
1 
 

 
 
 
 
 

 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GIDA SİSTEMLERİ 
ZİRVESİNE DOĞRU 

Birleşmiş Milletler (BM), Roma merkezli 
kuruluşlarıyla işbirliği halinde 2030 Gündemini 
ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını 
güçlendirmek için 2021 yılı Eylül ayında bir Gıda 
Sistemleri Zirvesi düzenleyecektir. Bu Zirve’nin 
amacı:  
i. güvenli ve besleyici gıdaya erişimin 

sağlanması,  
ii. sürdürülebilir tüketimi ve üretimi arttırmak 

ve  
iii. gıda güvenliği açıklarına karşı dayanıklılık 

oluşturmaktır.  
 

Zirve’nin sonucunda gıda sistemlerinin önemi 
hakkında bilgi aktarımına, 2030 amaçlarını 
ulaşılmasını sağlayan eylemlerin 
gerçekleştirilmesinin kolaylaştırılmasına ve 
deneyimler ile tecrübelerin paylaşılmasına 
olanak tanıyan bir takip ve inceleme sisteminin 
yaratılması da hedeflenmektedir.  

Zirve hazırlıkları sürecinde beş Çalışma 
Grubu/Eylem (Action Track) oluşturulmuştur. 
Bunlar; 

Action Track 1: Güvenli ve Besleyici Gıdaya 
Erişim (Ensure Access to Safe and Nutritious 
Food for All) 
Action Track 2: Sürdürülebilir Tüketime Geçiş 
(Shift to Sustainable Consumption) 
Action Track 3: Doğaya Uyumlu Üretimin 
Artırılması (Boost Nature Positive Production at 
sufficient scale) 
Action Track 4: Adil Geçim Kaynaklarının 
Geliştirilmesi (Advance Equitable Livelihoods) 
Action Track 5: Dayanıklılık Sağlanması (Build 
Resilience to Vulnerabilities, Shocks & Stresses) 
 

 
 
 
 
 
 
 

2021 Gıda Sistemleri Zirvesi kapsamında 
oluşturulan Çalışma Gruplarından 2 ve 5 
numaralı çalışma gruplarına katkı 
sağlanmaktadır. Zirve kapsamında, Üye Devlet 
Diyalogları, ulusal hükümetlerin bütüncül olarak 
sürdürülebilir gıda sistemleri inşa etme 
meselelerine katılmalarını üç alanda 
sağlayacaktır: 

i. Diyaloglar, 2030 yılına kadar sürdürülebilir 
gıda sistemlerine yönelik ulusal çabalara 
katkıda bulunacaktır.  

ii. Diyaloglar, ulusal bağlam içinde farklı Zirve 
iş akışlarından (özellikle bağımsız Bilimsel 
Grup ve Eylem Kanallarından) gelen 
önerileri öğrenmek için bir fırsat sunacaktır.  

iii. Diyaloglar sırasında, farklı paydaş 
gruplarını temsil eden katılımcılar, ulusal 
gıda sistemlerinin sürdürülebilirliğine nasıl 
katkıda bulunmayı amaçladıklarını 
öğrenecek ve ideal olarak sorumlu oldukları 
taahhütlerde bulunacaklardır.  

BM Üyesi olan ülkelerinin tamamının dahil 
olması gereken bu zirve için 44 ülke Ulusal 
Diyalog Koordinatörünü belirlemiştir. Listeye 
buradan erişim sağlanabilir. 

 

Türkiye’de sürecin ulusal koordinatörlük görevi 
Bakanlığımıza verilmiş olup, Ulusal Diyalog 
Koordinatörü olarak Tarım ve Orman Bakanlığı, 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü 
Aylin ÇAĞLAYAN ÖZCAN olarak belirlenmiştir. 

 

T . C .  
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Türkiye’de yerleşik BM kuruluşları işbirliği ile 
Ulusal Diyalog Koordinatörünün eşgüdümünde 
ulusal ve yerel düzeyde Sürdürülebilir Gıda 
Sistemlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi 
amacıyla kamu, özel sektör, sivil toplum 
kuruluşları, meslek odaları ve akademi 
temsilcilerinden oluşan paydaşların da 
katkılarıyla en önemli görülen sorunlar, çözüm 
önerileri ve somut eylemler belirlenecektir. Bu 
konuda yürütülen ulusal çalışmaların küresel 
çalışmalara entegre edilmesi, küresel düzeyde 
Sürdürülebilir Gıda Sistemlerinin iyileştirilmesi 
ve geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam 
edilecektir.  

Daha fazla bilgi için: 
https://www.un.org/en/food-systems-summit 

2021 YILI G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 
GÖREVİNİ YÜRÜTEN İTALYA TARIM VE 
ÇEVRE ALANLARINDAKİ ÖNCELİKLERİNİ 
ÜLKE DELEGASYONLARI İLE PAYLAŞTI 

Bir önceki dönem başkanı Suudi Arabistan’dan 
görevi 1 Aralık 2020 tarihinde devralan İtalya, 
tarım alanında yürütmeyi öngördüğü 
çalışmalarını ülke delegasyonları ile paylaştı.  

Dönem başkanlığı önceliklerini 3P (People, 
Planet, Prosperity-İnsan, Gezegen, Refah) olarak 
belirleyen İtalya, tarım alanında da bu genel 
önceliklerini göz önünde bulundurarak 
çalışmalarını yürüteceğini açıkladı. 

2021 yılında düzenlenecek G20 Tarım Bakanları 
Toplantısını, ülkeler arasındaki işbirliğinin 
yeniden gözden geçirilmesi ve mevcut çok taraflı 
taahhütlerin daha iyi uygulanması için bir fırsat 
olarak gören İtalya, tarım başlığı altında önceki 
dönem başkanlıklarının çalışmaları ile de 
uyumlu olacak şekilde, üç öncelikli konu 
üzerinde odaklanmakta. Bu konuları gıda 
sistemlerinin sürdürülebilirliği ve dirençliliği, 
Sıfır Açlık hedefine ulaşılması için geri kalmış 
ülkelerde sürdürülebilir tarımsal kalkınmaya 
G20’nin katkı sağlaması ve BM Gıda Sistemleri 
Zirvesi’nin hazırlıklarına G20’nin katkı 
sağlaması olarak belirledi. Ancak çalışmalar bu 
önceliklerin ötesinde Covid-19 pandemisi 

sebebiyle Tek Sağlık yaklaşımının küresel 
düzeyde benimsenmesi yönünde yürütülecek. 

FAO tahminlerine göre, küresel nüfusun 
önümüzdeki 30 yıl içinde 2 milyar kişi artarak 
2050 yılında 9,7 milyara ulaşacağı öngörülüyor. 
Bu artan nüfusu beslemek yani küresel düzeyde 
gıda güvenliğinin sağlanması için tarımsal 
üretimin arttırılması ve eş zamanlı olarak çevre 
üzerine olumsuz etkilerinin azaltılması 
gerekmekte. Bu noktada, üretim karlılığının 
sağlanması, sosyal haklara saygı duyulması ve 
herkesin makul bir fiyattan kaliteli gıdaya 
erişiminin sağlanması da önemli.  

Bu bağlamda İtalya tarafından sürdürülebilirlik 
konusu ise ekonomik, çevresel ve sosyal 
sürdürülebilirlik olmak üzere üç şekilde ele 
alınacak. Sürdürülebilirliğin arttırılması için 
stratejiler geliştirilmesi, gıda israfıyla mücadele, 
döngüsel ekonomi ilkelerinin tarıma 
uygulanması, iklim değişikliği ile mücadele göz 
önünde bulundurularak hastalıklara ve iklim 
değişikliğine dayanıklı ürünlerin geliştirilmesi, 
inovasyon, hassas tarım, dijitalleşme, risk 
yönetimi, kent ormanları, kadınların tarımdaki 
rolünün arttırılması ve genç girişimcilerin 
desteklenmesi konularının ele alınacağı 
belirtilmekte. 

İtalya, G20 ülkeleri ile üçüncü ülkelerin ilgili 
birimlerini bir araya getirecek ve tarım 
politikaları ve kırsal kalkınmadaki en iyi 
uygulamaları paylaşmayı ve sürdürülebilir 
üretim modelleri ve pazarlara erişim alanlarında 
bilgi aktarımını desteklemeyi amaçlayan 
twinning projelerini geliştirmeyi de 2021 yılında 
hedeflemekte. 

Dönem başkanlığı, Tarım Bakanları 
Toplantısı’na hazırlık mahiyetinde Nisan ve 
Temmuz aylarında olmak üzere iki adet Tarım 
Üst Düzey Görevliler Toplantısı düzenleyecek.  
 
Yayın Tarihi: 01.02.2021 
Kaynak: İtalya (G20 2021 Yılı Dönem Başkanı)- 
Tarım, Gıda ve Orman Politikaları Bakanlığı  

https://www.un.org/en/food-systems-summit
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AVRUPA KOMİSYONU VE EN İYİ ŞEFLER, 
SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIK VE DENİZ 
ÜRÜNLERİ TÜKETİMİNİ TEŞVİK EDİYOR 

 

Avrupa Komisyonu, en iyi şeflerin sürdürülebilir 
bir şekilde yakalanmış veya üretilmiş balığın ve 
deniz ürünlerinin tüketimini teşvik ettiği 
yepyeni bir sosyal medya kampanyası olan 
"Okyanusun Tadına Bak (Taste the Ocean)"ı 
başlattı. Kampanya, balıkçıların ve su ürünleri 
yetiştiricilerinin, ürünleri için ana satış noktaları 
olan restoranların ve yemek servislerinin 
yaklaşık bir yıl boyunca kapatılmasının ardından 
hayatta kalmak için mücadele ettiği bir zamanda 
gerçekleşti. Avrupa Komisyonu, balık tüketimini 
teşvik etmekten daha çok tüketiciler arasında 
yerel, mevsimlik ve sürdürülebilir tüketimin 
önemi hakkında farkındalık yaratmak istiyor. 
Önümüzdeki üç ay içinde, dokuz AB üye 
ülkesinden en iyi şefler, balıkçılık ve su ürünleri 
yetiştiriciliğinden elde edilen çeşitli balık veya 
kabuklu deniz ürünleri ile yapılan lezzetli 
tariflerini paylaşacaklar. Kampanya sırasında 
Komisyon, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 
sektörünün güzelliğinin yanı sıra zorlukları ve 
karmaşıklıklarına da ışık tutacak. 

Yayın Tarihi: 02.02.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu  

 

 

AKDENİZ İÇİN BİRLİK BAKANLARI, MAVİ 
EKONOMİ SEKTÖRÜNÜ GÜÇLENDİRMEYİ VE 
AKDENİZ'DE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMEYİ 
TEŞVİK ETMEYİ TAAHHÜT EDİYOR 

42 Akdeniz için Birlik (UfM) ülkesinden bakanlar 
2 Şubat’ta çevrimiçi düzenlenen Bakanlar 
Konferansı’nda, Akdeniz'de sürdürülebilir bir 
mavi ekonomi için çabalarını yoğunlaştırma 
konusunda anlaştılar. İlk Mavi Ekonomi 
Bakanlar Deklarasyonu'ndan altı yıl sonra, 
Birliğe üye ülke bakanları 2 Şubat’ta, kilit mavi 
ekonomi sektörlerindeki ortak zorlukları 
çözmeyi taahhüt eden yeni bir deklarasyonu 
kabul ettiler. Bunu yaparak, bölge 
ekonomilerinin Covid-19 krizinden 
kurtarılmasını teşvik etmeyi ve çevre ve iklim 
zorluklarını ele almayı hedefliyorlar. Söz konusu 
deklarasyon ile denizcilik kümelenmeleri veya 
deniz alanlarının mekânsal planlanması gibi 
dönüştürücü politikaları ve araçları teşvik 
etmeyi ve düşük emisyonlu teknolojilere ve 
döngüsel mavi ekonomiye doğru genel geçişi 
desteklemeyi taahhüt ettiler. Bakanlar 
Konferansı, Avrupa Birliği ve Ürdün Haşimi 
Krallığı'nın eş başkanlığında gerçekleştirildi. 

Yayın Tarihi: 02.02.2021 
Kaynak: https://ufmsecretariat.org/  

EFSA’NIN UYUMLAŞTIRILMIŞ ÖN YÜZ ETİKET 
BİLGİLENDİRMESİ VE GIDALARDAKİ 
BEYANLARA İLİŞKİN KISITLAMALARA DAİR 
BİLİMSEL TAVSİYESİ 

EFSA’nın beslenme bilimcileri ön yüz besin 
etiketlemesi için gelecekte AB genelinde 
uygulanacak olan bir sistemin geliştirilmesini 
desteklemek için bilimsel tavsiyede bulunacak. 
Ayrıca gıdalarda beslenme ve sağlık 
beyanlarının kullanım koşulları da belirlenecek. 

AB’nin Çiftlikten Çatala Stratejisi eylem planına 
göre Avrupa Komisyonu 2022 sonuna kadar 
uyumlaştırılmış zorunlu ön yüz besin 
etiketlemesi ve tuz, şeker, yağ gibi öğeleri yüksek 
oranda içeren gıdaların tanıtımını kısıtlamak 
için besin profillerinin belirlenmesi için bir 
taslak sunmayı amaçlıyor. 

https://ufmsecretariat.org/
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Bu kapsamda Avrupa Komisyonu EFSA’dan; 
gıdanın enerji, diyet lifi gibi besleyici olmayan 
bileşenleri dâhil olmak üzere Avrupa 
popülâsyonu için halk sağlığı açısından önemli 
besinler, diyetlerinde önemli role sahip gıda 
grupları ve alt grupları ile gıdanın besin profilini 
belirlemek için besinlerin ve diğer besin 
olmayan bileşenlerin seçimine rehberlik edecek 
kritlerler hakkında bilimsel tavsiye istedi. 

EFSA’nın bilimsel görüşünü Mart 2022’ye kadar 
sunması gerekirken, 2021 sonunda taslağa 
ilişkin kamu istişaresinde bulunulacak.  

Yayın Tarihi: 03.02.2021 
Kaynak: EFSA 

KOMİSYON, AB ET ÜRÜNLERİNİN 
PROMOSYONUNU SONA ERDİRME 
TEKLİFİNDEKİ DURUŞUNU YUMUŞATTI 

Avrupa Komisyonu, Avrupa'nın Kanseri Yenme 
Planında kırmızı ve işlenmiş etin promosyonunu 
aşamalı olarak durdurma konusundaki 
tutumunu yumuşattı. Bu son değişiklik 
paydaşlardan farklı tepkiler gelmesine neden 
oldu. 

Geçen hafta EURACTIV tarafından elde edilen 
planın önceki taslağında, tarım ürünlerine 
yönelik AB promosyon politikasının "kırmızı ve 
işlenmiş et gibi kanser riskleriyle bağlantılı 
gıdaların tanıtımının aşamalı olarak kaldırılması 
için gözden geçirileceği” belirtiliyordu. Ancak, 3 
Şubat’ta açıklanan son metinde, “tarım 
ürünlerine yönelik promosyon politikasının 

yenilenmesi, daha az kırmızı ve işlenmiş et ile 
kanser riskleriyle bağlantılı diğer yiyecekleri 
daha az içeren daha bitki bazlı bir diyete geçişle 
uyumlu olmalıdır" ifadesi yer aldı. 

2014 tarihli bir tüzükle düzenlenen tarımsal 
gıda ürünlerine yönelik promosyon politikası, 
hem tek pazarda hem de üçüncü ülkelerde AB 
tarım sektörünün rekabet gücünü artırmayı 
amaçlayan kampanyalardan oluşuyor. Destek 
için uygun olan tarımsal gıda ürünlerinin ve 
kalite programlarının tanıtımı, paydaşlarla 
istişare edildikten sonra onaylanan yıllık çalışma 
programları yoluyla Komisyon tarafından 
finanse edilmekte. Şu anda gözden geçirilmekte 
olan promosyon politikası için kamu istişaresi 
süreci Ocak ayının sonunda başlatıldı. 
Komisyon'un mevcut sistemi revize eden 
önerisini 2021 yılının dördüncü çeyreğinde 
sunması bekleniyor. 

2016 ile 2019 yılları arasında, et ve et ürünlerini 
tanıtan kampanyalar için 138,7 milyon Avro 
harcanmış olup AB'nin et ve et ürünlerine 
yönelik promosyon politikası toplam 
harcamanın % 24'üne tekabül etmekte. 

Avrupa Komisyonu, temel gıda politikası olan 
Çiftlikten Çatala Stratejisinde (ÇÇS); daha bitki 
bazlı diyetlere geçişi desteklerken, bu 
promosyon politikası yoluyla et ürünlerinin 
tüketimini desteklediği için kısa süre önce 
eleştiri almıştı.   

Bu, Komisyon'un AB gündeminde hassas bir 
konu haline gelen et konusundaki tutumunu ilk 
değiştirişi değil. Geçen Mayıs ayında, ÇÇS’nin 
taslak bir versiyonunda, Komisyon'un "et 
üretimini veya tüketimini teşvik etmeyi 
durdurmayı" önereceği belirtilmişti ancak 
stratejinin nihai versiyonunda bu ifade yer 
almadı. 

Yayın Tarihi: 04.02.2021 
Kaynak: Euractiv 
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ÇİFTLİKTEN ÇATALA STRATEJİSİ: AB'NİN 
GIDA SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ 
KONUSUNDA KAMUOYU İSTİŞARESİ 

AB’nin gıda sistemini daha sürdürülebilir, esnek 
ve daha adil hale getirmenin yolları Tarım ve 
Çevre Komitelerinden uzmanlar ve Avrupa 
Parlamentosu Üyeleri tarafından tartışıldı. 

Çiftlikten Çatala stratejisinin rolü, görünümü ve 
zorlukları hakkındaki kamuoyu görüşmesi, ilki 
gıda sistemleri ve gıda politikası, ikincisi ise 
sağlıklı beslenme ve sürdürülebilir üretim 
üzerine odaklanan iki bölümden oluştu.  

Parlamento üyeleri; akademisyenler, çiftçi 
temsilcileri, STK'lar ve Komisyon ile gıda 
politikasının katma değerini, coğrafi işaretlerin 
korunmasını ve çiftçilerin yeni stratejiden ne 
istediklerini tartışma şansına sahip oldu. Ayrıca, 
yaşam tarzlarının, sağlığın nasıl iyileştirileceği 
ve çiftlikten çatala AB gıda sisteminin çevresel ve 
iklim ayak izinin nasıl azaltılacağı tartışıldı. 

 

Tarım ve Çevre Komitelerinin üyeleri çiftlikten 
çatala stratejisini birlikte ilk kez 25 Ocak’ta 
tartıştılar. Tartışma, Parlamento'nun eş 
raportörleri Herbert Dorfmann (EPP, IT) ve Anja 
Hazekamp (GUE / NGL, NL) tarafından 
hazırlanan taslak rapora ve stratejinin nasıl 
geliştirilebileceğine odaklandı. 

Tarım Komitesi Başkanı ilk tepkisinde, 
stratejinin Covid-19 krizinden öğrenilen 
derslere dayanması ve çiftçilere AB'nin 
tamamında gıda güvenliğini garanti altına almak 

için ihtiyaç duydukları desteği vermesi 
gerektiğini söyledi. Çevre Komitesi Başkanı ise, 
Çiftlikten Çatala ve AB 2030 Biyoçeşitlilik 
Stratejilerindeki çiftçilikle ilgili taahhütlerin OTP 
reformu dahil olmak üzere uygulanması 
gerektiğinde ısrar etti.  

Stratejiye dahil edilen önlemler, bazıları 
tarafından olumlu karşılanırken, diğerleri için 
tartışmalı olabilmekte ve hedefler, önümüzdeki 
yıllarda Avrupa tarımının vizyonunu temsil 
etmekte. 2 Şubat 2021 tarihi itibariyle, yapılacak 
değişikliklerin sayısı 2297’ye ulaşmış durumda. 
Bu konuyla ilgili iki Parlamento raportöründen 
biri olan Herbert Dorfmann, bunların çoğunun 
aynı olacağını, bu yüzden sayının azalacağını 
ifade etti. EURACTIV ile yaptığı röportajda, 
ÇÇS'nin çiftçilerden işleme endüstrisine, 
perakendecilerden tüketicilere kadar pek çok 
sektörün menfaatini kapsadığı gerçeğiyle çok 
sayıda değişikliğin azaltılacağını belirtti. 

2.297 değişiklikle ilgili hususlar iki raportörün 
ana görevi olacak: biri Parlamentonun Çevre 
Komitesi sorumluluğunda (ENVI), diğeri ise 
Tarım Komitesi (COMAGRI) sorumluluğunda. 
Ancak, Raportörler iki farklı komite mensubu 
oldukları gibi çok farklı düşünce yapılarına 
sahip. ENVI raportörü Anja Hazekamp, sol 
görüşlü bir milletvekili ve Hollanda Hayvanları 
Koruma Partisi'nin önde gelen bir üyesi ve bu 
nedenle çevre ve hayvanların korunması veya 
iklim değişikliğiyle mücadele gibi konulara çok 
düşkün. COMAGRI’nin deneyimli üyesi Herbert 
Dorfmann, İtalya'nın Almanca konuşan Alto 
Adige /Südtirol eyaletinden bir Tarım 
Ekonomisti ve çiftçilerin çıkarlarına çok daha 
yakın olarak algılanmakta. 

Yayın Tarihi: 04.02.2021 
Kaynak: Avrupa Parlamentosu – Euractiv 
 

AB, FAO BALIKÇILIK KOMİTESİ'NDE, 
İYİLEŞTİRMENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE 
DAYALI OLMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ 

1-5 Şubat 2021 tarihli FAO Balıkçılık 
Komitesi'nin (COFI) 34. Oturumunun temel 
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konusu Covid-19 salgınının deniz ürünleri 
sektörü üzerindeki etkileri oldu. Dünya çapında, 
piyasadaki bozulma balıkçılık ve su ürünleri 
yetiştiriciliğini sert bir şekilde etkiledi. Pandemi 
aynı zamanda sektörün küresel ekonomiye, 
beslenmeye ve gıda güvenliğine hayati katkısını 
da açığa çıkardı. Avrupa Yeşil Mutabakatı ile 
uyumlu olarak AB, Covid sonrası toparlanmanın, 
aynı zamanda hem koruma, biyolojik çeşitlilik, 
gıda güvenliği ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi 
hem de ekonomik kalkınmayı teşvik etmek için 
en iyi araç olması sebebiyle, balıkçılık ve su 
ürünleri yetiştiriciliğinin sürdürülebilir 
yönetimine dayanması gerektiğini vurguladı. 
Dünyanın en büyük resmi kalkınma yardımı 
bağışçısı ve FAO'nun ana bağışçısı olarak AB, 
balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinin 
sürdürülebilir kalkınmaya katkısını destekleme 
ve teşvik etme taahhüdünü yeniden teyit etti. 

Yayın Tarihi: 05.02.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 

 
AB, DENİZ EKOSİSTEMLERİNİ KORUMAK İÇİN 
ULUSLARARASI MERCAN RESİFİ GİRİŞİMİ'NE 
KATILDI 

5 Şubat 2021’de AB, dünyadaki mercan 
resiflerinin korunması için küresel bir ortaklık 
olan Uluslararası Mercan Resifi Girişimi'nin 
(ICRI) en son üyesi oldu. AB'nin iddialı 
Uluslararası Okyanus Yönetişimi gündemi 
bağlamında, ICRI üyeliği, AB tarafından mercan 
resiflerini ve ilgili ekosistemleri sürdürülebilir 
bir şekilde yöneterek, kapasite geliştirerek ve 
farkındalık yaratarak savunmasız deniz 
ekosistemlerini korumak için hareket eden 
yaklaşık 90 kuruluş ve ICRI üyesi ülkelerle 
birlikte çalışmak için bir fırsat olarak görülüyor. 
Komisyon geçen yıl, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın 
bir parçası olarak, deniz ekosistemlerinin 
korunmasını güçlendirmeyi ve onları "iyi bir 
çevresel duruma" geri getirmeyi amaçlayan 
Biyoçeşitlilik Stratejisi’ni ortaya koymuştu. 

Yayın Tarihi: 05.02.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 

 

AVRUPA PARLAMENTOSU ÜYELERİ, KARBON 
SINIR VERGİSİNİN EN GEÇ 2023'TEN ÖNCE 
UYGULANMASI GEREKTİĞİNİ İFADE ETTİ 

Avrupa Parlamentosun milletvekilleri 5 Şubat 
2021 tarihinde, Avrupa'ya ithal edilen karbon 
yoğun ürünlere uygulanacak vergiyi 
destekleyerek Avrupa Komisyonu'nu mümkün 
olan en kısa sürede "Sınırda Karbon Düzenleme 
Mekanizması"nı uygulamaya çağırdı. 

5 Şubat 2021 tarihinde kabul edilen bir ilke 
kararında, Avrupa Parlamentosu’nun çevre 
komitesi, verginin DTÖ ile uyumlu olması ve 
2023’ten geç olmamak üzere uygulamaya 
konulması gereğini vurguladı. 

Taslak Rapor ile verilen görüşte ”Sınırda Karbon 
Düzenleme Mekanizmasının tüm ithalatı 
kapsaması gerektiği, ancak 2023 yılına kadar bir 
başlangıç noktası olarak, enerji, çimento, çelik, 
kimyasallar ve gübre gibi enerji yoğun 
endüstriyel sektörleri kapsaması gerektiği” 
vurgulandı. 

Bahse konu İlke Kararı, vergiyi, ithal malları AB 
üreticilerinin karşılaştığı aynı karbon 
maliyetlerine maruz bırakarak Avrupa'yı ve 
diğer ülkeleri karbondan arındırmanın bir yolu 
olarak görmekte.  

İlke Kararını hazırlayanlardan birisi olan Merkez 
Sağ Avrupa Halk Partisi (EPP) Polonyalı 
Milletvekili Adam Jarubas, AB'ye ithal edilen 
malların, Avrupa'da üretilenlerle aynı karbon 
emisyonu maliyetini taşıması gerektiğini, aksi 
takdirde Avrupa'nın karbon ayak izini 
azaltamayacaklarını belirtti. Parlamentonun İlke 
Kararı Raportörü olan Fransız Milletvekili 
Yannick Jadot, AB'nin içinde veya dışında 
üretilseler de, naif olmayı bırakıp ürünlere aynı 
karbon fiyatını dayatmasının AB için büyük bir 
siyasi ve demokratik sınav olduğunu ifade etti.  

Parlamento'daki Yeşiller siyasi grubunda yer 
alan Yannick Jadot, verginin, en kirletici 
sektörlerin de iklim değişikliği ile mücadelede 
yer almasını ve sıfır karbon için yenilik 
yapmasını sağlayacağını vurguladı. 
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İlke Kararı, verginin iklim hedefini etkili bir 
şekilde artırmasını sağlamak için birkaç koşul 
içermekte. Bunlar arasında, verginin reform 
yapılmış bir Emisyon Ticaret Sistemine (ETS) 
bağlanması ve korumacılıktan kaçınması 
gerektiği ve toplanan paranın AB'de ve 
uluslararası alanda iklim hedefleri için 
kullanılması gerektiği yer almakta. Bu 
mekanizmanın, uluslararası ticarete konu sera 
gazı emisyonlarının daha iyi ele alınmasına 
hizmet etmesi gerektiği ve böylece korumacılık 
için bir araç olarak değil hem Birlik içinde hem 
de AB ticari ortakları tarafından iklim eylemini 
teşvik etmesi gerektiği belirtilmekte. 

AB içindeki emisyonlar düşmesine rağmen, 
AB’ye ithal edilen ürünlerden kaynaklanan 
emisyonlar artış göstermekte. İlke Kararında 
Avrupa Birliği’nin ürettiği ve giderek daha fazla 
ithal ettiği sera gazı emisyonlarının 
sorumluluğunu üstlenmesi gerektiği 
vurgulanmakta. 

Avrupa Komisyonu, Sınırda Karbon Düzenleme 
Mekanizmasına ilişkin planını haziran ayında 
sunacak. Planda, düzenlemelerin çelik üretimi ve 
çimento gibi enerji yoğun endüstriyel sektörlerle 
başlaması beklenmekte. Bunlar, AB'nin 
endüstriyel emisyonlarının %94'ünü temsil 
ediyor ve bloğun, ödeme yapmadan 
kirletmelerine olanak tanıyan emisyon ticaret 
sistemi kapsamında ücretsiz tahsisler alıyor. 
Parlamentonun İlke Kararına göre, yeni sınır 
vergisinin uygulamaya konulmasına paralel 
olarak bu ücretsiz tahsislerin önümüzdeki on yıl 
içinde aşamalı olarak kaldırılması gerektiği 
vurgulanmakta. 

Yayın Tarihi: 08.02.2021 
Kaynak: Euractiv 

AVRUPA BİRLİĞİ VE GABON, 
SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIK İÇİN YENİ BİR 
ORTAKLIK KURUYOR 

10 Şubat 2021'de Avrupa Birliği ve Gabon 
Cumhuriyeti, Balıkçılık Anlaşmalarına yeni bir 
Protokol ekledi. Anlaşma, Avrupa Birliği 
gemilerinin 5 yıl süreyle Gabon sularına 

erişmesine izin veriyor ve Gabon balıkçılık 
sektörünün gelişmesine katkıda bulunuyor. Bu 
yeni Protokol, balıkçılık alanında Gabon ile 
işbirliği ve yönetişim için bir çerçeve 
oluşturuyor. Aynı zamanda, Gabon’un sektörün 
rekabet edebilirliğini geliştirme ve özellikle 
avları karaya çıkarmaya yönelik teşvikler 
yoluyla katma değer ve çalışma alanlarının 
yaratılmasını teşvik etme ve uzun vadede bu 
avların değerlerini artırma arzusuna yanıt 
veriyor. 

Yayın Tarihi: 11.02.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 

CFS ÜYELERİ, GIDA SİSTEMLERİ VE 
BESLENME İLE İLGİLİ YENİ REHBERİ 
ONAYLADI 

Dünya Gıda Güvenliği Komitesi (CFS) üyeleri, 
kapsamlı bir gıda sistemleri yaklaşımı 
kullanarak her türlü açlık ve beslenme 
bozukluğunu ortadan kaldırma çabasındaki 
ülkeleri ve uluslararası toplumu desteklemeyi 
amaçlayan gıda sistemleri ve beslenme ile ilgili 
ilk rehberi (voluntary guidelines) 8-11 Şubatta 
CFS 47. Oturumunda onayladı. 

Gönüllü rehberler; gıda, tarım ve beslenme 
sektörlerine özel bir vurgu ile ilgili sektörler 
arasında siyasal bölümlenmeyi azaltmaya 
yönelik öneriler için geniş bir yelpaze sunmakta 
ve aynı zamanda gıda sistemleri üzerinde etkisi 
olan ve her düzeyde ele alınması gereken 
ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğe 
de değinmektedir. 

Yetersiz beslenme, mikro besin eksiklikleri, aşırı 
kilo ve obezite de dahil olmak üzere tüm 
formlarıyla yetersiz beslenme ile mücadele, 
bugün ülkeler için en acil küresel zorluklardan 
biridir. 

FAO'nun son tahminlerine göre açlık artmakta; 
yaklaşık 690 milyon insan kronik olarak yetersiz 
beslenmekte ve Covid-19 salgını nedeniyle 130 
milyon insan daha açlığa itilmektedir. İki milyar 
insan mikro besin eksikliğinden muzdarip ve 
aşırı kilolu veya obez olan yetişkinlerin sayısı 
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artmaya devam etmekte olup, 3 milyardan fazla 
insanın sağlıklı bir diyete gücü yetmemektedir. 

Beş yıllık çok paydaşlı kapsayıcı bir müzakere 
sürecinin sonunda rehberler, CFS üst düzey 
uzmanlar panelinin bilimsel katkısı ve CFS 
Danışma Grubundaki bir teknik görev ekibi 
tarafından desteklenmektedir.  

Rehberler, sürdürülebilir gıda sistemleri 
aracılığıyla; güvenilir, sağlıklı ve besleyici 
diyetler sağlamak için koordineli, çok sektörlü 
ulusal politikalar, yasalar, programlar ve yatırım 
planlarının geliştirilmesini desteklemeyi ve 
2030 Sürdürülebilir Kalkınma gündemine uygun 
olarak İkinci Uluslararası beslenme Konferansı 
(ICN2) Eylem Çerçevesini harekete geçirmeyi 
amaçlamaktadır. 

CFS Başkanı ve Roma’daki BM Ajansları Tayland 
Daimi Temsilcisi Thanawat Tiensin, rehberlerin 
kabülü için CFS ve bütün BM ailesi için tarihi bir 
gün olduğunu ifade ederek, bundan sonraki 
adım olan bölgesel, ulusal ve yerel düzeyde 
uygulamanın daha önemli ve zorlu olacağını 
belirtti. 

Hollanda Büyükelçisi ve CFS Beslenme Çalışma 
Grubu Başkanı Hans Hoogeveen, rehberin son 
taslağını sunup, belgenin bütünsel bir gıda 
sistemleri perspektifinden yetersiz beslenmeyi 
ele almak için hükümetler, BM kurumları, sivil 
toplum, özel sektör, finansal kurumlar ve diğer 
aktörlere yerel ve ulusal düzeylerdeki politikalar 
ve müdahaleler hakkında rehberlik 
sağlayabilecek somut bir araç olduğunu ifade 
etmiştir. 

Gıda Sistemleri Yaklaşımı 

Gıda sistemleri, insanların beslenme düzenlerini 
şekillendirir. Bu düzen; üretim, işleme, 
depolama, dağıtım, pazarlama, tüketim, gıda 
kaybı ve israfı ile sosyal, ekonomik ve çevresel 
sonuçlar da dahil olmak üzere bu faaliyetlerin 
çıktılarını içeren karmaşık bir faaliyetler ağıdır. 

Rehberde yer alan öneriler; şeffaf ve hesap 
verebilir yönetişim, sürdürülebilir tedarik 

zincirleri, sürdürülebilir gıda sistemleri 
aracılığıyla sağlıklı beslenmeye eşit erişim, 
sürdürülebilir gıda sistemlerinde gıda güvenliği, 
beslenme bilgisi, gıda sistemlerinin 
güçlendirilmesi ve dayanıklılığının 
oluşturulması, toplumsal cinsiyet eşitliği ve 
kadınların teşvik edilmesine odaklanmaktadır.  

FAO tarafından ev sahipliği yapılan ve ortak 
finanse edilen, herkes için gıda güvenliği ve 
beslenmeyi sağlamak için tüm paydaşların 
birlikte çalışabileceği en önemli uluslararası ve 
hükümetler arası platform olan CFS’nin üyeleri; 
Rehberin her düzeyde yayılmasını, 
kullanılmasını ve uygulanmasını nasıl teşvik 
edeceklerine dair görüşlerini paylaşmışlar ve 
konuya ilişkin görüş sunmuşlardır. Gıda 
sistemleri ve beslenme konusunda çok taraflı 
düzeyde müzakere edilen ve tek politika aracı 
olan Rehber, 2021 Eylül ayında 
gerçekleştirilmesi planlanan BM Gıda Sistemleri 
Zirvesi'ne de önemli bir katkı sağlayacaktır.  

Komitenin, gıda güvenliği ve beslenmeyle ilgili 
cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesine 
ilişkin yeni Rehber geliştirme çalışmalarını bu 
hafta başlatması bekleniyor. 

Yayın Tarihi: 11.02.2021 
Kaynak: FAO 

AB GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YOSUN 
SEKTÖRÜNE YÖNELİYOR 

Avrupa Komisyonu, kapsamlı bir sektörler arası 
AB yosun girişimi hazırlıyor. Girişimin amacı, 
yosun ve yosun bazlı ürünlerin sürdürülebilir 
üretimini, tüketimini ve kullanımını artırmak 
olarak gösteriliyor. Küçük karbon ve çevresel 
ayak izleri nedeniyle, alg profilinin 
yükseltilmesinin, yeşil, döngüsel ve karbon nötr 
bir AB'ye geçiş olan Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın 
hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olacağına 
inanılıyor. Algler, Avrupa'da büyük ölçüde 
kullanılmayan bir kaynağı temsil ediyor ve gıda, 
yem, ilaç, biyoplastik, gübre ve biyoyakıt 
üretiminde kullanılabileceği belirtiliyor. Alglerin 
potansiyeli, ‘Çiftlikten Çatala’ Stratejisi ve yeni 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1373942/icode/
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döngüsel ekonomi eylem planı gibi birçok AB 
girişiminde kabul ediliyor. 

Yayın Tarihi: 11.02.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 

ULUSLARARASI OKYANUS YÖNETİŞİMİ 
ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR 

Uluslararası Okyanus Yönetişimi (IOG) Girişimi, 
sağlıklı okyanusların desteklenmesinde, 
biyolojik çeşitlilik kaybının durdurulmasında ve 
iklim değişikliğiyle mücadelede çok önemli bir 
rol oynamaktadır. Bu sebeple, AB, okyanusların 
ve bunlara bağlı toplumların ve ekonomilerin 
direncini güçlendirmek amacıyla 2020 yılında, 
politika alanları ve eylemler hakkında belirli 
sorularla Uluslararası Okyanus Yönetişiminin 
kapsamı ve hedefleri üzerine bir istişare süreci 
başlatmıştır. Konuya ilişkin bir anket 
hazırlanmış ve katılanların çoğu, tutarlı, güvenli, 
emniyetli, temiz ve sürdürülebilir şekilde 
yönetilen okyanuslar sağlama genel hedeflerini 
destekledi. IOG forumunun son toplantısı Nisan 
2021'de gerçekleşecek ve bu toplantıda AB'nin 
IOG'yi iyileştirme konusundaki kilit rolünün, 
istişare süreci sonunda ortaya konan tavsiyeleri 
somut ve iddialı eylemlere dönüştürerek, nasıl 
güçlendirileceğini görme fırsatı olacaktır. 

Yayın Tarihi: 17.02.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 

 
ORTAK TARIM POLİTİKASINA İŞÇİ 
HAKLARININ DAHİL EDİLMESİ 
KONUSUNDAKİ TARTIŞMALAR 

AB’nin Ortak Tarım Politikası (OTP) reformuna 
işçi haklarıyla ilgili hükümlerin dahil edilmesi 
konusunda devam eden tartışma, sosyal 
koşulluluğu savunan 300'den fazla Avrupalı 
örgütten gelen bir mektubun yayımlanmasıyla 
hız kazandı.  

17 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan mektupta, 
doğrudan ödemelerin toplu sözleşmelerde 
belirtilen çalışma ve istihdam koşullarına 
uyulması şartına bağlı olması gerektiği 
savunuluyor. Bahse konu koşullar ulusal hukuk, 

AB hukuku ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 
sözleşmelerini de kapsıyor.   

 

OTP destekleri hali hazırda çevre standartlarına, 
halk sağlığına ve hayvan refahına saygı 
göstermeye bağlıyken, insan ve işçi haklarına 
uymanın şu anda doğrudan ödemelerin 
tahsisinde hiçbir rolü bulunmamakta. 

Avrupa tarımında çoğunlukla mevsimlik işçi, 
gündelik işçi veya diğer güvensiz statülerde en 
az on milyon insan istihdam edilmekte ve 
AB'deki tarım işçilerinin % 61,2'si kayıt dışı 
istihdam içinde yer almakta. 

Yayın Tarihi: 17.02.2021 
Kaynak: Euractiv 

YASA DIŞI, KAYIT DIŞI VE DÜZENLENMEMİŞ 
BALIKÇILIĞA İLİŞKİN KOMİSYON 
KAMERUN'A SARI KARTLA BİLDİRİMDE 
BULUNDU 

Dünya çapında yasa dışı, kayıt dışı ve 
düzenlenmemiş (IUU) balıkçılıkla mücadeleye 
liderlik eden Komisyon, Kamerun'a yönelik, IUU 
avlanmaya karşı eylemlerini hızlandırması 
gerektiği konusunda, bir uyarı (sarı kart) 
yayınladı. Komisyon kararı, Kamerun'un bayrak, 
liman ve pazar devleti olarak uluslararası deniz 
hukuku kapsamında kabul edilen standartlara 
uyma kabiliyetinde belirlenen eksikliklere 
dayanıyor. Söz konusu ülkeden özellikle kendi 
bayrağı altında faaliyet gösterme hakkına sahip 
balıkçı gemileri için sağlam bir kayıt politikası 
geliştirmesi ve kendi bayrağını taşıyan gemiler 
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tarafından yürütülen balıkçılık faaliyetleri 
üzerinde verimli ve yeterli bir kontrol sağlaması 
talep ediliyor. 

Yayın Tarihi: 17.02.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 
 
AVRUPA KOMİSYONU, OTP’NİN 
SOSYOEKONOMİK AÇIDAN KIRSAL 
ALANLARIN KALKINMASI ÜZERİNDEKİ 
ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA YAYIMLADI 

Ortak Tarım Politikası (OTP) çeşitli araçları ve 
önlemleri vasıtasıyla dengeli bölgesel 
kalkınmaya ve sosyoekonomik ve sosyal 
içermenin geliştirilmesine katkıda bulunabilir. 
Fakat çıktılar, kırsal bölgelerin özelliklerine ve 
politika önlemleri ve araçlarının seçimine bağlı 
olarak önemli ölçüde değişiklik göstermekte. Bu 
bulgular Avrupa Komisyonu tarafından 
yayımlanan “OTP'nin kırsal alanların bölgesel 
kalkınması üzerine etkisi: sosyoekonomik 
yönler” başlıklı değerlendirme destek 
çalışmasının bulguları arasında yer almakta. 

Bu çalışma, OTP'nin dengeli bölgesel kalkınmaya 
yönelik politika hedefi ile ilgili olarak etkililiğini, 
verimliliğini, tutarlılığını, uygunluğunu ve AB 
katma değerini değerlendiriyor. 

OTP’nin önemli amaçlarından birisi de tarım 
sektörü ile ekonominin diğer sektörleri 
arasındaki gelir farkını azaltmayı amaçlayan bir 
dizi önlem yoluyla dengeli bölgesel kalkınmaya 
katkıda bulunmak. Kırsal alanlarda ekonomik 
kalkınma, istihdam, büyüme, yoksulluğun 
azaltılması ve sosyal içermeye verilen destek, 
esas olarak AB Kırsal Kalkınma Politikası 
tarafından finanse edilmekte. Doğrudan 
ödemeler ve ortak piyasa düzeni önlemleri de 
tarım sektörünün çeşitlendirilmesine ve dengeli 
bir bölgesel kalkınmanın sürdürülmesine 
katkıda bulunmakta. 

Yayın Tarihi: 18.02.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 
 

AVRUPA PARLAMENTOSU ÜYESİ UYARIYOR: 
AB’NİN AİLE ÇİFTÇİLİĞİ MODELİ YOK OLMA 
RİSKİ ALTINDA 

Arazi yoğunluğuna ilişkin endişeleri dile getiren 
ve küçük çiftlikler için daha büyük bir güvenlik 
ağı çağrısında bulunan AP üyesi Chris 
MacManus'a göre, bildiğimiz şekliyle aile 
çiftçiliği tehdit altında ve bu, AB'deki aile 
çiftçilerinin son nesli olabilir.  

MacManus, EURACTIV'e verdiği demeçte, 
"Bunun AB'deki aile çiftçilerinin son nesli 
olacağından çok endişeliyim," diyor ve AB aile 
çiftçilik modelini kurtarmak için harekete geçme 
konusunda gerçekten zamana karşı yarışta 
olduğumuzu ekliyor. 

 

MacManus, geçtiğimiz günlerde günde 1.000 
kadar çiftçinin kar edememeleri nedeniyle 
mesleği bırakmaya karar verdiğine işaret eden 
Tarım Komiseri Janusz Wojciechowski'ye atıfta 
bulunarak, Fransa'da ortalama iki günde bir 
çiftçinin intihar ediyor olmasının, durumun akıl 
sağlığı üzerindeki ciddiyetini anlamanın bir yolu 
olabileceğini vurguladı. 

Aynı zamanda OTP yatay düzenlemesinin meclis 
müzakerecilerinden biri olan İrlandalı 
Parlamenter, küçük aile çiftliklerinin yok 
olmasının “endişe verici bir oranda” artmakta 
olduğunun ve “arazi yoğunlaşmasıyla” ilgili 
endişelerin altını çizdi.  

Bunun, araziyi kronik olarak kârsız hale 
getirdikleri için küçük çiftçilerin araziyi terk 
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etmeye zorlanmasından kaynaklandığını,  daha 
sonra işleyiciler ve süpermarketler gibi büyük 
işletmeler tarafından arazinin satın alınmasının 
hızlı bir konsolidasyona neden olduğunu ifade 
etti.   

MacManus son olarak, Covid-19 krizinin 
sektörde hâlihazırda görülen pazar gücü 
yoğunlaşmasını artırdığı, sürümden kazanma 
mantığı ile süpermarket fiyat savaşlarının 
kombinasyonunun küçük çiftçilerin 
dayanmasını neredeyse imkânsız hale getirdiği 
konusunda uyarılarda bulundu. 

Yayın Tarihi: 19.02.2021 
Kaynak: Euractiv 

AB YETKİLİSİ, ADİL OLMAYAN REKABETİN 
YEŞİL TARIM HEDEFLERİNDEKİ EN ÖNEMLİ 
ENDİŞE OLMADIĞINI SÖYLÜYOR 

Yeşil gündemi küresel ölçekte yaygınlaştırma 
konusundaki tartışmanın, çiftçiler için ortaya 
çıkabilecek haksız rekabete daha az vurgu 
yapması gerektiğini belirten bir Komisyon 
yetkilisi, geçtiğimiz günlerde bu iddianın çiftçi 
topluluğu tarafından hızla reddedildiğini 
söyledi. 

Avrupa Komisyonu Tarım Genel Müdürlüğü’nün 
(DG AGRI) baş danışmanı Diego Canga Fano, 
yakın tarihli bir EURACTIV etkinliğinde, daha 
sürdürülebilir bir çiftçiliğin faydalarını 
açıklarken, sürdürülebilir bir tarım sisteminin 
herkesin yararına olduğunu vurgulayarak, 
“çiftçilerimizi haksız rekabetten korumamız 
gerektiği fikrinde daha az ısrar etmeliyiz” dedi. 
Avrupalı çiftçilerin küresel aşamadayken “iki 
büyük rekabet avantajı”na sahip olduğuna 
dikkat çeken Canga Fango, bu avantajları “AB'de 
üretilen gıdanın yüksek kalitesi” ve “halk sağlığı 
açısından sıfır sorun” olarak açıkladı.   

AB'nin büyük bir farkla net ihracatçı olduğunu 
hatırlatan Canga Fano, sözlerini; “Burada 
ürettiğimiz yiyecekler, burada ürettiğimiz içecek 
olağanüstü ve halk sağlığı sorunu yok. Bu da 
ihracat yaptığımızda bize büyük bir rekabet 
avantajı sağlıyor.” şeklinde tamamlarken,  

paydaşları “büyük resmi unutmamaya” davet 
etti.   

Yayın Tarihi: 23.02.2021 
Kaynak: Euractiv 

AB BÖLGELERİNİN DANIŞMA ORGANI 
"AKDENİZ TİPİ BESLENME" ETİKETİNİ 
ÖNERİYOR 

Akdeniz Tipi Beslenmeye ait gıda ürünleri için 
özel bir etiket, AB genelindeki gıda etiketleme 
mücadelesindeki en son öneri olarak ortaya 
çıkarken, AB’nin, yeni renk kodlu Nutri-skor 
etiketleme sisteminin neden olduğu olumsuz 
etkilerle baş etmesini amaçlıyor. 

Fikir, danışmanlık rolü olan bir AB kurumu olan 
Bölgeler Komitesi'nden (CoR) geldi ve Avrupa-
Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi (ARLEM) 
Genel Kurulu’nda ortaya çıktı. 

Akdeniz bölgesinde yaşayan insanlar için gıda 
güvenliğini ele alan bir raporda, Fransız şehri 
Nice'in belediye başkan yardımcısı Agnès 
Rampal, belirli kriterler ve geniş bir iletişim 
planı ile bir “Akdeniz ürünleri veya Akdeniz Tipi 
Beslenme etiketi geliştirilmesini” önerdi.  

 

Söz konusu modelde, bir ürün organik tarımdan 
geliyorsa veya AB’den korumalı coğrafi işaret 
(PGI) almışsa, paketin ön etiketinde gösterilmesi 
öneriliyor. 

Savunucularına göre, bu yeni etiket aynı 
zamanda Akdeniz ürünlerinin besleyici ve 
sağlıklı olmasını da garanti edecek. 
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Orta miktarda balık, süt ürünleri ve şarap ile 
sınırlı miktarda kırmızı et ve kümes hayvanı 
içeren, büyük miktarda zeytinyağı, baklagiller, 
rafine edilmemiş tahıllar, meyve ve sebzelerden 
oluşan Akdeniz Tipi Beslenme son zamanlarda 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 
tarafından da öne çıkarıldı. 

Öte yandan, AB’nin amiral gemisi gıda politikası 
Çiftlikten Çatala Stratejisi (F2F) bağlamında, 
Avrupa Komisyonu’nun gıda maddelerinin 
beslenme yönlerini de dikkate alacak uyumlu bir 
gıda etiketleme planı önerisi sunması 
beklenmekte. 

Ancak, Komisyonun onayını alma şansı daha 
fazla olan etiketleme çerçevesi, Fransa 
tarafından geliştirilen ve desteklenen renk kodlu 
Nutri-skor, Akdeniz diyetinin bazı temel 
ürünlerini cezalandırıyor gibi görülüyor. 

Yayın Tarihi: 24.02.2021 
Kaynak: Euractiv 

PANDEMİ ÇOCUKLARIN OKUL YEMEĞİNE 
ERİŞİMİ KONUSUNDA ELDE EDİLEN 
KAZANIMLARI OLUMSUZ ETKİLİYOR 

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı 
(WFP)’nın 24 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan 
Dünya Okul Beslenmesi Durumu 2021 raporuna 
göre Covid-19 pandemisi, dünyanın en yoksul 
kesimlerindeki çocuklara ücretsiz olarak 
sağlanan günlük okul yemekleri sayesinde  son 
on yıllık süreçte çocuklara besleyici gıda 
sağlanması konusunda güçlükle elde edilen 
kazanımları tersine çevirmeye başlamıştır. 

Dünya Okul Beslenmesi Durumu Raporu’na göre 
dünya çapında 388 milyon çocuk veya okula 
giden iki çocuktan biri pandeminin ortaya çıktığı 
dönemde okul yemeğinden faydalanmaya 
başlamış ve bu konuda tarihteki en yüksek 
rakama ulaşılmıştır. 2020 yılı Nisan ayı itibariyle 
199 ülke okullarını kapatmış ve 370 milyon 
çocuk aniden okul yemeğinden mahrum hale 
gelmiştir. Oysa bu çocukların birçoğu için gün 
içinde tek besleyici öğün okul yemeğidir.  

Raporda, Covid-19 karantina döneminde okul 
beslenmesinin yoksul çocukların 
desteklenmesinde ve geleceklerinin 
korunmasında taşıdığı kritik önemin ortaya 
çıktığı; bu hususta küresel çapta harekete 
geçilerek pandemi öncesi seviyeye dönülmesi ve 
pandemi öncesi dönemde okul beslenmesinden 
yararlanmaya ihtiyaç duyan ek 73 milyon 
civarında yoksul çocuğu da kapsayacak şekilde 
yardımların genişletilmesinin gerekliliği ifade 
edilmektedir.   

Okul beslenmesinin çocuklar, toplumlar ve 
ülkeler için oyun değiştirici olduğunu 
vurgulayan WFP Başkanı David Beasley, günde 
bir öğün yemeğin açlık çeken çocuklar için okula 
gitmede en önde gelen neden olduğu, söz konusu 
uygulamanın devam etmesinin karantinanın 
sona ermesinin ardından bu çocukların okula 
devamı için de motive edici olacağı ve dünyanın 
en yoksul kesiminde yer alan milyonlarca 
çocuğun geleceğini kötü etkileyen Covid-19 
yayılımının durdurulmasında oynayacağı rol 
nedeniyle okul yemeği verilmesinin eskiye 
oranla çok daha etkin şekilde sürdürülmesi 
gerektiğini belirtmiştir.  

WFP tarafından yayınlanan raporda, WFP’nin 
2021 yılında okul yemeği uygulamasının 
yaygınlaştırılması için hükümetleri desteklemek 
amacıyla; kalkınma ajansları, hibe kuruluşları, 
özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği 
dâhilinde çalışmalar gerçekleştirileceği ifade 
edilmektedir. 

2013 ve 2020 yılları arasında hükümetler okul 
beslenmesi programlarını genişletirken ve söz 
konusu programları dünyanın en yaygın sosyal 
güvenlik hizmetlerinden biri haline getirirken, 
aynı dönemde okul yemeği alan çocukların oranı 
küresel anlamda %9, düşük gelirli ülkelerde ise 
%36 oranında artış göstermiştir. 

Çalışmalar yoksul aileden gelen bir çocuğun 
hayatında okul yemeğinin oldukça önemli 
olduğunu göstermektedir. Okul beslenmesi, 
açlığı bertaraf etmekte, uzun vadede sağlığı 
desteklemekte, çocukların öğrenme kabiliyetini 
arttırmakta ve büyümesini sağlamaktadır. Okul 
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yemeği programları özellikle kız çocuklarının 
olduğu bölgelerde, bu çocukların daha uzun süre 
okula devam etmesini sağlayarak, erken evlilik 
oranlarını ve erken yaşta doğum oranlarını 
azaltmaktadır. 

Okul yemeği programlarında yerel olarak 
üretilen gıdaların kullanıldığı durumlarda 
ekonomik gelişme desteklenmekte, besleyici 
nitelikte olan daha fazla tarımsal ürün için talep 
yaratılmakta, yerel tarımsal üretim ve yerel gıda 
sistemleri güçlendirilerek daha istikrarlı piyasa 
oluşturulmaktadır. 

WFP Dünya Okul Beslenmesi Durumu 2021 
Raporu’na göre okul yemeği programları ulusal 
büyüme ve ekonomik kalkınmayı teşvik 
ederken; sağlıklı ve eğitimli nüfusun 
oluşturulmasına sağladığı katkı nedeniyle 
dünyada Covid-19 sonrası dönemde ülkeler çok 
daha öncelikli bir yatırım alanı haline gelecektir. 

Etkin okul yemeği programları yatırım yapılan 
her 1 ABD Doları için 9 ABD Doları kadar geri 
kazanım sağlayabilmektedir. Ayrıca yeni iş 
imkânlarının yaratılması konusunda da söz 
konusu programlar katkı sağlamakta olup; 
WFP’nin yaptığı hesaplamalara göre okul yemeği 
programlarıyla beslenen her 100.000 çocuk için 
yaklaşık 1668 kişi için yeni istihdam imkânı 
oluşmaktadır.  

Yayın Tarihi: 24.02.2021 
Kaynak: WFP 
 
AB, COVİD-19 NEDENİYLE KONTROL 
KURALLARINA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİ 
YENİDEN UZATTI 

Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle resmi 
kontrolleri kapsayan geçici kurallar dördüncü 
kez uzatıldı. Uygulama Tüzüğü, gıda ve yem 
yasasını sağlamaya yönelik çeşitli faaliyetleri, 
hayvan sağlığı ve refahı ile bitki sağlığı ve 
koruma ürünlerine ilişkin kuralları kapsıyor. 

Üye ülkelerin Komisyona, Covid-19 ile bağlantılı 
kriz nedeniyle kontrol sistemlerinin işleyişinde 
“ciddi aksamalar” olduğunu belirtmesinden 

sonra, geçici kurallar ilk olarak Mart 2020'de 
yürürlüğe girdi ve başlangıçta Haziran 2020'de 
sona ermesi planlanmıştı. Ancak önce Ağustos 
2020’ye, ardından Ekim 2020'ye ve Şubat 2021’e 
uzatıldı. Son düzenleme ile Temmuz 2021'e 
kadar sürmesi bekleniyor.  

En son güncelleme, Ulusal Otorite tarafından 
yetkilendirilmiş kişilerin resmi kontrolleri ve bu 
tür diğer görevleri yerine getirmesine izin verme 
seçeneğini yeniden sunuyor. Bu kişilerin, Otorite 
tarafından verilen talimatlara uyması, tarafsız 
davranması ve herhangi bir çıkar çatışması 
olmaması gerekiyor.  

Avrupa Tüketici Örgütü (BEUC) daha önce, üye 
devletlerin gıda kontrollerini gerçekleştirme 
esnekliğinin, belirli koşullar altında, gıda 
işletmesinde kontrolleri gerçekleştirmek için 
çalışan personel bulundurma olasılığını 
içerdiğini söylemişti. 

Yayın Tarihi: 25.02.2021 
Kaynak: foodsafetynews.com 
 
AB TARIMSAL GIDA TİCARETİNİN 
İZLENMESİ: OCAK –KASIM 2020 RAPORU 
YAYINLANDI 

Avrupa Komisyonu tarafından tarımsal ticaret 
ve uluslararası tarım-gıda politikası 
gelişmelerinin istatistiklerinin toplandığı,  analiz 
edildiği ve aylık olarak yayımlandığı  "AB 
Tarımsal Gıda Ticaretinin İzlenmesi"  raporunun 
Ocak –Kasım 2020 arasındaki dönemi kapsayan 
güncel sayısı 25.02.2020 tarihinde yayımlandı. 

Raporda özetle, 2020'nin ilk on bir ayında, AB-
27 tarımsal gıda ticaretinin (ihracat artı ithalat) 
Ocak-Kasım 2019 dönemine göre  %  1 daha fazla 
olarak 280,7 milyar Avro'ya;  AB-27 ihracatının,  
2019 yılının aynı dönemine göre  %  0,9 artarak 
168,5 milyar Avro'ya ve AB-27 ithalatının, 2019 
yılının aynı on bir aylık dönemine göre % 0,4 
artarak 112,3 milyar Avro'ya ulaştığı ifade 
edilmekte. 

Bir önceki aya ait gelişmelere bakıldığında,  
Kasım ayında AB-27 ihracatı için aylık değerin 

https://www.wfp.org/news/pandemic-derails-historic-advances-childrens-access-school-meals
foodsafetynews.com
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Ekim ayında görülen önemli bir artışın (+ % 9) 
ardından % 2 oranında düştüğü ve AB ithalatının 
aylık değerinin de Eylül 2020'den bu yana hafif 
bir artış eğilimi gösterdikten sonra % 1 oranında 
azaldığı belirtilmekte. 

Raporda ayrıca, AB’den ülkemize yapılan 
ihracatta, düşüşün devam ederek - % 9 gibi 
önemli bir oranla 281 milyon Avro değerinde 
azalma yaşandığı; ülkemizden  AB’ye yapılan 
ihracatta,  sebze ve meyve müstahzarları sektörü 
dahil fındık ve turunçgiller öncülüğünde % 13 
oranında ve 490 milyon Avro değerinde bir artış 
yaşandığı ifade edilmekte. 

Yayın Tarihi: 25.02.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 

ALKOLSÜZ İÇECEK ENDÜSTRİSİ, 2030'A 
KADAR %100 GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ VEYA 
YENİLENEBİLİR PLASTİĞİ HEDEFLİYOR 

Avrupalı meşrubat üreticileri, 2030 için yeni 
vizyonlarını 22 Şubat 2021 tarihinde 
açıklayarak, önümüzdeki on yılın sonuna kadar 
plastik şişelerde %100 geri dönüştürülmüş veya 
yenilenebilir malzemelere geçiş planlandığını 
duyurdu. 

 

Endüstri grubu UNESDA, 2030 döngüsel ambalaj 
vizyonunu 22 Şubat 2021 tarihinde başlattı. 
Buna göre 2025 yılına kadar ambalajlarının 
%100'ünün geri dönüştürülebilir olacağını ve o 
zamana kadar PET şişelerin %50'sinin geri 
dönüştürülmüş içerikten oluşacağını taahhüt 
etti. 

PepsiCo Avrope'da üst düzey bir yönetici olan ve 
aynı zamanda UNESDA'nın başkanı olan Ian 
Ellington, "Amacımız içecek ambalajının tam 
döngüselliğe ulaşması" dedi. Ellington, sözlerini 
"Ambalajın asla israf edilmemesi gereken bir 
kaynak olduğuna inanıyoruz ve tam 
döngüselliğe ulaşmak ve Avrupa Komisyonu’nun 
yeşil ekonomiye geçişi hızlandırma gündemini 
desteklemek için çok sayıda önlem alıyoruz" 
şeklinde sürdürdü. 

Avrupa Komisyonu geçen yıl Mart ayında yeni 
bir döngüsel ekonomi eylem planını açıklayarak, 
ambalaj, inşaat malzemeleri ve araçlar gibi 
alanlarda geri dönüştürülmüş plastiklerin 
kullanımına ilişkin 2021 sonuna kadar zorunlu 
şartlar getireceğini söylemişti. 

Yayın Tarihi: 25.02.2021 
Kaynak: Euractiv 
 
FAO, AVRUPA VE ORTA ASYA'DA SAĞLIKLI 
VE VERİMLİ HAYVANCILIK İÇİN STRATEJİ 
HAZIRLIYOR 

FAO, küçük ölçekli işletmelerin hayvan sağlığı ve 
üretim uygulamalarını iyileştirmek ve 
antimikrobiyal direnç (AMR) tehdidini azaltmak 
amacıyla Avrupa ve Orta Asya için bir hayvan 
sağlığı ve üretim stratejisi belgesi yayınladı. 
Mevcut belge, hem özel hem de kamu sektörünü 
koordineli eylemler konusunda inisiyatif almaya 
çağırıyor. 

2020-2025 dönemini kapsayan strateji; FAO’nun 
bölgedeki üç ana öncelik alanı olan, hayvan 
sağlığı, hayvansal üretim ve AMR’nin yanı sıra, 
aralarında cinsiyet, çevresel sürdürülebilirlik, iş 
alanı olarak topluluk tarımı, diğer uluslararası 
kuruluşlarla koordinasyon gibi kesişen 
konuların yer aldığı yedi konuyu ele alıyor. 

Hayvan sağlığı için kritik bir adım olan strateji, 
bölge ülkelerinin hangi hastalık veya 
hastalıkların ekonomi ve halk sağlığı açısından 
bir öneme sahip olduğunu anlamak için tek 
sağlık yaklaşımını uygulamalarına yardımcı 
oluyor. Ayrıca strateji; veterinerlik hizmetlerini, 
çiftçileri ve değer zincirindeki diğer aktörleri 
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dahil etmenin yanı sıra Akıllı Tarım ve dijital 
hayvan izleme gibi inovasyon teknolojisinin 
yaygın kullanımını da güçlü bir şekilde 
savunuyor. 

Strateji, hastalığa özgü ve spesifik olmayan 
eylemlerle (biyogüvenlik, tazminat, karkas 
imhası gibi) ilgili olarak hazırlık, önleme, erken 
teşhis ve hızlı müdahale gibi acil durum 
uygulamalarının ilkelerini de detaylandırıyor. 

 

Hayvancılık üretimi, beslenme kalitesi, hayvan 
sağlığı, genetik yatkınlık ve tarım uygulamaları 
da dahil olmak üzere birçok faktöre bağlı. Bu 
kapsamda strateji, özellikle beslenme, 
sürdürülebilir mera yönetimi, ana besleme 
kaynakları, yem israfını azaltma, saman ve silajla 
yem kalitesini artırma, bitki artıkları ve yan 
ürünlerden faydalanma gibi FAO’nun bölgede 
gerçekleştirdiği ilgili çalışmalarının temel 
yönlerini açıklamakta. 

Belge, üretim verimliliğini ve sürdürülebilirliğini 
artırmak ve çocuklarda beslenmeyi, kadınların 
gelir getirici potansiyelini ve ekosistem 
hizmetlerini geliştirmek için koyun-keçi 
yetiştiriciliğinin, kümes hayvanları 
yetiştiriciliğinin ve arıcılığın desteklenmesinin 
önemine de vurgu yapmakta. 

Antimikrobiyal direnç, hayvancılık sektörü ile 
yakından ilişkili olup günümüzün büyük 
sorunlarından. Bu bağlamda, yeni bölgesel 
hayvancılık stratejisi, AMR'ye karşı küresel 
mücadele ile uyumlu olarak antimikrobiyallerin 
kullanım ihtiyacını azaltan en iyi uygulamaları 

teşvik etmenin yanı sıra, antimikrobiyal direnç 
ve gıda ve tarımda kullanımının farkındalığını 
artırmak, daha iyi izlenmesinin yönetimini 
öngörmekte. 

FAO hayvan sağlığı sorumlusu Eran Raizman, 
antimikrobiyal direncin, antimikrobiyallerin 
doğru kullanımının, Doğu Avrupa ve Orta 
Asya'daki çoğu ülkede iyi kurulmuş kavramlar 
olmadığını ve ilgili riskleri önleme, kontrol etme 
ve azaltma kapasitelerinin çok sınırlı olduğunu 
ifade etmekte. Çoğu ülkede, hayvancılık için 
antimikrobiyallerin sertifikalı bir veteriner 
reçetesi olmadan satıldığını dile getirerek, daha 
fazla görünürlük ve eğitim sağlamanın 
stratejinin bir parçası olduğunu eklemekte. 

Strateji, AMR tehdidinin tek sağlık yaklaşımı 
altında azaltılması ile hayvan sağlığının ve 
verimliliğinin iyileştirilmesi yoluyla BM 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 
gerçekleştirilmesini desteklemekte. 

FAO Genel Direktör Yardımcısı ve Avrupa ve 
Orta Asya Bölge Temsilcisi Vladimir Rakhmanin, 
stratejinin önsözünde, FAO'nun kalkınma 
çalışmalarının önümüzdeki beş yıl ve sonrası 
için daha esnek sistemler için yeni bir vizyonla 
başlaması gerektiğine vurgu yapmakta. 

Strateji belgesine ulaşmak için: 
http://www.fao.org/3/cb2597en/cb2597en.pd
f 
Yayın Tarihi: 25.02.2021 
Kaynak: FAO 

 
FRANSIZLARIN NEREDEYSE YARISI SON ÜÇ 
YILDA ET TÜKETİMİNİ AZALTTI 
25 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan Harris 
Interactive anketinin sonuçlarına göre, 
Fransızlar eskisinden daha az et yemeye meyilli.  

Harris Interactive’in çevre derneği Réseau 
Action Climat tarafından yaptırılan son anketine 
göre Fransızlar et tüketimini azaltmak istiyorlar 
ve biraz et yemeyi seçtiklerinde kaliteli ürünleri 
tercih ediyorlar. 

http://www.fao.org/3/cb2597en/cb2597en.pdf
http://www.fao.org/3/cb2597en/cb2597en.pdf
http://www.fao.org/europe/news/detail-news/en/c/1370831/


16 
 

Ankete göre neredeyse her iki Fransız 
vatandaşından biri (% 48'i), son üç yılda et 
tüketimini azalttığını söylüyor. Yanıt verenlerin 
%30'u önümüzdeki üç yıl içinde daha da az 
tüketmek istediklerini söyleyerek eğilimin 
devam etmesini bekliyor. 

Dahası, Fransızları daha az etli bir diyet 
benimsemeye iten ana faktörler arasında, ankete 
katılanların %43'ü, sağlığın ana faktör olduğunu 
ortaya koyuyor. Bunu %36 ile hayvan refahı, 
%33 ile et fiyatı ve çevresel etkisi izliyor. 

Fransızlar et alımını azaltma eğilimindeyse de et 
yemek hala seviliyor. Anket, katılımcıların ezici 
bir çoğunluğunun (%96) en azından ara sıra et 
yediklerini söylüyor. Bu ara sıra yenilen etlerde 
ilk tercih yerel etler olurken, bunu Fransa’da 
yetiştirilmiş hayvanların etleri izliyor. 
Tercihlerde, kalite, fiyat ve kalite etiketleri 
üretim yerinden sonra etkili oluyor.  

Yayın Tarihi: 26.02.2021 
Kaynak: Euractiv 

 
 
 
  

 

 

 

 

 


