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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci G20 Tarım 
Bakanları Toplantısına Katıldı 

 

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit 
Kirişci,  G20 Zirvesi kapsamında 27-29 Eylül 
tarihlerinde Endonezya’da gerçekleştirilen 
Tarım Bakanları Toplantısı'na katıldı.  

G20 üyesi, davetli ülkeler ve uluslararası 
kuruluşlardan oluşan toplam 34 temsilci 
tarafından katılım sağlanan 2022 G20 Tarım 
Bakanları Toplantısı kapsamında toplam 3 
oturum gerçekleştirildi. 

2022 G20 Dönem Başkanı Endonezya, başkanlık 
önceliklerini Küresel Sağlık Mimarisi, Dijital 
Dönüşüm, Sürdürülebilir Enerji olarak belirledi 
ve toplantının oturum başlıkları da bu öncelikler 
kapsamında şekillendirildi. 

Bu sene "Birlikte daha iyi, daha güçlü" temasıyla 
düzenlenen toplantı kapsamında, Tarım ve 
Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, uluslararası 
kuruluşların yetkilileri ve mevkidaşlarıyla bir 
dizi temasta bulundu.  

İlk olarak Suudi Arabistan Çevre, Su ve Tarım 
Bakanı Abdulrahman Al-Fadhli ile  

 

 

 

 Sayın Bakanımızın bir araya geldiği görüşmede, 
iki ülke arasında süt ve süt ürünleri ihracatı 
konusunda iş birliği imkânları değerlendirildi. 

Kirişci, daha sonra AB Tarım ve Kırsal Kalkınma 
Komiseri Janusz Wojciechowski ve 
beraberindeki heyetle görüşerek, tarım alanında 
Türkiye ile AB ilişkilerini ve ortak çalışmaları 
artırarak devam ettirme mesajı verdi. 

FAO Genel Direktörü Qu Dongyu ile de görüşen 
Kirişci, tarımda inovasyonu ve dijitalleşmeyi, 
hem üretim kapasitesini artırmak hem de gıda 
güvenliği açısından önemsediklerini belirtti. 
Kirişci, bu konuda ileriye dönük yapılabilecek iş 
birliklerine açık olduklarını ifade etti. 

Kirişci, son olarak Kamboçya Tarım, Orman ve 
Balıkçılık Bakanı Veng Sakhon ile görüştü. 
Kirişci, Türkiye-Kamboçya Karma Ekonomik 
Komisyonu 3'üncü turunu gerçekleştirmek 
üzere 19-20 Ekim tarihlerinde Kamboçya'yı 
ziyaret edeceğini kaydetti. 

 

Bakan Kirişci, "Esnek ve sürdürülebilir tarım ve 
gıda sistemleri inşa etmek" temalı 1. oturum ile 
"Kırsal alanlardaki çiftçilerin geçimini 
iyileştirmek için dijital tarım yoluyla yenilikçi 
tarımsal girişim" temalı 3. oturumda birer 
konuşma gerçekleştirdi.  

 

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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"Akıllı Tarım Sistemleri Tarım Sektörünün 
Dönüşümünü Olumlu Etkileyecek" 

Kirişci, tarımda dijitalleşme ve inovasyonun 
önemine ve artan dünya nüfusu ve iklim 
değişikliklerinin, tarımda daha profesyonel bir 
yaklaşım gerektirdiğine işaret etti. 

Geleneksel tarım yöntemlerinin artık yeterli 
olmadığını belirten Kirişci, ülkelerin verimliliği 
artırmaya ve modern teknikler kullanarak 
maliyetleri düşürmeye odaklanması gerektiğini 
söyledi. Kirişci, kırsal yoksulluk ve mali ve sosyal 
teşviklerin yokluğunun, bu dönüşümün 
önündeki en önemli engellerden biri olmaya 
devam ettiğini belirterek, şöyle devam etti: 

"Gelişmekte olan ülkelerin kırsal kesimlerinde 
yaklaşık 3,4 milyar insan yaşıyor. Çoğu, gelirini 
küçük aile çiftliklerinden kazanıyor. Kırsal 
alanlarda yenilikçi teknoloji uygulamaları ile 
çiftçilere dijital dönüşüm ve bilgi aktarımı, gıda 
sistemlerinin verimliliğinin ve 
sürdürülebilirliğinin artırılmasında önemli bir 
rol oynayabilir. Bu nedenle tarım sektörü için 
özellikle küçük çiftçiler için cep telefonu, 
televizyon gibi teknolojik araçlar aracılığıyla 
gerekli verilere ulaşmak oldukça önemlidir. 
Ayrıca uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemleri 
ve dijital sensörler gibi akıllı tarım sistemlerinin 
tarım sektörünün dönüşümüne olumlu etkileri 
olacaktır." 

Türkiye'nin Dijital Tarım Projeleri 

İiklim değişikliği, toprak analizi, teknolojik 
eğitim, ürün ve girdi fiyatları takibi için yeni bir 
dijitalleşme döneminin anahtarı olan erken 
uyarı sistemlerini kullandıklarını vurgulayan 
Kirişci, bu alanda yaptıkları çalışmalara ilişkin şu 
bilgileri verdi: 

"Tarım sektöründeki ihtiyaçlarımız 
doğrultusunda Bakanlığımız hızla dönüşen 
teknolojik ve dijital süreçten yararlanmaya 
çalışmaktadır. Bu nedenle küçük çiftçileri 
küresel değer zincirine entegre etmek için Dijital 
Tarım Pazarı projesini başlattık. Proje tedarik 
zincirini kısaltmak için özel olarak web tabanlı 

bir dijital platform içeriyor. Kapsamlı bir Ulusal 
E-Tarım Stratejisi de hazırladık. Bu Strateji, 
dijitalleşmenin mevcut durumunu analiz etmeyi 
ve işletmelerin araştırma altyapısını 
desteklemeyi amaçlıyor. Bu gelişmelere paralel 
olarak E-Tarım portalında 140'a yakın tarımsal 
kamu hizmeti bilgisayar ve cep telefonları 
üzerinden hiçbir yere gitmeden 
gerçekleştirilebiliyor." 

"Cebimde Tarım" Uygulaması Devreye 
Alınacak 

Kirişci, çiftçi kayıt sistemini e-devlet sistemi ile 
entegre etmeyi ve dijitalleşme kapsamında 
"cebimde tarım" mobil uygulamasını hayata 
geçirmeyi planladıklarını duyurdu. 

Ayrıca Dünya Bankası ile yeni bir projeye 
başladıklarını belirten Kirişci, "Türkiye Akıllı 
İklim ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi" ile 
tarımda iklim dostu yaklaşımları 
destekleyeceklerini söyledi. 

Projenin, tarım-gıda sektörünün daha iklim 
dostu bir yöne geçişini destekleyeceğini dile 
getiren Kirişci, sözlerini şöyle tamamladı: 

"Ayrıca sera gazlarının ölçülmesi, izlenmesi ve 
azaltılmasına yönelik stratejiler geliştirerek 
iklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkilerini 
belirlemeye yönelik Ar-Ge faaliyetleri 
yürütmekteyiz. Ayrıca kırsal nüfusun çalışma ve 
yaşam koşullarını iyileştirmek için 2021-2023 
Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisini açıkladık. Bu 
platform dünyanın belli başlı ekonomilerini 
temsil ettiği için G20 ülkelerinin alacağı 
kararların küresel düzeyde fark yaratacağına 
inanıyorum. Tarımda sürdürülebilir bir gelecek, 
dijital tarımla mümkün." 

Ayrıca Sayın Bakanımız G20 Tarım Bakanları 
Toplantısı kapsamında düzenlenen Küresel 
Forumda “Dijital Tarımdan Yararlanma ve 
Tarım Girişimciliğine Yönelik Kadın ve 
Gençlerin Rolünün Yeniden Canlandırılması” 
konulu panelde konuşmacı olarak yer almıştır. 

Yayın tarihi: 28 Eylül 2022 
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Sayın Bakanımız, Kırgız Büyükelçisi Sayın 
Kubanıçbek Ömüraliyev’i Makamında Kabul 
Etti  

 

Sayın Bakanımız Kırgız Büyükelçisine, kendisini 
Bakanlıktan ağırlamaktan büyük memnuniyet 
duyduğunu, Kardeşliğimiz, ortak kültürel ve 
tarihi mirasımız; iki ülke arasındaki bağı ve uzun 
yıllardır devam eden ilişkilerimizin temelini 
oluşturduğunu, Kırgızistan’ın 1991 yılında 
bağımsızlığını kazanmasından sonra 
ilişkilerimiz tüm alanlarda hızla geliştiğini ve 
Nisan 2011’de Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği 
Konseyi (YDSK) oluşturulduğunu, Yüksek 
Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) 
mekanizması çerçevesinde en son 9 Haziran 
2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız ve 
Cumhurbaşkanı Caparov’un eşbaşkanlığında 
YDSK 5. Toplantısı Ankara’da yapıldığını ve 
YDSK 5. Toplantısı sonrasında tarımla ilgili 
ilişkilerimizin yanı sıra her alanda ilişkilerimiz 
ivme kazandığını ifade etti. 

Yayın tarihi: 2 Eylül 2022 

 
Sayın Bakanımız Bosna-Hersek, Sırbistan Ve 
Hırvatistan’da Temaslarda Bulundu  
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 
Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'a 
gerçekleştirdiği resmi ziyarete iştirak eden Sayın 
Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci, 
mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yaptı.  
 
Bosna-Hersek'te, Dış Ticaret ve Ekonomik 
İlişkiler Bakanı Staša Košarac ile bir araya gelen 

Kirişci, iki ülke arasındaki iş birliğinin 
güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde 
bulundu. 

 

 
 

Kirişci, heyetle birlikte Bosna-Hersek'in 
bağımsızlık mücadelesinde şehit düşenlerin 
kabirlerini de ziyaret etti. 
 
Bakan Kirişci, Sırbistan'daki temasları sırasında, 
orman yangınları ile mücadele alanındaki 
mutabakat zaptını Türkiye adına imzaladı. 
 
Hırvatistan'da Tarım Bakanı Marija Vučkovič ile 
görüşen Kirişci, mevkidaşıyla iki ülke arasındaki 
iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin istişarelerde 
bulundu. 

Yayın tarihi: 8 Eylül 2022 

www.tarimorman.gov.tr 

https://www.orduyenidonem.com.tr/genel/bakan-

kirisci-hirvatistanda-temaslarda-bulundu-

h18414.html 

Sayın Bakanımız İle İran Enerji Bakanı Ali 
Akbar Mehrabian Ve Beraberindeki Heyet 
Görüşme Gerçekleştirildi  

İran Enerji Bakanı Ali Akbar Mehrabian ve 
beraberindeki heyet 22 Eylül 2022 tarihinde 
Sayın Bakanımızla görüşme gerçekleştirdi. 
Toplantıda özetle su kaynaklarının yönetimi, 
küresel iklim değişikliği ve dünyaya etkileri, su 
konusunda işbirliğini artırmaya yönelik 
yapılabilecek çalışmalar, su konusunda ortak 
çalışma grubu oluşturulmasının gerekliliği ve 

http://www.tarimorman.gov.tr/
https://www.orduyenidonem.com.tr/genel/bakan-kirisci-hirvatistanda-temaslarda-bulundu-h18414.html
https://www.orduyenidonem.com.tr/genel/bakan-kirisci-hirvatistanda-temaslarda-bulundu-h18414.html
https://www.orduyenidonem.com.tr/genel/bakan-kirisci-hirvatistanda-temaslarda-bulundu-h18414.html
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Türkiye ile İran arasında su konusundaki 
ilişkilerin değerlendirilmesi konularında 
görüşüldü. 

 

Yayın tarihi: 22 Eylül 2022 

Sayın Bakanımızın 29 Eylül Uluslararası Gıda 
Kaybı Ve İsrafı Farkındalık Günü Mesajı 

 

İklim değişikliğinin etkilerini daha da 
hissettiğimiz bir dönemde, önce pandemi 
ardından da Ukrayna-Rusya Savaşıyla ortaya 
çıkan krizler, tarımın ve gıda güvenliğinin, 
vazgeçilmez olduğunu bir kez daha göstermiştir. 
Bunun bilincinde olan ülkeler, tabii kaynakları 
korumak, toprağı, suyu yönetmek ve tarımda 
sürdürülebilirliği sağlamak için tedbir 
almaktadır. Gıda güvenliğini sağlamaya yönelik 
kapsamlı çalışmalar yapılırken sadece üretim ve 
verimliliğe değil, elbette gıda tüketimine de 
odaklanmalıyız. 

Gıda israfı; sosyal, ekonomik ve çevresel 
sorunlar başta olmak üzere çok boyutlu bir 
meseledir. Dünya genelinde, her yıl, üretilen 
gıdanın üçte biri kayba uğramakta ya da israf 
edilmektedir. FAO'nun Dünyada Gıda Güvenliği 

ve Beslenme 2021 Raporu'na göre; bir yılda israf 
edilen gıda miktarı 1,3 milyar tondur. Sadece bu 
kaybın büyüklüğü bile, israfla mücadelenin 
önemini göstermektedir. 

Türkiye, israfın azaltılması için uluslararası 
ölçekte yapılan çalışmalarda öncü olmuştur. 
Tarım ve Orman Bakanlığımız, Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğiyle 
gıda kayıpları ve israfının azaltılmasına yönelik 
olarak "Gıdanı Koru-Sofrana Sahip Çık" isimli 
büyük çaplı, uluslararası bir kampanyayı 20 
Mayıs 2020 tarihinde başlatmıştır. 

Kampanya ile Tarım ve Orman Bakanlığı ve FAO; 
gıda kayıpları ve israfı konusunda gerek ulusal 
gerekse uluslararası düzeyde mücadele etmeyi, 
ilgili tüm tarafları bilinçlendirerek toplumsal 
farkındalık düzeyini artırmayı hedeflemektedir. 
Ayrıca Türkiye'de gerçekleştirilen iyi uygulama 
örneklerinin uluslararası alanda model haline 
getirilmesi amaçlanmaktadır. 

"Gıdanı Koru-Sofrana Sahip Çık" kampanyası 
kapsamında;  tüketicilerin gıdalarını nasıl 
koruyacakları, alışverişe planlı çıkmaları, gıda 
artıklarının yeniden işlenerek gıda dışında başka 
ürünlere dönüştürülmesi gibi birçok konuda 
farkındalık çalışmaları yapılmıştır. 

Kamu ve özel sektördeki kurumların, gıda 
artıklarının yeniden değerlendirilmesine 
yönelik proje geliştirmeleri teşvik edilmiştir. 

Ayrıca Bakanlığımızca, 9 Ağustos 2022 
tarihinde, Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı 
Hakkında Yönetmelik değiştirilerek lokanta, 
otel, fabrika gibi toplu yemek tüketim yerleri ile 
hazır gıda üretim işletmelerindeki gıda 
artıklarının hayvanlar için yeme 
dönüştürülmesinin de önü açılmıştır. Böylece 18 
milyon ton gıda artığının yeniden 
değerlendirilmesine imkân sağlanmıştır. 

Bakanlık olarak paydaşlarımızla birlikte gıda 
kayıplarının ve israfının önlenmesine yönelik 
olarak ülkemizde ve uluslararası alandaki 
çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. 
Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık 
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Günü vesileyle vatandaşlarımıza gıda 
üretiminde ve gıdanın topraktan sofraya 
serüveninde, ne emekler harcandığını bilerek, 
gıdaların asla israf edilmemesi çağrısında 
bulunuyor ve bir kez daha tekrarlıyorum: Gıdanı 
koru, sofrana sahip çık. 

Yayın Tarihi: 29 Eylül 2022 

 

AB MADAD Finansmanı Destekli Projenin 
Infopoint Etkinliği 13 Eylül’de Brüksel’de 
Gerçekleşti 

 

Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından 
Bakanlığımız işbirliğiyle yürütülen “Sosyo-
Ekonomik Entegrasyonun Desteklenmesi ve İş 
Fırsatlarının Yaratılması Yoluyla Türkiye’de 
Geçici Koruma Altında Bulunan Suriyelilerin ve 
Ev Sahibi Toplulukların Dayanıklılığının 
Arttırılması” projesi kapsamında, projenin 
başarısı, karşılaştığı zorluklar ve kazandığı 
edinimlerle ilgili farkındalık ve bilgi artırma 
amaçlı düzenlenen “InfoPoint” etkinliği 13 Eylül 
2022 tarihinde Belçika Brüksel’de 
gerçekleştirildi. 

Etkinlik sonrası Genel Müdürümüz Fuat 
KASIMCAN, AB Uyum Daire Başkanı Zeynep 
ÖZKAN ve Brüksel Tarım Müşaviri Gökhan 
ERSAN, IPA III Dönemi 2023 yılı programlaması 
kapsamında iletilen proje teklifleri ve tarım 
alanındaki güncel gelişmelerle ilgili istişarede 

bulunmak amacıyla DG NEAR ve DG AGRI ile 
temaslarda bulundu. 

Yayın Tarihi: 13 Eylül 2022 

 

Şanghay İşbirliği Örgütü Modern Tarımsal 
Kalınma Yuvarlak Masa Toplantısı 
Gerçekleştirildi 
 

 

2022 Şanghay İşbirliği Örgütü Modern Tarımsal 
Kalkınma Yuvarlak Masa Toplantısı, 15 Eylül 
2022 tarihinde, 29. Yangling Tarım İleri 
Teknoloji Fuarı sırasında gerçekleştirildi. 

Şanghay İşbirliği Örgütü 2001 yılında Pekin'de 
kurulmuş olup üyeleri Çin, Rusya, Kırgızistan, 
Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan, Hindistan ve 
Pakistan'dır. Türkiye ise söz konusu örgütte 
diyalog ortağı olarak yer almaktadır. 

Bu sene "Yoksulluğun Azaltılması ve Tarımsal 
Teknoloji Değişimi ve İşbirliği" teması ile 
dördüncüsü gerçekleştirilen Yuvarlak Masa 
toplantısında, Bakanlığımızı temsilen Avrupa 
Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Sayın Fuat 
Kasımcan bir konuşma gerçekleştirdi. 

Konuşmasında kırsal kalkınmanın sağlanması ve 
yoksulluğun azaltılmasında teknolojik 
gelişmelerin önemine vurgu yapan Sayın 
Kasımcan, Türkiye'nin işbirliğine her zaman açık 
olduğunu ifade etti. 

Yayın Tarihi: 19 Eylül 2022 
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Etiyopya’nın Ankara Büyükelçisi'nin Sayın 
Genel Müdürümüzü Ziyareti  

Etiyopya'nın Ankara Büyükelçisi Sn. Adem 
Mohammed MAHMUD ile Genel Müdürümüz Sn. 
Fuat KASIMCAN 20 Eylül 2022 günü bir ikili 
görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke 
arasındaki ticari ve tarımsal hususlar ele 
alınarak ülkemizden Etiyopya'ya 
gerçekleştirilebilecek tarımsal kapasite artırımı 
ve tarım makinalarının modernizasyonu 
konuları üzerinde duruldu. 

 

Yayın Tarihi: 20 Eylül 2022 

 

Birleşmiş Milletler Gıda Sistemleri Zirvesi 
Sonrası Süreç Değerlendirme Toplantısı 
MAYZEM Bari Enstitüsü Ev Sahipliğinde 
Gerçekleşti 

"Akdeniz Ülkelerinde Daha Sürdürülebilir ve 
Dayanıklı Gıda Sistemlerine Doğru- Akdeniz 
Diyetinin Tekrar Canlandırılması 3. Uluslararası 
Konferansı" Milletlerarası Akdeniz Yüksek Zirai 
Etütler Merkezi (MAYZEM) ev sahipliğinde 
MAYZEM İtalya-Bari Enstitüsü’nde düzenlendi.  

Akdeniz ülkelerini ve ilgili uluslararası 
kuruluşları bir araya getiren konferansta 
Akdeniz'de Sürdürülebilir Gıda Sistemlerinin 
yön değiştirmesini teşvik etmek, 2030 
Gündemini hızlandırmak ve Akdeniz diyetini 
çağdaş yaşam tarzlarına uyarlanmış 

sürdürülebilir bir gıda modeli haline getirmek 
için görüşmeler gerçekleştirildi.  

         

 “Birleşmiş Milletler Gıda Sistemleri Zirvesi 
(UNFSS) Sonrası Süreç: Akdeniz'de Daha 
Sürdürülebilir Gıda Sistemlerine Yönelik Ulusal 
Yol Haritaları ve Çok Paydaşlı Girişimleri 
İlişkilendiren Sürdürülebilir Gıda Sistemleri-
Akdeniz (SFS-MED) Diyaloglarının Takibi” 
toplantısına UNFSS Ulusal Diyalog Koordinatörü 
olan Genel Müdürümüz adına katılım sağlandı.  

İtalya Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanlığı 
Gıda Güvenliği Özel Temsilcisi Stefano Gatti’nin 
açılış konuşmalarıyla başlayan toplantı, UNFSS 
Direktör Yardımcısı Sylvia Lopez-Ekra 
başkanlığında; Arnavutluk Tarım Bakan 
Yardımcısı Emira Gjeci, Mısır İtalya Büyükelçisi 
Ehad Badaway, Ürdün Tarım Bakanlığı Özel 
Sekreteri Mohammad Al-Heari, Malta Dışişleri 
Bakanlığı Uluslararası Kalkınma Genel Müdürü 
John Busuttil, Fas Tarım Bakanlığı Genel 
Sekreteri Redouane Arrach, İspanya Gıda ve 
Tarım Bakanlığı Baş Danışmanı Samuel Jesus 
Juarez Casado’nun katılımlarıyla gerçekleştirildi.  

Tarih: 30 Eylül 2022 
 

Belçika Bitkiler Hakkındaki Kararnamesini 
Değiştirdi 

Belçika makamları, Botaniğe Dair Kraliyet 
Kararnamesi için değişiklik yapan bir kararname 
taslağı bildirdi. Kararname ekinde yer alan 
listelerde bazı önemli değişiklikleri hayata 
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geçirecekler. En önemlisi, yeni gıda sayılan 
birçok bitki ve bitki kısımları, gıda 
takviyelerinde izin verilen bitkiler listesinden (3 
sayılı Liste) çıkarılacak. 

29 Temmuz'da Belçika Sağlık Bakanlığı Teknik 
Düzenlemeler Bilgi Sisteminde (TRIS) 
aracılığıyla taslak kararnameyi AB'ye bildirdi. 

Yeni kararnamenin ana gerekçeleri şu şekilde 
sıralandı: 29 bitki ve 10 bitkinin belirli bitki 
kısımları, yeni gıdalara ilişkin 2015/2283 sayılı 
Tüzüğe göre tüketim geçmişine ilişkin yeterli 
kanıt bulunmadığından 3 sayılı Listeden 
çıkarıldı.  

Bitki Preparatları Tavsiye Komisyonunun 
gözden geçirmesinden sonra, 3 sayılı Listeye 
birkaç bitki ve bitki kısmı eklendi ve bazı 
kullanım koşulları değiştirildi. 

Yalnızca istisna verildiğinde gıdada 
kullanılabilen 1 sayılı Listedeki bitkiler için, 
belirli ilgili maddeler için Türetilmiş Etkisiz-
Seviye (DNEL) getirildi. Cannabis sativa için 
maksimum THC seviyesi düşürüldü. 

Yayın Tarihi: 1 Eylül 2022 
Haber Linki:  
https://foodlawconsult.com/2022/09/01/belgi
um-changes-decree-on-plants/    

 

Euryale ferox Salisb tohumlarından elde 
edilen kavrulmuş ve patlamış çekirdeklerin 
(AB) 2015/2283 Tüzüğünün 14. maddesi 
gereği üçüncü ülkeden geleneksel gıda 
olarak bildirimine ilişkin Teknik Rapor 

Avrupa Komisyonunun, Zenko Superfoods Pte. 
Ltd. (Singapur) tarafından yapılan bildirimi 
takiben EFSA’dan talebi üzerine oluşturulan 
rapor 18 Temmuz 2022 tarihinde onaylandı, 5 
Eylül 2022 tarihinde yayımlandı.  

Zenko Superfoods Pte. Ltd. (Singapur) firması, 
Euryale ferox Salisb tohumlarından elde edilen 
kavrulmuş ve patlamış çekirdekleri üçüncü 

ülkeden geleneksel gıda olarak (GG) piyasaya arz 
etmek için (AB) 2015/2283 sayılı Tüzüğün 14. 
maddesi gereği Avrupa Komisyonu bir bildirim 
yaptı. Söz konusu Tüzüğün 15(2) maddesi 
uyarınca, Avrupa Komisyonu EFSA'ya, Avrupa 
Birliği (AB) dâhilinde GG'nin piyasaya arzına 
yönelik usulüne uygun gerekçeli güvenilirlik 
itirazlarının olup olmadığı sordu. Euryale ferox 
Salisb'nin tohumlarından kavrulmuş ve 
patlatılmış çekirdeklerden oluşan GG, başvuru 
sahibine göre, Hindistan'da 25 yıldan fazla bir 
süredir tüketiliyor. GG'nin AB'de atıştırmalık 
olarak pazarlanması önerildi. EFSA’nın 
değerlendirmesi, GG'nin bileşimi ve kullanım 
geçmişine ilişkin mevcut verilerin güvenlik 
endişeleri yaratmadığı yönünde. Eldeki veriler 
göz önüne alındığında, EFSA, AB içinde GG'nin 
(Euryale ferox Salisb. tohumlarından kavrulmuş 
ve patlamış çekirdekler) piyasaya arzına yönelik 
güvenlik itirazlarında bulunmadı. GG için 
amaçlanan hedef kitle genel nüfus olarak 
belirtildi. EFSA’nın değerlendirmesine göre, 
tohum ve kabuklu yemişler gibi diğer 
atıştırmalıklara benzer şekilde, GG küçük 
çocuklar için boğulma riski oluşturabilir. 

Yayın Tarihi: 05 Eylül 2022 
Haber linki: 
https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pu
b/en-7538  

 

Fransız Araştırma Gemisi Porcupine 2022 
seferi 

Kaynak: www.thefishingdaily.com  

https://foodlawconsult.com/2022/09/01/belgium-changes-decree-on-plants/
https://foodlawconsult.com/2022/09/01/belgium-changes-decree-on-plants/
https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-7538
https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-7538
http://www.thefishingdaily.com/


8 
 

Balıkçılık Genel Sekreterliğine bağlı araştırma 
gemisi Vizconde de Eza, Porcupine 2022 seferini 
gerçekleştirmek üzere İrlanda'nın batı kıyısı 
sularına doğru olarak 09 Eylül Cuma günü Vigo 
limanından ayrıldı. Bu bölgedeki demersal 
kaynaklar İspanyol balıkçı filosu için büyük 
önem taşıyor. Seferin 14 Ekim'de tamamlanması 
öngörülmektedir.  

Porcupine Bank (sığlığı)'ın bentik ve demersal 
faunasında özellikle İspanyol filosunu 
ilgilendiren berlam, fener balığı, horoz balığı ve 
Norveç ıstakozu gibi ticari türler için bolluk 
indeksi, demersal ve bentik türlerin dağılımları, 
boy dağılımları, stoka katılımların gücü, 
yavruların yerleri ile ana türlerin büyüme ve 
üreme verileri üzerine veriler toplanacak 37 gün 
sürecek olan seferde 15 bilim insanı görev 
almaktadır. Ekip aynı zamanda su sütunundan 
veri elde etmek üzere akustik sörveyler ile deniz 
yatağı ve hidrografik istasyonlardan da bilgi 
toplayacak. 

Porcupine 2022, Vizconde de Eza'nın hizmete 
girmesiyle birlikte İspanya'nın önerisiyle, 
"Uluslararası Dip Trol Araştırması Çalışma 
Grubu"nun iletişimine yanıt vermek üzere 
bölgedeki yirmi ikinci seferdir. Bu tür 
araştırmalara devam etmek, balıkçılık ve çevre 
yönetimi açısından Avrupa Birliği alanında 
esastır. Geliştirilmesi ile Avrupa “Veri Toplama 
Çerçevesi” ve Ulusal Temel Veri Programı 
çerçevesinde alınan taahhütler yerine 
getirilmektedir. 

Yayın Tarihi: 12 Eylül 2022 
Haber linki: 
 https://thefishingdaily.com/featured-news/spanish-

fisheries-research-vessel-begins-porcupine-2022-

campaign/ 

AB Sularında Korunan Derin Deniz 
Ekosistemlerinde Dip Avcılığına Son 

AB Biyoçeşitlilik Stratejisinde belirtildiği gibi, 
doğayı koruma ve biyoçeşitliliği eski haline 
getirme hedefi doğrultusunda Avrupa 
Komisyonu Kuzey-Doğu Atlantik'in AB 
sularındaki tüm dip av gereçleri ile avcılığa 87 

hassas bölgeyi kapatmak için harekete geçti. 
Derin Deniz Erişim Yönetmeliğine ve 
Uluslararası Deniz Keşfi Konseyi'nin (ICES) bilim 
adamlarının tavsiyelerine dayanan yeni 
düzenleme, balıkçılık faaliyetlerinde mümkün 
olan en az aksamayı sağlarken 57 hassas derin 
deniz ekosistemini korumaktadır. Çevre, 
Okyanuslar ve Balıkçılık Komiseri Virginijus 
Sinkevičius, Kuzeydoğu Atlantik’teki 400-800 
metre arası derinlikteki AB sularının %17’sini 
dip av gereçlerine kapatarak deniz yaşamının 
korunması ile taahhütlerini yerine getirdiklerini 
ve 4 yılın sonunca Derin Deniz Erişim 
Yönetmeliğinin esas hükümlerinden birisini 
uygulayabildiklerini belirtmiştir.  

Söz konusu tedbir son iki yıldır Devletler ve 
paydaşlar ile kapsamlı istişareler sonucunda 
tasarlanmıştır. İlk olarak 2016 yılında getirilen 
800 metre altında dip trolünün yasaklanmasının 
ardından bu kapatmalar, hassas deniz 
ekosistemlerinin eski durumuna getirmeye 
yardımcı olmak için daha fazla koruma 
sağlamışlardır.  

Söz konusu uygulama hükmü 15 Eylül tarihinde 
kabul edilmiş olup AB Resmi Gazetesi’nde 
yayımlanmasını takip eden 20 gün içinde 
yürürlüğe girecek ve AB sularında faaliyet 
gösteren AB Üye Devletleri ile üçüncü ülkelerin 
gemileri için derhal uygulanmaya başlayacaktır. 

Yayın Tarihi: 15 Eylül 2022 
Haber linki: 
 https://oceans-and-

fisheries.ec.europa.eu/news/fisheries-end-bottom-

fishing-protected-deep-sea-ecosystems-eu-waters-

2022-09-15_en 

 

DTÖ, tarım bildirimleri konulu ileri düzey 
çalıştayın ikinci aşamasını tamamladı 

13-16 Eylül tarihleri arasında Cenevre'deki 
DTÖ'de gerçekleştirilen İleri Tarım Bildirimi 
Çalıştayı’nın ikinci aşamasına yirmi üç hükümet 
yetkilisi katıldı. Çalıştayın amacı, DTÖ üyelerinin 
Tarım Anlaşması kapsamındaki tarımsal 
bildirim yükümlülüklerini yerine getirmelerine 

https://thefishingdaily.com/featured-news/spanish-fisheries-research-vessel-begins-porcupine-2022-campaign/
https://thefishingdaily.com/featured-news/spanish-fisheries-research-vessel-begins-porcupine-2022-campaign/
https://thefishingdaily.com/featured-news/spanish-fisheries-research-vessel-begins-porcupine-2022-campaign/
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/news/fisheries-end-bottom-fishing-protected-deep-sea-ecosystems-eu-waters-2022-09-15_en
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/news/fisheries-end-bottom-fishing-protected-deep-sea-ecosystems-eu-waters-2022-09-15_en
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/news/fisheries-end-bottom-fishing-protected-deep-sea-ecosystems-eu-waters-2022-09-15_en
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/news/fisheries-end-bottom-fishing-protected-deep-sea-ecosystems-eu-waters-2022-09-15_en
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yardımcı olmayı ve öncelikle üyeler tarafından 
sunulan bildirimlere dayanan Tarım 
Komitesi'nin çalışmalarını kolaylaştırmaktır. 

 

Bildirim çalıştayının iki aşamalı olarak 
gerçekleştirilmesi, üyelerin Tarım Bilgi Yönetim 
Sistemi aracılığıyla bildirimde bulunmaları 
gereken tarımsal tedbirlerin daha kapsamlı bir 
şekilde gözden geçirilmesine olanak sağlamıştır. 
İkinci aşama, Özel Tarımsal Koruma ve tarife 
kota yönetimine ilişkin Bali Kararı'nın 
uygulanması ve üyelerin taahhütlerini nasıl 
uyguladıkları hakkında bilgi paylaştığı Tarımın 
Gözden Geçirme Süreci gibi pazara erişimle ilgili 
konuları kapsamaktadır. 

Katılımcılar, 13 Eylül haftasında gerçekleştirilen 
Tarım Komitesi toplantısına katılabildiler ve 
ayrıca Komite çalışmalarına da katıldılar. Birçok 
katılımcı tarımsal şeffaflık yükümlülüklerine 
uyma konusundaki ortak ulusal deneyimlerini 
paylaştılar. 

Ekim 2021'de sanal olarak gerçekleştirilen 
çalıştayın ilk aşaması, üyelerin tarımsal 
sübvansiyonlarının bildirilmesine ve Nairobi 
İhracat Rekabet Kararında öngörülen şeffaflık 
gerekliliklerine odaklandı. 

1995 yılında Tarım Anlaşması'nın yürürlüğe 
girmesinden bu yana, Sekreterya 5.700'den fazla 
tarım bildirimi almıştır. Bunların 260'ı bu yıl 
alınmıştır. Tarım Komitesi, üyeleri şeffaflığı 
artırmaya ve bildirimlerini güncel hale 
getirmeye çağırmaktadır. Çalıştayın amacı, 
bildirimler konusunda teknik yardım talep 
edenlere çok ihtiyaç duyulan yardımı 
sağlamaktır. 

Yayın tarihi: 16 Eylül 2022 
Haber kaynağı:  
https://www.wto.org/english/news_e/news22
_e/tech_16sep22_e.htm 
 

Proje Yönetimi Uzmanlığı Eğitimi 
Tamamlandı 

Dış kaynaklı projelerin fiziksel ve parasal 
gerçekleşmesinin etkin takibinin sağlanması ve 
proje yönetimi alanında Bakanlığın insan 
kaynakları ve kurumsal kapasitenin 
geliştirilmesi amacıyla 5-16 Eylül 2022 
tarihlerinde Proje Yönetimi Uzmanlığı Eğitimi 
Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi 
işbirliği ile gerçekleştirildi. Eğitime, Genel 
Müdürlüğümüz personelinin katılımının yanı 
sıra Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel 
Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri Genel 
Müdürlüğü personeli de katılım sağladı. 
Eğitimde katılımcılar, PMP Sertifikası ve 
Başvuru Bilgileri, Proje Yönetimi Genel 
Çerçevesi, Tanımlar ve Metodoloji (Proje, 
Program, Portföy), Organizasyonel Stratejiler ve 
Proje Seçimi, Organizasyon Yapıları ve Proje 
Kültürü, Proje Yönetimi Süreç Grupları ve Bilgi 
Alanları, Proje Entegrasyon, Kapsam, Zaman, 
Maliyet (Kazanılmış Değer Analizi, Bütçe 
Kaynakları Planlama ve Yönetme), Kalite, Risk 
Analizi, Satın Alma, İletişim İzleme ve 
Değerlendirme gibi konularda eğitim aldı. 

Tarih: 17 Eylül 2022 
 
 
Avrupa Komisyonu, Gıda ile Temasta 
Kullanılan Geri Dönüştürülmüş Plastiklerin 
Güvenliğini Sağlamak için Yeni Kurallar 
Getirdi  
 
Gıdalarla temas etmesi amaçlanan geri 
dönüştürülmüş plastik malzemeler ve eşyalara 
ilişkin Komisyon Yönetmeliği (AB) 2022/1616, 
10 Ekim 2022'de yürürlüğe girecektir. 
 

 

https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/tech_16sep22_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/tech_16sep22_e.htm
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Resim Linki: https://www.sgs.com/-
/media/sgscorp/images/corporate/news-body-
images/2021-q4-cc-plastics-container.cdn.en.1.jpg  

Yürürlüğe girdiği tarihte Yönetmelik aşağıdaki 
etkilere sahip olacaktır: 

 (EC) 282/2008 sayılı Yönetmelik artık 
yürürlükte olmayacak; 

 Ulusal mevzuata tabi olarak geri 
dönüştürülmüş plastik Gıda ile Temas 
Eden Malzemelerin (FCM'ler) 
kullanılması artık mümkün olmayacak; 

 Plastik girdinin toplanması ve 
sınıflandırılması, dekontaminasyonu ve 
dönüştürülmesi de dâhil olmak üzere geri 
dönüştürülmüş içerikli plastiğin piyasaya 
arzına doğrudan uygulanabilir hale gelen 
ve kalite kontrolü, dokümantasyon ve 
etiketlemeyi de etkileyen özel kurallar 
olacak; 

 Geri dönüşümcüler ve geri dönüşüm 
tesislerini içeren bir Birlik kaydı 
oluşturulacak ve bir web sitesinde 
yayınlanacak; 

 Mekanik geri dönüşüm, kapalı ve 
kontrollü bir ürün zincirinden ürünlerin 
geri dönüşümü, geri dönüştürülmüş 
plastiğin işlevsel bir bariyer arkasında 
kullanılması ve kimyasal geri dönüşüm 
biçimleri dâhil olmak üzere her türlü geri 
dönüştürülmüş plastik ve geri dönüşüm 
teknolojileri Yönetmelik kapsamında 
olacak; 

 Yeni geri dönüşüm teknolojileri ve geri 
dönüşüm süreçlerinin değerlendirilmesi 
için geçerli yeni kurallar uygulanabilir 
hale gelecek. 

Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra, daha ileri 
kurallar da geçerli olacaktır: 
 

 Mekanik polietilen tereftalat (PET) geri 
dönüşüm süreçleri ile ilgili olarak: 

o Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) 
tarafından 10 Temmuz 2023'ten önce 
alınan bir başvuruya tabi süreçler, 
izinlerine ilişkin bir karar kendilerine 
bildirilinceye kadar, bu tarihten sonra da 
geri dönüştürülmüş plastiği piyasaya 
sürmek için kullanılmaya devam edebilir,  

o Tüzüğün yürürlüğe girmesinden önce 
alınan başvurulara ilişkin bu 
yetkilendirme kararlarından ilkinin (Ör: 
282/2008 Sayılı Tüzük (EC) bazında) 
yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay 
içinde alınması beklenmektedir; 

o Yetkilendirme kararları, geri dönüşüm 
süreçlerine kısıtlamalar getirir; bunlar 
sürece uygulanabilir EFSA görüşüne 
dayanmaktadır; 

o 10 Temmuz 2023'ten itibaren, EFSA'nın 
bu tarihten önce başvurusunu almadığı 
süreçler geri dönüştürülmüş plastiği 
piyasaya sürmek için kullanılamaz, 
öncelikle izin verilmesi gerekir. 

 10 Temmuz 2023'ten itibaren, yeni bir 
teknoloji ile üretilmedikçe, yalnızca 
uygun bir geri dönüşüm teknolojisi ile 
üretilmiş ve Yönetmeliğin IV. Bölümü’ne 
uygun geri dönüştürülmüş plastik içeren 
plastikler piyasaya arz edilebilir; 
Yönetmelik iki uygun teknolojiyi ortaya 
koymaktadır: 

o Tüketici sonrası mekanik PET geri 
dönüşümü; bu bireysel süreçlerin 
yetkilendirilmesini gerektirir; 

o Kapalı ve kontrollü bir zincir halindeki 
ürün döngülerinden geri dönüşüm; bu bir 
geri dönüşüm planının kullanılmasını 
gerektirir. 

 10 Ekim 2024'ten itibaren, plastik 
girdileri toplamak ve ön işlemek için 
kullanılan kalite güvence sistemlerinin 
üçüncü bir tarafça onaylanması 
gerekiyor. 
 

Yayın Tarihi: 22 Eylül 2022 

https://www.sgs.com/-/media/sgscorp/images/corporate/news-body-images/2021-q4-cc-plastics-container.cdn.en.1.jpg
https://www.sgs.com/-/media/sgscorp/images/corporate/news-body-images/2021-q4-cc-plastics-container.cdn.en.1.jpg
https://www.sgs.com/-/media/sgscorp/images/corporate/news-body-images/2021-q4-cc-plastics-container.cdn.en.1.jpg
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Haber linki: 
https://food.ec.europa.eu/safety/chemical-
safety/food-contact-materials/plastic-
recycling_en       

Avrupa Sayıştayı “Yasadışı Balıkçılıkla 
Mücadelede AB Eylemi” Raporu 

Avrupa Birliği (AB) denetçileri tarafından 
yayımlanan “Yasadışı Balıkçılıkla Mücadelede 
AB Eylemi” isimli raporda yaptıkları açıklamada, 
yasa dışı balıkçılığı kontrol altında tutmaya 
yönelik tedbirlerin olması gerektiği kadar etkili 
olmadığını ve yasa dışı olarak avlanan ürünlerin 
yine müşterilerin tabaklarına ulaştığını 
belirtmişlerdir. Yasadışı, kayıtdışı ve 
düzenlenmeyen balıkçılık (IUU) deniz 
ekosistemlerine en büyük zararı vererek 
balıkçılığın sürdürülebilir yönetimi çabalarını 
sekteye uğratan en önemli tehditlerden birisidir. 
Avrupa Sayıştayı (ECA), AB ve Üye Devletlerinin 
yasadışı balıkçılığı kontrol altında tutmak için 
önlemler aldıklarını, kontrollerin ve 
yaptırımların Üye Devletler tarafından eşit 
olmayan bir şekilde uygulandığını ve önlemlerin 
olması gerektiği kadar etkili olmadığını rapor 
etmiştir. ECA kontrol sistemlerini güçlendirerek 
gerek AB sularında gerekse dışında yasadışı 
balıkçılığa karşı daha caydırıcı yaptırımlar 
uygulanmasını tavsiye etmektedir.  

AB hem filo kapasitesi (yaklaşık 79.000 gemi) 
hem de balıkçılık ürünlerinde dünyanın en 
büyük ithalatçısı (dünya ticaretinin %34’ü) 
olarak dünya balıkçılığındaki en önemli 
aktörlerden birisidir. Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri kapsamında AB 2020 sonuna kadar 
IUU balıkçılığı sona erdirmeyi taahhüt etmiş olsa 
da bu hedefe ulaşamamıştır. Diğer taraftan 
yakalanan ürünlerin tek başına yasal olmasını 
sağlamak bunların sürdürülebilir şekilde elde 
edildiğinin bir garantisi değildir. Bu amaçla AB 
2008 yılında ithal edilen su ürünlerinin yasal 
olup olmadığını garanti altına alacak bir av 
sertifikası sistemini oluşturarak izlenebilirliği ve 
ithalat kontrollerini güçlendirmeyi 
amaçlamıştır. Ancak raporda Üye Devletlerin 
kontrolleri düzensiz olarak yaptıkları, av 
sertifikası planının kâğıda dayalı bir sistem 

olduğu ve AB seviyesinde tek bir elektronik 
sistemin daha etkili olacağı belirtilmiştir.  

ECA kart sisteminin uygulandığı birçok ülkede 
olumlu gelişmeler görüldüğünü belirtmiştir. Bu 
sisteme göre AB üyesi olmayan ülkelerden gelen 
ithal ürünler yetersizlik durumlarında sarı ya da 
kırmızı kart almaktadırlar. Bir ülke kırmızı kart 
aldığında bu ülkenin gemilerinden tüm su 
ürünleri ihracatını durdurmaktadırlar.  

 Üye Devletler kendi filoları ve sularındaki 
balıkçılık faaliyetlerini kontrol etmekten 
sorumludur. Denetçiler, ulusal kontrollerin 
genellikle yasadışı balıkçılık vakalarını tespit 
ettiğini tespit etmiştir. Bununla birlikte, bazı Üye 
Devletlerdeki zayıf kontroller nedeniyle aşırı 
avlanma ve avların eksik raporlanması devam 
etmektedir. Avların yanlış bildirimi AB filoları 
tarafından yapılan en yaygın ihlaldir ve bunu 
kapalı alanlarda veya kota tahsisi olmadan 
avlanma ve yasa dışı av aracı kullanımı takip 
etmektedir. Denetçilere göre, karaya çıkma 
zorunluluğunu yerine getirmenin bir zorluk 
olduğuna ve denizde yasadışı ıskartaların devam 
ettiğine dair yeterli kanıt bulunmaktadır. Ayrıca 
denetçiler tarafından denetlenen AB tarafından 
finanse edilen projelerin balıkçılık kontrol 
sisteminin güçlendirilmesine yardımcı olduğunu 
tespit etmişlerdir. Raporun tam metnine 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocume
nts/SR22_20/SR_Illegal_fishing_EN.pdf 
adresinden ulaşılabilmektedir.  

Yaptırım sistemiyle ilgili olarak, denetçiler tespit 
edilen ciddi ihlallerin büyük çoğunluğunun, 
zamanında yaptırımlarla sonuçlanan bir 
soruşturma veya kovuşturmaya yol açtığını 
kaydetmiştir. Ancak denetim, AB genelinde eşit 
bir oyun alanının olmadığını ortaya çıkardı. 
Örneğin denetçiler, benzer bir ihlal için 
uygulanan ortalama para cezasının yaklaşık 200 
€ (Kıbrıs, Litvanya ve Estonya) ile 7000 € 
(İspanya) arasında değiştiğini belirtmişlerdir. 
Bazı Üye Devletlerde, yaptırımlar, ihlallerden 
elde edilen ekonomik fayda ile orantılı olmadığı 
için yasadışı balıkçılığı caydıracak kadar 
caydırıcı olmamaktadır. Denetçiler, Komisyonun 
caydırıcı bir yaptırım sisteminin tek tip ve etkili 

https://food.ec.europa.eu/safety/chemical-safety/food-contact-materials/plastic-recycling_en
https://food.ec.europa.eu/safety/chemical-safety/food-contact-materials/plastic-recycling_en
https://food.ec.europa.eu/safety/chemical-safety/food-contact-materials/plastic-recycling_en
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_20/SR_Illegal_fishing_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_20/SR_Illegal_fishing_EN.pdf
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bir şekilde uygulanması üzerinde çalışmasını 
tavsiye etmektedir. Ayrıca rapora göre Üye 
Devletler arasında ceza puanı sisteminin 
uygulanması uyumlu hale getirilmelidir. 

Yayın Tarihi: 27 Eylül 2022 
Haber linki: 
https://www.eubusiness.com/news-eu/illegal-

fishing.26cu/ 

 

Otonom Araştırma Gemileriyle Sorunsuz 
Seyir 

 

Balıkçılık stoklarının değerlendirilmesi ve 
yönetilmesinde gemilerden yapılan araştırmalar 
önemlidir. Ancak, gemi sörveyleri genellikle çok 
zaman almakta ve oldukça maliyetli olmaktadır. 
Ayrıca zorlu çalışma koşullarında güvenli 
olamayabilmektedir. . Ayrıca, denizdeki çalışma 
koşulları çok zorlu olabilir ve güvenlik 
nedenleriyle küçük bir geminin bile en az iki 
kişilik mürettebata ihtiyacı vardır. Bu noktada 
insansız araçlar denizde olmaya gerek kalmadan 
bir ofisten veya uzaktan bir kişilik mürettebatla 
bile çalışma olanağı sunabilmektedir. Buradan 
hareketle Estonya’da Tartu Üniversitesi 
Denizcilik Enstitüsü bir porje hazırlayarak 
otonom deniz aracı ve sörvey platformu 
oluşturmuşlardır. Bu platform işgücü ve geniş 
gemilere olan ihtiyacı önemli derecede 
azaltacaktır. Avrupa Birliği fonları Avrupa Yeşil 
Mutabakatı’nın da özünde olan 
karbonsuzlaştırma ve sürdürülebilirlik hedefine 

uyumlu olan bu tip yenilikçi çözümlere destek 
sağlamaktadır.  

Denizcilik Enstitüsü’ndeki projede sonar 
cihazının kendisi oldukça küçük olduğundan, 
sonar örneklemenin tamamen küçük oldukça 
güvenilir bir şekilde yapılabileceğini 
değerlendirilmiş ve insansız gemiler bu amaca 
yönlendirilirken büyük gemiler trol örneklemesi 
için kullanılmıştır. Araştırmacılar 10-12 saatlik 
sonar kaydı ile trol örneklemesinde sadece 3-5 
saatin harcandığını, böylece büyük gemilerdeki 
zaman kazancının yaklaşık %25 olarak 
gerçekleştiğini belirtmişlerdir. Bu kazanç yakıt 
tasarrufuna, dolayısıyla karbondioksit 
tasarrufuna dönüşecektir.  

6,2 metre uzunluğunda ve 2,5 metre genişliğinde 
olan otonom gemi prototipi hem dizel hem de 
elektrikle çalışan hibrid bir itki sistemini 
kullanmaktadır. 36 saat boyunca 180 deniz mili 
menzile sahip olan araç saatte 5 deniz mili hıza 
sahiptir ve 400 kg teçhizat taşıyabilmektedir. 
Sistemin birtakım teknolojik sınırlamaları da 
bulunmaktadır. Halihazırda tek şarjla tüm Baltık 
Denizi’ni kapsayamamaktadır ve veri 
bağlantısının kalitesi tam olarak 
karşılanamamaktadır. Ancak teknolojideki 
ilerlemeler ve denizdeki diğer kullanıcıların 
talepleri doğrultusunda sistemin azalan yakıt 
masrafları, zaman tasarrufu, seyir güvenliği ve 
balık stoklarının izlenmesini geliştirme 
bakımından gelecek vaadettiği 
değerlendirilmektedir.  

Yayın Tarihi: 29 Eylül 2022 

Resim ve haber kaynağı: https://oceans-and-
fisheries.ec.europa.eu/news/smooth-sailing-
autonomous-survey-vessels-2022-09-29_en 

Organik Üreticiler Fransa'nın OTP Planından 
Destek Alacak 

Organik üretim, Fransa'nın Ortak Tarım 
Politikası (OTP) stratejik planının merkezine 
yerleştirildi - ancak bazı çevresel ilerlemelere 
rağmen, eleştirmenler planın Avrupa Yeşil 

https://www.eubusiness.com/news-eu/illegal-fishing.26cu/
https://www.eubusiness.com/news-eu/illegal-fishing.26cu/
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/news/smooth-sailing-autonomous-survey-vessels-2022-09-29_en
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/news/smooth-sailing-autonomous-survey-vessels-2022-09-29_en
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/news/smooth-sailing-autonomous-survey-vessels-2022-09-29_en
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Anlaşması'nın hedeflerini karşılama yeteneği 
hakkında endişelerini dile getirdi. 

ResimKaynağı:https://www.euractiv.com/section/agric
ulture-food/news/organic-producers-to-receive-a-boost-
from-frances-cap-plan/ 

Fransa, OTP'nin Avrupa'daki en büyük 
yararlanıcısıdır ve beş yıl içinde 45.2 milyar € 
alması ve 400 milyar €'luk OTP bütçesinin onda 
birinden fazlasını alması planlanmaktadır. 

31 Ağustos'ta Avrupa Komisyonu, Fransa'nın 
yaklaşık 1000 sayfalık Ulusal Stratejik Planını 
(NSP) resmen onayladı. 

Bu planlar aracılığıyla üye devletler, 1 Ocak 
2023'te yürürlüğe girecek olan OTP reformunun 
dokuz hedefini nasıl karşılamayı 
düşündüklerine dair bireyselleştirilmiş bir 
eylem planı ortaya koydu. 

Fransız hükümeti için bu onay, "devlet ve 
bölgeler tarafından paydaşlar ve sivil toplumla 
yakın istişare içinde yürütülen üç yıllık yoğun bir 
çalışmanın sonucu.” 

Organik tarımın yeniden değerlendirilmesi 

Reforme edilen OTP'nin önemli bir yeni özelliği, 
yeşil doğrudan ödemelerin, çiftçilere belirli 
çevre dostu uygulamaları hayata geçirmeleri için 
ekstra fon sağlayan sözde 'eko-planlar' ile 
değiştirilmesidir. 

Plan özellikle organik sertifikalı çiftliklerin 
değerini artırmayı hedefliyor. 

Nisan ayında Komisyon, organik sertifikasyon ile 
daha az katı gerekliliklere sahip olan Fransız 

Haute Valeur Environnementale ('Yüksek 
Çevresel Değer', HVE olarak bilinir) arasında 
daha net bir ayrım yaparak Fransa'yı kendi 
ulusal stratejik planının çevresel hedeflerini 
yükseltmeye çağırdı. 

Buna karşılık, Fransızlar da organik tarım için 
yardımı artırdı, yani organik çiftçiler artık HVE 
çiftçilerinden yılda hektar başına 30 € daha fazla 
almak için sıraya girdiler. 

Bu arada geri bildirimler, hükümeti Ocak 2023'e 
kadar yeni ve daha zorlu HVE spesifikasyonları 
sunarak HVE etiketinin yeşil hedeflerini artırma 
taahhüdüne itti. 

Ürün rotasyonlarında istisna 

Komisyon ile uzun bir süre sonra, Fransa, ulusal 
stretejik planın bir parçası olarak 2023'ten 
itibaren ürün rotasyonlarının yanı sıra ürün 
çeşitlerinin çeşitlendirilmesi fikrini nihayet 
kabul etti. 

Ürün rotasyonunun amacı biyolojik çeşitliliği 
teşvik etmek ve gübre kullanımını azaltmaktır. 

Ancak Ukrayna'daki savaştan kaynaklanan arz 
sorunlarının ardından üretimi artırmak için 
Brüksel, Fransa'nın hemen kabul ettiği 
derogasyonlar verdi. 

Bu nedenle, 2023'te çiftçiler, başlangıçta 
planlandığı gibi ekili alanın en az %35'inde bir 
yıldan diğerine mahsul değiştirmek zorunda 
kalmayacaklar. Bu, 2025'ten itibaren geçerli 
olacak. 

İstisnalar, insan tüketimi için mahsul 
yetiştirmek için kullanılabilecek nadas arazileri 
için de geçerli. 

Haber kaynağı:  

https://www.euractiv.com/section/agriculture
-food/news/organic-producers-to-receive-a-
boost-from-frances-cap-plan/ 

Yayın Tarihi: 30 Eylül 2022 

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/organic-producers-to-receive-a-boost-from-frances-cap-plan/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/organic-producers-to-receive-a-boost-from-frances-cap-plan/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/organic-producers-to-receive-a-boost-from-frances-cap-plan/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/organic-producers-to-receive-a-boost-from-frances-cap-plan/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/organic-producers-to-receive-a-boost-from-frances-cap-plan/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/organic-producers-to-receive-a-boost-from-frances-cap-plan/
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TUCSAP Projesi Başlıyor 

Dünya Bankası ile ülkemiz arasında Türkiye 
İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme 
Projesi’nin (TUCSAP) finansmanına ilişkin 
olarak 16 Mayıs 2022 tarihinde imzalanan Kredi 
Anlaşması, Proje Uygulama El Kitabı’nın Proje 
Koordinasyon Birimi tarafından hazırlanması ve 
Dünya Bankası tarafından onaylanması üzerine, 
6 Eylül 2022 tarihinde yürürlüğe girdi. 

Önümüzdeki günlerde, projenin uygulanmasına 
destek olacak idari yapılanmanın tamamlanması 
amacıyla ABDGM bünyesinde projenin yönetimi, 
koordinasyonu ve izlenmesinden sorumlu Proje 
Koordinasyon Birimi (PKB) ile uygulayıcı Genel 
Müdürlüklerde Proje Uygulama Birimlerinin 
(PUB) kurulması ve gerekli uzman ve donanım 
desteğinin sağlanmasının ardından alt bileşenler 
bazındaki faaliyetler hayata geçirilmeye 
başlanacak. 

Bu çerçevede, PKB’de Bakanlığımız uzmanları ile 
birlikte görev yapacak uzmanların istihdamı için 
Temmuz ayı sonunda başlatılan süreçte son 
aşamaya gelindi. Kriterlere uygunluk durumuna 
göre yapılan ön değerlendirmenin ve 22 Eylül ve 
4 Ekim’de yapılan mülakatların ardından sürecin 
hızla tamamlanması ve uzmanların en kısa 
sürede göreve başlaması beklenmekte.  

Proje ile ilgili gelişmeler 
www.tucsap.tarimorman.gov.tr adresinden 
takip edilebilir. 
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