke arasında tarım ve 
hayvancılık alanında ilişkilerin geliştirilmesine 
dair görüş ve öneriler ele alındı. Taslak metni 
son aşamasına getirilen Tarım Alanında 
Anlaşmanın imza sürecinin hızlandırılması 
konusunda mutabık kalındı. Genel Müdür 
Vekilimiz tarımsal dış ticaret hacminin 
artırılması konusunda iş birliğine açık 
olduğumuzu ve KEK Toplantısının buna vesile 
olacağına inandığını ifade etti.  

Tarih: 31.05.2022 
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Balıkçılık Sübvansiyonları Müzakereleri 
Başkanı, “Balık Haftası” Sırasında 
Kaydedilen İlerleme Hakkında Rapor Verdi 
 
Kurallar Müzakere Grubu Başkanı Kolombiya 
Büyükelçisi Santiago Wills 20 Mayıs’ta, 16-20 
Mayıs haftasında gerçekleştirilen yoğun 
balıkçılık müzakerelerinde kaydedilen ilerleme 
hakkında üyelere bilgi verdi. Başkan, üyelerin 
olumlu bir yaklaşım sergilediğini, tartışmalarda 
bazı yeni esneklikler sergilendiğini ve gelecek ay 
yapılacak 12. Bakanlar Konferansı (MC12) 
öncesinde kalan çözümsüz konuları kapatmak 
için alınacak kararların önünü açtığını söyledi. 
 

 
 
Geniş bir görüş yelpazesini temsil eden yaklaşık 
50 delegasyon, 16-20 Mayıs tarihlerinde, 
Kurallar Müzakere Grubu'nun delegasyon 
başkanları düzeyinde yaptığı bir değerlendirme 
toplantısıyla sona eren çeşitli tartışmalara 
katıldı. 

Başkan “Genel olarak, bu haftaki toplantılarda 
olumlu bir hava hissettim ve üyelerin yapıcı bir 
şekilde tartışmalara katılma isteklerini fark 
ettim. Aynı zamanda pozisyonlarda bazı 
hareketler görmem için cesaretlendirildim” dedi 
ve tüm üyelerin etkili ve iddialı bir sonuç 
arzusunu dile getirdiğini de belirtti. Farklı 
konfigürasyonlarla yapılan toplantılarda hafta 
boyunca yapılan çalışmaların çoğunun, taslak 
Anlaşmada çözülmesi gereken; spesifik olmayan 
yakıt sübvansiyonlarının ele alınması, 
gelişmekte olan ülke üyeleri ve en az gelişmiş 
ülke üyeleri için özel ve lehte muamele de dahil 
olmak üzere, aşırı kapasite ve aşırı avlanma ile 
ilgili denge; gemilerde zorla çalıştırmayla 
yönelik şeffaflık yükümlülükleri ve toprak 

bütünlüğü gibi bazı önemli konulara 
odaklandığını bildirdi.  

"Ancak, henüz işimiz bitmedi. MC12'den önce bir 
anlaşmaya varmak için, 'balık karar haftası' 
olarak gördüğüm 30 Mayıs haftasından daha geç 
kalmamamız gerektiği açık” dedi. "Bazı üyelerin 
bir balık anlaşması için 'şimdi ya da asla' 
görüşünü ifade ettiklerini duydum ve buna 
katılma eğilimindeyim. 'Şimdi' olduğundan emin 
olmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. 
Genel Müdür Dr. Ngozi Okonjo-Iweala ve ben, 
olması gereken karar verme sürecini 
kolaylaştıracak faaliyetlerle ilgili olarak iletişim 
halinde olacağız" dedi. 

Önceki Bakanlar Konferansı ve BM 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 14.6'nın yetkisi 
kapsamında, müzakerecilere yasadışı, kayıt dışı 
ve düzenlenmemiş balıkçılığa yönelik 
sübvansiyonları ortadan kaldırmak ve kapasite 
fazlalığına katkıda bulunan belirli balıkçılık 
sübvansiyonlarını yasaklamak için disiplinler 
üzerinde anlaşma sağlama görevi verildi. 

12. Bakanlar Konferansı 12-15 Haziran 2022 
tarihlerinde Cenevre'de gerçekleştirilecek. 

Yayın Tarihi: 20.05.2022 
Haber ve Fotoğraf Kaynağı: 
https://www.wto.org/english/news_e/news22
_e/fish_20may22_e.htm  
 

FAO Avrupa Bölgesel Konferansının (ERC) 
33. Oturumu Polonya’da Gerçekleşti 

FAO Avrupa Bölgesel Konferansının (ERC) 33. 
Oturumu, Avrupa ve Orta Asya Bölgesi üye 
ülkelerden Bakanlar ve üst düzey temsilciler, 
Birleşmiş Milletler organlarının ve uzman 
kuruluşlarının temsilcileri, hükümetlerarası ve 
uluslararası sivil toplum sektör temsilcileri, 
akademi ve özel sektörden gözlemcilerin 
katılımlarıyla hibrit fomatta 10-13 Mayıs 2022 
tarihleri arasında Lodz/POLONYA’da 
gerçekleştirildi. 

https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/fish_20may22_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/fish_20may22_e.htm
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Bölgesel Konferansa 15 Bakan, 13 Bakan 
Yardımcısı ve Devlet Sekreteri ve 52 üyeden 
temsilci olmak üzere 269 katılımcı katıldı. 
Toplantıya 3 Üye Ülke ve 5 BM kuruluşundan 8 
Gözlemci, 8 Hükümetlerarası kuruluştan 16 
temsilci, 3 uluslararası STK’dan 4 temsilci, 7 özel 
sektör şirketinden 11 temsilci ve 3 akademik 
kurumdan 4 temsilci katılım sağladı. 

Fotoğraf: FAO / Radoslaw Jozwiak 
https://www.flickr.com/photos/faonews/52065828441
/ 

FAO Bölge Konferansları, gıda ve tarım alanında 
bölge ülkeleri arasında uyumun sağlanması, 
bölgedeki zorluklar ve fırsatlar hakkında bilgi ve 
görüş alışverişi yapılması, üye ülkelerin bölgede 
ve dünyada güncel gelişmeler hakkında 
bilgilendirilmesi amaçlarıyla iki yılda bir 
düzenlenmekte, Konferansa üye ülkelerden 
Bakanlar ya da üst düzey temsilciler, Sivil 
Toplum Kuruluşları ve diğer Birleşmiş Milletler 
kuruluşları temsilcileri tarafından katılım 
sağlanmaktadır. Türkiye Avrupa Bölge 
Grubu’nda yer almakta ve ERC’ye üye ülke olarak 
katılım sağlamaktadır. 

33. ERC kapsamında, tarım-gıda sistemleri, 
çevre ve doğal kaynakların kullanımı arasında 
optimal dengenin sağlanması gibi konularda 
Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki öncelikli 
konular tartışıldı. Ayrıca, beslenmeye duyarlı 
değer zinciri gelişimine ve tarım ve gıda 
sistemlerinin rolü Konferans’ta vurgulanarak, 
tarımsal gıda sistemlerini dönüştürmek için 
öncelikler sıralandı. Temel gıda ürünleri, bitkisel 
yağ, gübre ve diğer tarımsal girdilerin artan 
fiyatları, tarımsal gıda ticareti, iklim değişikliği 

ve etkileri, yeşil tarım ve yetersiz beslenme öne 
çıkan diğer konular oldu. 

Konferansın öne çıkan gündem başlıklarından 
bir diğeri Ukrayna-Rusya Savaşı ve savaşın gıda 
sistemleri üzerindeki etkisi oldu. Delegeler 
tarafından Ukrayna'daki savaştan en çok 
etkilenen sektörler arasında yer alan gıda ve 
tarımdaki mevcut zorlukları tartışmak için 
tarafsız bir platforma ihtiyaç duyulduğu dile 
getirildi. 

FAO Genel Direktörü QU Dongyu konuşmasında, 
Ukrayna'daki savaşın küresel gıda güvenliği 
üzerindeki etkilerinin acilen ele alınması 
gerektiğini ifade ederek bunun da FAO'nun 
desteği ve ortak, koordineli eylemler ve politika 
tedbirleri yoluyla mümkün olabileceğini ifade 
ederek Ukrayna'da devam eden yıkımın 
muazzam insan ıstırabına neden olduğunu ve 
üretim değer zincirlerini ve tedarik zincirlerini 
tahrip ettiğini ifade etti. Gıda, enerji ve gübre 
fiyatlarındaki artışın satın alma gücünü 
azalttığını belirten Genel Direktör bir sonraki 
hasadı riske attığı için bölgedeki ve dünyadaki 
tüm tüketiciler üzerinde savaşın önemli etkileri 
olduğunu sözlerine ekledi. 
 
Tarih: 13.05.2022 
 

Denizcilik Mekansal Planlama Direktifinin 
Uygulanmasına İlişkin Avrupa Komisyonu 
Raporu Yayımlandı 

Avrupa Komisyonu, 22 kıyı Üye Devletinin en 
geç 31 Mart 2021'e kadar deniz mekansal 
planlarını oluşturma yükümlülüğünü belirleyen 
Deniz Mekansal Planlama Direktifinin 
uygulanmasına ilişkin bir rapor yayınladı. 
Raporda, kıyı Üye Devletlerinin çoğunun mevcut 
durumda denizcilik mekânsal planlarını 
yürürlüğe koymuş olmalarına karşın sekiz Üye 
Devletin (Bulgaristan, Estonya, Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi, Hırvatistan, İtalya, Romanya, 
İspanya ve Yunanistan) bu konuda yeterli 
ilerleme kaydedemediği ifade edildi. Ayrıca, 
Denizcilik Mekansal Planlamasının denizdeki 
farklı faaliyetleri koordine etmek ve deniz alanı 

https://www.flickr.com/photos/faonews/52065828441/
https://www.flickr.com/photos/faonews/52065828441/
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kullanımı üzerindeki çatışmaları önlemek için 
etkili ve stratejik bir araç olduğu vurgulandı.  

Söz konusu rapora https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC01
85&from=EN internet adresinden erişim 
sağlanabilir. 

Yayın Tarihi: 03.05.2022 
Haber Kaynağı: 
https://ec.europa.eu/oceans-and-
fisheries/news/european-commission-report-
implementation-maritime-spatial-planning-
directive-good-progress-more-2022-05-03_en 
 

Veteriner İlaçlarında AB Mevzuatı 
Güncellemesi  

28 Ocak 2022'de Veteriner Tıbbi Ürünleri 
Yönetmeliği (2019/6/AB, yeni veya değişen 
mevzuat gerekliliklerinin uygulanmasını 
desteklemek, idari yükü azaltmak ve şeffaflığı 
artırmak için AB düzeyinde veri tabanlarının 
oluşturulması ile birlikte yürürlüğe girdi. Avrupa 
Birliği'nde veteriner tıbbi ürünlerinin güvenliği 
ve etkinliği hakkında Avrupa İlaç Ajansı’nın 
bahse konu Yönetmeliğinden kaynaklanan 
düzenleyici politika, bilimsel ve prosedürel 
gelişmelerle ilgili konularda güncellemeler 
sağlamak için 12-13 Mayıs 2022 tarihinde 
Veteriner İlaçları Bilgi Günü düzenledi. Söz 
konusu bilgilendirmede; mevzuat 
güncellemeleri, farmakovijilans, sinyal tespiti ve 
gözetimi ile GMP revizyonu görüşüldü.  

Yönetmeliğin 152. Maddesi, ruhsatlı ve ruhsatlı 
ilaçlar ayrıca, veteriner ilaçları için önceki 
mevzuat kapsamında piyasaya arz edilen 
(2001/82/AB ve 726/2004/AB sayılı 
Direktifler) için geçiş kuralları sağlıyor. Buna 
göre; 28 Ocak 2022 tarihinden önce piyasaya arz 
edilen ilaçlar, 2019/6/AB ile uyumlu olmasalar 
bile 29 Ocak 2027'ye kadar piyasada kalacaklar. 

Bu süreçte, ilaç şirketleri ambalajı 
2019/6/AB’ye göre güncellerken piyasada 
mevcut ve ürün portföylerinin Yönetmelik 

gereklerine uygun olarak etiketlenmesi 
gerekiyor.  

Yayın Tarihi: 10.05.2022 
Haber Kaynağı: 
https://www.ema.europa.eu/en/events/european-

medicines-agency-veterinary-medicines-info-day-

2022 

EFSA ve ECHA’dan Glifosat için 
Değerlendirmeler 

 

EFSA ve ECHA tarafından glifosatın taslak 
değerlendirmeleri üzerine istişareler 
yürütülmektedir. Söz konusu istişareler 
paydaşlar tarafından benzeri görülmemiş sayıda 
yorum alarak bu maddeye olan yüksek düzeyde 
ilgiyi kanıtlamıştır. Böyle bir halk katılımı 
seviyesi, AB'deki aktif maddelerin 
değerlendirilmesinde şeffaflığın önemini 
vurgulamaktadır. 

EFSA'nın ek bilgi talebine yanıt olarak 
başvurandan (Glifosatın Yenilenmesine İlişkin 
Grup) aldığı yanıtlarla birlikte istişarelerden 
alınan girdiler, halihazırda çok daha bilimsel 
olan bir dosyaya genellikle bu tür 
değerlendirmeler için mevcut olan verilerin 
yanına önemli miktarda güncel bilgi eklemiştir.  

Bu ek bilgiler, şu anda ilk taslak yenileme 
değerlendirme raporunu (dRAR) güncelleyen 
dört AB Üye Devletinden (Fransa, Macaristan, 
Hollanda ve İsveç) oluşan Glifosat 
Değerlendirme Grubu (AGG) tarafından 
kapsamlı bir şekilde değerlendirilecektir. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0185&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0185&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0185&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0185&from=EN
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/european-commission-report-implementation-maritime-spatial-planning-directive-good-progress-more-2022-05-03_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/european-commission-report-implementation-maritime-spatial-planning-directive-good-progress-more-2022-05-03_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/european-commission-report-implementation-maritime-spatial-planning-directive-good-progress-more-2022-05-03_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/european-commission-report-implementation-maritime-spatial-planning-directive-good-progress-more-2022-05-03_en
https://www.ema.europa.eu/en/events/european-medicines-agency-veterinary-medicines-info-day-2022
https://www.ema.europa.eu/en/events/european-medicines-agency-veterinary-medicines-info-day-2022
https://www.ema.europa.eu/en/events/european-medicines-agency-veterinary-medicines-info-day-2022
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Buna ek olarak EFSA ve ECHA, yeniden 
değerlendirme sürecindeki kalan adımlar için 
zaman çizelgesini revize etmiştir. 

ECHA’nın sınıflandırması 

ECHA'nın Risk Değerlendirme Komitesi (RAC), 
30-31 Mayıs tarihlerindeki genel toplantısında 
glifosatın tehlike sınıflandırmasını tartışacak. 
Komite, çevresel sınıflandırmanın yanı sıra 
kanserojenlik, genotoksisite, üreme ve 
gelişimsel toksisiteyi dikkate alacaktır. RAC'ın 
görüşü 8-10 hafta içinde EFSA'ya sunulacak ve 
ECHA'nın web sitesinde yayınlanacaktır (2022 
Temmuz sonundan Ağustos ortasına kadar). 
EFSA, dRAR'ın emsal incelemesi s ırasında Risk 
Değerlendirme Komitesi’nin görüşünü dikkate 
alacaktır. 

EFSA'nın emsal değerlendirmesi 

EFSA, kamu istişaresine, çoğu birden fazla 
yorum dahil olmak üzere 368 yanıt aldı. EFSA 
ayrıca Üye Devlet uzmanlarından ve Glifosat 
Yenileme Grubu’ndan (GRG) yaklaşık 2.400 
yorum aldı. Bu katkılar, GRG ve daha sonra AGG 
tarafından incelenmesi gereken ve daha sonra 
güncellenmiş raporun hazırlanması için temel 
teşkil edecek yaklaşık 3.000 sayfalık bir dosya ile 
sonuçlanmıştır. 

AGG, EFSA'ya güncellenmiş Değerlendirme 
Raporunu 30 Eylül 2022'ye kadar sunmayı 
beklediklerini bildirdi. Bu nedenle EFSA, Kasım 
ve Aralık 2022'de Üye Ülke uzmanlarıyla 
Pestisitler Emsal Değerlendirmesi toplantıları 
gerçekleştirebilecek ve sonuçları Temmuz 
2023'te sonuçlandırabilecek. EFSA, glifosata 
maruz kalmanın insanlar, hayvanlar ve çevre 
için oluşturabileceği tüm olası riskleri 
değerlendirecektir. 

Glifosat, bitki koruma ürünlerinde yaygın olarak 
kullanılan bir kimyasaldır. Glifosat bazlı bitki 
koruma ürünleri ekili ürünlerle rekabet eden 
yabani otlarla mücadele etmek için esas olarak 
tarım ve bahçecilikte kullanılır. 

Glifosat şu anda AB'de 15 Aralık 2022'ye kadar 
kullanım için onaylanmıştır. Bu, her bir ürünün 
bir güvenlik değerlendirmesi sonrasında ulusal 
makamlar tarafından yetkilendirilmesine bağlı 
olarak, o tarihe kadar bitki koruma ürünlerinde 
aktif madde olarak kullanılabileceği anlamına 
gelmektedir. 

Yayın Tarihi: 10.05.2022 
Haber ve Fotoğraf Kaynağı: 
https://www.efsa.europa.eu/en/news/glyphos
ate-efsa-and-echa-update-timelines-
assessments#timeline-glyphosate-re-
assessments 
 

“2030 Yılına Kadar Okyanuslarımızı ve 
Sularımızı Geri Kazanın” AB Misyonu İkinci 
bir Eylem Dalgası Başlattı 

Okyanuslarımızın ve sularımızın sağlığını 
korumak ve eski haline getirmek için büyük 
ölçekli bir girişim olan “2030 yılına kadar 
Okyanuslarımızı ve Sularımızı Geri Kazanın” AB 
Misyonu, ikinci bir eylem dalgası başlattı. Söz 
konusu misyonun amacı, araştırma, inovasyon, 
vatandaş katılımı ve mavi yatırımlar yoluyla 
sağlıklı deniz ve tatlı su ekosistemlerine 
ulaşmak. Horizon Europe'a dayanan Misyon, 
2022 Çalışma Programı için 117,9 milyon 
avroluk bir bütçe kullanacak. Teklif çağrısında, 
deniz ve tatlı su ekosistemlerini ve biyolojik 
çeşitliliği korumak ve eski haline getirmek, 
okyanusların, denizlerin ve suların kirlenmesini 
önlemek ve kirliliği ortadan kaldırmak ile 
sürdürülebilir, karbonsuz ve döngüsel mavi 
ekonomi şeklinde üç politika hedefi yer almakta. 

Yayın Tarihi: 12.05.2022 
Haber Kaynağı: 
https://ec.europa.eu/oceans-and-
fisheries/news/mission-restore-our-ocean-
and-waters-2030-launches-second-wave-
actions-2022-05-12_en 
 
 
 

https://www.efsa.europa.eu/en/news/glyphosate-efsa-and-echa-update-timelines-assessments#timeline-glyphosate-re-assessments
https://www.efsa.europa.eu/en/news/glyphosate-efsa-and-echa-update-timelines-assessments#timeline-glyphosate-re-assessments
https://www.efsa.europa.eu/en/news/glyphosate-efsa-and-echa-update-timelines-assessments#timeline-glyphosate-re-assessments
https://www.efsa.europa.eu/en/news/glyphosate-efsa-and-echa-update-timelines-assessments#timeline-glyphosate-re-assessments
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/mission-restore-our-ocean-and-waters-2030-launches-second-wave-actions-2022-05-12_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/mission-restore-our-ocean-and-waters-2030-launches-second-wave-actions-2022-05-12_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/mission-restore-our-ocean-and-waters-2030-launches-second-wave-actions-2022-05-12_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/mission-restore-our-ocean-and-waters-2030-launches-second-wave-actions-2022-05-12_en
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Komisyon, Çevre Dışı Bölgeler İçin 
Yenilenmiş bir Strateji Ortaya Koydu 

Komisyon, uygun yatırım ve reformlar yoluyla 
potansiyellerini açığa çıkarmak için AB'nin en 
uzak bölgeleri olarak bilinen çevre dışı bölgeler 
(outermost regions) için yenilenmiş bir strateji 
benimsedi. AB'nin çevre dışı bölgeleri - 
Guadeloupe, Fransız Guyanası, Martinik, 
Mayotte, Réunion ve Saint-Martin (Fransa), Azor 
Adaları ve Madeira (Portekiz) ve Kanarya 
Adaları (İspanya) - Atlantik, Hint Okyanusu, 
Karayip havzası ve Güney Amerika'da bulunan 
dokuz AB bölgesi olarak tanımlanıyor. Strateji, 
beş milyonluk nüfusun yaşam koşullarını 
iyileştirerek insanları merkeze koyan somut 
önlemler öneriyor. Strateji, genç nüfus, geniş 
deniz bölgeleri, benzersiz biyolojik çeşitlilik ve 
araştırma potansiyeli gibi çevre dışı bölgelerin 
benzersiz varlıkları üzerine kurulu olup ayrıca 
yeşil ve dijital geçişleri de destekliyor. 

Yayın Tarihi: 13.05.2022 
Haber Kaynağı: 
https://ec.europa.eu/oceans-and-
fisheries/news/commissions-renewed-
strategy-eus-outermost-regions-puts-people-
first-and-unlocks-their-potential-2022-05-
13_en 
 

AB Çalışması: “Faal Olmayan” Çiftçilere 
Verilen OTP Desteği Tarım Topluluğunu 
Olumsuz Etkiliyor 

 

Yeni bir AB çalışmasına göre, aktif olarak 
çiftçilikle uğraşmayan toprak sahiplerine 
yönelik Ortak Tarım Politikası desteği, çiftçi 

topluluklarını dolaylı olarak olumsuz etkilerken, 
AB çiftlikleri endişe verici bir oranda zarar 
görmeye devam ediyor. 

Yakın tarihli bir Avrupa Parlamentosu 
oturumunda sunulan "Avrupa Tarım Modelinin 
Geleceği" çalışması, Avrupa'nın beş bölgesindeki 
tarımsal faaliyetlerin yapısal eğilimlerini 
araştırıyor. Söz konusu tüm bölgelerin 
tarımdaki düşüşü hızlandıran, öncelikle yapısal, 
ekonomik ve sosyal, ikinci derecede çevresel 
benzer faktörlerden etkilendikleri belirtildi. 

OTP’nin aktif olarak çiftçilik yapmayan çiftlik 
arazi sahiplerini destekleyerek özendirdiği 
bulgusu bu faktörlerden biri olarak öne sunuldu. 
Bunda, doğrudan ödemeler dahil olmak üzere 
alan bazlı ödemelerin katkısı olduğu 
belirtilirken, bu OTP desteklerinin çiftçileri 
arazilerinin satmamaya motive etmek gibi 
olumlu yönleri olsa dahi, aynı zamanda “faal   
olmayan çiftçi” davranışına yol açabileceği ifade 
edildi. 

Yayın Tarihi: 16.05.2022 
Haber ve Fotoğraf Kaynağı: 
https://www.euractiv.com/section/agriculture
-food/news/eu-study-cap-support-for-couch-
farmers-negatively-impacts-farm-communities/ 
 

#ABGüvenilirGıdayıSeçiyor 
(#EUChooseSafeFood) – Ortak AB Üye 
Devletleri ve EFSA Kampanyasının İkinci Yılı 
Başladı 

 

Gıda etiketlerindeki "son kullanma tarihi" ve 
"tavsiye edilen tüketim tarihi" arasındaki fark 

https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/commissions-renewed-strategy-eus-outermost-regions-puts-people-first-and-unlocks-their-potential-2022-05-13_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/commissions-renewed-strategy-eus-outermost-regions-puts-people-first-and-unlocks-their-potential-2022-05-13_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/commissions-renewed-strategy-eus-outermost-regions-puts-people-first-and-unlocks-their-potential-2022-05-13_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/commissions-renewed-strategy-eus-outermost-regions-puts-people-first-and-unlocks-their-potential-2022-05-13_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/commissions-renewed-strategy-eus-outermost-regions-puts-people-first-and-unlocks-their-potential-2022-05-13_en
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eu-study-cap-support-for-couch-farmers-negatively-impacts-farm-communities/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eu-study-cap-support-for-couch-farmers-negatively-impacts-farm-communities/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eu-study-cap-support-for-couch-farmers-negatively-impacts-farm-communities/
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nedir? Ailemi güvende tutmak için evde uymam 
gereken gıda hijyeni kuralları var mıdır? Gıda 
katkı maddeleri konusunda endişelenmeli 
miyim? Bunlar, #ABGüvenilirGıdayıSeçiyor-
#EUChooseSafeFood kampanyasının AB gıda 
güvenilirliğinin arkasındaki bilimi tercüme 
ederek yanıtladığı Avrupalı tüketiciler 
tarafından sorulan sorulardan bazıları. Başarılı 
bir ilk aşamaya dayanan kampanyanın ikinci yılı, 
bir dizi yeni konuyu kapsayacak şekilde 
başlatıldı. 

#EUChooseSafeFood kampanyasının amacı, 
tüketicilerin günlük gıda seçimleri hakkında 
bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olmaktır. 
AB çapındaki kampanya, tüketicilere gıda satın 
alırken ve tüketirken kullanmaları için - 
etiketlerin okunmasına ve katkı maddelerinin 
anlaşılmasına yardımcı olmaktan, gıda 
hazırlama ve saklama konusunda tavsiye 
vermeye kadar - pratik ve erişilebilir bilgiler 
sunuyor. 16 Mayıs'ta başlatılan kampanyanın 
ikinci yılı, bitki sağlığı, yeni gıdalar ve karışıma 
yeni eklenen gıda takviyeleri ile tüketicilerin 
öğrenebilecekleri konu yelpazesini genişleterek 
ilkini temel alıyor. 

EFSA İcra Direktörü Bernhard Url, kampanyanın 
başlatılmasını memnuniyetle karşılayarak şu 
açıklamayı yaptı: “AB'deki tüketiciler, 
sofralarına koydukları yiyeceklerin güvenli 
olduğundan tamamen emin olabilirler. AB gıda 
güvenilirliği sistemine ve 20 yıldır gıdalarımızın 
güvenilir olmasını sağlamaya yardımcı olan 
temelindeki bilimsel bilgiye güvenebilirler. 
#EUChooseSafeFood, ulusal gıda güvenliği 
yetkilileriyle ortaklığımızın ve tüketici örgütleri, 
gıda üreticileri ve sivil toplumla işbirliğimizin 
önemli bir örneğidir." 

Öncelikle 25 ila 45 yaşındaki Avrupa 
vatandaşlarını hedefleyen kampanya, EFSA'nın 
tüketicileri ve tüm gıda zincirini koruyan Avrupa 
mevzuatına katkıda bulunmadaki rolünü de 
açıklayacak. 

Kampanya web sitesinde farklı dillerde 
görseller, kısa filmler ve sosyal medya 
gönderileri içeren bir #EUChooseSafeFood seti 

de mevcut olup, bu da ulusal makamların ve 
derneklerin kampanyaya katılmasını 
kolaylaştırmaktadır. 

Daha ayrıntılı bilgi için 
https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSaf
eFood sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Yayın Tarihi: 16.05.2022 
Haber ve Fotoğraf Kaynağı: 
https://www.efsa.europa.eu/en/news/euchoos
esafefood-take-two-second-year-joint-eu-
member-states-and-efsa-campaign-kicks 
 

AB Mavi Ekonomi Raporuna Göre Okyanus 
Ekonomisi Avrupa'nın Yeşil Dönüşümünü 
Besliyor 

Avrupa Komisyonu, okyanuslar ve kıyı alanları 
ile ilgili tüm ekonomik sektörlerdeki son 
trendleri ve gelişmeleri değerlendirmek ve 
ortaya çıkarmak için yıllık AB Mavi Ekonomi 
Raporunu yayınladı. 4.5 milyona yakın çalışanı, 
665 milyar avroyu aşan cirosu ve 184 milyar 
avroluk brüt katma değeriyle AB mavi ekonomi 
sektörlerinin, özellikle kıyı bölgelerinde AB 
ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunduğu 
belirtiliyor. Ayrıca raporda, AB'nin mavi 
sektörlerinin iklim değişikliğiyle mücadeleye 
yardımcı olabilecek ve yeşil dönüşümü bir 
sonraki seviyeye taşıyabilecek yenilikçi 
çözümler ve teknolojileri geliştirme alanı olduğu 
ifade ediliyor. Söz konusu rapora 
https://ec.europa.eu/oceans-and-
fisheries/publications/eu-blue-economy-
report-2022_en internet adresinden erişim 
sağlanabilir. 

Yayın Tarihi: 18.05.2022 
Haber Kaynağı: 
https://ec.europa.eu/oceans-and-
fisheries/news/eu-blue-economy-report-
ocean-economy-fuels-european-green-
transition-2022-05-18_en 
 
 

https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood
https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood
https://www.efsa.europa.eu/en/news/euchoosesafefood-take-two-second-year-joint-eu-member-states-and-efsa-campaign-kicks
https://www.efsa.europa.eu/en/news/euchoosesafefood-take-two-second-year-joint-eu-member-states-and-efsa-campaign-kicks
https://www.efsa.europa.eu/en/news/euchoosesafefood-take-two-second-year-joint-eu-member-states-and-efsa-campaign-kicks
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/publications/eu-blue-economy-report-2022_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/publications/eu-blue-economy-report-2022_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/publications/eu-blue-economy-report-2022_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/eu-blue-economy-report-ocean-economy-fuels-european-green-transition-2022-05-18_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/eu-blue-economy-report-ocean-economy-fuels-european-green-transition-2022-05-18_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/eu-blue-economy-report-ocean-economy-fuels-european-green-transition-2022-05-18_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/eu-blue-economy-report-ocean-economy-fuels-european-green-transition-2022-05-18_en
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2022 Yılı Avrupa Denizcilik Günü Konferansı 
Gerçekleştirildi 

Çevre, Okyanuslar ve Balıkçılıktan Sorumlu 
Komiser Virginijus Sinkevičius, 19-20 Mayıs 
2022'de, İtalya'nın Ravenna kentinde 
gerçekleşen Avrupa Denizcilik Günü 
Konferansına ev sahipliği yaptı. Avrupa 
Denizcilik Günü, yıllık olarak düzenlenen ve 
Avrupa'nın denizcilik camiasının bir araya 
gelerek denizcilik işleri ve sürdürülebilir mavi 
ekonomi üzerine ortak eylemin ana hatlarını 
çizdiği ve tartıştığı bir etkinlik. 1.550'den fazla 
okyanus paydaşını çeken bu yılki söyleşinin 
odak noktasını, sürdürülebilir mavi ekonominin 
yeşil toparlanmaya katkısı oluşturdu. Söz 
konusu Konferansta, Komiser Sinkevičius, AB 
Mavi Ekonomi Gözlemevi'nin faaliyete geçtiğini 
duyurdu. Ayrıca, kadınların mavi ekonomiye 
katılımını teşvik etmek ve artırmak için 17 
Mayıs'ta başlatılan “mavi ekonomide kadınlar” 
konulu 2,5 milyon avroluk teklif çağrısından da 
bahsetti. Komiser ayrıca biyoçeşitlilik, denizcilik 
mekansal planlaması ve mavi ekonominin 
karbondan arındırılması için bir yatırım hamlesi 
çağrısında bulundu. Açılış konuşmalarını 
gerçekleştirilen diğer üst düzey konuşmacılar 
ise okyanusların korunması, uluslararası 
okyanus yönetişimi ve sürdürülebilir mavi 
ekonomi için AB liderliğinin öneminin altını 
çizdiler. 

Yayın Tarihi: 19.05.2022 
Haber Kaynağı: 
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritime
day/news/european-maritime-day-2022-
sustainable-blue-economy-green-recovery-
2022-05-19_en 

Tarım Sektörü, Rusya'nın Enerji İthalatını 
Düşürmek için OTP Fonlarının Kullanılması 
Konusunda Temkinli 

Avrupa'nın çiftçi topluluğu, Avrupa Komisyonu 
tarafından önerilen, AB'nin tarım 
sübvansiyonlarından, Rus fosil yakıtlarına 
bağımlılığın üstesinden gelmek amacıyla, destek 
önlemlerine 7,5 milyar avroya kadar aktarma 
olasılığına mesafeli yaklaşıyor. 

 

18 Mayıs Çarşamba günü, Komisyon, 2027 yılına 
kadar Rusya'nın enerji ithalatını ortadan 
kaldırmak amacıyla enerji tasarruflarını ve 
yenilenebilir kaynakları artırmak ve Avrupa 
petrol ve gaz arzını çeşitlendirmek için 
REPowerEU adlı yeni 300 milyar avroluk planını 
sundu. REPowerEU, Üye Devletlerin Uyum 
Politikaları ve Ortak Tarım Politikaları (OTP) 
gibi bazı AB fonlarından, Kurtarma ve 
Dayanıklılık Tesisine (RRF) gönüllü olarak 
önemli miktarda para transfer etme olanağı 
sunuyor. 

Fakat 12 Mayıs’ta çiftçi lobisi COPA-COGECA 
tarafından Komisyon başkanı Ursula von der 
LEYEN’e gönderilen mektupta, çiftçilerin 
fonların bu şekilde esnek kullanılmasına sıcak 
bakmadığı ve OTP ulusal stratejik plan 
fonlarından yararlanılmasının ancak 
REPowerEU yatırımlarının tarım topluluğu 
tarafından gerçekleştirilmesi durumunda kabul 
edilebilir olacağı ifade edildi.  

Yayın Tarihi: 19.05.2022 
Haber ve Fotoğraf Kaynağı:    
https://www.euractiv.com/section/agriculture
-food/news/farming-sector-cautious-about-
using-cap-funds-to-drop-russian-energy-
imports/ 
 

Avrupa Parlamentosu Üyeleri, Ukrayna 
Savaşı Sırasında OTP Biyoçeşitlilik 
Gereksinimlerini Duraklatmak İstiyor 

Avrupa Parlamentosu tarım komitesinin 
çoğunluk grubu liderleri, Komisyon'dan, 
Ukrayna'daki savaş ışığında AB'nin halihazırda 

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/news/european-maritime-day-2022-sustainable-blue-economy-green-recovery-2022-05-19_en
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/news/european-maritime-day-2022-sustainable-blue-economy-green-recovery-2022-05-19_en
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/news/european-maritime-day-2022-sustainable-blue-economy-green-recovery-2022-05-19_en
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/news/european-maritime-day-2022-sustainable-blue-economy-green-recovery-2022-05-19_en
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/farming-sector-cautious-about-using-cap-funds-to-drop-russian-energy-imports/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/farming-sector-cautious-about-using-cap-funds-to-drop-russian-energy-imports/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/farming-sector-cautious-about-using-cap-funds-to-drop-russian-energy-imports/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/farming-sector-cautious-about-using-cap-funds-to-drop-russian-energy-imports/
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kabul edilen tarım sübvansiyonları reformunun 
geçici derogasyonlarının dikkate almasını istedi.  

Belgede, Ortak Tarım Politikasının (OTP) sınırlı 
bir süre için değiştirilmesinin gıda arzındaki 
küresel kıtlığa karşı koymanın ve gıda 
güvenliğine katkıda bulunmanın bir yolu 
olabileceği belirtilirken, bu teklif OTP hususunda 
ve özellikle çevresel önlemler anlamında bir 
tartışmayı tekrar gündeme getirebileceği 
endişesiyle tüm tarafları ikna edemedi. 

Bahsi geçen belge, derogasyona neden olan 
spesifik problemlerin devam etmesi halinde 
Komisyon’un geçici istisnaları kalıcı çözümlere 
dönüştürebilmesini öngören OTP stratejik plan 
düzenlemesinin 148. Maddesine atıf 
yapmaktadır. 

Yayın Tarihi: 19.05.2022 
Haber Kaynağı:  
https://www.euractiv.com/section/agriculture
-food/news/meps-ask-to-pause-cap-
biodiversity-requirements-amid-ukraine-war/ 
 

Komisyon Tarafından Mavi Ekonomi 
Gözlemevi Faaliyete Geçirildi 

Avrupa Komisyonu okyanusların, denizlerin ve 
kıyı alanlarının sürdürülebilirliği için yeni bir 
bilgi yayma platformu olan AB Mavi Ekonomi 
Gözlemevi'ni faaliyete geçirdi.  

Gözlemevi, Mayıs 2021'de yayınlanan 
"Sürdürülebilir Bir Gelecek için AB'nin Mavi 
Ekonomisini Dönüştürme" başlıklı Avrupa 
Komisyonu iletişiminde tanımlanan geçiş 
stratejisinin bir parçasını oluşturuyor. Yeni 
gözlemevi, denizcilikle ilgili sektörlerin sosyo-
ekonomik bileşenlerine odaklanacak ve AB Mavi 
Ekonomisinde süregelen eğilimleri ve 
gelişmeleri destekleyen en son veriler, bilimsel 
kanıtlar, piyasa bilgileri ve bulgularla birlikte 
okyanusla ilgili faaliyetlerin ayrıntılı bir resmini 
çıkaracak. 

Yayın Tarihi: 19.05.2022 
Haber Kaynağı: 

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-
news/new-blue-economy-observatory-
monitor-and-promote-sustainability-our-ocean-
related-activities-2022-05-19_en 

 

Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliğine İlişkin 
EUMOFA Raporu Yayınlandı 

Avrupa Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği 
Piyasa Gözlemevi’nin (EUMOFA) yayınladığı 
yeni rapor, AB'nin organik su ürünleri 
yetiştiriciliğinin, özellikle organik midye 
üretimindeki büyüme nedeniyle, beş yılda 
(2015-2020) %60 arttığını ortaya koyuyor. 

 Bununla birlikte, genellikle talebin sınırlı olması 
ve AB organik düzenlemesini uygulamadaki 
teknik zorluklar nedeniyle, balıklardan elde 
edilen organik su ürünleri yetiştiriciliğinin hız 
kaybettiği; hatta azaldığı ifade ediliyor.  

AB'deki toplam organik su ürünleri yetiştiriciliği 
miktarının 2020'de 74.032 ton olduğu tahmin 
ediliyor. Bu miktar, toplam AB su ürünleri 
yetiştiriciliğinin %6,4'ünü oluşturuyor. Bu 
çalışma için toplanan verilere (AB ve ulusal 
kaynaklar) dayanarak, üretilen ana türün, 
toplam organik su ürünleri yetiştiriciliğinin 
yarısından fazlasını oluşturan midye (41.936 
ton) olduğu belirtiliyor. Bu sırayı, somon 
(12.870 ton), alabalık (4.590 ton), sazan (3.562 
ton), istiridye (3.228 ton) ve levrek/çipura 
(2.750 ton) takip ediyor. 

AB'nin başlıca organik su ürünleri yetiştiricileri 
ise İrlanda (somon ve midye), İtalya (midye ve 
balık), Fransa (istiridye, midye ve alabalık), 
Hollanda (midye), İspanya (midye ve mersin 
balığı), Almanya, Danimarka ve Bulgaristan 
(midye) olarak sıralanıyor.  

Daha fazla ayrıntı için söz konusu rapora 
https://www.eumofa.eu/documents/20178/43
2372/Organic+aquaculture+in+the+EU_final+re
port_ONLINE.pdf internet adresinden erişim 
sağlanabilir.  

 

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/meps-ask-to-pause-cap-biodiversity-requirements-amid-ukraine-war/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/meps-ask-to-pause-cap-biodiversity-requirements-amid-ukraine-war/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/meps-ask-to-pause-cap-biodiversity-requirements-amid-ukraine-war/
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news/new-blue-economy-observatory-monitor-and-promote-sustainability-our-ocean-related-activities-2022-05-19_en
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news/new-blue-economy-observatory-monitor-and-promote-sustainability-our-ocean-related-activities-2022-05-19_en
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news/new-blue-economy-observatory-monitor-and-promote-sustainability-our-ocean-related-activities-2022-05-19_en
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news/new-blue-economy-observatory-monitor-and-promote-sustainability-our-ocean-related-activities-2022-05-19_en
https://www.eumofa.eu/documents/20178/432372/Organic+aquaculture+in+the+EU_final+report_ONLINE.pdf
https://www.eumofa.eu/documents/20178/432372/Organic+aquaculture+in+the+EU_final+report_ONLINE.pdf
https://www.eumofa.eu/documents/20178/432372/Organic+aquaculture+in+the+EU_final+report_ONLINE.pdf
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Yayın Tarihi: 23.05.2022 
Haber Kaynağı: 
https://ec.europa.eu/oceans-and-
fisheries/news/eu-organic-aquaculture-
production-steep-rise-organic-shellfish-finfish-
struggles-keep-2022-05-23_en 

Hint Okyanusu Ton Balığı Komisyonu (IOTC) 
Yıllık Oturumunu Gerçekleştirdi 

Hint Okyanusu Ton Balığı Komisyonu (IOTC) 
yıllık oturumunu 16-20 Mayıs 2022 tarihleri 
arasında gerçekleştirdi. Toplantıda Avrupa 
Birliği'nin ana öncelikleri, Hint Okyanusu'ndaki 
sarı yüzgeçli orkinos stoğunun nasıl ele 
alınacağı, balık toplama cihazları (FAD'ler) için 
yeni yönetim önlemleri ve çizgili ton balığı için 
avlanmanın azaltılmasının kabulü olarak 
belirtildi. Oturum neticesinde, AB’nin, IOTC'nin 
bu maddelerden herhangi biri üzerinde 
anlaşamamasından üzüntü duyduğu ve bu 
durumun Hint Okyanusu balıkçılığının 
sürdürülebilir yönetimi için kaçırılmış bir fırsat 
olarak görüldüğü bildirildi. 

Yayın Tarihi: 23.05.2022 
Haber Kaynağı: 
https://ec.europa.eu/oceans-and-
fisheries/news/iotc-annual-meeting-missed-
opportunity-2022-05-23_en 
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