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Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Ulusal Diyalog 
Çalıştayı gerçekleştirildi 

 

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Sistemleri Zirvesi 
kapsamında, Türkiye'deki Ulusal Diyalog 
Koordinatörlük Ofisi tarafından, BM Gıda 
Sistemleri Sekretaryası ve BM Türkiye Mukim 
Koordinatörlük Ofisi desteği ile 7 Eylül 2021 
tarihinde sanal olarak organize edilen "2030'a 
Kadar Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 
Başarılmasına Doğru Sürdürülebilir Gıda 
Sistemleri Ulusal Diyalog Çalıştayı"; kamu 
kurumları, sivil toplum kuruluşları, akademi, 
özel sektör ve meslek odaları temsilcilerinin 
katılımı ile gerçekleştirildi. 

Çalıştayın açılış konuşmaları, Genel Müdürümüz 
ve Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Diyalog 
Koordinatörü Aylin Çağlayan Özcan, BM Mukim 
Koordinatörü Alvaro Rodriguez, Gıda ve Tarım 
Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü 
ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu ve Gıda 
Sistemleri Zirvesi Diyalogları Baş Danışmanı 
David Nabarro tarafından yapıldı. 

Genel Müdürümüz açılış konuşmasında, 
sürdürülebilir gıda sistemlerine yönelik bugüne 
kadar yapılan çalışmalar ve ulusal diyalog 
süreçleri, gıda sistemlerinin dönüştürülmesine 

 

 

 

 

yönelik ulusal yol haritası için bazı öncelikler ve 
çıktılar, çalıştayın önemi ve paydaşlardan 
beklentilere değindi. 

BM Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez; 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve 
sürdürülebilir gıda sistemleri arasındaki ilişkiyi, 
bu çerçevede BM Türkiye Ofisi'nin BM Gıda 
Sistemleri Zirvesi  sürecine olan katkısını, BM 
Ülke Programı ile sürdürülebilir gıda sistemleri 
arasındaki bağlantı hakkında bilgi verdi. 

FAO Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu Covid-19 
pandemisi sürecinde ve sonrasında Gıda 
Sistemlerinin iyileştirilmesinin hayati önemine, 
özellikle ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili 
taraflarla diyaloğun kritik rolüne vurgu yaptı.  

Gutu'nun ardından son konuşmayı 
gerçekleştiren David Nabarro ise zirve ve 
sonrası dönem için ulusal diyalogların ne anlama 
geldiği ve diyalog sürecinin ilerlemesinin 
önemine değindi. Türkiye'nin bu konuda 
halihazırda çok etkileyici bir yol kat ettiğini ve 
sayılı ülkeler arasında yer aldığını belirten 
Nabarro, 2030 yılına kadar Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçlarının başarılması için gıda 
sistemleri etrafında küresel katılım ve ulusal yol 
haritalarının geliştirilmesinin önemine vurgu 
yaptı. 

Açılış konuşmalarının ardından 5 farklı tema 
altında katılımcıların görüş ve önerileri alındı. 
Bu temalar şöyle: 

 Herkes için Güvenilir ve Besleyici Gıda 
Temin Etmek 

 Sağlıklı ve Sürdürülebilir Tüketim 
Modellerine Doğru Geçiş 

 Doğaya Uyumlu Üretimin Yeterli Ölçekte 
Arttırılması 

 

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

A V R U P A  B İ R L İ Ğ İ  V E  D I Ş  İ L İ Ş K İ L E R   
G E N E L  M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü   
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 Adil Geçim İmkanlarının Geliştirilmesi 
 Savunmasızlıklara, Şoklara ve Strese Karşı 

Dayanıklılık Geliştirmek 

Odak grubu toplantı sonuçlarının katılımcılara 
aktarılması ve kapanış bölümü ile son bulan 
Çalıştay'ın sonuçları, 23 Eylül  2021 tarihinde 
gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Gıda 
Sistemleri Zirvesi kapsamında hazırlanacak 
ulusal yol haritasının geliştirilmesine katkı 
sağlayacak.  

Yayın tarihi: 08.09.2021 
Kaynak: ABDGM 

Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli: AB 
pazarında daha fazla coğrafi işaretli 
ürünümüzü görmek istiyoruz 

 

İtalya'daki G20 Tarım Bakanları Toplantısı 
kapsamında AB Komisyonu'nun Tarımdan 
Sorumlu üyesi Janusz Wojciechowski ile ikili 
bir görüşme gerçekleştiren Sayın Bakanımız 
Dr. Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin Avrupa 
Birliği pazarında tescilli ve koruma altına 
alınmış 7 ürünle yer aldığını belirterek, 
"Gaziantep Baklavası, Aydın İnciri, Malatya 
Kayısısı, Aydın Kestanesi, Milas Zeytinyağı, 
Bayramiç Beyazı ve Taşköprü Sarımsağı ile 
AB'de varız. Ancak biz AB pazarında daha 
fazla coğrafi işaretli ürünümüzü görmek 
istiyoruz" dedi. 
Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, AB 
Komisyonu'nun Tarımdan Sorumlu üyesi Janusz 
Wojciechowski ile yaptığı ikili görüşmede, 
Türkiye ve AB arasında tarımla ilgili yürütülen 
pek çok konuyu ele aldıklarını açıkladı. 
Görüşmeye ilişkin bilgi veren Bakan Pakdemirli, 

AB ile coğrafi işaretli ürünlerin karşılıklı 
korunması konusunda 2019 yılından bu yana 
yürütülen bir iş birliği olduğunu belirterek, 
"AB'de tescilli ve koruma altına alınmış 7 
ürünümüz var. Bunlar Gaziantep Baklavası, 
Aydın İnciri, Malatya Kayısısı, Aydın Kestanesi, 
Milas Zeytinyağı, Bayramiç Beyazı ve Taşköprü 
Sarımsağı. Türkiye olarak AB pazarında daha 
fazla coğrafi işaretli ürünümüzü görmek 
istiyoruz. Her iki taraftan da yapılan tescil 
başvuruları var. Bu projenin gelecekteki iş 
birliğimizi daha da güçlendireceğini 
görüşmemizde değerlendirdik" dedi. 
 
Yeşil, sürdürülebilir ekonomiye geçiş için yol 
haritası 
 
Bakan Pakdemirli, görüşmede Avrupa Yeşil 
Mutabakatı'nın da gündeme geldiğini belirtti. 
Türkiye'nin hem Avrupa Yeşil Mutabakatı ile 
entegrasyon hem de küresel zorluklara hazırlıklı 
olmak için kendi sürecini başlattığını ifade eden 
Pakdemirli, şu bilgileri verdi: "Avrupa Yeşil 
Mutabakatı Eylem Planı, Ticaret Bakanlığımız 
tarafından ilgili tüm paydaşların katılımıyla 
hazırlandı. Bu eylem planı, kalkınma 
hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizin 
kaynaklarını verimli kullanan, yeşil ve 
sürdürülebilir bir ekonomiye geçişini 
destekleyen bir yol haritası. Tarım ve Orman 
Bakanlığı olarak bu eylem planında üç ana başlık 
altında 24 aksiyondan sorumluyuz. Bunlar, 'Yeşil 
ve Döngüsel Ekonomi', 'Sürdürülebilir Tarım' ve 
'İklim Değişikliği ile Mücadele.' Özellikle 
'Tarladan Çatala', 'Biyoçeşitlilik' ve 'Orman' 
stratejilerine özel önem veriyoruz. Bu 
dönüşümle ilgili de karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunduk." 
 
Pakdemirli, görüşmede Üst Düzey Tarım 
Diyaloğu platformunun yanı sıra bundan sonraki 
süreçte karşılıklı neler yapılabileceğine ilişkin 
gündemlerin de değerlendirildiğini belirtti. 
 
 
Yayın tarihi: 18.09.2021 
Kaynak: ABDGM 
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G20 Tarım Bakanları Toplantısı İtalya’da 
gerçekleştirildi 

 

Sayın Bakanımız Dr. Bekir PAKDEMİRLİ, 16-
18 Eylül 2021 tarihinde Floransa/İTALYA’da 
G20 Tarım Bakanları Toplantısı kapsamında 
düzenlenen etkinliklere katıldı.  

Sayın Bakanımız toplantının ilk gününde G20 
İtalya Dönem Başkanlığı’nca düzenlenen G20 
Sürdürülebilir Tarım Açık Forumu’nda panelist 
olarak yer aldı. Çevresel Sürdürülebilirlik 
başlıklı oturuma Sayın Bakanımız ile birlikte 
ABD Tarım Bakanı, Birleşik Krallık Parlamenter 
Sekreteri ile uluslararası kuruluşların üst düzey 
yetkilileri de yer aldı. 

Sayın Bakanımız, 17 Eylül 2021 tarihindeki G20 
Tarım Bakanları Toplantısı’nın ilk gününde 
“Gıda Sistemlerinde Sürdürülebilirliğin Üç 
Boyutu Nasıl Birleştirilir: Zorluklar, Fırsatlar Ve 
Başarılı Deneyimler” başlıklı oturumda ve ikinci 
gününde “Sıfır Açlık Hedefine Ulaşmak İçin 
Birlikte Çalışma: Tarım Bakanlıkları Tarafından 
Uygulanan Başarılı Projeler” başlıklı oturumda 
konuşma yaptı.  

 

Ziyaret kapsamında hem resmi hem de ayaküstü 
ikili görüşmeler gerçekleştiren Bakanımız 
İspanya Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanı Iuıs 
Planas Puchades, AB Komisyonu'nun Tarımdan 
Sorumlu Komiseri Janusz Wojciechowski ve FAO 
Genel Direktörü Qu Dongyu ile resmi olarak 
görüştü. 

Diğer taraftan, 2022 yılında G20 Toplantısına ev 
sahipliği yapacak olan Endonezya Tarım Bakanı 
Syahrul Yasin Limpo, ABD Tarım Bakanı Tom 
Vilsack, Fransa Tarım ve Gıda Bakanı Julien 
Denormandie, İngiltere Tarımdan Sorumlu 
Devlet Bakanı Viktoria Prentis, İtalya Tarım, 
Gıda ve Orman Bakanı Stefano Patuanelli vb. ile 
ayaküstü görüşme imkânı oldu. 

 

Üç gün süren yoğun programda Bakanlar ve 
uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmak 
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adına çok kıymetli görüş alışverişinde 
bulundular. 

Sayın Bakanımız yaptığı konuşmalarda özetle; 
Covid-19 pandemisinin tüm dünyada gıdanın 
önemini bir kez daha ortaya koyduğunu, 
paramız, silahımız, petrolümüz olsa dahi 
gıdamız yoksa bunların hiçbirinin bir anlam 
ifade etmediğini, sınırlı kaynakların daha etkin 
kullanılması için iş birliğinin şart olduğunu, 
tarımın sürdürülebilirliğinin sağlaması için 
bütün ülkelerin iş birliği içerisinde çalışması 
gerektiğini belirtmiştir. 

Bakanımız konuşmasında mülteci sorununa da 
değinerek “Son dönemde karşı karşıya olunan 
bir diğer zorluk mülteci sorunu. Türkiye bu 
konuda  ‘Komşusu açken tok yatan bizden 
değildir.’ anlayışıyla dünyada en fazla mülteciye 
ev sahipliği yapmakta. Üzerine düşen 
sorumluluğu fazlasıyla yerine getirmekte. Diğer 
ülkeleri de elini taşın altına koymaya toplantı 
vesilesiyle bir kez daha davet ettik. Sonuç olarak 
sadece kendi ülkemizden değil bütün insanlıktan 
mesulüz.” dedi. 

Biyoçeşitliliğin ve ormanların önemini de 
vurgulayan Sayın Bakanımız, “Sadece Türkiye 
değil dünya genelinde birçok ülke doğal afetlerle 
karşı karşıya. Türkiye çevresel sürdürülebilirlik 
alanında bütüncül bir yaklaşımla somut adımlar 
atmakta. Gerek yer altı barajlarımız gerek iklime 
uyumlu tarım uygulamalarımızla dünyaya örnek 
teşkil edecek ilerlemeler kaydediyoruz. 
Unutmamalıyız ki biyoçeşitlilik mirasımızdır, 
doğa ananın DNA'larıyla oynamamalıyız. Biz 
Türkiye olarak, kaybettiğimiz her ağacın yerine 
bir değil birden fazlasını koyarak dünyamız için 
gerekli çabayı sarf ediyoruz.” dedi. 

Bu kapsamda Sayın Bakanımız bütün 
meslektaşlarını bir arada “Geleceğe Nefes” 
olmak adına 11 Kasım Milli Ağaçlandırma 
Günümüze davet etti. 

Toplantıda Sayın Bakanımız sadece israf edilen 
gıdanın 3'te 1'i dünyadaki tüm aç insanları 
doyurmaya yetecek miktarda olduğunu 
vurgulayarak bir yılı aşkın süredir FAO işbirliği 

ile çalışmaları sürdürülen “Gıdanı Koru 
Kampanyası”nı da diğer ülkelere anlatarak yol 
gösterici oldu. 

8-9 Eylül 2021 Tarihlerinde İslam Gıda 
Güvenliği Teşkilatı (IOFS) 4. Genel Kurulu 
düzenlendi 

 

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) çatısı altında 2016 
yılında kurulan IOFS’in 4. Genel Kurulu Covid-19 
sebebiyle online ortamda gerçekleşti. İki günden 
oluşan Genel Kurulun ilk gününde üye ülkelerin 
üst düzey görevlileri teknik konuları 
görüşürken, ikinci gününde ülke Bakanları bir 
araya geldi. 

2-3 Aralık 2020 tarihlerinde düzenlenen bir 
önceki Genel Kurula Türkiye’nin ev sahipliği 
yapması sebebiyle 4. Genel Kurulun 9 Eylül 2021 
tarihindeki Bakanlar Oturumunun açılış kısmını 
Sayın Bakanımız Dr. Bekir PAKDEMİRLİ ve 8 
Eylül 2021 tarihindeki Üst Düzey Görevliler 
Toplantısı’nın açılış kısmını Sayın Bakan 
Yardımcımız Ayşe Ayşin IŞIKGECE modere etti. 

Sayın Bakanımız toplantıda yaptığı konuşmada, 
İİT üyesi ülkelerin çoğunun gıda güvenliği 
sorunu yaşadığını göz önünde bulundurarak her 
zamankinden daha fazla dayanışma içinde 
hareket edilmesi gerektiğini, Covid-19'un gıda 
sistemleri üzerindeki etkilerinin yanı sıra iklim 
değişikliğinin etkilerinin üzerinde de daha sık 
durulması gerektiğini, bu toplantı vesilesiyle, 
ilgili tüm kuruluşları bu konulardaki 
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çalışmalarını yoğunlaştırmaya davet ettiğini 
belirtti. 

Sayın Bakanımız Dr. Pakdemirli, toplantı 
vesilesiyle İİT üye ülkelerinin Tarım Bakanlarını 
Bakanlığımızın ev sahipliğinde 25-27 Ekim 2021 
tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek olan İİT 8. 
Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınmadan 
Sorumlu Bakanlar Konferansı’na davet etti. 

07-09 Eylül 2021 Tarihinde Veteriner 
Kullanımına Yönelik Tıbbi Ürünler Komitesi 
(CVMP) Toplantısı Gerçekleşti 

2019/6 sayılı Veteriner Tıbbi Ürünler Tüzüğü 
üzerine güncellemeler 07-09 Eylül 2021 
tarihinde Daimi Komite tarafından görüşüldü. 

Komite, (AB) 2019/6 Yönetmeliğinin 23. 
Maddesi uyarınca “Veteriner Tıbbi Ürünler” 
pazarına yönelik immünolojik veteriner tıbbi 
ürünler ile ürün güvenliği ve kalıntı verileri 
gereksinimlerine ilişkin kılavuz hakkında yine 
pazara yönelik immünolojik olmayan veteriner 
tıbbi ürünler için başvurulara dair şartları 
değerlendirdi.  

Yayın Tarihi: 03.09. 2021 
Kaynak:https://www.ema.europa.eu/en/docu
ments/agenda/agenda-cvmp-agenda-7-9-
september-2021-meeting_en.pdf 

Tarihi not edin - Ortak MSPglobal Girişiminin 
son konferansı 

UNESCO Hükümetlerarası Oşinografi 
Komisyonu (IOC), Avrupa Komisyonu Denizcilik 
ve Balıkçılık Genel Müdürlüğü (DG MARE) ile 
ortak MSPglobal Girişiminin son konferansını 5 
Ekim 2021 Salı günü 16:00 - 19:00 CEST 
arasında çevrimiçi olarak gerçekleştiriyor. 

Kasım 2018'deki lansmanından bu yana, 
Deniz/Denizcilik Mekansal Planlaması (MSP) 
konusunda uluslararası kılavuz geliştirmeye ek 
olarak, MSPglobal, Batı Akdeniz ve Güneydoğu 
Pasifik'te sınıraşan MSP ve sürdürülebilir mavi 
ekonomi konusunda tavsiyelerin formüle 
edilmesiyle sonuçlanan iki pilot proje uyguladı. 

Ayrıca, dünya çapında MSP süreçlerini 
hızlandırmak için IOC-UNESCO/DG MARE Ortak 
Yol Haritası doğrultusunda bilgi alışverişini ve 
diyaloğu teşvik etmek için küresel ölçekte 
kapasite geliştirme faaliyetleri yürüttü. 

Bu son konferans, girişimin temel sonuçlarını ve 
farklı bölgelerde MSP uygulamasına katkısını 
paylaşmaları için hükümet ve dünyanın dört bir 
yanından bilim camiası dâhil olmak üzere çeşitli 
paydaş gruplarını bir araya getirecek. Etkinliğin 
en önemli noktalarından biri, MSPglobal Uzman 
Grubu ve Tematik Uzmanlar tarafından 
geliştirilen ve yakında yayınlanacak olan 
Uluslararası MSP Rehberinin sunumu olacak. 

Toplantıda İngilizce, Fransızca ve İspanyolca 
tercüme yapılacaktır. Kayıt için:  

https://unesco-
org.zoom.us/webinar/register/WN_zSl_aojOR6-
3ghLT8RNJag  

Yayın Tarihi: 03.09.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 
https://www.mspglobal2030.org/events/final-
conference-of-the-mspglobal-initiative/  

Online Katılım: EMFAF çalıştayı ve CISE için 
finansman fırsatları 

30 Eylül'de, Avrupa Komisyonu ve Avrupa 
Denizcilik ve Güvenlik Ajansı (EMSA), yeni kabul 
edilen Avrupa Denizcilik, Balıkçılık ve Su 
Ürünleri Fonu’na (EMFAF) ve Üye Devletlerin 
denizcilik alanında Ortak Bilgi Paylaşım Ortamı 
(CISE) ile ilgili faaliyetlerini desteklemek 
amacıyla finansman fırsatlarına yönelik bir 
çevrimiçi çalıştay düzenleyecek. 

Çalıştay sırasında katılımcılar, mevcut bütçe ve 
zaman dilimleri de dâhil olmak üzere EMFAF ile 
ilgili tüm önemli detayları öğrenme fırsatına 
sahip olacaklar. En önemlisi, ulusal yetkililerin 
CISE'nin uygulanması için fonu nasıl 
kullanabileceğini öğrenecekler. EMSA ayrıca 
CISE'nin teknik kurulumuyla ilgili maliyetleri de 
açıklayacak. Başvuru ve uygulama sürecini 
açıklamak için Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/agenda/agenda-cvmp-agenda-7-9-september-2021-meeting_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/agenda/agenda-cvmp-agenda-7-9-september-2021-meeting_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/agenda/agenda-cvmp-agenda-7-9-september-2021-meeting_en.pdf
https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN_zSl_aojOR6-3ghLT8RNJag
https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN_zSl_aojOR6-3ghLT8RNJag
https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN_zSl_aojOR6-3ghLT8RNJag
https://www.mspglobal2030.org/events/final-conference-of-the-mspglobal-initiative/
https://www.mspglobal2030.org/events/final-conference-of-the-mspglobal-initiative/
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Fonu'na (2014-2020) katılan birkaç AB ülkesi 
deneyimlerini paylaşacak. 

Çalıştay, hâlihazırda CISE'ye dâhil olan 
paydaşların yanı sıra ağa katılmak isteyen 
denizcilik yetkililerine de açık. Kayıtlar 23 Eylül 
2021'de sona erecek. Kayıt olmak ve eğitim 
hakkında daha fazla bilgi için: 
cise@emsa.europa.eu 

Yayın Tarihi: 06.09.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu  
https://ec.europa.eu/oceans-and-
fisheries/news/join-online-workshop-emfaf-
and-funding-opportunities-cise-2021-09-06_en 
 

2020 Yıllık Hileli Gıda Raporu: Avrupa’da 
hileli gıda ile mücadele COVID-19 salgınına 
rağmen devam etti 

Komisyon, AB Tarımsal Gıda Ağı (AB-FFN) ve 
Gıda Hilesi İçin İdari Yardım ve İşbirliği Ağı 
(AAC-FF)’nın yıllık raporunu yayımladı.  

Raporda belirli işbirliği talepleri vurgulanarak 
AB-FFN faaliyetlerine yer veriliyor. Aynı 
zamanda, ağda bulunan üyelerin AB tarım-gıda 
zinciri mevzuatına ilişkin şüpheli 
uygunsuzluklar ve olası kasıtlı ihlaller hakkında 
bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlayan 
Komisyon tarafından yönetilen AB raporlama 
aracı olan AAC-FF’den istatistikler sunuluyor. 

Raporda yer alan rakamlara bakıldığında 
sistemlerin kullanımında istikrarlı bir büyüme 
olduğu anlaşılıyor. Beş yıl içinde, yılda 
oluşturulan vaka sayısı iki kattan fazla artarak 
2016 yılında 157 iken 2020 yılında 349'a ulaştı. 
AB Tarımsal Gıda Hileciliği Ağındaki Üye 
Devletler arasında artan etkileşim, Avrupa'da 
gıda sahteciliğine karşı mücadelenin sıkılaştığını 
gösteriyor. Şüpheli sınır ötesi hile ihlalleri 
hakkında bilgi paylaşımının, yasa dışı 
uygulamaların daha iyi belirlenmesi, 
soruşturulması ve AB müşterilerinin korunması 
için gerekli olduğu kanıtlandı. 

İzlenebilirlik ve alarmlarla ilgili özet AB 
verilerine erişimi olan Komisyon, ağ üyelerine 
bilgi, veri analizi sağlar, şüpheli sınır ötesi 
hilecilik vakalarını takip etmek için faaliyetleri 
koordine eder ve ayrıca olası hileler ithalatla 
ilgili olduğunda AB dışındaki yetkili 
otoritelerden soruşturma talep eder. Raporda, 
AB koordineli bir vaka örneği olarak canlı çift 
kabuklu yumuşakçaların yasa dışı ticareti 
anlatılıyor. Son üç yılda iRASFF'de bildirilen 
artan sayıda bildirimin ardından ağ, bu sorunu 
araştırmaya devam etti. 2018'de İspanya'da izin 
verilmeyen alanlarda toplandığından 
şüphelenilen kontamine istiridye tüketiminin 
neden olduğu gıda kaynaklı salgın olarak 
başlayan durumun, diğer AB ülkelerinde de 
benzer uygulamaları kullanan işletmeler için 
yaygın bir sorun olduğu kanıtlandı. 

AB-FFN ayrıca, sahte gıda maddelerini hedef 
alan ortak eylemlerde Avrupa Dolandırıcılıkla 
Mücadele Ofisi (OLAF) ile birlikte çalışıyor. 
2020'de, ağın üyeleri, sahte ve standart altı 
yiyecek ve içecek kaçakçılığını hedefleyen ve 
korunan Avrupa yılan balığı (Anguilla Anguilla) 
türlerinin kaçakçılığına odaklanan LAKE 
operasyonu olan ortak bir Europol/Interpol 
girişimi OPSON'da da yer aldı.  

Yayın Tarihi: 08.09.2021  
Kaynak: Avrupa Komisyonu   
https://ec.europa.eu/newsroom/sante/newslet
ter-archives/34350   

AB Konseyi, Katılım-Öncesi Yardım için 14,2 
Milyar Avro veriyor 

Avrupa Birliği, katılım öncesi finansmanı için 
sekiz ülkeye (Arnavutluk, Bosna-Hersek, 
İzlanda, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, 
Sırbistan ve Türkiye) yedi yıl içinde 14,2 milyar 
Avroluk mali yardım sağlayacak. 7 Eylül 2021 
Salı günü, Avrupa Birliği Konseyi, önceki 
dönemlerden önemli ölçüde daha yüksek olan 
bu miktarın serbest bırakılması için son kez onay 
verdi. 

Konseyin basın açıklamasında belirtildiği gibi, 
14,2 milyar Avroluk yardım 2021-2027 dönemi 

mailto:cise@emsa.europa.eu
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/join-online-workshop-emfaf-and-funding-opportunities-cise-2021-09-06_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/join-online-workshop-emfaf-and-funding-opportunities-cise-2021-09-06_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/join-online-workshop-emfaf-and-funding-opportunities-cise-2021-09-06_en
https://ec.europa.eu/newsroom/sante/newsletter-archives/34350
https://ec.europa.eu/newsroom/sante/newsletter-archives/34350
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için planlanmaktadır ve Birliğin değerlerine 
uymak ve Birlik kuralları, standartları, 
politikaları ve uygulamalarına uyum sağlamak 
için gereken siyasi, kurumsal, yasal, idari, sosyal 
ve ekonomik reformların ilgili sekiz ülkede 
uygulanmasını destekleyecektir. 

Komisyonun yardımı tematik önceliklere göre 
(ve dolayısıyla ülkeye göre değil) tahsis etme ve 
tahsisatı yararlanıcıların fiili performansına 
göre (yıllık değerlendirme temelinde) yapma 
önerisi muhafaza edildi. Komisyon tarafından 
yapılan açıklamada temel reform (hukukun 
üstünlüğü ve temel haklar, demokratik kurumlar 
ve kamu yönetimi reformu ve ekonomik 
kalkınma ve rekabet edebilirlik) alanlarındaki 
çabalara özel önem verileceği ve aynı zamanda 
fonlama kapsamının ve yoğunluğunun sadece 
yararlanıcıların performansını değil, aynı 
zamanda ihtiyaç ve kapasitelerini de dikkate 
almasını sağlamak amacıyla, diğerlerine kıyasla 
orantısız düzeyde bir yardımdan kaçınmak ve 
tüm yararlanıcılar için ilerleme sağlamak için 
adil paylaşım ilkesinin uygulanacağı belirtildi. 

Yayın Tarihi: 08.09.2021 
Kaynak:https://en.econostrum.info/EU-
Council-grants-14-2bn-in-pre-accession-
aid_a1070.html 
 

Eurobarometer: AB tüketicileri, COVID-19 
krizine rağmen balık ve deniz ürünlerine 
sadık kalıyor 

AB'nin balıkçılık ve su ürünleri ürünlerine 
yönelik tüketici alışkanlıklarına ilişkin en son 
Eurobarometer araştırmasına göre, 
Avrupalıların yaklaşık üçte ikisinin menülerinde 
ayda birkaç kez balık bulunuyor. COVID-19 krizi, 
özellikle en büyük tüketiciler için 2018'den bu 
yana hafif bir düşüş (-6 puan) gözlemlenmesine 
rağmen, AB içindeki deniz ürünleri tüketimini 
önemli ölçüde etkilememiş gibi görünüyor. 
Tüketici bilgisi talebi artarken, kalite ve fiyat en 
önemli satın alma faktörleri olmaya devam 
ediyor. 

Eurobarometer araştırması, Avrupalıların 
büyük çoğunluğunun (%64), tercihen evde, 
düzenli olarak balık yemeye devam ettiğini 
doğruluyor. Taze ve konserve ürünlere göre az 
bir farkla, dondurulmuş ürünler en çok tercih 
edilen kategori. Tüketicilerin yaklaşık %80'i 
balıkçılık veya su ürünlerini bakkal, 
süpermarket veya hipermarketten alıyor. 
Avrupalıların yalnızca beşte biri (2018'den beri 
%21, -11 kişi) restoranlarda ve diğer gıda satış 
noktalarında ayda en az bir kez su ürünleri 
yediklerini söylüyor. 

Araştırma ayrıca, işlenmiş olanlar da dâhil olmak 
üzere her türlü su ürünleri için şeffaf bilginin 
önemini teyit ediyor. Ürünün menşei, 2018'e 
kıyasla 21 Üye Devlette ilerleme kaydetti ve 
üçüncü en önemli satın alma faktörü olduğu 
ifade edildi. 

Avrupalılar, AB mevzuatı sayesinde aldıkları 
bilgileri önemsiyor, özellikle: 

 son kullanma tarihi 
 türün adı 
 ürünün doğal veya çiftlik ürünü olup 

olmadığı ve 
 avlanma veya üretim alanı 

Avrupalı tüketiciler ayrıca satın aldıkları balıklar 
hakkında ek bilgi sahibi olmaya istekli. %76'sı 
etikette avlanma/hasat tarihini görmek istiyor. 
Bununla birlikte, çevresel bilgiler 2018'den beri 
(+ 5 yüzde puanı) ilgi görüyor olup tüketicilerin 
%44'ünün bunun etikette görünmesi gerektiğini 
beyan ediyor.  

Tüketicilerin çevresel bilgilere ve daha küçük bir 
ölçüde etik ve sosyal bilgilere yönelik artan 
talebi, Çiftlikten Çatala stratejisi ve tüketicileri 
sürdürülebilir gıda seçmeleri için güçlendirme 
konusundaki iddialı gündemi ile uyumluluğunu 
pekiştiriyor.  

Doğal (%32) veya yetiştiricilik ürünleri (%7) 
için güçlü bir tercihte bulunan katılımcıların 
oranı Üye Devletlerin çoğunda biraz azalmıştır. 
Tüketicilerin ürünün türüne bağlı tercihte 
bulundukları veya satın aldıkları veya yedikleri 

https://en.econostrum.info/EU-Council-grants-14-2bn-in-pre-accession-aid_a1070.html
https://en.econostrum.info/EU-Council-grants-14-2bn-in-pre-accession-aid_a1070.html
https://en.econostrum.info/EU-Council-grants-14-2bn-in-pre-accession-aid_a1070.html
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ürünlerin vahşi mi yoksa çiftlikte mi olduğunu 
bilmediklerini söyledikleri görülüyor. AB'de 
tüketilen tüm balık ve deniz ürünlerinin %25'i 
su ürünleri yetiştiriciliğinden geliyor. 

Yayın Tarihi: 09.09.2021  
Kaynak: Avrupa Komisyonu 
https://ec.europa.eu/oceans-and-
fisheries/news/eurobarometer-eu-consumers-
stay-loyal-fish-and-seafood-despite-covid-19-
crisis-2021-09-09_en  
 

Avrupa Birliği Küresel Tarım-Gıda 
Ticaretindeki Lider Konumunu Pekiştiriyor  

2020’de AB dünyanın en büyük tarımsal gıda 
ürünleri ihracatçıları arasındaki lider konumunu 
pekiştirirken, ithalatta ise ABD ve Çin'den sonra 
üçüncü büyük ithalatçı konumuna geldi. 
 
2020 yılı toplam değeri 306 milyar Avro'ya (184 
milyar € ihracat ve 122 milyar € ithalat) ulaşan 
AB tarım-gıda ticareti için son derece zorlu, 
ancak başarılı bir yıl oldu.  
 
Uluslararası ticaret, COVID-19’un yıkıcı 
ekonomik etkilerinin azaltılmasında çok önemli 
bir rol oynadı. AB’nin dünya ticaretindeki lider 
konumunun temeli en büyük ticaret bloğu ve 
geniş kapsamlı serbest ticaret anlaşmaları (STA) 
ağına sahip oluşudur. 
 
AB, çeşitli ürün sınıflarında, AB tarım-gıda 
sektörünün rekabet gücünü gösteren 
hammaddeden yüksek oranda işlenmiş gıda 
endüstri ürünlerini kapsayan değer zincirinin 
tüm aşamalarından oluşan geniş bir ürün 
yelpazesinde ihracat gerçekleştiriyor. AB ithalatı 
ise tüm ithalatın yaklaşık %75'ini temsil eden 
temel tarımsal gıda ve yem ürünleri tarafından 
domine edilmekte. 
 
Ürün kategorilerine bakıldığında, domuz eti ve 
buğday ihracatı, genel AB tarımsal gıda 
ihracatındaki artışa önemli ölçüde katkı sağladı. 
AB tarım-gıda ithalatındaki büyüme ise temel 
olarak yağlı tohumlar, yağ asitleri ve mumlar, 

hurma yağı, meyve ve soya fasulyesi 
ithalatındaki değer artışlarından kaynaklandı. 
 
Çin, İsviçre ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi, 
2020'de AB tarım-gıda ihracatı için başlıca 
büyüme destinasyonlarıydı. AB ihracatı en çok 
ABD, Türkiye, Singapur ve Japonya'ya yaptı. 
Önemli ölçüde AB’ye ithalatı artan ülke ise 
Kanada oldu. Diğer yandan AB’ye ithalatı değer 
olarak en çok düşen ülkeler ise Birleşik Krallık, 
Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleriydi. 
2020'de Birleşik Krallık, AB'nin toplam tarımsal 
gıda ihracatında %23'lük ve toplam ithalatında 
%13'lük pay ile AB'nin tarımsal gıda 
ticaretindeki en önemli ortağı oldu. 
 
Yayın Tarihi: 08.09.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 

8. Atlantik Paydaşlar Platformu Konferansı 
(ASPC 2021) kayıtlara açıldı 

ASPC 2021, Atlantik Eylem Planı 2.0 - Atlantik 
Denizcilik Stratejisine Yeni Bir Yaklaşım'ın 
başlatılmasından bir yıl sonra gerçekleşecek. Bu 
Konferans, Atlantik Topluluğunun paydaşlarına 
Atlantik Eylem Planının mevcut durumunu ve 
ileriye dönük yolu gözden geçirme fırsatı 
sunuyor. Ayrıca Topluluğun yeni oyunculara 
tanıtılması, işbirliğine yönelik projeler ve 
yenilikçi yöntemlerin uygulanması için fırsatlar 
da sunuyor. 

Konferansın teması “Yeşil Mavi Ekonomiye 
Giden Atlantik Yolları”. ASPC 2021, 21 Ekim 
2021'de Dublin, İrlanda'da çevrimiçi olarak 
gerçekleştirilecek olan karma bir etkinlik olarak 
organize edildi. Konferans şunları amaçlıyor: 

 Atlantik Eylem Planı 2.0 ile ilgili olarak 
Atlantik işbirliğinin gidişatını izlemek ve 
faaliyetlerini sağlamak 

 Mavi Ekonomi ve AB Yeşil Mutabakatını 
destekleyen projeleri, en iyi uygulamaları, 
yeni ortaklık modellerini, finansman 
fırsatlarını ve topluluk platformlarını 
sergilemek 

https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/eurobarometer-eu-consumers-stay-loyal-fish-and-seafood-despite-covid-19-crisis-2021-09-09_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/eurobarometer-eu-consumers-stay-loyal-fish-and-seafood-despite-covid-19-crisis-2021-09-09_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/eurobarometer-eu-consumers-stay-loyal-fish-and-seafood-despite-covid-19-crisis-2021-09-09_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/eurobarometer-eu-consumers-stay-loyal-fish-and-seafood-despite-covid-19-crisis-2021-09-09_en
https://ec.europa.eu/info/news/commission-adopts-measure-increase-cash-flow-farmers-2021-aug-04_en
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 Fırsatları ortaya çıkaracak paydaşlar ile 
mevcut ve yeni oyuncular arasında 
işbirliğini teşvik etmek ve 

 Atlantik Eylem Planı 2.0'ın uygulanmasını 
hızlandırmak - Atlantik'te etki odaklı ağ 
tabanlı bir inovasyon ekosistemine katkıda 
bulunmak 

Konferansa ön kayıt için: 
https://atlanticstrategy.eu/en/webform/8th-
atlantic-stakeholder-platform-conference-pre-
registration-form  

Yayın Tarihi: 10.09.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu  
https://atlanticstrategy.eu/en/news-and-
events/events/8th-atlantic-stakeholder-
platform-conference-aspc-2021 

#EURegionsWeek'te #MissionOcean için 
kayıtlar başladı 

Horizon Europe #MissionOcean ve Avrupa 
bölgelerinin okyanuslarımızın ve sularımızın 
iyileştirilmesinde nasıl kilit bir rol oynadığı ve 
COVID krizinden sonra toparlanmasına nasıl 
katkıda bulunduğu hakkında daha fazla bilgi 
edinmek için Avrupa Bölgeler ve Şehirler 
Haftası'nda ilgili oturuma kayıt yapılabiliyor. Bu 
yıl, "İyileşme için Birlikte" sloganı altında 
yürütülen etkinlik, 11-14 Ekim 2021'de 
gerçekleştiriliyor. 

Yeşil geçiş teması altında, 12 Ekim'deki "Misyon: 
Okyanuslarımızı ve Sularımızı 2030'a Kadar 
Yenile" oturumu, bölgelerin ve vatandaşlarının 
okyanus ve sularımızın geri kazanılması için 
nasıl çözümün bir parçası olabileceğini sunacak 
ve yenilikleri keşfedecek. Ayrıca, Misyonun 
temel hedeflerine ulaşmak için farklı araçları, 
paydaşları ve halkı harekete geçirecek Ar-Ge 
çözümlerini ve şu fikirleri vurgulayacak: 

 Deniz ve tatlı su ekosistemlerini korumak 
ve restore etmek 

 Kirliliği ortadan kaldırmak 
 Mavi ekonomiyi karbonsuz ve döngüsel 

yapmak 

#MissionOcean oturumu 12 Ekim'de 9.30 -10.30 
saatleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleşecek. 

Yayın Tarihi: 10.09.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu  
https://ec.europa.eu/oceans-and-
fisheries/news/registration-missionocean-
euregionsweek-now-open-2021-09-10_en 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner
/detail/en/IP_21_4584 

Euronews OCEAN Sezon 3 Bölüm 9 – 
Antarktika’yı koruma 

Ankarktika’nın hassas ekosistemleri, iklim 
değişikliği ve aşırı avlanma yüzünden tehdit 
altında ve AB, güney kıtasının kıyılarındaki deniz 
yaşamını araştırmak ve korumak için 
uluslararası çabalara öncülük ediyor. Antarktika 
Deniz Yaşam Kaynaklarını Koruma 
Komisyonu'nun (CCAMLR) ekim ayında 
yapacağı önemli bir toplantıyla ilişkili olarak bu 
bölüm, bölgedeki iki büyük bölgeyi deniz 
koruma alanı olarak belirleme çabasının mevcut 
durumuna ışık tutacak. ABD ve Yeni Zelanda 
tarafından ortaklaşa desteklenen Avrupa 
diplomatik çabası sürerken Rusya ve Çin’in 
büyük çaptaki balıkçılık kârları işi 
yavaşlatmalarına neden oluyor gibi gözüküyor. 

Antarktika biyoçeşitliliğinin çevresel baskılara 
nasıl tepki verdiğini inceleyen bilimsel bir keşif 
gezisinden dönen Avrupalı araştırmacılarla 
buluşuyoruz ve Avrupa Çevre, Okyanus ve 
Balıkçılık Komiseri Virginijus Sinkevičius ile 
Antarktika'daki koruma çabalarının zorlu 
diplomatik yönü hakkında konuşuyoruz. 

14 Eylül 20:50 CET’den itibaren tüm Euronews 
platformlarından izlenebilir. 

Yayın Tarihi: 14.09.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu  
https://ec.europa.eu/oceans-and-
fisheries/news/euronews-ocean-season-3-
episode-9-protecting-antarctica-2021-09-14_en  

https://atlanticstrategy.eu/en/webform/8th-atlantic-stakeholder-platform-conference-pre-registration-form
https://atlanticstrategy.eu/en/webform/8th-atlantic-stakeholder-platform-conference-pre-registration-form
https://atlanticstrategy.eu/en/webform/8th-atlantic-stakeholder-platform-conference-pre-registration-form
https://atlanticstrategy.eu/en/news-and-events/events/8th-atlantic-stakeholder-platform-conference-aspc-2021
https://atlanticstrategy.eu/en/news-and-events/events/8th-atlantic-stakeholder-platform-conference-aspc-2021
https://atlanticstrategy.eu/en/news-and-events/events/8th-atlantic-stakeholder-platform-conference-aspc-2021
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/registration-missionocean-euregionsweek-now-open-2021-09-10_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/registration-missionocean-euregionsweek-now-open-2021-09-10_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/registration-missionocean-euregionsweek-now-open-2021-09-10_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_4584
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_4584
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/euronews-ocean-season-3-episode-9-protecting-antarctica-2021-09-14_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/euronews-ocean-season-3-episode-9-protecting-antarctica-2021-09-14_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/euronews-ocean-season-3-episode-9-protecting-antarctica-2021-09-14_en
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FVE (Avrupa Veteriner Hekimler Birliği), 
Avrupa Parlamentosu ile Tek Sağlık 
Yaklaşımı ile Antimikrobiyal direnç 
konusunu görüştü 

FVE (Avrupa Veteriner Hekimler Birliği), Tek 
Sağlık yaklaşımını benimsediği ve Avrupa'da 
bilime dayalı düzenlemeyi desteklediği için 
Avrupa Parlamentosu'nu tebrik etti.  Avrupa 
Parlamentosu, AB Ajanslarının bilimsel 
değerlendirmesine duydukları güveni yineledi. 
Genel Kurul oylamasının sonucu, AB ve siyasi 
liderlerinin antimikrobiyal direnç sorununu 
bilime dayalı Tek Sağlık yaklaşımıyla ele almaya 
devam etmelerini onayladıklarını gösterdi. 
Avrupa Parlamentosu, veteriner hekimlerin 
hayvanlar için antimikrobiyal tedaviye erişimini 
sürdürmelerini sağlamak amacıyla oy kullandı. 
Böylece Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından 
tavsiye edildiği gibi, insanlarda belirli 
enfeksiyonların tedavisi için ayrılacak 
antimikrobiyallerin belirlenmesine yönelik 
kriterlerin uygunluğu kabul edildi. Veteriner 
hekimlik mesleğini icra edenlerin Tek Sağlık 
yaklaşımının pratikte doğru şekilde 
uygulanmasını sağlamak için insan ve hayvan 
sağlığı sektörlerindeki tüm kilit paydaşlarla 
yakın işbirliği içinde çalışmaya devam 
edecekleri belirtildi. 

Yayın Tarihi: 16.09.2021   
Kaynak: https://fve.org/fve-
congratulates-the-european-parliament-for-
taking-a-one-health-approach-and-voting-for-
science-based-regulation-in-europe/ 
 

Komisyon 2022 için Akdeniz ve Karadeniz’de 
balıkçılık fırsatları öneriyor  

Komisyon, 2022 yılı için Akdeniz ve 
Karadeniz’de balıkçılık fırsatlarına ilişkin 
öneriyi kabul etti. Öneri, Akdeniz ve 
Karadeniz'deki balık stoklarının sürdürülebilir 
yönetimini teşvik ediyor ve MedFish4Ever ile 
Sofya Deklarasyonlarında verilen siyasi 
taahhütleri yerine getiriyor. Bu, Akdeniz Genel 
Balıkçılık Komisyonu'nun (GFCM) yakın 
zamanda kabul edilen 2030 Stratejisi ile uyumlu 

olarak, Komisyonun bu iki deniz havzasında 
sürdürülebilir balıkçılığa ulaşma arzusunu 
yansıtıyor. 

 
Kaynak: https://www.piqsels.com/ 
 

Komisyonun önerisi, Adriyatik Denizi’nde, 
demersal stoklar için GFCM Akdeniz çok yıllı 
yönetim planını ve avlanma çabasını azaltarak 
bu stoklar için 2026 yılına kadar 
sürdürülebilirliğe ulaşma hedefini 
gerçekleştiriyor. Teklif ayrıca, GFCM kararları 
doğrultusunda İyon ve Levant Denizleri ile 
Sicilya Boğazı'ndaki yılan balığı, kırmızı mercan, 
lambuka, mandagöz mercan ve derin su karides 
stokları için çeşitli yönetim önlemlerini de 
içeriyor. 

 
Kaynak: https://www.piqsels.com/ 

Bugünkü öneri, bilimsel tavsiyeler 
doğrultusunda balıkçılığı daha da azaltmak 
amacıyla dip stoklar için Batı Akdeniz çok yıllık 
yönetim planını (MAP) da uyguluyor. Teklifin bu 
kısmı, ilgili bilimsel tavsiye bu yıl kullanıma 
sunulduğunda tamamlanacak. Nihai hedef, en 
geç 1 Ocak 2025'e kadar maksimum 
sürdürülebilir verime (MSY) - balıkçıların, 

https://fve.org/fve-congratulates-the-european-parliament-for-taking-a-one-health-approach-and-voting-for-science-based-regulation-in-europe/
https://fve.org/fve-congratulates-the-european-parliament-for-taking-a-one-health-approach-and-voting-for-science-based-regulation-in-europe/
https://fve.org/fve-congratulates-the-european-parliament-for-taking-a-one-health-approach-and-voting-for-science-based-regulation-in-europe/
https://fve.org/fve-congratulates-the-european-parliament-for-taking-a-one-health-approach-and-voting-for-science-based-regulation-in-europe/
https://www.piqsels.com/
https://www.piqsels.com/
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stokun yenilenmesinden ve gelecekteki 
üretkenliğinden ödün vermeden denizden 
çıkarabilecekleri maksimum balık miktarı- 
ulaşmaktır. 

 

Teklif, Karadeniz'de kalkan ve çaça balığı için av 
limitleri ve kotaları içeriyor. Teklifte, kalkan için, 
GFCM kalkan çok yıllı yönetim planının 
revizyonunda kararlaştırılan AB kotası, çaça için 
ise 2021'deki ile aynı kota teklif ediliyor. 

Yayın Tarihi: 17.09.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner
/detail/en/ip_21_4743  

Deniz Yaşamını Korumak için Hep Birlikte 

Her yıl, milyonlarca ton çöp, deniz kuşlarından 
balinalara, balıklardan omurgasızlara kadar 
doğal yaşam üzerinde doğrudan ve ölümcül bir 
etkiyle okyanusa karışıyor. Deniz kirliliği karada 
başlar ve deniz biyoçeşitliliğinin azalmasının ana 
itici güçlerinden biri. 

 
Kaynak: https://www.piqsels.com/ 

Bu nedenle, Avrupa Birliği 2017’den beri yıllık 
olarak AB Sahil Temizleme Etkinliği 
Kampanyasını (#EUBeachCleanup) düzenliyor. 
Kampanya resmi olarak 18 Ağustos’ta başladı ve 
2021 kampanyası 18 Eylül Dünya Kıyı Temizliği 
Günü’nde zirveye ulaşacak. Haziran’dan bu yana, 
kıyı ülkeleri ve denize kıyısı olmayan ülkeler de 
dahil olmak üzere, dünya çapında düzenlenen 
temizlik etkinlikleri ekim ayının sonuna kadar 
sürecek. 

Yayın Tarihi: 17.09.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 
 

Alman Çiftçiler ve Çevreciler Eko-Planların 
Mevcut Durumunu Eleştiriyor  

 
Fotoğraf: EURACTIV 
 
Çiftçiler ve çevreciler, Almanya'yı Ortak Tarım 
Politikasında yeşil mimarinin uygulanmasını 
iyileştirmeye çağırdı. Ancak yaklaşan Almanya 
seçimleri nedeniyle bunun zamanında yapılıp 
yapılamayacağı belirsizliğini koruyor.  
 
Almanya, reform üzerinde AB çapında bir 
anlaşmaya varılmadan önce, konuya ilişkin 
kendi yasalarını Haziran ayında kabul etti. 
Brüksel'de kararlaştırılan yasal çerçevenin 
ayrıntılarına uyum sağlamak için ek 
düzenlemeler de yapacak. 
 
Alman Çiftçiler Derneği Genel Sekreter 
Yardımcısı Udo Hemmerling de iyileştirme için 
"Şu anda federal düzeyde hâlâ eko-planları 
tartışıyoruz ve bölgesel derneklerimiz ikinci 
sütun tarımsal-çevre önlemlerinin tasarımını 
değerlendiriyor" dedi. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4743
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4743
https://www.piqsels.com/
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Yayın Tarihi: 20.09.2021 
Kaynak: EURACTIV 
https://www.euractiv.com/section/agriculture
-food/news/german-farmers-
environmentalists-slam-current-state-of-eco-
schemes/  

Almanya'nın daha yeşil Ortak Tarım 
Politikası (CAP) sübvansiyonları için yol 
haritası 

Federal Meclis, Haziran ayında AB çapında bir 
anlaşma öncesinde daha yeşil  Ortak Tarım 
Politikası’nı uygulamak için kendi yasalarını 
çıkardı. Şimdi ise ulusal stratejik planını yıl 
sonuna kadar Avrupa Komisyonu'na sunmaya 
hazırlanıyor. Plan, Almanya’nın yeşil mimarinin 
çevresel önlemlerini uygulamaya ne kadar 
niyetli olduğunu gösterecek. (Euractiv Almanya 
Raporu) 
 
Yayın Tarihi: 20.09.2021 
Kaynak: EURACTIV 

https://www.euractiv.com/section/agriculture
-food/special_report/germanys-roadmap-for-
greener-cap-subsidies/  

Almanya CAP’in yeşil hedeflerini nasıl 
uygulayacak? 

AB tarım bakanları, müzakereler sırasında “eko-
planlar” ve çevresel “koşulluluk” gibi terimlerin 
ön planda olduğu “daha yeşil” tarım 
uygulamalarını destekleyen yeni bir CAP planını 
Temmuz ayında kabul etti.  
 
"Eko-şemalar” çevre dostu uygulamalara 
gönüllü olarak bağlı kalan çiftçilere ödenen 
teşviklerdir; "koşulluluk" ise doğrudan 
ödemeleri çevre koruma ve hayvan refahı ile 
ilgili belirli minimum standartlara bağlar. Bu iki 
ilke gelecekte CAP’ın çiftçilere doğrudan 
ödemelerle ilgili ilk sütunu için de geçerli olacak. 
 
2014'ten 2020'ye kadar olan son finansman 
döneminde, Almanya bu tür doğrudan ödemeler 
için her yıl yaklaşık 4,85 milyar Euro'ya 
erişebildi. 2023'te iki yıllık bir geçiş döneminden 

sonra yürürlüğe girecek olan yeni CAP 
kapsamında, doğrudan ödemelerin %25'i 
yalnızca üye ülkeler tarafından somut olarak 
belirlenen çevre dostu uygulamaları bariz bir 
şekilde taahhüt ettikleri takdirde çiftçilere 
ödenecek.  
 
Yayın tarihi: 22.09.2021 
Kaynak: EURACTIV 
https://www.euractiv.com/section/agriculture
-food/news/how-will-germany-implement-the-
caps-green-targets/ 

Sürdürülebilir balıkçılık: Komisyon, Teknik 
Önlemler Tüzüğü'nün uygulanmasına ilişkin 
ilk raporu yayınladı 

 
Kaynak: https://www.piqsels.com/ 

Komisyon, avcılığın nasıl, nerede ve ne zaman 
yapılabileceğini düzenleyen koruma önlemlerini 
belirleyen, Teknik Önlemler Tüzüğü'nün (TMR) 
uygulanmasına ilişkin ilk raporu yayımladı. 
Rapor, Yönetmeliğin Ortak Balıkçılık 
Politikasının (OBP) tam olarak uygulanması için 
gereken çerçeveyi sağladığını ve AB çevre 
mevzuatına katkıda bulunduğunu ancak bazı 
eksiklikleri de tespit ettiğini belirtiyor. 

Rapor, hâlihazırda uygulanmakta olan 
önlemlerin durumu ve etkinliği hakkında iyi bir 
görüş sunuyor. İlgili önlemleri bölgesel bağlama 
göre ayarlamaya izin veren bölgeselleştirilmiş 
yaklaşımın olumlu katkısı hakkında bir fikir 
veriyor. Ayrıca, yönetmeliğin yürürlüğe 
girmesinden iki yıl sonra, bazı Üye Devletler 
hassas türleri ve habitatları hem ulusal hem de 
bölgesel düzeyde korumak için ek balıkçılık 
önlemleri geliştirmeye başladı. Ancak rapor, 

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/green-agri-goals-achievable-but-risk-being-undermined-by-carbon-leakage-report/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/german-farmers-environmentalists-slam-current-state-of-eco-schemes/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/german-farmers-environmentalists-slam-current-state-of-eco-schemes/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/german-farmers-environmentalists-slam-current-state-of-eco-schemes/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/german-farmers-environmentalists-slam-current-state-of-eco-schemes/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/special_report/germanys-roadmap-for-greener-cap-subsidies/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/special_report/germanys-roadmap-for-greener-cap-subsidies/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/special_report/germanys-roadmap-for-greener-cap-subsidies/
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/eu-expresses-concern-over-unsustainable-decisions-arctic-cod-norway-and-russia-2021-08-23_en
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/how-will-germany-implement-the-caps-green-targets/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/how-will-germany-implement-the-caps-green-targets/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/how-will-germany-implement-the-caps-green-targets/
https://www.piqsels.com/
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2030 için AB Biyoçeşitlilik Stratejisi hedeflerine 
ulaşılabilmesi için daha fazla eyleme ve daha 
kararlı adımlara ihtiyaç olduğunu da ortaya 
koydu. 

Stratejide açıklandığı üzere Komisyon, mevcut 
raporu 2022 ilkbaharı için planlanan “Balıkçılık 
Kaynaklarını ve Deniz Ekosistemlerini 
Korumaya Yönelik Eylem Planı” ile 
tamamlayacak. Eylem planı, OBP'nin 
uygulanmasının iyileştirilmesine ve balıkçılık ile 
çevre politikaları arasındaki bağlantılardan tam 
anlamıyla yararlanılmasına yardımcı olacak. 

Bugün yayınlanan rapor, TMR Madde 31(1)'de 
öngörülmüş ve yönetmeliğin uygulanmasına 
ilişkin fikir sunuyor. 

Yayın Tarihi: 23.09.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 
https://ec.europa.eu/oceans-and-
fisheries/news/sustainable-fisheries-
commission-publishes-first-report-
implementation-technical-measures_en  
 

“Yeni Alman Ekilebilir Tarım Stratejisi” 
çevrecileri ve organik tarım çiftçilerini 
etkilemekte başarısız  

 
Fotoğraf: EURACTIV 
 
Almanya'nın yıllık hasat ve ekilebilir tarım 
raporu, iklim krizini hesaba katmak için Ağustos 
ayının sonunda revize edilmiş olsa da, yine de 
çevreci STK'lar ve organik çiftçiler için sadece 
“sembolik politikalar” olarak kalan değişiklikleri 
içeriyor.  
 

Federal Tarım Bakanlığı'na göre, sel, soğuk 
dalgası ve aşırı sıcak ve soğuk hava ile 2021 tarih 
kitaplarına "özel bir fırtına yılı" olarak geçecek. 
Bu yılın hasat raporunda beklenenden çok daha 
kötü bir hasat ve yüksek tahıl fiyatlarının bir 
sonucu olarak Alman çiftçiler için yem 
maliyetlerinin artmasıyla ilgili uyarılar var. 
Uluslararası bir STK olan WWF (Doğal Hayatı 
Koruma Vakfı), “2021 hasat raporu, Alman 
tarımının iklim krizinden ne kadar dramatik bir 
şekilde etkilendiğini gösteriyor” dedi. Rapor, 
“Alman tarım politikasının son yıllarda çok 
tutarsız olduğunu ve acilen yeniden 
düzenlenmesi gerektiğini” netleştiriyor. 
 
Yayın tarihi: 24.09.2021 
Kaynak: EURACTIV 
https://www.euractiv.com/section/agriculture
-food/news/new-german-arable-strategy-fails-
to-impress-environmentalists-organic-farmers/  

Komisyon, Almanya'nın tarım emisyonlarını 
azaltmada geride kaldığını söyledi  

Avrupa Komisyonu, Almanya'nın Ortak Tarım 
Politikasını (CAP) uygulayarak emisyonları 
azaltmada ilerleme kaydetmediğini vurguladı. 
Sanayi dernekleri de mevcut planların hedefin 
gerisinde kaldığını düşünüyor. Komisyonun 
belgesine göre, Almanya'da tarım sektöründen 
kaynaklanan sera gazı emisyonları 1990'a 
kıyasla %19 düşmüş olsa da, miktar son yirmi 
yılda düz bir seyir izliyor. 
 
Yayın tarihi: 27.09.2021 
Kaynak: EURACTIV 
https://www.euractiv.com/section/agriculture
-food/news/commission-says-germany-lags-
behind-in-reducing-agriculture-emissions/ 

https://ec.europa.eu/oceans-and-
fisheries/news/together-protect-marine-life-
2021-09-17_en  

 

 

https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/sustainable-fisheries-commission-publishes-first-report-implementation-technical-measures_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/sustainable-fisheries-commission-publishes-first-report-implementation-technical-measures_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/sustainable-fisheries-commission-publishes-first-report-implementation-technical-measures_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/sustainable-fisheries-commission-publishes-first-report-implementation-technical-measures_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/euronews-ocean-season-3-episode-8-blue-opportunities-black-sea-2021-08-24_en
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/new-german-arable-strategy-fails-to-impress-environmentalists-organic-farmers/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/new-german-arable-strategy-fails-to-impress-environmentalists-organic-farmers/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/new-german-arable-strategy-fails-to-impress-environmentalists-organic-farmers/
https://www.euronews.com/green/2021/08/24/cooperation-and-joint-action-help-to-ensure-the-health-of-the-black-sea
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/commission-says-germany-lags-behind-in-reducing-agriculture-emissions/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/commission-says-germany-lags-behind-in-reducing-agriculture-emissions/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/commission-says-germany-lags-behind-in-reducing-agriculture-emissions/
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/together-protect-marine-life-2021-09-17_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/together-protect-marine-life-2021-09-17_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/together-protect-marine-life-2021-09-17_en
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Tarım Müzakereleri Başkanı, Yeni Taslak 
Metinde İlerlemenin DTÖ Üyelerine Bağlı 
Olduğunu Söyledi 

7-8 Eylül'de yapılan toplantıda müzakere 
başkanı, tarım müzakerelerinde ilerlemenin 
DTÖ üyelerinin bunu başarma konusundaki 
istekliliğine bağlı olduğunu söyledi. Tarım 
Komitesi'nin Özel Oturumdaki gayri resmi 
toplantısı,  üyelerin 29 Temmuz'da başkan 
tarafından sunulan yeni bir müzakere metni 
taslağını tartışmaları için ilk fırsattı. 

Konferansa sınırlı bir süre kala taslak metin, 
müzakerecilerin hızlanmalarını ve odaklanmış 
bir şekilde metne dayalı müzakerelere 
başlamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Yedi 
tarım müzakeresi başlığına ilişkin bakanlık 
kararlarının olası ana hatları: iç destek, pazara 
erişim, ihracat kısıtlamaları, ihracat rekabeti 
(ihracat sübvansiyonlarına eşdeğer görülen 
önlemleri kapsar), pamuk, gıda güvenliği 
amaçları için kamu stoku ve gelişmekte olan 
ülkeler için önerilen bir özel koruma 
mekanizmasıdır. 

Başkan, taslak metnin yalnızca müzakerecilerin 
müzakerelerde ilerleme kaydetmesine yardımcı 
olacak bir araç olduğunu vurguladı ve bugüne 
kadar dağıtılan tüm sunumların yanı sıra çeşitli 
müzakere oturumlarındaki yorumlar ve 
düşüncelerin dikkate alınarak hazırlandığını 
belirtti. 12. Bakanlar Konferansına sadece iki 
buçuk ay kala başkan, müzakerecilerin 
konferanstan önce bakanlara tamamen istikrarlı 
bir metin sunabilmek istiyorlarsa şimdi yoğun 
bir şekilde çalışmaya başlamaları gerektiğini 
söyledi. 

Üyeler, taslak metni bir araya getirme çabaları 
için başkana teşekkür ettiler ve çoğu konuda 
farklı görüşleri ifade ederek ilk yorumları 
yaptılar. Bazı üyeler, tarımsal iç desteğin 
azaltılmasına yönelik bir hedef önerisinin çok 
ileri gittiğini düşündüklerini belirttiler. Ancak 
diğerleri, yeterince ileri gitmediğini veya çok 
fazla esneklik içerdiğini düşündü. Bazı üyeler, 
tarım ürünlerine pazar erişimini genişletmek 
için kapsamlı bir çalışma programına ihtiyaç 

olduğu yönündeki görüşlerini yinelerken, 
diğerleri yerel destekte ilerlemeye duyulan 
ihtiyacı vurguladı.  

Birçok üye, Dünya Gıda Programı (WFP) 
tarafından insani amaçlarla gıda alımları için 
ihracat kısıtlamalarının muafiyetine ilişkin 
taslak metni memnuniyetle karşıladı. İhracat 
kısıtlamaları ve ihracat rekabeti ile ilgili diğer 
unsurlarla ilgili fikir alışverişleri, genel olarak 
şeffaflık konusunda ifade edilen görüşleri 
yansıtıyordu. 

Toplantıyı kapatırken, Büyükelçi Abraham 
Peralta üyelere, üyeler arasındaki farklılıkların 
tamamen bilincinde olduğunu söyledi. 
Müzakerecilerin artık metin bazında ciddi ve 
toplu bir şekilde meşgul olmaları ve yapıcı 
girdiler ve önerileri sıralayarak taslak metnin 
geliştirilmesine katkıda bulunmaları gerektiğini 
de sözlerine ekledi. 

Başkan, 20 Eylül'de üyelerin esasa ilişkin fikir 
alışverişlerine devam etmelerine, temasları ve 
girişimleri hakkında rapor vermelerine, yeni 
sunumlar sunmalarına ve taslak metne metinsel 
önerilerde bulunmalarına olanak sağlayabilmek 
amacıyla başka bir müzakere toplantısı 
düzenleme niyetini açıkladı. Üyelerle önceden 
çeşitli formatlarda istişareler yapmayı 
planladığını ve bakanlar konferansına giden 
süreçle ilgili düşüncelerini söz konusu planlanan 
müzakerelerde daha ayrıntılı olarak 
açıklayacağını söyledi. 

Kaynak:https://www.wto.org/english/news_e
/news21_e/agri_14sep21_e.htm  

 
 
 

https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/agri_14sep21_e.htm
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