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AVRUPA BİRLİĞİ’NDE YENİ DÖNEM: 
PORTEKİZ DÖNEM BAŞKANLIĞINI DEVRALDI 

1 Ocak 2021 itibariyle AB Konseyinin dönem 
başkanlığını Portekiz devraldı. Portekiz, 30 
Haziran 2021’e kadar bu görevi sürdürecek, 1 
Temmuz 2021’de ise dönem başkanlığını 
Slovenya devralacak.  

Bu kapsamda, Maria do Céu Antunes, Portekiz 
Tarım Bakanı olarak, AB Tarım ve Balıkçılık 
Konseyine başkanlık edecek. 

Antunes, kendisi ile yapılan röportajda, Portekiz 
Dönem Başkanlığı’nın önceliklerini “daha adil, 
daha yeşil ve daha dijital bir Avrupa” olarak 
özetledi. Tarım alanında ise “daha yeşil Avrupa” 
hedefi kapsamında Avrupa gıda sisteminin 
iyileştirilmesi ve yapısal olarak güçlendirilmesi 
ile sektörün dijitalleşmesi öne çıkan başlıklar 
oldu. Ortak Tarım Politikası (OTP) reformu 
vasıtasıyla kırsal alanlarda sürdürülebilirliğin 
sağlanması, organik tarımın geliştirilmesi için 
hazırlanan eylem planı, Çiftlikten Çatala (F2F) 
Stratejisinin devamlılığı ve kırsal dünyanın uzun 
vadeli vizyonu ise vurgu yapılan diğer konular 
oldu.  

Alman mevkidaşından OTP reform sürecini 
tamamlama görevini devralan Antunes, stratejik 
planlar, yatay tüzük ve ortak piyasa düzeni 
tüzüğü ile somutlaşan reform çabalarını kendi 
döneminde nihayete erdirip, tarım sektörünün 
direncini artırarak daha yeşil bir mimariye 
geçmeyi, çiftçilere daha fazla gelir ve tüketicilere 
daha uygun fiyatlar sunmayı hedeflediklerini 
ifade etti.  

Müzakere edilmekte olan reformun OTP’nin 
çevresel hedeflerine ulaşmasını 
kolaylaştıracağına ve bu zorlu sürecin  

 

 

 

 

tamamlanması için tüm tarafların şeffaf ve 
öngörülebilir bir süreç yönetimi ile çalışacağına 
olan inancını dile getiren Antunes, stratejik 
planlarla ilgili olarak, Komisyon’un, Avrupa Yeşil 
Mutabakatı (AYM) hedeflerine her bir devletin 
katkısını değerlendirecek şekilde Üye Devletlere 
tavsiyeler gönderdiğini belirtti.  

Çiftlikten Çatala Stratejisinin AYM’nin kalbinde 
yer aldığını vurgulayan Antudes, AB gıda 
sisteminin daha özerk ve sürdürülebilir 
olmasına katkı sağlayacak bu Stratejinin, 
Avrupalıların gıdayı üretme ve tüketme 
şekillerinin değişmesini, doğal kaynaklara 
gösterilen saygıyı, biyoçeşitliliğin korunmasını 
da içerdiğini ve özellikle COVID-19 salgınından 
sonra oluşan ortamın bu konuların önemini bir 
kez daha ortaya koyduğunu, bu dönüşüm 
sürecinde Avrupalı çiftçilere büyük roller 
düştüğünü, aynı şekilde OTP’nin de temel bir 
araç olmaya devam edeceğini beyan etti.  

Brexit’in yol açtığı karmaşa ile başa çıkması 
gereken ilk Dönem Başkanlığı olarak, Portekiz’in 
bu konudaki önceliklerinin sorulması üzerine, 
Brexit’in kendileri için önemli bir dosya 
olduğunu ifade eden Antudes, AB’nin Birleşik 
Krallık ile ilişkilerini kapsamlı, eşitlikçi ve 
dengeli bir ortaklık temelinde sürdüreceğini ve 
Birleşik Krallık’ın, özellikle tarım-gıda 
sektöründe, daima AB’nin önemli bir partneri 
olacağını belirtti. 

Tarih: 08.01.2021 Kaynak: Euractive 

AB RAPORU, COVID19 SALGINI SIRASINDA 
BALIKÇILIK FİLOSUNUN ETKİNLİĞİNİ 
KORUYACAĞINI ÖNGÖRÜYOR 

AB Balıkçılık Filosu projelerine ilişkin 2020 
Yıllık Ekonomik Raporunda, COVID19'un filo ve 
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balık piyasası üzerindeki etkilerine rağmen 
2020'de AB filosunun genel olarak kârlı kaldığı 
ifade ediliyor. Rapora göre, daha sürdürülebilir 
balıkçılık ve daha düşük yakıt maliyetleri, 
salgının sosyo-ekonomik etkilerini hafifletmeye 
yardımcı oldu. 

 

Rapor, Balıkçılık Bilimsel, Teknik ve Ekonomik 
Komitesi (STECF) ve AB Komisyonu’ndan 
ekonomi uzmanlarının çalışmaları sonucu 
hazırlandı. Denize kıyısı olan 22 AB üye ülkesine 
ait balıkçılık filolarının yapısal ve ekonomik 
kazanımlarına ilişkin ulaşılan güncel ve 
kapsamlı bilgileri sunan rapor, 2008-2020 
dönemini kapsamakta olup AB filosunun 
balıkçılık kapasitesi, çalışması, istihdamı, 
karayaçıkarılan su ürünleri, gelir ve 
maliyetlerini içermekte.  

Rapora göre, AB filosunun 2018 yılında 
kaydettiği net kâr 800 milyon avro. AB’nin 2008 
yılında dahi bu rakama zor ulaştığı dikkate 
alındığında bu önemli bir gelişme. Süregelen bu 
güçlü kazanım, bazı önemli stokların 
durumunun geliştirilmesinin, ortalama balık 
fiyatlarının yüksek ve akaryakıt fiyatlarının 
düşük olmasının bir sonucu. Bu eğilim 2019’da 
da devam etti. 

Rapor aynı zamanda filo sınıfları ve balıkçılık 
bölgeleri arasındaki kazanım farklılıklarını da 
gösteriyor. Buna göre, büyük ölçekli ve uzak 
mesafe deniz filoları, küçük ölçekli kıyı 
filosundan daha iyi ekonomik başarı kaydetti. 
Bununla birlikte,  sürdürülebilir seviyelerde en 
çok balık stokunun olduğu Kuzey Doğu 
Atlantik’te faaliyet gösteren filo, çok sayıda aşırı 
avlanmanın yapıldığı Akdeniz’deki filodan daha 
yüksek başarı gösterdi. 

Ancak, COVID-19 salgını son yıllarda görülen 
olumlu eğilimin kesintiye uğramasına neden 
oldu. Öngörüler, COVID-19 salgınının etkisi ve 
bunun sonucunda talepte yaşanan düşüş ve 
tedarik zincirindeki aksaklıklar nedeniyle 
2020'de AB filolarının ekonomik 
performansının düştüğünü göstermekte. 
Projeksiyonlar 2019 yılına göre alan değerinde 
% 17, istihdamda % 19 ve net kârda % 29 düşüşe 
işaret ediyor. 

Tarih: 07.01.2021 Kaynak: Avrupa Komisyonu 

AB VE GRÖNLAND YENİ BALIKÇILIK 
ORTAKLIĞI KONUSUNDA ANLAŞMAYA 
VARIYOR 

8 Ocak 2021 tarihinde, AB ve Grönland yeni bir 
Sürdürülebilir Balıkçılık Ortaklık Antlaşması 
(SBOA) ile önümüzdeki dört yıl (artı iki yıl daha 
uzatma olasılığıyla) içinde balıkçılık 
sektöründeki işbirliğini güçlendirecek yeni bir 
protokol konusunda müzakereleri tamamladı. 

Anlaşma, balıkçılık alanında AB ve Grönland 
arasında uzun süredir devam eden ikili 
işbirliğinde yeni ve önemli bir kilometre taşı 
olup tarafların, deniz kaynaklarının 
sürdürülebilir kullanımının teşvikine yönelik 
taahhütlerini yenilemekte. Anlaşma, 
Grönland’da balıkçılık sektörünün gelişimine 
katkıda bulunmaya devam ederken AB filosunun 
(12 büyük ölçekli endüstriyel trol) Grönland 
sularında 4+2 yıllık bir süreyle balık tutmaya 
devam etmesine olanak tanıyor.  

Müzakerelerde, mevcut protokolde yer alan aynı 
türler için (Morina, Redfish, Grönland pisi balığı, 
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Pembe karides, Capelin ve Grenadier) balıkçılık 
imkânları görüşüldü. Uskumru için balıkçılık 
imkânları da anlaşmaya 0 TAC* düzeyinde dâhil 
edildi. Ayrıca, gelecekte Grönland tarafından 
uskumru için iletilen herhangi bir kota, 
Grönland’ın AB ile uskumru yönetimine ilişkin 
Kıyı Devletleri Paylaşım Düzenlemesi’ni 
imzalamasına bağlı olacak. Bununla birlikte, 
mevcut piyasa fiyatları dikkate alınarak ve her 
iki tarafın üzerinde anlaştığı bir yöntem 
kullanılarak referans fiyatlar güncellenecek. 
Balıkçılık imkânları ve yeni müzakere edilen 
referans fiyatlarına dayanarak, AB Grönland’a 
yıllık 16.500.000 € (Avro) mali katkı sağlayacak. 
Bu katkının önemli bir kısmı, 
2.900.000 €/yıl, özellikle Grönland'da balıkçılık 
sektörünün gelişimini desteklemek için ayrıldı. 
Tüm protokol süresi için tahmini değer 
99.000.000 € olup buna ek olarak AB gemi 
sahipleri lisans ücreti ödeyecek. 

Yeni SBOA, AB ile Grönland arasında 1985 yılına 
kadar uzanan ortaklıkta ileri doğru atılmış 
önemli bir adımı temsil ediyor. Yeni Anlaşma, 
şeffaflık, balıkçılık faaliyetlerinin yönetimi, 
ayrımcılık yapmama, veri toplama ve analizine 
ilişkin bilimsel tavsiye ve işbirliğine saygı gibi 
ortak balıkçılık politikasının ilkelerini 
desteklemekte. Anlaşma, Grönland mevzuatı ve 
Kuzeybatı Atlantik Balıkçılık Örgütü (NAFO), 
Kuzeydoğu Atlantik Balıkçılık Komisyonu 
(NEAFC) ve Uluslararası Deniz Keşif Konseyi 
(ICES) bağlamında alınan yönetsel ve bilimsel 
önlemler ile uyumlu. Yeni SBOA ile balıkçılık 
faaliyetlerinin izlenmesi, kontrolü ve denetimi 
konusundaki işbirliği daha da güçlendirilecek. 

Taraflar şimdi yeni anlaşma ile uygulama 
protokolünün imzalanması ve tamamlanması 
için gerekli yasal prosedürleri başlatacak. 

* TAC Total Allowable Catch- Toplam İzin 
Verilebilir Av Miktarı 

Tarih: 08.01.2021 Kaynak: Avrupa Komisyonu 

AB TARIM-GIDA ÖZENDİRME POLİTİKASI 
SEKTÖRÜN REKABET EDEBİLİRLİĞİNİ 
ARTIRIYOR 

Avrupa Komisyonu tarafından “AB tarımsal 
özendirme politikasının iç pazar ve üçüncü ülke 
pazarlarındaki etkisinin değerlendirilmesi”ne 
ilişkin bir çalışma yayımlandı. Bu çalışmanın 
temel bulguları olarak; AB tarım-gıda 
promosyon politikasının, politikanın hedeflerini 
desteklemede etkili ve verimli olduğu, 
politikanın hedeflerinin paydaşların 
ihtiyaçlarına yönelik olup, piyasadaki 
zorlukların üzerine eğildiği ve net bir AB katma 
değerine sahip olduğu, ancak gelişen toplumsal 
ihtiyaçlar ve siyasi önceliklerle daha uyumlu 
hale getirilmesi gerektiği tespit edildi.   

Bir dış çalışma ve konuyla ilgili bir kamuoyu 
istişaresi ile desteklenen, AB'nin tarımsal 
özendirme politikasına ilişkin bu değerlendirme, 
2016 ve 2019 yılları arasında uygulanan AB 
politika önlemlerinin etkililiğini, verimliliğini, 
uygunluğunu, tutarlılığını ve AB katma değerini 
incelemekte. Bu değerlendirme, Komisyon'un 
Çiftlikten Çatala Stratejisinin hedeflerine uygun 
olarak, 2021 için planlanan politikanın 
sürdürülebilir üretime ve tüketime ilişkin 
katkısını artırma amacı doğrultusunda genel 
olarak gözden geçirilmesine katkıda bulunacak. 

Tarih: 11.01.2021 Kaynak: Avrupa Komisyonu 

HİDROKSİANTRASEN 
(HYDROXYANTHRACENE) TÜREVLERİNİ 
İÇEREN BOTANİK TÜRLERE İLİŞKİN 
KOMİSYON TÜZÜĞÜ 

1925/2006 sayılı Tüzük, bir maddenin 
tüketiciler için potansiyel bir riskle ilişkili olması 
durumunda Komisyon’un, gıdalarda kullanımı 
yasaklanmış, kısıtlanmış veya Birlik incelemesi 
altındaki maddeler listesine eklemeler 
önermesine olanak tanıyor. Hidroksiantrasen 
türevleri içeren bitkiler, laksatif etkileri 
nedeniyle gıda takviyeleri ve bitkisel tıbbi 
ürünlerde yaygın olarak kullanılıyor. EFSA, 
hidroksiantrasen türevi aloe-emodin ve emodin 
ile yapısal olarak ilişkili madde danthronun in 
vitro genotoksik olduğunu gösterdi. 

Komite, Avrupa Komisyonu tarafından önerilen 
taslağın, AB tarafından uygulanan herhangi bir 

https://ec.europa.eu/info/index_en
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eylemin Antlaşmaların hedeflerine ulaşmak için 
gerekli olanın ötesine geçmemesini gerektiren 
orantılılık ilkesini ihlal edip etmediğini 
değerlendirecek. 

Tarih: 12.01.2021 Kaynak: Avrupa 
Parlamentosu 

KOMİSYON POTANSİYEL EKO-PLANLARIN 
LİSTESİNİ YAYIMLADI 

Komisyon, eko-planların gelecekteki OTP’yi 
destekleyebileceği potansiyel tarım 
uygulamalarının bir listesini yayımladı. Bu liste, 
OTP reformu ve onun Yeşil Mutabakat 
hedeflerine ulaşmadaki rolüne ilişkin tartışmaya 
katkıda bulunmayı amaçlamakta. Bu liste aynı 
zamanda Stratejik OTP Planlarını oluşturma 
sürecinin şeffaflığını artırarak, çiftçilere, 
idarelere, bilim insanlarına ve paydaşlara bu 
yeni aracı en iyi şekilde kullanma konusunda 
ileride yapılacak tartışmalar için bir temel 
sağlamakta. 

Tarım uygulamalarının, eko-planlarla 
desteklenebilmesi için; iklim, çevre, hayvan 
refahı ve antimikrobiyal direnç ile ilgili 
faaliyetleri kapsaması, OTP stratejik planlarında 
ulusal/bölgesel düzeyde belirlenen ihtiyaçlar ve 
öncelikler temelinde tanımlanması ve Avrupa 
Yeşil Mutabakatı hedeflerine ulaşılmasına 
katkıda bulunması gerekiyor. 

Potansiyel tarım uygulamaları listesi; organik 
tarım uygulamalarını, baklagillerle ürün 
rotasyonu veya düşük yoğunluklu otlak bazlı 
hayvancılık sistemi gibi tarımsal ekolojik 
uygulamaları içermektedir. 

Tarihi: 14.01.2021 Kaynak: Avrupa Komisyonu 

TEK GEZEGEN:FAO'NUN BİYOÇEŞİTLİLİK, 
TEK SAĞLIK VE İKLİM ÜZERİNE ÇALIŞMASI 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev 
sahipliğinde iklim değişikliğiyle mücadeleye 
ilişkin Paris Anlaşması'nın devamı niteliğindeki 
bir serinin dördüncüsü olarak 11 Ocak 2021'de 
düzenlenen Zirve, COVID-19 krizinin ortaya 

çıkardığı yeni sorulara yanıt ararken 
uluslararası toplumun doğanın korunması 
konusundaki çaba seviyesini yükseltmeyi 
amaçlıyordu. 

Tek Gezegen Zirvesi 2021 yılı boyunca 
düzenlenecek.  
26. BM İklim Değişikliği Konferansı, BM Gıda 
Sistemleri Zirvesi, BM Okyanus Konferansı ve 15. 
BM Biyo-çeşitlilik Konferansı gibi bir dizi önemli 
etkinliğin başlangıcı oldu.  

BM FAO Genel Direktörü QU Dongyu, FAO'nun 
tarım ve gıda sektörlerinde biyoçeşitlilik üzerine 
yürüttüğü çalışmaları vurgulayarak çevresel 
sürdürülebilirliğin “Tek Sağlık" ın temel 
belirleyicilerinden biri olarak önemini belirtti. 

 

Dongyu, sürdürülemez tarım uygulamaları ve 
düzensiz kentleşmenin doğal kaynaklarımıza 
korkunç bir zarar verdiğini, biyoçeşitlilik 
kayıplarının endişe verici hızının, insanlık ve 
dünyayı besleme yeteneğimiz konusunda yıkıcı 
sonuçlar doğuracağını belirtmiştir.  

İnsanlarda ortaya çıkan bulaşıcı hastalıkların 
yaklaşık dörtte üçü evcil veya vahşi 
hayvanlardan kaynaklanıyor.  Bunun en önemli 
nedenlerinden birinin de biyoçeşitlilik kaybı 
olduğu düşünülmektedir.  

Arazi üzerinde hem ormansızlaşma, arazi 
kullanım değişikliği veya kentleşme nedeniyle 
kalıcı, hem de sel veya kuraklık nedeniyle geçici 
şekilde meydana gelen değişiklikler sıtma, dang 
humması, Ebola ve Lyme hastalığı gibi bir dizi 
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hayvandan insana geçebilen (zoonotik) 
hastalığın (yeniden) ortaya çıkmasının başlıca 
etkenleridir. 

Araştırmalar, ormansızlaştırılmış ve bozulmuş 
arazilerin iki milyar hektardan fazla alanının 
aslında geri kazanılabileceğini gösteriyor. 
Bozulmuş ekosistemleri eski haline getirerek, 
yalnızca üretkenliği eski haline getirmek ve 
biyolojik çeşitliliği artırmakla kalmıyor, aynı 
zamanda iş ve geçim kaynakları yaratıyor, gıda 
güvenliğini artırıyor ve iklim değişikliğini 
hafifletip uyum sağlıyor. 

İnsanların, hayvanların, bitkilerin ve çevrenin 
sağlığı arasındaki temel ve birbirine bağlı ilişkiyi 
tanımlayan bütünleştirilmiş bir yaklaşım olan 
"Tek Sağlık"ı gerçekten benimsememiz, 
hızlandırmamız ve geliştirmemiz gerekiyor. 

Gelecekteki salgınları önlemek ve yeşil bir 
iyileşmeyi desteklemek için hayvandan insana 
geçen (zoonotik) hastalıkların temel nedenlerini 
daha iyi anlamamız gerekiyor. Hayvandan 
insana tek bir yayılma, küresel bir salgını 
tetikleyebilir. Ekosistem sağlığının insan, hayvan 
ve vahşi hayvan sağlığı ile bütünleştirilmesi çok 
önemlidir. Bu, gelecekteki salgınları azaltmanın 
kesin yoludur. 

FAO aynı zamanda biyoçeşitliliği gıda 
güvenliğinin temeli olarak görmekte ve dünya 
çapında gıda güvenliği, insan sağlığı ve kalkınma 
için biyo-çeşitliliğin sürdürülebilir kullanımını 
teşvik etmektedir. 

FAO, ulusal iklim planlarının ve araştırmaya 
dayalı programların ve projelerin ülke içinde 
geliştirilmesi yoluyla hem iklim değişikliğine 
uyum sağlamaları hem de gıda ve tarımdan 
kaynaklanan sera gazı salınımlarını azaltmaları 
için ülkeleri desteklemektedir. Burada odak 
nokta, kırsal nüfusun geçim kaynaklarının daha 
dayanıklı olmasını sağlamak için küçük toprak 
sahiplerinin üretimini sürdürülebilir bir şekilde 
uyarlamak ve iyileştirmektir. 

FAO ayrıca, tarımı iklime karşı dirençli ve 
sürdürülebilir yapmak ve dönüştürmek için 

Doğa Temelli Çözümleri, Enerji-Akıllı Gıda 
Sistemlerini ve İklim-Akıllı Tarımı teşvik 
etmektedir. 

 

Tek Sağlık yaklaşımı, geleceğimizi daha iyi 
yönlendirmek, yeniden şekillendirmek ve 
yeniden inşa etmek için gereksinim 
duyduğumuz uzun dönemli dayanıklılığı, 
sürdürülebilir tarımsal gıda sistemlerini ve 
sağlıklı ortamları sağlarken, diğer zoonotik 
salgınları önlemek için temel bir strateji 
olmalıdır. 

Tarih: 13.01. 2021  Kaynak:  FAO 

2021: TARIMSAL GIDA SİSTEMLERİNİ 
DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN ETKİLİ ÇALIŞMA VE 
STRATEJİK DÜŞÜNME YILI 

 

FAO Genel Direktörü QU Dongyu 15 Ocak 2021 
tarihinde yaklaşık 130 ülkedeki FAO temsilcileri 
dâhil olmak üzere BM’nin tüm üst düzey 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1369372/icode/
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yöneticileri ile Örgütün 2021 için önceliklerini 
sunmak üzere bir toplantı düzenledi. 

Genel Direktör, “Bizim gücümüz görüşlerimizin 
netliğinden gelmektedir. Bu güç sayesinde, 2020 
yılında, salgına rağmen, FAO'nun kuruluşundan 
bu yana en önemli reformunu ve yeniden 
yapılanmasını başlattık" dedi. Yeni organizasyon 
yapısı da dâhil olmak üzere 2020'de uygulanan 
çeşitli dönüşüm çabalarına atıfta bulundu. 

Genel Direktör şunları ekledi: "2021’de, 
Roma'da bu reformun devamını göreceğiz ve 
bunun sonuçlarını sahada bölgesel olarak 
toplayacağız". Genel Direktör FAO'nun Üyeleri 
ve farklı topluluklarla – yani FAO'nun 
'müşterileri' ile-  ilişkilerini güçlendirmenin 
ulusal ve yerel düzeyde önemini vurguladı.  

Verimlilik ve Etkinlik 

2021 için Genel Direktör, FAO'nun daha büyük 
hedefler koyma ve yalnızca verimliliği değil aynı 
zamanda etkinliği de iyileştirme gereksinimini 
vurguladı. 

QU ayrıca şeffaflık ve hesap verebilirliğin 
FAO’nun çalışmalarının temel taşları olarak 
kalacağının altını çizdi.  

Genel Direktör, “2021 aynı zamanda gelişmiş 
stratejik düşünme yılıdır” dedi. Qu, FAO'nun 
küresel yetkilerinin ve normatif (örnek 
oluşturan/hüküm içeren) güçlü yönlerinin 
stratejik belgelerle iyi bir şekilde 
bütünleştirilmesinin önemine dikkat çekti ve 
sivil toplum ve çiftçi dernekleri de dâhil olmak 
üzere Üyelerin ve diğer paydaşların 
gereksinimlerini birleştirmenin önemini belirtti. 

Genel Direktör, üst düzey yöneticilere 2021’in 
tarımsal gıda sistemleri konusunda ilerlemek 
için anahtar bir yıl olacağını hatırlattı ve 2021 
yılında gerçekleşecek büyük etkinliklere, 
özellikle New York'taki BM Gıda Sistemleri 
Zirvesi, Roma'daki Ön Zirve ve FAO'nun Gençlik 
Dünyası Gıda Forumu’na dikkat çekti. 

“Forum tarımsal gıda sistemlerimizin geleceğine 
adanacak, farkındalık yaratmak, katılım ve 
kaynak sağlamak için büyük gençlik gruplarını, 
en etkili kişileri, şirketleri, girişimleri, akademik 
kurumları, sivil toplum kuruluşlarını, 
hükümetleri, medyayı ve halkı bir araya 
getirecek" dedi ve şunları ekledi: "FAO için bu 
büyük hedefi taze fikirlerle ve dinamik bir ruhla 
takip edeceğiz. Hedefimiz tarımsal gıda 
sistemlerinin dönüştürülmesine yönelik küresel 
çabalara liderlik etmektir. " 

Qu ayrıca FAO temsilcilerinin dönüştürücü 
gündemi daha üst düzeylere çekmek için 
oynamaları gereken önemli role de dikkat çekti. 
Üç temel faaliyete işaret etti:  

I. Sağlam ve modern tarım politikalarının 
uygulamaya konulmasını sağlamak için 
Tarım Bakanları ve diğer ilgili ulusal 
makamlarla irtibat kurmak;  

II. FAO’nun küresel ağından yararlanarak 
benzer zorluklarla karşılaşan benzer 
tarım bölgelerinde diğer ülkelerden en iyi 
uygulamaların iyi örneklerini sunmak ve  

III. Özellikle avantajları olan veya 
yurtdışında özel önemi olan ürünleri 
teşvik ederek üyelerin yatırım çekmesini 
desteklemek ve bunun için bir düzlem 
oluşturmak. 

Tarih: 15.01.2021 Kaynak: FAO 

MALEZYA, AB PALM YAĞI ÖNLEMLERİNE 
KARŞI DTÖ ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ 
ORGANINA BAŞVURDU 

Malezya, palm yağı ve palm mahsulü bazlı 
biyoyakıtları etkileyen AB ve üye devletler 
tarafından kabul edilen önlemlerle ilgili olarak 
Avrupa Birliği ile DTÖ anlaşmazlık danışma 
toplantıları talep etti. Talep 19 Ocak'ta DTÖ 
üyelerine iletildi. 

Malezya, AB ve AB üye ülkeleri Fransa ve 
Litvanya'nın itiraz edilen önlemlerinin DTÖ 
Ticarette Teknik Engeller Anlaşması ve 1994 
GATT ile tutarsız olduğunu iddia ediyor. 

http://www.fao.org/director-general/news/news-article/en/c/1369685/
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Bu, AB'nin palmiye yağı ile ilgili önlemlerini 
hedef alan ikinci anlaşmazlık şikâyeti. 
Endonezya da, Aralık 2019'da AB önlemlerine 
karşı anlaşmazlık davası başlatmıştı. 

Tarih: 19.01.2021  Kaynak: DTÖ 

BERLİN TARIM BAKANLARI KONFERANSI 
DÜNYADAKİ AÇLIĞA VE İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKİYOR 

22 Ocak 2021 tarihinde Berlin'de düzenlenen 
Uluslararası Tarım Bakanları Konferansı, 
mevcut salgın ve ardından gelen insani felaket 
gibi kriz zamanlarında çözümler bulmaya 
odaklandı ve dünyadaki açlık, iklim değişikliği ve 
potansiyel yeni salgınlarla mücadele çağrısında 
bulundu.  

Dünyanın dört bir yanından 76 tarım bakanı ve 
13 uluslararası kuruluşun temsilcileri, Küresel 
Gıda ve Tarım Forumu'nun başlığını taşıyan 
"Salgınlar ve iklim değişikliği: Dünyayı nasıl 
besleriz?" başlıklı zirvede sanal ortamda bir 
araya geldi. 

Berlin Küresel Gıda ve Tarım Forumu'nda 
konuşma yapan FAO Genel Direktörü,, tarımsal 
gıda sistemlerindeki yenilikçi çözümlerin, 
bireylerin ve ülkelerin COVID-19 salgını 
sırasında gıda tedarik zincirlerinde kesintileri 
önlemelerine yardımcı olduğunu ve "geleceği 
daha iyi inşa etmek ve daha yeşil yapmak" için 
daha fazlasının gerekli olacağını söyledi. 

 

Karantinanın insanları dijital iş modeline daha 
bağımlı hale getirdiğini belirten Qu, "çiftçinin 
tarlasından tüketicinin tabağına kadar" zincir 
boyunca devam eden uygulamalara dikkat çekti. 
Yenilikçilik destekli tarımsal gıda sistemlerine 
örnek olarak taze gıda üreticilerini şehir 
merkezlerine bağlayan yeşil kanallar, tarımsal 
gıda sistemleri yelpazesinde kullanılan e-ticaret 
çözümleri ve COVID-19’un neden olduğu insan 
hareketliliği üzerindeki yaygın kısıtlamaların 
ortasında gıda güvenliği uygulamalarının 
işleyişini garanti eden geçici çözümlerin yer 
aldığı vurgulandı. 

Tarih: 19 .01. 2021  Kaynak: FAO 

SAYIN BAKANIMIZ 13. BERLİN TARIM 
BAKANLARI KONFERANSINA KATILDI 

Sayın Bakanımız Dr. Bekir PAKDEMİRLİ 22 Ocak 
2021 tarihinde Almanya’nın ev sahipliğinde 
video konferans yöntemi ile düzenlenen 13. 
Berlin Tarım Bakanları Zirvesi’ne katılım 
sağladı.  

Söz konusu toplantıda, 97 ülke ve 13 uluslararası 
kuruluştan 76 Bakan ve çok sayıda üst düzey 
temsilci bir araya geldi. 

 

“Salgın ve İklim Değişikliği Dönemlerinde 
Dünya’yı Nasıl Besleyebiliriz?” temasıyla 
düzenlenen toplantıda tarım sektörünün karşı 
karşıya olduğu zorluklar ve çözüm önerileri ele 
alındı. Genel oturum öncesinde düzenlenen dört 
paralel oturumdan birisi olan ve Japonya Tarım 
Bakanı tarafından modere edilen “Gelecek 
Salgınların Önlenmesi” başlıklı oturumda söz 

https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/ds600rfc_19jan21_e.htm
http://www.fao.org/news/story/en/item/1370038/icode/
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alan Sayın Bakanımız katılımcılara, ülkemizde 
Tek Sağlık kapsamında halihazırda yürütülen 
çalışmalara ve salgınlarla mücadelede tarım 
alanında küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde 
ülkelerin yapmaları gereken çalışmalara yönelik 
bir konuşma gerçekleştirdi. 

Toplantı sonucunda kabul edilen Bakanlar 
bildirisinde özetle aşağıdaki hususlar ele alındı: 

 COVID-19'a rağmen BM'nin 2030 
Gündemi hedefi olan "Sıfır Açlık" 
hedefine ulaşma çabalarına 
yoğunlaşılmalı, 

 Gıda üretimini sürdürmek için piyasalar 
açık tutulmalı ve gıda tedarik zincirleri 
COVID-19 salgınında işler durumda 
tutulmalı, 

 Gelecekteki salgınleri önlemek için, "Tek 
Sağlık" yaklaşımı desteklenmeli, hayvan 
sağlığı güçlendirilmeli, dayanıklı hayvan 
sağlığı sistemleri oluşturulmalı ve vahşi 
yaşam türleri için sağlık yönetimi 
geliştirilmeli, 

 İklim değişikliğinin daha fazla azaltılması 
için topraktaki karbon tutulması 
geliştirilmeli, gıda kaybı ve israfı 
azaltılmalı, 

 Tarım sektöründeki iklim müzakereleri 
desteklenmeli ve özellikle de Koronivia 
Ortak Tarım Çalışması’nı güçlendirilmeli, 

 Su, biyolojik çeşitlilik, ıslah ve hayvancılık 
alanlarındaki tedbirler yoluyla tarım 
sektörü iklim değişikliğine uyum 
sağlamada desteklenmeli ve 

 Entegre, sürdürülebilir ve dayanıklı gıda 
sistemleri yaklaşımı desteklenerek BM 
Gıda Sistemleri Zirvesi 2021'e katkıda 
bulunulmalı. 

DTÖ ÜYELERİ, EN SON GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ 
METNİ KULLANARAK BALIKÇILIK 
SÜBVANSİYONLARI MÜZAKERELERİNE 
DEVAM EDİYOR 

22 Ocak'ta, Kurallar Müzakere Grubu'nun 
toplantılarının birinde, DTÖ heyet başkanları 
balıkçılık sübvansiyonları müzakerelerindeki 
ivmeyi sürdürmeye kararlı olduklarını söyleyip, 

18 Aralık'ta Kolombiya Başkanı Büyükelçi 
Santiago Wills tarafından dağıtılan taslak özet 
belgenin ikinci gözden geçirmesini 
memnuniyetle karşıladılar. 

 

Temsilci heyeti başkanları toplantısı, 2021 
balıkçılık sübvansiyonları konusunda bir hafta 
süren ilk toplantı sürecinin sonunda gerçekleşti. 
Hafta boyunca üyeler, anlaşma için çözülmesi 
gereken bazı önemli konuları tartıştılar. 
Bunlardan biri, sözde ihlal etmeme şikâyetleri 
(NVC'ler) sorunuydu. Mevcut DTÖ kurallarına 
göre, mal ve hizmet ticareti bağlamındaki 
NVC'ler, hükümetler tarafından, bir üye başka 
bir üyenin yaptığı bir şey nedeniyle beklenen bir 
faydadan yoksun bırakıldığını gösterebiliyorsa, 
kurallar çiğnenmemesine rağmen hükümetler 
tarafından Anlaşmazlık Çözümü Kurulu’na 
getirilebilmektedir. 

Hafta boyunca tartışılan diğer konular, 
balıkçılığın biyolojik olarak sürdürülebilir 
seviyelerde olduğunu göstermek için kullanılan 
referans noktaları ve geleneksel balıkçılığı bazı 
kurallardan ayrı tutma önerisiydi. Başkan ayrıca 
zamanının bir kısmını bireysel temsilciler ve 
bazı üye gruplarının odak noktalarıyla bir dizi 
ikili toplantı yapmak için kullandı. Temsilci 
heyetleri de kendi toplantılarını yapma fırsatını 
kullandılar. 

Cuma öğleden sonra başkan, heyet başkanlarına 
bildirimde bulunurken yılbaşından bu yana 
20'den fazla heyete danıştığını söyleyerek, 
düzenlediği toplantılar hakkında onları 
bilgilendirdi. Ayrıca, toplantı kümesini 2021'e 
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yapıcı bir başlangıç olarak gördüğünü ve 
üyelerin ortak aciliyet duygusuyla müzakereleri 
sonuçlandırmaya teşvik edildiğini söyledi. Hafta 
sonunda söz alan büyükelçiler bu hassasiyeti 
tekrarlarken, müzakerelerin temel unsurları 
üzerindeki devam eden çıkmazları kırma 
ihtiyacını da vurguladılar. Birçoğu, DTÖ 
üyelerinin bu yıl mümkün olan en kısa süre 
içerisinde bir anlaşmaya varmaları gerektiği 
görüşünü de dile getirdi. 

Başkan, bu amaçla üyelere 15-19 Şubat'ta ikinci 
bir toplantı kümesini ilan etmeyi planladığını 
söyledi. Ayrıca üyeler "oturumlar arası" toplantı 
pratiğine devam edecekler. 

Tarih: 22.01.2021  Kaynak: DTÖ 

AVRUPA PARLAMENTOSU, KRİZ REZERVİNİN 
OTP BÜTÇESİNDEN KARŞILANMASI 
KONUSUNDA AVRUPA KONSEYİNE MEYDAN 
OKUYOR 

2013 OTP gözden geçirmesi ile getirilen ve kriz 
dönemlerinde tarım sektörünü desteklemek için 
tasarlanan bu rezerv, üretimi veya dağıtımı 
etkileyen piyasa aksaklıklarını önlemek için 
istisnai önlemleri finanse etmek için 
kullanılabiliyor. 

Ancak, her yıl mali disiplin mekanizması 
kapsamında doğrudan ödemelerde azaltım 
yoluyla fonlandığı için, kriz rezervinin 
etkinleştirilmesi çiftçilere verilen doğrudan 
ödemelerde kesintilere neden olacağından, 
çağrılara rağmen rezervin şimdiye kadar hiç 
kullanılmadığı biliniyor. 

Öte yandan Üye devletler ve aynı zamanda çiftçi 
birliği COPA-COGECA, bu fonun sorun yaşayan 
çiftçilere herhangi bir ek fayda sağlamayacağını, 
sadece bir cepten diğerine para aktaracağını 
düşündükleri için bunun olmasına izin vermeye 
istekli görünmemekte. 

2014-2020 dönemi için, rezerv fonu, toplamda 
2,8 milyar avro; 400 milyon € tutarında yedi eşit 
yıllık taksitten oluşmakta. Ancak COVID19 
kesintisinin ortasında bile, bu finansal ateş gücü 

yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı 
kullanılamadı. 

Tüm bu handikapların ışığında Avrupa 
Parlamentosu, doğrudan ödemelere ve kırsal 
kalkınma finansmanına ek olarak, kriz 
rezervinin OTP bütçesi dışından finanse 
edilmesi çağrısında bulunan bir öneriyi kabul 
etti. 

Tarih: 22.01.2021 Kaynak: Euractiv 

AVRUPA KOMİSYONU, YENİ TÜKETİCİ 
GÜNDEMİ KAPSAMINDA HAYATA GEÇİRİLEN 
İLK GİRİŞİM OLAN YENİ YEŞİL TÜKETİM 
TAAHHÜDÜNÜ BAŞLATIYOR 

Yeşil Tüketim Taahhüdü, insanları, toplulukları 
ve kuruluşları iklim eylemine katılmaya ve daha 
yeşil bir Avrupa inşa etmeye davet eden AB 
çapında bir girişim olan Avrupa İklim Paktı'nın 
bir parçası. Şirketler bu taahhütle yeşil 
dönüşüme katkılarını hızlandırma sözü veriyor.  

Komisyon ve şirketler arasındaki ortak bir 
çabayla geliştirilmiş olan taahhütlerin amacı, 
işletmelerin sürdürülebilir bir ekonomik 
iyileşmeye olan katkısını hızlandırmak ve 
şirketlerin ve ürünlerin çevresel performansına 
yönelik tüketici güvenini oluşturmak şeklinde 
açıklandı. Colruyt Group, Decathlon, LEGO 
Group, L'Oréal ve Renewd, bu pilot projeye 
katılan ilk öncü kuruluşlar oldu. Yeşil Tüketim 
Taahhütlerinin işleyişi, bundan sonraki adımlar 
atılmadan önce bir yıl süreyle değerlendirilecek. 

Yeşil Tüketim Taahhüdüne katılmak için 
şirketlerin, çevresel etkilerini iyileştirmek ve 
tüketicilerin daha sürdürülebilir satın almalar 
yapmalarına yardımcı olmak için iddialı 
eylemler taahhüt etmesi gerekiyor. Şirketlerin 
beş vaat alanından en az üçünde somut önlemler 
almaları ve ilerlemelerini daha sonra 
kamuoyuna açıkladıkları verilerle kanıtlamaları 
gerekiyor. Taahhüt veren her şirketin, 
ilerlemenin güvenilir ve doğrulanabilir olmasını 
sağlamak için Komisyon ile tam bir şeffaflık 
içinde çalışması bekleniyor. 

https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/fish_22jan21_e.htm
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/can-europe-buck-the-trend-of-deprivation-in-rural-areas/
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Beş çekirdek vaat alanı şunlar: 

 Komisyon tarafından geliştirilen 
hesaplama metodolojisini veya çevre 
yönetim şemasını kullanarak şirketin 
tedarik zinciri dahil olmak üzere karbon 
ayak izini hesaplamak ve Paris 
Anlaşması'nın hedefleri doğrultusunda 
ayak izini azaltmaya yönelik uygun 
durum tespiti süreçleri oluşturmak, 

 Komisyon tarafından geliştirilen 
metodolojiyi kullanarak şirketin seçilen 
amiral gemisi ürünlerinin karbon ayak 
izini hesaplamak ve seçilen ürünler için 
ayak izi azaltımı sağlamak ve ilerlemeleri 
kamuoyuna açıklamak, 

 Şirketin veya seçtiği iş kolunun toplam 
satışları içinde sürdürülebilir ürün veya 
hizmetlerin satışını artırmak, 

 Kurumsal halkla ilişkiler harcamalarının 
bir kısmını, Avrupa Yeşil Mutabakatı 
doğrultusunda sürdürülebilir 
uygulamaların teşvikine ayırmak. 

 Tüketicilere şirket ve ürün karbon ayak 
izleriyle ilgili olarak sağlanan bilgilerin 
erişiminin kolay, doğru ve net olmasını 
sağlamak ve karbon ayak izlerindeki 
herhangi bir azalma veya artışın 
ardından bu bilgileri güncel tutmak. 

Yeşil Tüketim Taahhüdü girişimi gıda dışı 
ürünlere odaklanıyor ve Çiftlikten Çatala 
stratejisinin bir parçası olan Davranış 
Kurallarını tamamlıyor.  

Tarih: 25.01.2021 Kaynak: Avrupa Komisyonu 

TARIM VE BALIKÇILIK BAKANLARI GAYRİ 
RESMİ GÖRÜNTÜLÜ KONFERANSI 
DÜZENLENDİ  

Tarım ve Balıkçılık Bakanları Gayri Resmi 
Görüntülü Konferansı 25 Ocak 2021 Pazartesi 
günü, Portekiz Deniz Bakanı Ricardo Serrão 
Santos ve Portekiz Tarım Bakanı Maria do Céu 
Antunes başkanlığında gerçekleştirildi. 

AB üyesi devletlerin tarım bakanlarının katıldığı 
ve Portekiz Dönem Başkanlığı altında 

gerçekleştirilen tarım ve balıkçılık konulu ilk 
konferansta, Bakanlar, 2021 yılı için (ve 2022 yılı 
için bazı stoklara yönelik) nihai balıkçılık 
fırsatlarının belirlenmesi için resmi ikili (AB-
Birleşik Krallık) istişarelerin başlaması, son 
ticari gelişmelerin AB tarım sektörü üzerindeki 
etkisi ve 2020 sonrası OTP reform paketinin 
kurumlar arası müzakerelerine ilişkin mevcut 
durum gibi bir dizi konuya değindi. 

Tarih: 25.01.2021 Kaynak: Tarım Müşavirliği 

KOMİSYON, GIDA İŞLETMELERİ İÇİN AB 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 'DAVRANIŞ 
KURALLARI' PLANLARINI BAŞLATTI 

Avrupa Komisyonu, gıda sisteminin 
sürdürülebilirliğini artırma hedefinin bir parçası 
olarak, gıda zincirindeki aktörler için bir 
"davranış kuralları" oluşturma yolunda ilk 
adımları attı. 

Kurallar, gıda sistemindeki tüm ilgili aktörler 
tarafından sürdürülebilir uygulamaları 
kolaylaştırmayı ve tüketicilerin sağlıklı ve 
sürdürülebilir besinleri seçmesini 
kolaylaştırmayı amaçlamakta. Ekonomik, sosyal 
ve çevresel yönler de dahil olmak üzere gıda 
sistemlerinin sürdürülebilirliğinin tüm ana 
yönlerini kapsayacak olan bu davranış 
kurallarının, Avrupa Yeşil Mutabakatının 
kalbinde yer alan AB’nin en önemli gıda 
politikası “Çiftlikten Çatala Stratejisinin” 
hedeflerini ve gerekliliklerini yansıtması 
bekleniyor.  

Kurallar; daha erişilebilir, sağlıklı ve 
sürdürülebilir gıda seçeneklerine giden yolu 
açmak için onlarla birlikte çalışan gıda 
işleyicileri, konaklama tesisleri, gıda hizmeti 
operatörleri ve perakendeciler dahil olmak 
üzere 'çiftlik ile çatal arasında' yer alan 
işletmeleri özellikle hedefliyor.  

Kuralların geliştirilmesinin bir parçası olarak 
Komisyon, 26 Ocak 2021 tarihinde İcra Kurulu 
Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ve sağlık 
ve gıda güvenliği Komiseri Stella Kyriakides'in 

https://ec.europa.eu/info/index_en
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katıldığı sanal bir etkinlikte paydaşlarla 
görüşmeleri başlattı.  

Tarih: 26.01.2021  Kaynak: Avrupa Komisyonu 

MAVİ EKONOMİ İÇİN İLK BLUEINVEST FON 
ANLAŞMALARI İLE 45 MİLYON AVRO 
GÜVENCE ALTINDA 

Avrupa Komisyonu, Avrupa Yatırım Fonu (AYF) 
ortaklığıyla mavi ekonomiyi hedefleyen 2 fon 
için 45 milyon Avro finansman sağladığını 
duyurdu. 

Brüksel’de gerçekleştirilen BlueInvest Günü 
konferansı sırasında, AYF Başkanı Alain Godard 
ve Çevre, Okyanuslar ve Balıkçılıktan Sorumlu 
Komiser Virginijus Sinkevičius Astanor Ventures 
ve Blue Horizon Ventures I yatırımlarını 
onayladı. 

Avrupa Yatırım Fonu tarafından yönetilen 
BlueInvest pilot inisiyatifi, yenilikçi mavi 
ekonomiyi stratejik olarak hedefleyen ve 
destekleyen temel sermaye fonlarına finansman 
sağlamakta. Bu sektör, Avrupa Yeşil 
Mutabakatında yer alan bir hedef olan, 2050 
yılına kadar karbon-nötr bir ekonomiye 
dönüşümde önemli rol oynayabilir. Program, 
Avrupa Yatırım Planının mali ayağı olan Avrupa 
Stratejik Yatırımlar Fonu tarafından 
desteklenmekte. 

AYF, geçen yılki lansmanından bu yana, 75 
milyon avro'luk BlueInvest pilot inisiyatifinin 45 
milyon avro’sunu kullandı. Bugüne kadar, mavi 
ekonomi de dâhil olmak üzere tarımsal gıda 
teknolojisi endüstrisini kapsayan ve gıda 
güvenliği, sağlık ve sürdürülebilirliğe vurgu 
yapan, yeni kurulan iki grup fondan yararlandı. 
Bu yatırımlar, okyanusun korumasını ve mavi 
ekonominin sürdürülebilirliğini geliştirmeye 
katkıda bulunabilecek yenilikçi ürünler, 
malzemeler ve hizmetler geliştiren girişimleri 
destekleyecek. 

Ufuk 2020 finansmanı kapsamında BlueInvest 
ve InnovFin Equity tarafından desteklenen ve 
uzmanlaşmış mavi ekonomi fonlarına ek üç fon 

yatırımı da onaylanmış olup 2021 boyunca 
gerçekleşmesi beklenmekte. Bu nedenle, 
BlueInvest fonlarının önümüzdeki aylarda 
imzalanması bekleniyor. Bu fonlara yapılan 
yatırımlar vasıtasıyla, Mavi Ekonomi'de aktif 
olan yenilikçi ve sürdürülebilir girişimlere 
yatırım için 300 milyon avro civarında sermaye 
fonu sağlanmış olacak. 

Tarih: 26.01.2021 Kaynak: Avrupa Komisyonu 

AB TİCARET GÜNDEMİNİN AB EKONOMİSİ VE 
TARIM-GIDA SEKTÖRÜ ÜZERİNDE OLUMLU 
BİR ETKİSİ OLACAK 

Yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, AB ticaret 
gündeminin AB ekonomisi ve tarım-gıda sektörü 
üzerinde genel olarak olumlu bir etkisi olacak.  

Buna göre, ticaret anlaşmalarının, AB tarımsal 
gıda ihracatında önemli artışlara, ithalatta daha 
sınırlı artışlara ve genel olarak pozitif bir ticaret 
dengesi yaratmasına neden olması beklenmekte. 
Çalışma ayrıca, AB'nin sınırlı miktarda düşük 
vergili ithalat (tarife kontenjanları) 
yaklaşımının, AB'deki belirli kırılgan tarımsal 
gıda sektörlerini koruma açısından en iyi 
yaklaşım olduğunu doğrulamakta. 

Komisyon'un Ortak Araştırma Merkezi (JRC) 
tarafından yürütülen çalışma, 12 ticaret 
anlaşmasının 2030 yılına kadar tarım-gıda 
sektörü üzerindeki kümülâtif etkilerini kapsıyor. 
Teorik bir modelleme uygulaması olan çalışma, 
bir bütün olarak tarım sektörü için ticari 
sonuçları, üretici fiyatları ve üretim hacimleri 
üzerindeki sektöre özgü etkileri içermekte. 

Tarımdan Sorumlu Komiser Janusz 
Wojciechowski araştırma sonuçlarını şu şekilde 
özetliyor: “AB tarım ticaretinin başarısı 
sektörümüzün rekabet gücünü yansıtmaktadır. 
Ortak Tarım Politikası Reformları, AB 
ürünlerinin güvenli, sürdürülebilir bir şekilde 
üretilmiş, besleyici ve yüksek kaliteli ürünler 
olarak küresel bir üne sahip olmasını 
destekleyerek buna büyük katkıda bulunmuştur. 
Bu çalışma, iddialı ticaret gündemimizin AB 
çiftçilerinin ve gıda üreticilerinin yurtdışındaki 
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fırsatlardan tam olarak yararlanmasına yardımcı 
olurken, en hassas sektörler için yeterli 
korumaya sahip olduğumuzu doğrulamaktadır.”  

Tarih: 26.01.2021  Kaynak: Avrupa Komisyonu 

Avrupa Birliği’nin Arktik politikası için ileriye 
dönük kamuoyu istişaresinin özeti yayımlandı 

Avrupa Komisyonu ve Dış İlişkiler Servisi 
(EEAS), Avrupa Birliği’nin Arktik politikası için 
ileriye dönük kamuoyu istişaresinin 
sonuçlarının özetini yayınladı. 

2016’dan bu yana Arktik politikasının dayandığı 
üç sütun bir Ortak Tebliğ ile ortaya konulmuştu. 
Bu sütunlar: iklim değişikliği ile mücadele ve 
çevrenin korunması, sürdürülebilir kalkınmanın 
teşviki ve uluslararası işbirliğinin 
güçlendirilmesi. 

Temmuz 2020’de Avrupa Komisyonu ve EEAS, 
Arktik politikasını güncellemek amacıyla halka 
açık bir istişare başlattı. 10 Kasım 2020'de sona 
eren istişare, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve AB'nin 
Uluslararası Okyanus Yönetimi gündemi 
kapsamındaki hedefleri ışığında, Kuzey Kutbu 
bölgesindeki yeni zorluklar ve fırsatların daha 
geniş bir şekilde yansıtılmasına yardımcı oldu. 

İstişare süreci, kamudan ve özel sektörden, 
hükümet ve hükümet dışı, bölgesel ve yerel 
olmak üzere çok çeşitli Arktik paydaşlarını 
içeriyordu.  

İstişareye verilen yanıtların büyük çoğunluğu, 
Kuzey Kutbu’na ilişkin mevcut önceliklerin 
devam etmesi doğrultusunda oldu. İstişareden 
açıkça anlaşılan, Kuzey Kutbu'nun güvenli, 
istikrarlı, sürdürülebilir ve müreffeh hale 
getirilmesinde, gelişmiş uluslararası işbirliği de 
dâhil olmak üzere, AB'nin önemli bir role sahip 
olduğu. İstişareye katkıda bulunanlara göre AB, 

• Uzun vadeli bir bakış açısına sahip olmalı ve 
Kuzey Kutbu ekosistemlerine, sakinlerine ve 
türlerine zarar veren çevresel olarak 
sürdürülemez uygulamaları caydırmalıdır. 

• Kuzey Kutbu'nun sürdürülebilir kalkınmasını 
sağlamak için iklim politikası, Avrupa Yeşil 
Mutabakatı ve güncellenmiş AB Arktik politikası 
arasında daha güçlü bir bağlantı kurmalıdır. 

• Bilim ve araştırmayı, Kuzey Kutbu’ndaki AB 
politikaları ve faaliyetlerinin merkezinde 
tutmalıdır.  

Önümüzdeki dönemde, Avrupa Komisyonu ve 
EEAS, AB’nin bölgedeki rolünü yeniden gözden 
geçirecek ve 2016 Arktik için entegre bir AB 
politikasına ilişkin Ortak Tebliğ’in 2021 sonuna 
kadar güncellenmesi yönündeki çalışmaları 
sürdürecek. 

Tarih: 26.01.2021 Kaynak: Avrupa Komisyonu 

GIDA SİSTEMLERİ, HÜKÜMETLERİN DAHA 
BÜTÜNSEL BİR YAKLAŞIM BENİMSEMESİNİ 
GEREKTİREN ÜÇ SORUNLA KARŞI KARŞIYA  

Gıda sistemleri üç zorlukla karşı karşıyadır: 
çevresel sürdürülebilirliği geliştirmek ve bunu 
yaparken büyüyen küresel nüfus için gıda 
güvenliğini ve beslenmeyi sağlamak ve tüm 
dünyadaki çiftçilere ve gıda tedarik zincirlerinde 
çalışanlara geçimlik gelir sağlamak. 

Yeni bir OECD raporuna göre, bu hedefler 
arasındaki derin bağlantılar göz önüne 
alındığında, hükümetler, farklı alanlar 
arasındaki sinerjiyi ve dengeyi ve daha tutarlı 
siyasa geliştirmenin zorluklarını hesaba katmak 
için çok daha fazlasını yapabilir. 
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Gıda Sistemleri için Daha İyi Politikalar 
Oluşturmak, gıda sistemleri üzerine onlarca 
yıllık OECD araştırmalarını ve siyasa önerilerini 
bir araya getiriyor. Rapor, tarımsal verimlilik ve 
ticaretten obezite, su kullanımı, kırsal kalkınma 
ve küresel değer zincirlerine kadar çeşitli 
konularda veri, kanıt ve siyasa önerileri sağlayan 
geçmiş başarıların altını çiziyor. Rapor, bu ve 
benzer konuların, daha geniş gıda sistemleri 
siyasalarının bileşenleri olarak değil, genellikle 
tek başına ele alındığını belirtiyor. 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için gıda 
sistemlerinin merkeziliği, BM'nin Eylül 2021'de 
bir Gıda Sistemleri Zirvesi düzenlemesine yol 
açtı. Gıda güvenliği/beslenme, geçim kaynakları 
ve çevresel sürdürülebilirlik olmak üzere üç 
boyutta eşzamanlı ilerleme sağlayabilen yeni bir 
"gıda sistemleri yaklaşımı" geliştirilmesi OECD 
raporuna göre, tarım, balıkçılık, çevre ve halk 
sağlığı dâhil olmak üzere bir dizi sektördeki 
politika yapıcılar arasında daha iyi eşgüdüm 
gerektirecektir. 

Gıda sistemlerine dayalı bir yaklaşım, gıda 
güvenliği ile beslenme, geçim kaynakları ve 
çevresel sürdürülebilirlik arasındaki var olan 
sinerjilerin ve dengelerin karmaşıklığını kabul 
eder. Bazı gıda ürünlerine yönelik artan talep, 
fakir ülkelerdeki üreticilere fayda sağlarken aynı 
zamanda olumsuz çevresel sonuçlar doğurabilir. 
Gıda fiyatlarındaki değişiklikler, daha fakir 
tüketicilere zarar verirken üreticilere  fayda 
sağlayabilir. Gelişmekte olan ülkelerdeki küçük 
toprak sahibi çiftçiler, yaygın otlatma temelli 
çiftçilik yapanlar ve gelişmiş ekonomilerdeki 
yüksek teknolojili çiftçiler arasında büyük 
farklılıklar vardır. 

Bu karmaşıklık, sağlam, kanıta dayalı ve 
kapsayıcı politika süreçlerine dayalı özel ve çok 
boyutlu politikalar gerektirecektir. OECD, en 
rahatsız edici ve olumsuz çevresel etkiler 
yaratan tarım ve balıkçılık destek politikalarında 
reform yapılması ihtiyacının altını çiziyor. 
Rapora göre, bunun ötesinde, gıda sistemleri için 
daha iyi politikalar oluşturmak, gerçekler 
üzerindeki anlaşmazlıkların üstesinden gelmeyi, 

aynı zamanda paydaşlar arasında farklı çıkarları 
ve farklı değerleri de aşmayı gerektirecektir. 

Tarih: 27.01.2021 Kaynak: OECD 

https://www.oecd.org/newsroom/food-systems-face-a-daunting-triple-challenge-requiring-governments-to-take-a-more-holistic-approach.htm

