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"GIDANI KORU SOFRANA SAHİP ÇIK" 
KAMPANYASI GUİNNESS REKORU KIRDI 

 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla, 
"Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyasının 
1. yıl etkinliği, Tarım ve Orman Bakanlığının ev 
sahipliğinde gerçekleştirildi. 

Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, 
burada yaptığı konuşmada, geçen yıl hayata 
geçirdikleri "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" 
kampanyası kapsamında, 790 bin kişinin 
"sofranasahipcik.com" adresine girerek verdiği 
söz ile Guinness nezdinde dünyada ilk kez 
"çevresel sürdürülebilirlik alanında verilen en 
fazla söz" rekorunu kırdıklarını duyurdu. 

Üretim kaynaklarının yoğun kullanımıyla son 50 
yılda dünya tarımsal hasılasının 11 kat artarak 
3,5 trilyon dolara ulaştığını belirten Pakdemirli, 
"Her yıl dünyada 1,3 milyar ton gıdanın israf 
edilmesi, kabul edilebilir bir durum değildir. 
Kovid-19 ile yatağına aç giren insan sayısı bugün 
800 milyonu aşmıştır. Tarımsal hasılada 
Avrupa'da lider, dünyada ilk 10'da olan güzel 
ülkemiz ise her yıl neredeyse 19 milyon ton 
gıdasını çöpe atıyor." diye konuştu. 

Pakdemirli, 2050'de artan nüfusu besleyebilmek  

 

 

 

 

 

için gıda üretimini yüzde 60 artırmak, bunun için 
de yüzde 15 daha fazla su kullanmak zorunda 
kalınacağının altını çizdi. 

"1 trilyon dolarlık gıda çöpe gidiyor" 

Pakdemirli, gıda tedarik zincirinin, tarladan 
sofraya kadar olan tüm süreçleri kapsadığını dile 
getirerek, "gıda kaybı" ve "gıda israfı" konularına 
da dikkati çekti. 

Bireyler olarak, israfa yol açan alışkanlıkları 
değiştirmenin önemine işaret eden Pakdemirli, 
şöyle devam etti: 

"Gelişmiş ülkeler gıdayı, daha çok marketlerde 
veya evlerinde israf ediyor. Bunun ekonomik 
bedeli 680 milyar dolar. Gelişmekte olan ülkeler 
ise alt yapı ve teknoloji yetersizliği nedeniyle 
gıdayı sofralarına gelmeden önce, hasatta, 
depolamada ve taşımada kaybediyor. Bunun 
ekonomik bedeli ise 310 milyar dolar. Yani 
toplamda yaklaşık 1 trilyon dolar değerinde gıda 
çöpe gidiyor. Ülkemizde ise yapılan 
araştırmalarda, özellikle taze meyve ve sebzede, 
neredeyse yüzde 50'lik kayıp görüyoruz. 
Ekmeğin neredeyse günlük 5 milyon adedini 
çöpe atıyoruz." 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 
ile iş birliği içinde geçen yıl mayıs ayında bu 
kampanyayı başlattıklarını hatırlatan 
Pakdemirli, geçen bir yılda, salgına rağmen 
belirledikleri eylemlerin yüzde 50'den 
fazlasında ilerleme kaydettiklerini bildirdi. 

Paydaşların desteğiyle toplu tüketim yerleri, 
perakende, lojistik gibi alanlara yönelik, gıda 
kayıp ve israfını azaltmaya katkı sağlayacak çok 
değerli kılavuzlar hazırladıklarını belirten 
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Pakdemirli, gelecek günlerde bunu sektörle 
paylaşacaklarını kaydetti. 

Gıda bankacılığı konusuna ilişkin de 
değerlendirmelerde bulunan Pakdemirli, bunun 
gıdanın yanı sıra yakacak, kıyafet ve hijyen 
malzemelerinin de ücretsiz olarak ihtiyaç 
sahipleriyle buluşması olduğunu söyledi. 

Pakdemirli, bugün milyonlarca ton güvenilir 
gıdanın, Son Tüketim Tarihi (STT) ve Tavsiye 
Edilen Tüketim Tarihi'nin (TETT) yaklaşması, 
ürün paketindeki etiketin ters basılması veya 
ürünün paketinde, gıdanın güvenilirliğini 
etkilemeyecek ufak bir deformasyon olması 
sebebiyle çöpe gittiğine işaret etti. 

Gıda bankacılığı sisteminin Türkiye'de de 
uygulandığını vurgulayan Pakdemirli, bunun 
daha cazip hale gelmesi için çalışmalarının 
devam ettiğini anlattı. 

"100 milyon dolar tasarruf" 

Gıdanı Koru kampanyasını başlatmadan önce, 
hane halkında gıda israfı üzerine bağımsız bir 
anket çalışması yaptırdıklarını vurgulayan 
Pakdemirli, şu bilgileri paylaştı: 

"Bu anketi kampanyamızın birinci yılında 
tekrarladık. Yapılan analiz sonucuna göre, 
Türkiye genelinde, hanelerde, TÜİK gıda 
enflasyonu verilerine göre yılda 664 milyon lira 
tasarruf ettik. STT ve TETT arasındaki farka 
yönelik bilinç yüzde 20 arttı. Yanlış porsiyon 
planlamasından kaynaklanan gıda israfı yüzde 
22'den yüzde 13'e düştü. İsraf edilen gıdaların 
yeniden değerlendirilme oranı yüzde 45'den, 
yüzde 55'e çıktı. Gıda atıklarından kompost 
yapanların oranının yüzde 3'ten yüzde 6'ya 
çıktığını tespit ettik. Türkiye'de her 4 kişiden 
1'inin kampanyamızı duyması farkındalık 
yarattı." 

Bir guinnes rekoru daha 

Pakdemirli, kampanyalarını duyanların yüzde 
93'ünün bunu faydalı bulduğunu, yüzde 84'ünün 
ise kampanyadan sonra gıda israfına karşı daha 

dikkatli olmaya başladığını vurgulayarak, "790 
bin kişinin sofranasahipcik.com internet 
adresine girerek verdiği söz ile Guinness 
nezdinde dünyada ilk kez 'çevresel 
sürdürülebilirlik alanında verilen en fazla söz' 
rekorunu kırdık. Aynı girişim ile 1,4 milyar 
nüfuslu Çin'in elinde bulunan 'dünyada en çok 
söz verilen kampanya' rekorunu ise 82 milyon 
vatandaşımız ile kırmaya çok yaklaştık." 
ifadelerini kullandı. 

Türkiye dışında, Azerbaycan ve Orta Asya 
ülkelerinde de gıda kaybı ve israfını azaltmak 
için çalıştıklarını anlatan Pakdemirli, BM Genel 
Sekreterinin özel çağrısıyla toplanacak olan BM 
Gıda Sistemleri Zirvesi için yoğun çalışmalarını 
sürdürdüklerini söyledi. 

Yıl sonuna kadar gıda bankacılığı konusunda 
yasal mevzuatı hazırlayıp meclise sunacaklarını 
vurgulayan Pakdemirli, böylece, güvenilir 
gıdanın çöpe gitmesini engelleyip, ücretsiz 
olarak ihtiyaç sahipleriyle buluşmasını 
sağlayacaklarını kaydetti. 

"Arz fazlası ürünler ihtiyaç sahiplerine 
dağıtılacak" 

Pakdemirli, tarlada kalan arz fazlası ürünleri, 
gönüllüler vasıtasıyla toplayıp, yine ihtiyaç 
sahiplerine dağıtacakları bilgisini vererek, "Gıda 
zinciri aktörleri için gıda kaybı ve israfını 
azaltacak kılavuzlar yayınlayacağız. 
Tüketicilerimizi, gıdanı koru mutfağı atölyeleri 
ile hem gıda israfı üzerine bilinçlendireceğiz 
hem de gıda okuryazarlıklarını artırıp, doğru 
pişirme tekniklerini öğreteceğiz. Çöplerimizin 
neredeyse yüzde 55'ini oluşturan gıda atığını 
azaltacağız." diye konuştu. 

Emine Erdoğan'dan belediyelere çağrı 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi de 
programda bir konuşma yaptı. Emine Erdoğan 
burada yaptığı konuşmada kurumlarla işbirliği 
içinde gıda israfının engellenmesi gerektiğini 
belirterek, "Tüm belediyelerimizin gıda 
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bankacılığı işini ciddiye almaları gerektiğini 
düşünüyorum." dedi. 

Emine Erdoğan, "Sen de Söz Ver" kampanyasına 
katılıp, gıdasını israf etmeyeceğine söz veren, 
sorumluluk sahibi 850 bin vicdanlı kişiye 
teşekkür ederken, "En yüksek sayıda online 
imzayı alarak bir rekor kıran bu kampanya 
takdire şayandır. Aramızda özel sektörden, 
STK'lardan, uluslararası kuruluşlardan, 
akademiden, medyadan, çok önemli isimler ve 
kanaat önderleri var. Hepiniz hoş geldiniz, 
sefalar getirdiniz." diye konuştu. 

"Dünyada her 9 kişiden biri, açlıkla mücadele 
ediyor" 

Emine Erdoğan, dünyada her 9 kişiden birinin 
açlıkla mücadele ettiğini belirterek, şöyle 
konuştu: 

"Bu, yaklaşık 821 milyon insan demek. Öte 
yandan 670 milyon yetişkin ve 140 milyon genç 
obezite ile mücadele ediyor. Tüm dünyada 
tarladan satış noktalarına kadar, her yüz gıdadan 
14'ü ziyan oluyor. Soframıza ulaşana kadar ise 
her yüz gıdadan 33'ü çöpe gidiyor. Gelişmiş 
ülkeler gıdayı daha çok marketlerde veya 
evlerinde israf ediyorlar. Bunun ekonomik 
bedeli 680 milyar dolardır. Gelişmekte olan 
ülkelerde ise gıda sofralarına gelmeden önce 
ziyan oluyor. Altyapı ve teknoloji yetersizliği 
hasatta, depolamada ve taşımada yaşanan 
kayıpların sebebidir. Bunun ekonomik bedeli ise 
310 milyar dolardır. Yani çöpe giden gıdanın 
değeri 1 trilyon dolar." 

İsraf edilen gıdanın 3'te 1'inin dünyadaki tüm aç 
insanları doyurmaya yeteceğine işaret eden 
Emine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Günlük 4,9 milyon somun ekmek çöpe gidiyor. 
Taze meyve sebzenin israf oranı yüzde 50. 
Birleşmiş Milletler Çevre Programı, 2019'da 
yayınladığı bir raporda gıda israfının yüzde 
61'inin evlerde gerçekleştiğini söylüyor. Ülkeler 
arası seyahat eden yiyeceklerin, üretimden 
dağıtıma kadar, sera gazı salınımına katkısı, 
yüzde 6 ve maalesef buna benzer birçok rakam, 

uzun bir liste olarak önümüzde uzadıkça 
uzuyor." 

Konuşmaların ardından Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli, internet sayfası üzerinden 
vatandaşların katılımıyla verilen 790 bin söz ile 
"Çevresel sürdürülebilirlik konusunda dünyada 
en çok söz verilen kampanya" rekorunun 
Guinness nezdinde tescil belgesini Emine 
Erdoğan'a hediye olarak verdi. 

https://www.tarimorman.gov.tr/Haber/5033/
Gidani-Koru-Sofrana-Sahip-Cik-Kampanyasi-
Guinness-Rekoru-Kirdi 
 
 
SAYIN BAKANIMIZ 1. TÜRKİYE ÇİFTÇİ 
ZİRVESİ’NE KATILDI 
 

 

Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, 
Turkuvaz Medya tarafından gerçekleştirilen 1. 
Türkiye Çiftçi Zirvesi'ne katıldı. Bakan 
Pakdemirli burada yaptığı konuşmada, küresel 
salgın sürecinde tarım ve hayvancılıkta üretimin 
ve faaliyetlerin aksamaması için yaptıkları 
çalışmaları anlattı. 

ABD, AB, Çin ve çok sayıda ülkede insanların 
rafları boşalttığını, lojistik zincirinin sıkıntıya 
girdiğini aktaran Pakdemirli, Türkiye'nin, aldığı 
tedbirler sayesinde hiçbir sıkıntı yaşamadığını 
ifade etti. 

Pakdemirli, Türkiye'nin hem tedarik zinciri hem 
üretimin aksamaması için tedbirlerini ilk vaka 
görülmeden çok önce aldığını belirterek, 
salgında çiftçilere adeta diplomatik pasaport 
verdiklerini, onların, sokağa çıkma yasaklarında 
istedikleri gibi dolaştığını, ekimini, hasadını ve 
üretimini yaptığını bildirdi. 

https://www.tarimorman.gov.tr/Haber/5033/Gidani-Koru-Sofrana-Sahip-Cik-Kampanyasi-Guinness-Rekoru-Kirdi
https://www.tarimorman.gov.tr/Haber/5033/Gidani-Koru-Sofrana-Sahip-Cik-Kampanyasi-Guinness-Rekoru-Kirdi
https://www.tarimorman.gov.tr/Haber/5033/Gidani-Koru-Sofrana-Sahip-Cik-Kampanyasi-Guinness-Rekoru-Kirdi
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2020'nin tarımda çok iyi geçtiğini vurgulayan 
Pakdemirli, "Tarımsal hasılada 2020'yi 
Türkiye'nin büyümesinin çok ötesinde bir 
büyümeyle kapattık." dedi. 

Bekir Pakdemirli, kuraklık problemine ilişkin bir 
soru üzerine, geçen yıl istenilen yağışlar 
görülmese de tarımsal kuraklığa izin 
vermediklerini belirterek, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

"Bunun sebebi, depolama sistemlerimizin 
olması. (Yağışlarda) Bu yıl ise geçen yıla göre 
yüzde 25 daha gerileme var. İster istemez 
sulanmayan alanlarda, vejetasyonda ciddi bir 
problem yaşadık. Bununla ilgili Türkiye belli bir 
miktarda etkilendi. Tabii bununla alakalı ne 
yaptık? Kuraklıktan etkilenen çiftçilerimize bir 
destek verilmesi gerekiyordu. Dekarda 151 
liraya varan bir destek Cumhurbaşkanımız 
tarafından açıklandı. Şu an kayıp, bizim 
üstesinden gelemeyeceğimiz bir kayıp değil. 
Türkiye'nin üretimi, TMO ve piyasanın stokları, 
almış olduğumuz dış ticaret tedbirleriyle 
beraber Türkiye herhangi bir konuda, gıda 
güvenliğinde bir eksiklik yaşamayacak. Ama bu 
kuraklığı da sürekli olarak yaşayabiliriz." 

Pakdemirli, çiftçilere TARSİM sigortası yaptırma 
çağrısında bulunarak, kuraklığın bundan sonra 
da yaşanabileceğini, çok değişken bir iklim 
döneminde olduklarını söyledi. 

Pakdemirli, kuraklığa karşı en büyük tedbirin 
"sulama yatırımlarını artırmak" olduğunu, bu 
konuda önemli bir atılım yaptıklarını belirterek, 
"En hızlı şekilde sulama yatırımlarımızı 
artırıyoruz. Mümkün mertebe çiftçimize destek 
olma gayreti içerisindeyiz. Piyasalarda herkesin 
gönlü rahat olsun. Kuraklıkla ilgili gerekli 
tedbirler alınmıştır. Türkiye, dün olduğu gibi 
bugün de, yarın da bir problem yaşamayacaktır." 
ifadelerini kullandı. 

Gıda güvenliği konusundaki çalışmalara değinen 
Pakdemirli, en son 2004'te yapılan Tarım 
Şurası'nı 15 yıl aradan sonra topladıklarını, tüm 
paydaşları bir araya getirdiklerini, ortak akılla 

bir eylem planı ortaya çıkardıklarını, sonuçlarını 
takip ettiklerini anlattı. 

Pakdemirli, sürekli sahada olduklarını ve 
problemleri dinlediklerini belirterek, "Son 3 
yılda bütün rakamlar iyiye gidiyor ve bu iyiye 
gitmenin aslında bana göre tek bir sebebi var; 
sahadayız." dedi. 

Pakdemirli, Dijital Tarım Pazarı projelerine 
değinirken, bu uygulamanın tarımda fiyat 
dalgalanmasını önleyebileceğini, ürünlerin 
tarladan sofraya çok daha istikrarlı ulaşmasını 
sağlayabileceğini kaydetti. 

Genç ve kadın çiftçilere yönelik çalışmalara 
değinen Pakdemirli, "Şu veya bu şekilde 
gençlerimizi doğdukları yerde kalmaya ikna 
etmemiz lazım. Ama bir insanın doğduğu yerde 
kalmaya ikna olması için doğduğu yerde 
doyması lazım. Bunları da girişimci haline 
getirmemiz lazım." dedi. 

Genel Müdürümüz Sayın Aylin ÇAĞLAYAN 
ÖZCAN da aynı zirvenin "Sürdürülebilir Tarım" 
başlıklı paneline konuşmacı olarak katılım 
sağladı. Genel Müdürümüz, sürdürülebilir tarım 
kapsamında başta Avrupa Birliği mevzuatı da 
göz önünde bulundurularak Bakanlığımızca 
yürütülen faaliyetlere ilişkin bir konuşma yaptı. 

Söz konusu panele Genel Müdürümüzün yanı 
sıra Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği Başkanı Birol CELEP, TARSİM Genel 
Müdür Serpil GÜNAL, Tekfen Tarım Genel 
Müdürü Emrah İNCE, Şef ve Sosyal Girişimci 
Ebru BAYBARA DEMİR ve Aynes Gıda CEO'su 
Murat HOCALAR da konuşmacı olarak katılım 
sağladı. 

https://www.tarimorman.gov.tr/Haber/5032/
Bakan-Pakdemirli-Turkiye-Dun-Oldugu-Gibi-
Bugun-De-Yarin-Da-Bir-Problem-
Yasamayacaktir 

https://www.tarimorman.gov.tr/ABDGM/Habe
r/607/Genel-Mudurumuz-1-Turkiye-Ciftci-
Zirvesine-Panelist-Olarak-Katildi 

https://www.tarimorman.gov.tr/ABDGM/Haber/607/Genel-Mudurumuz-1-Turkiye-Ciftci-Zirvesine-Panelist-Olarak-Katildi
https://www.tarimorman.gov.tr/ABDGM/Haber/607/Genel-Mudurumuz-1-Turkiye-Ciftci-Zirvesine-Panelist-Olarak-Katildi
https://www.tarimorman.gov.tr/ABDGM/Haber/607/Genel-Mudurumuz-1-Turkiye-Ciftci-Zirvesine-Panelist-Olarak-Katildi
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GENEL MÜDÜRÜMÜZ AYLİN ÇAĞLAYAN 
ÖZCAN AKDENİZ’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA 
SİSTEMLERİNİN GELECEĞİ İÇİN YOLLAR 
KONULU İKİNCİ ETKİNLİĞE KATILDI 

 

Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Gündemini ve 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını 
güçlendirmek amacıyla 2021 yılında Eylül 
ayında New York’da bir Gıda Sistemleri Zirvesi 
düzenleyecektir. Zirve’nin amacı: 

i) güvenli ve besleyici gıdaya erişimin 
sağlanması, 

ii) sürdürülebilir tüketimi ve üretimi 
arttırmak ve 

iii) gıda güvenliği açıklarına karşı 
dayanıklılık oluşturmaktır.  

Söz konusu Zirveye hazırlık amacıyla ve 17 
Sürdürülebilir Kalkınma Amacı kapsamında 
ilerleme kaydetmek için dünya çapında farklı 
aktörleri bir araya getirmek üzere, 26-28 
Temmuz 2021 tarihlerinde BM Genel Sekreteri 
Sayın António Guterres ve İtalya Başbakanı 
Sayın Mario Draghi liderliğinde Zirve Öncesi 
Toplantı gerçekleştirilecektir. 

BM, Zirve hazırlıkları kapsamında üye 
ülkelerden ulusal diyalog sürecini yönetmek 
üzere Ulusal Diyalog Koordinatörü (National 
Dialogue Convenior) belirlemelerini talep 
etmiştir. Türkiye adına Tarım ve Orman 
Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel 
Müdürü Aylin ÇAĞLAYAN ÖZCAN, anılan Zirve 
kapsamında Ulusal Diyalog Koordinatörü olarak 
belirlenmiştir.  

Zirve hazırlıkları sürecinde BM tarafından beş 
Çalışma Grubu/Eylem oluşturulmuştur; 

1.  Herkes için Güvenli ve Besleyici Gıdaya 
Erişim  

2.  Sürdürülebilir Tüketim Modeline Geçiş  
3.  Yeterli Ölçekte Doğaya Uyumlu Üretimin 

Artırılması 
4. Adil Geçim Kaynaklarının Geliştirilmesi  
5. Hassasiyetler, Şoklar ve Streslere Karşı 

Dayanıklılık Sağlanması 

Zirve ile ilgili ayrıntılı bilgiye, 
https://www.un.org/en/food-systems-summit 
adresinden erişilmesi mümkündür.  

Türkiye tarafından 2 ve 5 numaralı çalışma 
gruplarına küresel ölçekte  katkı 
sağlanmaktadır.  

Bu çerçevede, 2021 yılı Eylül ayında New York’ta 
gerçekleştirilecek BM Sürdürülebilir Gıda 
Sistemleri Zirvesi’ne hazırlık amacıyla 
Milletlerarası Akdeniz Yüksek Zirai Etütler 
Merkezi (MAYZEM) ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen Bağımsız Diyalog Süreci 
kapsamında Akdeniz’de Sürdürülebilir Gıda 
Sistemlerinin Geleceği için Yollar konulu ikinci 
etkinliğin Yuvarlak Masa Toplantısı: Akdeniz 
Ülkelerinde Zirve Diyalogları bölümüne Avrupa 
Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürü ve Türkiye 
adına Ulusal Diyalog Koordinatörü olarak 
belirlenen Sayın Aylin ÇAĞLAYAN ÖZCAN 
panelist olarak katılım sağlamış ve Türkiye’nin 
konuyla ilgili çalışmalarını katılımcılara 
aktarmıştır. Aynı zamanda Arnavutluk, İtalya, 
Cezayir, Mısır, Malta, İspanya, Fransa, Tunus, 
İsrail özel danışman, Başkan, Baş Bilim İnsanı, 
Başkan ve Bakan Yardımcı düzeyinde toplantıda 
temsil edilmiş ve konuşmalarını katılımcılara 
aktarmışlardır.  

Sayın ÖZCAN konuşmalarında Türkiye’nin ulusal 
diyalog süreci ve şimdiye kadar gerçekleştirilen 
çalışmalar, tespit edilen öncelikler ve eylem 
alanları, CAPMED 2025 ve ulusal diyaloglar 
arasındaki ilişki, gıda sistemlerinin 
dönüşümünde beklenen ve yaşanan güçlükler, 
işbirliği yapılabilecek hususlarla ilgili 
katılımcılara bilgi sunmuştur. 
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GIDA ARTIK VE ATIKLARINDAN KOMPOST 
YAPIMI KILAVUZU 

 

Bakanlığımız son dönemde gıda kayıpları ve 
israfıyla mücadele konusunda çalışmalarını 
gündemine alarak yoğunlaştırmış, gıda kaybı ve 
israfıyla mücadelede gerek ulusal gerekse 
uluslararası ölçekte birçok çalışma 
yürütmektedir. Bakanlığımız tarafından gıda 
kaybı ve israfı üzerine yürütülen en güncel 
çalışma 2020 yılı Mayıs ayında Sayın Bakanımız 
Dr. Bekir PAKDEMİRLİ tarafından kamuoyuna 
ilan edilerek başlatılan ve paydaşlarımızla 
yürütülen “GIDANI KORU SOFRANA SAHİP ÇIK 
KAMPANYASI”dır. Ayrıca, 20 Mayıs 2020 
tarihinde “Türkiye’nin Gıda Kayıpları ve 
İsrafının Önlenmesi, Azaltılması ve Yönetimine 
İlişkin Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı” 
kamuoyuna ilan edilmiştir.  

Kampanya ile ilgili tüm bilgilere  
https://www.gidanikoru.com adresinden ve 
Kampanya sosyal medya hesaplarından 
erişilebilecektir.  

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 12 Mart 
2021 tarihinde kamuya ilan edilen Ekonomi 
Reformları Belgesi ve bu kapsamda Ekonomi 
Reformları Eylem Planı belgesinin “2.3. Gıda 
Kaybı ve İsrafı Azaltılacaktır” başlığı altında, 
“2.3.b. Üretim, lojistik ve perakende sektörüne 
yönelik rehber dokümanlarla yönlendirmeler 
yapılacaktır” maddesi yer almakta olup, ilgili 
eylem maddesi kapsamında Bakanlığımız 

konuyla ilgili Sorumlu Kurum/Kuruluş olarak 
tanımlanmıştır. Bu doğrultuda Bakanlığımız 
tarafından; 

1) Gıda artık ve atıklarından kompost yapımı,  

2) Lojistik sektöründe gıda kaybını azaltmaya 
yönelik rehber doküman,  

3) Otel, restoran ve diğer toplu tüketim 
yerlerinde gıda israfı ile mücadele kılavuzu ve  

4) Gıda satış noktalarında (perakende) gıda 
israfı ile mücadele kılavuzu  

başlıklı belgeler hazırlanmış olup, konuyla ilgili 
çalışmalarda sektörün doğru yönlendirilmesi ve 
gıda kaybı ve israfıyla mücadele kapsamında 
yürütülen çalışmalara katkı sağlanması 
hedeflenmektedir.  

“Gıda artık ve atıklarından kompost yapımı” ve  
“Lojistik sektöründe gıda kaybını azaltmaya 
yönelik rehber doküman”, Bakanlığımız Avrupa 
Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü internet 
sitesi 
(https://www.tarimorman.gov.tr/ABDGM/Link
/68/Yayinlarimiz) ve Gıdanı Koru Sofrana Sahip 
Çık Kampanyası internet sitesinden 
(https://gidanikoru.com/), “Otel, restoran ve 
diğer toplu tüketim yerlerinde gıda israfı ile 
mücadele kılavuzu”na ise 
https://gidanikoru.com/sayfa/41 adresinden 
erişilebilecektir. Gıda satış noktalarında 
(perakende) gıda israfı ile mücadele kılavuzu da 
ilerleyen dönemlerde Gıdanı Koru Sofrana Sahip 
Çık Kampanyası internet sitesinden erişilebilir 
hale getirilecektir. 
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GENEL DİREKTÖR VE BAŞKAN DÜNYA 
OKYANUS GÜNÜ'NDE BALIKÇILIK 
SÜBVANSİYONLARINA İLİŞKİN KÜRESEL 
KURALLAR İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU 

 

8 Haziran Dünya Okyanus Günü münasebetiyle, 
Genel Direktör Dr. Ngozi Okonjo-Iweala ve 
balıkçılık sübvansiyon müzakereleri başkanı 
Kolombiya Büyükelçisi Santiago Wills, DTÖ 
üyelerini zararlı balıkçılığa yönelik finansmanı 
durdurmak için uzun zamandır beklenmekte 
olan anlaşmayı yapmaya çağırdı. 15 
Temmuz'daki bakanlar toplantısında uzlaşmacı 
çözümler bulma fırsatının heba edilmemesi 
gerektiğini söylediler. 

Genel Direktör Okonjo-Iweala “Okyanusumuzun 
aşırı sömürüsünü finanse eden sübvansiyonları 
sona erdirmek için yirmi yıl çok uzun, 
hükümetlerin şimdi bir DTÖ balıkçılık 
sübvansiyon anlaşması yapması gerekiyor. 
Üyeler gerçek bir ilerleme kaydettiler ama henüz 
istenen aşamada değiliz. Gelecek ay, dünyanın 
dört bir yanından ticaret bakanları bu 
müzakerelere dâhil olmak için sanal olarak 
toplanacak. Eksik kalınan konuları kapatmak 
için bu fırsatı değerlendirmeliyiz” dedi. 

“Balıkçılık sübvansiyonlarına ilişkin DTÖ 
kuralları, küresel balık stoklarının çöküşünü 
önlemeye yardımcı olacaktır. Dünya çapında 
çevre, gıda güvenliği ve geçim kaynakları adına 
bu kurallara ihtiyacımız var. Durumu okyanus 
sağlığı ve küresel olarak sürdürülebilir bir mavi 
ekonomi lehine çevirmenin zamanı geldi” dedi. 

Başkan Büyükelçi Wills, 15 Temmuz'daki sanal 
bakanlar toplantısına hazırlık olarak geçen ay 

sunduğu yeni bir taslak metne atıfta bulunarak 
“164 üye ülkenin zor kararlar alması gerecek, 
ancak anlaşmaya varılabilir. Artık önümüzde 
boşlukları kapatmaya yardımcı olacak eksiksiz 
bir müzakere metni var.” dedi.  

Son metnin, üyelerin toplu çalışmasına dayalı bir 
anlaşma için iniş bölgeleri önerdiği söylendi. 
Yeni metin dağıtıldığından beri, üyeler her hafta 
belirli bir temaya ayrılmış farklı düzenlemeler 
ile neredeyse sürekli olarak toplantılar 
düzenlemektedir 

Başkan Wills “Üyeler, metni bakanların kalan 
siyasi çağrıları yapabilecekleri bir taslağa 
mümkün olduğunca yaklaştırmak için çok 
çalışıyorlar. Bitiş çizgisi çok yakınken, üyelerin 
durumun üstesinden gelebileceğine ve birlikte 
bir fark yaratacağına inanıyorum. Okyanus 
çağırıyor ve onu hayal kırıklığına 
uğratmamalıyız," dedi. 

https://www.wto.org/english/news_e/news21
_e/envir_07jun21_e.htm 
 
FRANSIZ MİLLETVEKİLLERİ: BAŞARISIZ OTP 
GÖRÜŞMELERİNDEN ÇOĞUNLUKLA KONSEY 
SORUMLU 
 

 
Fotoğraf: https://www.euractiv.com/ 

Fransız milletvekilleri, geçen haftaki “süper 
üçlü” müzakerelerin gelecekteki Ortak Tarım 
Politikası (OTP) üzerinde bir anlaşmaya 
varamamasından AB'nin tarım bakanlarını 
suçluyor ve çıkmazı kırmanın artık zor olacağı 
konusunda uyarıyor. 

https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/envir_07jun21_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/envir_07jun21_e.htm
https://www.euractiv.com/
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Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu (AP) 
ve AB-27'yi temsil eden Konsey arasındaki 
müzakereler sona ererken, Fransız AP 
milletvekili Jeremy Decerle, 28 Mayıs Cuma günü 
yaptığı açıklamada, "OTP reformu konusundaki 
müzakereler bir çıkmaza girdi" dedi.  

2018'de Komisyon tarafından önerilen OTP 
reformu anlaşmasının yeniden Haziran ayına 
ertelenmesi gerekeceği ve daha da uzun 
sürebileceği belirtiliyor. 

Decerle'ye göre, bu başarısızlığın sorumluluğu 
“zorunlu olarak paylaşılıyor” olsa da, birçok AP 
milletvekili özellikle doğrudan yardım 
bütçesinin %20'sinin tarım-çevre taahhütlerine 
bağlanmasında ısrar eden Konsey'i suçluyor. 
Konsey, Portekiz AB Konseyi başkanlığının 
önerdiği %25'lik bir uzlaşma önerisini kabul etti 
ve kullanılmayan doğrudan yardımın eko-
rejimler çerçevesinde zamanında yeniden 
dağıtılması için %18'lik ilave bir 'taban' talep 
etti. 

“Artık AB hedeflerine uygun değil” 

AP milletvekili ve OTP eş raportörü Eric Andrieu 
(S&D) Salı günü düzenlediği basın toplantısında, 
"Yeşil Mutabakatı kabul ettiğimizde, yeşil zarfı 
doğrudan yardımın %30'undan daha azına 
koymak benim için şimdiden çok şaşırtıcı" dedi. 
“%30 yeşillendirmeden %18’e ulaşmanın artık 
Avrupa hedefimize uygun olduğunu 
düşünmüyorum. İklim değişikliğine karşı 
mücadele, tarımsal-ekolojik geçişe destek, 
biyoçeşitliliğin korunması ve Avrupa 
vatandaşlarının sağlığı için “neyin tehlikede 
olduğunu ölçmek” ve ortak görevi hatırlamak 
artık 27 tarım bakanına kalmış olacak.” şeklinde 
konuştu. 

Andrieu, "Bizim yükümlülüğümüz kimin en 
güçlü olacağı oyununu oynamak değil, Avrupa 
Birliği'ndeki 12 milyon çiftçinin ve 400 milyon 
vatandaşının çıkarına çalışmaktır" dedi. 

Yeşil Milletvekili Benoît Biteau ise OTP 
müzakerelerinde Konsey'in Parlamento'yu 
“aşağılamasından” söz etti. Biteau, AB tarım 

bakanlarının gelecekteki OTP'nin uygulanması 
için ulusal öncelikleri tanımlaması gereken 
ulusal stratejik planlarda, “her bakan, iklim veya 
çevre için önlemleri mümkün olduğunca 
azaltmak için üzücü çarpıtmalar yapıyor” 
şeklinde konuştu. 

Yayın Tarihi: 02.06.2021 
Kaynak: Euractiv 
 

FRANSIZ BAKANIN OTP REFORMU 
YAKLAŞIMI, ORGANİK ÇİFTÇİLERE BİR 
'HAKARET'TİR  

  
Fotoğraf: https://www.euractiv.com/ 

Organik çiftçiler, Paris'te gelecekteki OTP'de 
organik çiftçiler için potansiyel bir yardım 
kesintisini protesto ediyor. Ancak Fransız tarım 
bakanı, hesaplamalarının “önyargılı” olduğu 
konusunda ısrar ediyor. 

Birkaç haftadır, Ulusal Organik Tarım 
Federasyonu (FNAB), Tarım Bakanı Julien 
Denormandie'nin ülkenin 2023-2027 için OTP 
ulusal stratejik planına ilişkin olağan yaklaşımını 
eleştirdi. “Pour une autre PAC” (Başka bir OTP 
için) başkanı Mathieu Courgeau, Twitter'da 
"Organik çiftçiler bu OTP'de en büyük 
kaybedenler olacak" dedi. 

FNAB'ın OTP ulusal sekreteri Loic Madeline, 
bakanın yaklaşımının “organik çiftçilere 
hakaret” olduğunu ekledi. 
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Çiftçileri çevre dostu uygulamaları uyguladıkları 
için ödüllendirmeyi amaçlayan ve aynı zamanda 
organik tarım ve Yüksek Çevresel Değer (HVE) 
etiketi tarafından tanınan çiftçilik uygulamaları 
için de geçerli olacak olan 'eko-planlara' gelince, 
birçok dernek etiketin kendisini suçluyor.  

2 Haziran Çarşamba günü, FNAB tarafından 
yapılan çağrıya yanıt olarak Paris'te yaklaşık 300 
kişi protesto gösterisinde bulundu. 

“%66 düşüş mü yoksa %30 artış mı?” 

Sorun şu ki, ikisi farklı yardım biçimlerinden 
bahsediyor; yani gerçek, FNAB'ın iddiaları ile 
bakanın önerdiği güvenceler arasında bir yerde 
yatıyor. 

Bunun nedeni, çiftçilerin muhafaza yardımında 
bir düşüşü eleştirirken, bakanın dönüşüm için 
bir yardım artışı vaat etmesidir. Dönüşüm için 
yapılan yardım artışı, Fransa'da organik tarım 
alanlarının gelişimini güçlendirmeli ve 
Bakanlığın 2027 yılına kadar organik üretim 
yapılan arazilerin %18’e ulaşmasını sağlamak 
için tasarlanan geçiş süresinde çiftçileri 
desteklemelidir. 

FNAB'dan Madeline, EURACTIV'e verdiği 
demeçte, “Organik tarıma geçiş uzun zaman 
alıyor” dedi ve böyle bir zorluğun üstesinden 
gelmek için kesinlikle beş yıldan fazla bir 
perspektife sahip olunması gerektiğini savundu. 

Organik çiftçiler yarının sürdürülebilir 
tarımının öncüleri mi? 

Tarım Bakanlığı, OTP yoluyla ödüllendirme 
eksikliğinin, tüketici tarafından ödenen prim 
fiyatı tarafından sübvanse edileceğini iddia 
ediyor. İddia, FNAB'nin eleştirdiği bir şey, çünkü 
bunun “kararsız haneler için kaliteli gıda 
olmadığı” anlamına geleceği düşünülüyor. 

FNAB, Fransa'nın eko-planlara yaklaşımının 
yeniden değerlendirilmesi gerektiğinde ısrar 
ediyor ve “gerçekten dürüst uygulamalar için 
farklılaştırılmış destek” çağrısında bulunuyor. 

FNAB'den Madeline, “Yarın organik tarım 
olmasını istiyorsak, çiftçilere çabalarının 
destekleneceğini göstermeliyiz” dedi. 

AB'nin 27 tarım bakanı, Avrupa 
Parlamentosu'nun talep ettiği %30'a kıyasla, 
eko-rejimlere doğrudan OTP yardımının en az 
%18 olması gerektiğinde ısrar ederek, tarımsal-
ekolojik geçişe çok fazla yer vermeye hala 
isteksiz görünüyor. 

Yayın Tarihi: 03.06.2021 
Kaynak: Euractiv 

 

YUNANİSTAN TARIM BAKANI: 
PARLAMENTONUN OTP MÜZAKERE 
TAKTİKLERİ 'DEMOKRASİDEN YOKSUNDU'  

Yunanistan Tarım Bakanı Spilios Livanos, 
EURACTIV'e verdiği özel bir röportajda, AB-27 
tarım bakanlarının OTP’nin geleceği 
konusundaki görüşmelerinin demokrasiden 
uzak olduğunu ve Avrupa Parlamentosu ile 
“tamamen kabul edilemez” bir müzakere 
yöntemiyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. 

Yorumlar, AB'nin tarım sübvansiyon 
programının 2020 sonrası reformuna ilişkin 
anlaşmayı imzalamak amacıyla Mayıs ayı 
sonunda üç kurum arasında yapılan yoğun 
müzakerelerin ardından geldi. 

Ocak 2023'ten itibaren her bir üye devlette OTP 
stratejik planlarının uygulanmasına imkan 
sağlamak üzere müzakereleri sonuçlandırma 
gereği konusunda geniş bir fikir birliği olmasına 
rağmen, yeni OTP reformunun yeşil unsurları da 
dahil olmak üzere, kalan bir takım noktalar 
üzerinde müzakereler başarısız oldu. 

Livanos, "Bakanlar Konseyi'nin olumlu 
yaklaşımına ve Avrupa Parlamentosu ile ortak 
bir zemin bulma konusundaki samimi niyetimize 
rağmen, demokrasiden yoksun hissettiğimiz 
tamamen kabul edilemez bir müzakere 
yöntemiyle karşı karşıya kaldık." dedi. 
Parlamento'yu "şantaj" yapmakla suçladı ve 
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milletvekillerinin "tamamen saygısız" olduğunu 
söyledi. 

Bu yorumlar sorulduğunda Livanos, iki gün 
boyunca aralıksız devam eden müzakerelerin 
ardından AB Konseyi'nden Parlamento 
tarafından masaya yatırılan ve basılı olarak 
sunulan bir karşı öneriye evet veya hayır 
demesinin istendiğini açıkladı. 

Ancak, bu karşı teklifin daha önce açıklanmayan 
çok çeşitli yeni hükümler içerdiğine dikkat çekti. 
Bu nedenle, karşı teklife ilişkin kararın “teknik 
uzmanlar tarafından kapsamlı inceleme ve 
değerlendirme gerektirdiğini ifade etti. 

Livanos; “Bazı durumlarda hiç anlaşma 
olmaması kötü bir anlaşmadan çok daha iyi. 
Hiçbir bakan, elinde kötü, uygulanamaz bir 
anlaşma ile ülkesine, parlamentosuna, 
çiftçilerine ve seçmenlerine geri dönemezdi” 
dedi. 

Yayın Tarihi: 07.06.2021 
Kaynak: Euractiv 

YARININ TARIMINI ŞEKİLLENDİRMEK – 
ÇİFTÇİLER VE TÜKETİCİLER REFORM 
YAPILMIŞ BİR OTP'DEN NASIL 
YARARLANABİLİR?  

2020 yılında tarım sektörü, Covid-19 krizi 
nedeniyle benzeri görülmemiş zorluklarla karşı 
karşıya kaldı. Sektör lojistik sorunlardan, işgücü 
kıtlığı ve talepteki radikal değişikliklere kadar 
farklı zorluklara uyum sağlayarak dayanıklılığını 
gösterdi. Genel olarak, gıda zincirinin esnekliği 
sayesinde krizin gıda piyasaları üzerindeki etkisi 
sınırlı kaldı. 

Aralık 2020'de yayınlanan 2020-30 AB Tarım 
Görünümü Raporuna göre, kriz, yerel olarak 
üretilen gıda, kısa tedarik zincirleri ve e-ticaret 
satışlarına olan talebin artmasıyla önceden var 
olan bazı eğilimlerin güçlendirilmesine yol açtı. 
Ayrıca rapor, sağlık endişeleri, köken, çevre ve 
iklim değişikliğinin tüketici tercihlerinin temel 
itici güçleri arasında olduğunu belirtti. 

AB çiftçiliği ve gıda üretiminin sürdürülebilirlik 
yönleri, OTP’nin geleceği ve Avrupa Yeşil 
Mutabakatı hedeflerinin sağlanması 
konusundaki siyasi tartışmalarla güçlendi.  

Yayın Tarihi: 09.06.2021 
Kaynak: Euractiv 

İRLANDA, ÇİFTÇİLERE OTP ÖDEMELERİNDE 
EŞİT PAY VERME KONUSUNDA BÖLÜNDÜ  

İrlanda'da, tüm çiftçilere AB ödemelerinden eşit 
bir pay verme ihtiyacı konusunda tartışmalar 
var. İrlanda Çiftçiler Derneği (IFA), bunun çiftliği 
yaşayamaz hale getirme riskini taşıdığını iddia 
ederken, savunucuları küçük çiftlikler için 
adaleti sağlamanın gerekli olduğunu söylüyor. 

Yakınsama, OTP ödeme haklarının değerini 
yeniden dağıtma ve yeknesak hale getirme 
sürecidir. Üye devletler arasındaki tüm 
ödemeleri aynı düzeye getirmeye çalışan dış 
yakınsamaya büyük bir odaklanma varken, iç 
yakınsama konusuna çok daha az dikkat 
edilmekte. 

İç yakınsama, aynı üye devlet içindeki çiftçiler 
arasındaki tüm ödemeleri eşitlemek için 
tasarlanmıştır. Bu, büyüklük veya tarihsel 
haklardan bağımsız olarak tüm çiftliklerin 
hektar başına aynı temel ödeme haklarını alması 
anlamına gelir. 

Ancak bu, başta İrlanda olmak üzere bazı üye 
devletlerde bir tartışma konusu. Avusturya, 
Almanya, Malta ve Hollanda dahil olmak üzere 
17 üye ülke iç yakınsamayı zaten tamamlamış 
olsa da, İrlanda bunun yerine kısmi yeniden 
dağıtımı seçti. 

İrlanda, şimdiye kadar, ulusal ortalamanın 
üzerinde ödeme hakkı değerleri olan çiftçilerden 
ulusal ortalamanın altındakilere 93 milyon 
avroyu yeniden dağıtarak, her bir çiftçinin 
hektar başına ödemesini ulusal ortalamanın en 
az %60'ına kadar çıkardı.   

Ancak, devam eden OTP reform 
müzakerelerinde %100 zorunlu iç yakınsama 
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için bastıran Avrupa Parlamentosu'na göre, bu 
yeterince ileri gitmiyor. Bakanlar ise 2026 yılına 
kadar asgari oranın %85 olmasını savunuyor. 

Bu, tam yakınsama ile İrlanda'nın AB 
fonlarından daha az yararlanma riski olduğunu 
belirten IFA için büyük bir endişe kaynağı. 

IFA, mevcut haliyle, İrlanda Hükümeti'nin İklim 
Eylemi Yasası ile birleştirilen bu OTP 
reformunun “İrlanda'da ticari çiftçiliği 
durdurabileceğini” ve bir grup çiftçinin “OTP 
kapsamında büyük kesintilerle” vurulduğunu 
iddia ediyor. 

Yayın Tarihi: 10.06.2021 
Kaynak: Euractiv 

 

LAF VAR, EYLEM YOK: DENETÇİLERE GÖRE 
OTP FİNANSMANI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE 
MÜCADELEDE ETKİSİZ 

Avrupa Sayıştayı’nın, hayvancılık konusundaki 
eylemsizliğini eleştiren ve “kirleten öder” ilkesi 
çağrısında bulunan yeni bir raporuna göre, iklim 
eylemiyle mücadele için AB tarımsal fonları 
etkisiz kaldı. 

21 Haziran Pazartesi günü yayımlanan raporda, 
2014-2020 AB tarım harcamalarının dörtte 
birinden fazlasının – 100 milyar avroyu aşan –
iklim değişikliği için ayrılmasına rağmen, 
2010'dan beri tarım sonucu oluşan sera gazı 
emisyonlarında herhangi bir iyileşme olmadığı 
tespit edildi.  

Rapor, bu başarısızlığı, OTP tarafından 
desteklenen tedbirlerin çoğunun düşük bir iklim 
azaltma potansiyeline sahip olmasına ve yüksek 
azaltma potansiyeline sahip olanlar desteklerin 
çok daha az olmasına dayandırıyor. 

Bu arada denetçiler, OTP piyasa önlemlerinin 
2014 yılından bu yana tüketimi azalmayan 
hayvansal ürünlerin tanıtımını içermeye devam 
ettiğini vurguluyor. Ancak denetçiler, canlı 
hayvan üretimindeki herhangi bir düşüşün 

tüketimde bir azalmaya tekabül etmesi 
gerektiğine dikkat çekerek, aksi takdirde bunun 
“sızıntı” riskini, yani hayvansal ürünlerin ithalatı 
yoluyla sera gazı emisyonlarında artış riskini 
artıracağını vurguluyor. 

Denetçiler, 2010 ve 2018 arasında kimyasal 
gübreler ve gübrenin, tarımsal emisyonların 
neredeyse üçte birini oluştururken, 
kullanımlarının fiilen arttığına dikkat çekiyor. Bu 
nedenle, mevcut önlemlerden, gübre 
uygulamalarını mahsul ihtiyaçlarıyla eşleştiren 
hassas tarım yöntemleri gibi “gösterilebilir 
şekilde daha etkili” uygulamalara doğru bir geçiş 
ihtiyacı çağrısında bulunuyor. 

Denetçilerin öne sürdüğü “kirleten öder” ilkesi, 
tarımda kirliliğe neden olanların, bu durumda 
çiftçilerin, yol açtıkları zararları karşılama 
zorunluğunun getirilmesidir. AB hukuku 
halihazırda kirleten öder ilkesini yalnızca çevre 
politikalarında açıkça uygulamakta ancak 
tarımsal sera gazı emisyonlarına 
uygulamamakta. 

Yayın Tarihi: 21.06.2021 
Kaynak: Euractiv 
 

YENİ ORTAK TARIM POLİTİKASINDA SİYASİ 
ANLAŞMA: DAHA ADİL, DAHA YEŞİL, DAHA 
ESNEK 

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından 
yeni Ortak Tarım Politikası üzerinde varılan 
geçici siyasi anlaşma, daha adil, daha yeşil, daha 
hayvan dostu ve esnek bir OTP getiriyor.  

Ocak 2023'ten itibaren, Yeşil Mutabakat 
hedefleriyle uyumlu daha kapsamlı çevre ve 
iklim hedefleri uygulanmaya başlanıyor. Yeni 
OTP ayrıca, özellikle küçük ve orta ölçekli aile 
çiftliklerine ve genç çiftçilere OTP desteğinin 
daha adil bir şekilde dağıtılmasını sağlıyor. 

Her Üye Devletin, AB düzeyinde oluşturulan 
daha basit kurallar çerçevesinde, önümüzdeki 
beş yıl boyunca politikayı uygulamak için bir 
stratejik plan hazırlaması öngörülüyor. Bu, 
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onların yerel koşulları dikkate almalarını ve 
performansa odaklanmalarını sağlıyor. 

Daha adil bir OTP:  

İlk kez OTP’ye “sosyal koşulluluk” getiriliyor. Bu 
kapsamda OTP’den faydalananlar,  destek almak 
için Avrupa sosyal ve iş kanunlarına uymak 
zorundalar. Ayrıca, gelir desteğinin yeniden 
dağıtılması zorunlu oluyor, Üye Devletler, 
bütçelerinin en az %10'unu daha küçük 
çiftliklerin yararına olacak şekilde yeniden 
dağıtacak ve bunu nasıl yapmayı planladıklarını 
stratejik planlarında açıklayacak. Son olarak, 
OTP gelir desteği kapsamında genç çiftçilere (40 
yaşına kadar çiftçiler) yapılan desteğin, Üye 
Devletlerin bütçelerinin %3'ü oranında olması 
zorunluluğu geliyor. Genç çiftçiler için gelir 
desteği yatırım veya başlangıç yardımını 
kapsayabiliyor. 

Daha yeşil bir OTP:  

Yeni OTP, iklim, çevre ve hayvan refahı için daha 
sürdürülebilir tarıma geçişi destekliyor. Bunun, 
Yeşil Mutabakat ile Çiftlikten Çatala ve 
Biyoçeşitlilik stratejilerine uygun olarak Ulusal 
Stratejik Planlar aracılığıyla uygulanması 
planlanıyor. Ayrıca, daha verimli ve daha iyi 
hedeflenmiş bir çevre, iklim ve hayvan refahı 
performansı sağlaması amacıyla yeni araçlar 
(örn. Avrupa Yeşil Mutabakat ile tutarlılık, 
koşulluluk (genişletilmiş çapraz uyum), eko-
planlar, kırsal kalkınma fonlarının en az % 
35’inin tarımsal çevre taahhütlerine ayrılması 
gibi) getiriliyor. 

Daha esnek bir OTP:  

Yeni OTP, her Üye Devletin, Çiftlikten Çatala ve 
Biyoçeşitlilik Stratejilerinde tanımlanan Yeşil 
Mutabakat hedeflerinin yanı sıra OTP 
hedeflerine nasıl ulaşılacağını açıklayan bir 
ulusal OTP stratejik planı taslağı hazırlayacağı 
yeni bir çalışma yöntemi sunuyor. 

Önümüzdeki dönemde Yatay Tüzük, Stratejik 
Plan Tüzüğü ve Ortak Piyasa Düzeni Tüzüğünün 

resmen onaylanması ile yeni OTP yürürlüğe 
girmiş olacak.  

Üye Devletlerin OTP stratejik plan taslaklarını 
31 Aralık 2021 tarihinden önce Komisyona 
sunmaları ve Komisyon tarafından 
değerlendirilmelerinin ardından 2023 başında 
yürürlüğe girmesi öngörülüyor.    

Yayın Tarihi: 25.06.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 
 

KIRSAL ALANLAR İÇİN UZUN VADELİ VİZYON: 
KOMİSYON, KIRSAL ALANLAR HAKKINDA 
KAMUOYU ARAŞTIRMASI YAYINLADI 

AB vatandaşlarının çoğunluğu, AB'yi kamu 
harcama kararlarında, kırsal alanlar da dahil 
olmak üzere desteklemekte. Avrupa Komisyonu 
tarafından yayınlanan, AB çapında kırsal alanlar 
hakkındaki, 9-18 Nisan 2021 tarihleri arasında 
gerçekleşen 27 Üye Devletten 25.841'den fazla 
katılımcıyı kapsayan, en son Eurobarometer 
kamuoyu araştırmasına göre, kırsal alanların 
temel ihtiyaçları kapsamında en çok bahsedileni 
ulaşım altyapısı ve bağlantılarıdır (%44). Bunu 
%27 ile sağlık hizmetleri, çocuk bakımına veya 
yaşlı bakımına erişim ve iş/istihdam/iş 
fırsatlarının mevcudiyeti ve %26 ile dijital 
altyapı izlemekte. 

Ayrıca, AB vatandaşlarının çoğunluğu (%65) AB 
kırsal alanlara yapılan yatırımın nasıl 
harcanacağına, yatırımı alan yerel bölgelerin 
karar vermesi gerektiğini savunuyor.  

Araştırmaya katılanların çoğu ülkelerindeki 
kırsal alanlar için çevre sorunlarının en acil 
sorun olduğunu belirtti. AB vatandaşlarının 
%65'i tarafından, çevre sorunları da dahil olmak 
üzere, doğal yaşam alanlarının tahribatı, hayvan 
veya bitki türlerinin kaybı, kırsal alanlar için acil 
sorun olarak tanımlanmakta. 

Yayın Tarihi: 28.06.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 
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ALMANYA FEDERAL MECLİSİ, ULUSAL OTP 
PAKETİNİ KABUL ETTİ  

Alman Federal Meclisi, ulusal düzeyde 
uygulanmak üzere bir yasa paketini onayladı.  

Yasalar, OTP fonlarının dağıtımını ve idari 
konuları düzenlemeyi ve çiftçilerin destek almak 
için yerine getirmeleri gereken koşulluluk için 
kriterler belirlemeyi amaçlamakta. 

Federal Meclis tarafından 10 Haziran 2021 
tarihinde çıkarılan yasanın Almanya'nın 
bölgesel hükümetlerini temsil eden diğer meclisi 
olan Bundesrat tarafından onaylanması 
gerekiyor. Oylamanın 25 Haziran'daki yaz 
tatilinden önceki son oturum için yapılması 
bekleniyor. 

Almanya Federal Meclisi 26 Eylül'de yapılacak 
tatili ve ulusal seçimleri göz önünde 
bulundurarak “yasaların süreksizliğe maruz 
kalmasını önlemek için yasama sürecini federal 
seçimlerden önce tamamlamayı” amaçlıyor.  

Süreksizlik ilkesine göre, seçimden sonra göreve 
gelen yeni hükümetin, sandıktan önce kabul 
edilmeyen yasaları yeniden çıkarma 
zorunluluğu bulunmakta. 

Hükümetin sıkı takvimi muhalefet tarafından 
şimdiden eleştirildi. 

Yayın Tarihi: 30.06.2021 
Kaynak: Euractiv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DANİMARKA’DA KAMPİLOBAKTER İLE İLGİLİ 
WGS PROJESİ  

 

Fotoğraf: Food Safety News 

Danimarka'da tüm genom dizilimini kullanan bir 
sürveyans projesi, birçok kampilobakter 
enfeksiyonunun sporadik olmadığını ve büyük 
bir salgının ortaya çıkmasına yardımcı olduğunu 
buldu. 

Çalışma, insan enfeksiyonlarının kabaca 
yarısının genetik kümelere ait olduğunu, klinik 
izolatların neredeyse üçte birinin bir tavuk 
kaynağıyla eşleştiğini ve çoğu büyük kümenin 
WGS ile kümes hayvanlarına bağlanabileceğini 
gösterdi. 

Araştırmacılar, artan bilgi ve farkındalığın 
önümüzdeki yıllarda Danimarka'da tavukla 
ilişkili kampilobakteriyoz vakalarında azalmaya 
yol açacağını umuyorlar. 

Danimarka'da 2019'da 5.389 vaka vardı ve 
geleneksel tavuk eti örneklerinin % 33'ü kesim 
sırasında kampilobakter için pozitifti. 
Enfeksiyonların üçte birinin seyahatle ilgili 
olduğu tahmin ediliyor. 

2019'da kampilobakter enfeksiyonlarının 
tiplemeye dayalı gözetimi, büyük kümelerin 
tespit edilmesini sağladı ve salgınlara tepki 
vermek için bunları perakende tavuk 
izolatlarıyla eşleştirdi. Eurosurveillance 
dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, 
sürveyans, daha önceki müdahalelere yardımcı 
olmak için uzun süreli veya yeniden ortaya çıkan 
salgınları da tespit edebildi. 

Yayın Tarihi: 21.06.2021 
Kaynak: Food Safety News 
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AP VE AK'DEN BATI BALKANLAR VE 
TÜRKİYE'YE 14,2 MİLYAR AVROLUK 
KATILIM ÖNCESİ YARDIM  

Avrupa Komisyonu, 2021-2027 Çok Yıllı Mali 
Çerçeve dönemi için toplam 14 milyar avroyu 
aşan yeni Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA III) 
konusunda Avrupa Parlamentosu ile Konsey 
arasında 2 Haziran’da yapılan siyasi anlaşmayı 
memnuniyetle karşıladı. Bu araç, aday ülkeleri 
ve potansiyel adayları, derin ve kapsamlı 
reformlar yoluyla AB üyelik kriterlerini yerine 
getirme yolunda destekliyor. 

IPA I ve IPA II ile karşılaştırıldığında, IPA III’ün 
geriye dönük olarak 1 Ocak 2021’den itibaren 
başlayarak, 2021-2027 yılları için cari fiyatlarla 
14,162 milyar avroluk toplam bütçeyle 
Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Karadağ, 
Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye'ye 
destek sağlamayı hedeflediği belirtildi. 

Yayın Tarihi: 03.06.2021 
Kaynak: Balkaneu.com 
 

2021 YILI BALIKÇILIK BİLİMİ SEMİNERİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

 
Fotoğraf: fisheriesscience2021.com 

Avrupa Komisyonu Denizcilik ve Balıkçılık Genel 
Müdürlüğü (DG MARE) her yıl balıkçılık bilimi 
üzerine bir seminer düzenliyor. Bu yılki seminer 
1 Haziran tarihinde gerçekleştirildi ve seminerin 
odak noktası, deniz koruma alanları (DKA'lar) ve 
bunların sadece çevre için değil, aynı zamanda 
balıkçılık ve kıyı toplulukları için de yararlı 
rolleriydi.  

Günümüzde deniz ekosisteminde, antropojenik 
faaliyetler yoluyla birçok değişiklikler görüldü. 
Deniz biyolojik çeşitliliğini ve balık stoklarını 
koruma veya eski haline getirme ihtiyacı, 
DKA'ların kurulması için artan çağrılara yol açtı. 

Seminerde, DKA'ların balıkçılığa nasıl fayda 
sağlayabileceğine ve Akdeniz'deki Torre 
Guaceto DKA (İtalya) hakkında başarılı bir vaka 
çalışmasına ilişkin bir sunuma yer verildi. 
Katılan bilim adamları, çalışmalardan elde edilen 
sonuçlara, öğrenilen derslere ve önerilere ilişkin 
görüşlerini sundular. Son olarak, farklı 
paydaşlar, DKA'ların çeşitli yönlerini ve 
balıkçılık için faydalarını keşfetmek için bir 
panel tartışmasına katıldılar. 

Yayın Tarihi: 01.06.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 

 

IUU BALIKÇILIKLA MÜCADELEDE KOMİSYON, 
GANA CUMHURİYETİ'Nİ SARI KARTLA 
BİLGİLENDİRDİ 

Dünya çapında yasa dışı, kayıt dışı ve 
düzenlenmemiş (IUU) balıkçılığa karşı 
mücadeleye öncülük eden Komisyon, Gana 
Cumhuriyeti'ne yasa dışı, kayıt dışı ve 
düzenlenmemiş balıkçılıkla mücadelede iş birliği 
yapmayan bir ülke olarak tanımlanma riskiyle 
karşı karşıya olduğu konusunda bir uyarı (sarı 
kart) yayınladı. Bu karar, Gana'nın bayrak, liman, 
kıyı veya pazar Devleti olarak uluslararası hukuk 
kapsamındaki görevlerini yerine getirme 
kabiliyetindeki çeşitli eksikliklere dayanıyor.  

Tespit edilen eksiklikler arasında, Gana 
sularında endüstriyel büyük miktarlarda yavru 
pelajik türlerin denizde trol gemileri ve kanolar 
arasında yasa dışı transferi, filonun izlenmesi, 
kontrolü ve gözetimindeki eksiklikler ve 
Gana’nın taraf olduğu ilgili uluslararası 
yükümlülüklerle uyumlu olmayan bir yasal 
çerçeve sahip olması yer alıyor. Ayrıca, Gana'nın 
IUU balıkçılık faaliyetlerinde bulunan gemilere 
uyguladığı yaptırımlar etkili ve yeterince 
caydırıcı bulunmuyor. 

Yayın Tarihi: 02.06.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 
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AB VE İNGİLTERE, 2021'İN GERİ KALANI İÇİN 
AVLANMA KOTALARINDA ANLAŞMAYA 
VARDI 

AB ve Birleşik Krallık, 2021 yılı için ortaklaşa 
yönetilen balık stokları hakkında avlanma 
limitlerini belirleyen bir anlaşmaya ilişkin 
müzakereleri sonuçlandırdı. Bu anlaşma ile, AB-
Birleşik Krallık Ticaret ve İş Birliği Anlaşması 
(TCA) şartları kapsamında AB ile Birleşik Krallık 
arasındaki balıkçılık fırsatlarına ilişkin ilk yıllık 
istişareler tamamlandı. Ocak ayında başlayan 
müzakerelerin başarıyla sonuçlanması, 
balıkçılık alanında devam eden AB-İngiltere iş 
birliği için güçlü bir temel oluşturdu. Bu 
anlaşma, 2021 yılı için 75 ortak balık stoğunun 
yanı sıra 2021 ve 2022 yılları için bazı derin 
deniz stokları için toplam müsaade edilebilir av 
miktarını (TAC) belirliyor. Ayrıca, kota dışı 
türler için erişim sınırları konusunda netlik 
sağlıyor. Anlaşmanın 11 Haziran’da imzalanması 
ile ayrıca her iki taraf da kota alışverişi 
yapabilme imkanına sahip oldu. 

Yayın Tarihi: 02.06.2021 ve 11.06.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu1, Avrupa 
Komisyonu2 

 

KOMİSYON, AB'DEKİ İLERLEMEYİ 
DEĞERLENDİREN VE 2022 YILI İÇİN AV 
KOTALARINA İLİŞKİN İSTİŞAREYİ BAŞLATAN 
İLETİŞİM BELGESİNİ YAYINLADI 

Avrupa Komisyonu, her yıl balık stoklarının 
durumuna ilişkin ilerlemeyi özetleyen ve bir 
sonraki yıl için yıllık avlanma kotalarının 
belirlenmesi konusunda geniş bir kamuoyu 
istişaresini başlatan bir iletişim belgesi 
(Communication) yayınlıyor.  

9 Haziran’da yayınlanan bu yılki belgede, Avrupa 
Yeşil Mutabakatı hedefleri doğrultusunda, AB 
balıkçılığının daha sürdürülebilir hale geldiği, 
sağlıklı ve çevre dostu bir AB gıda sistemine 
geçişi ve AB balıkçıları için sürdürülebilir gelir 
kaynaklarını desteklediği ifade ediliyor. Ayrıca, 
sektörün sosyo-ekonomik performansının, 

Covid-19 krizine rağmen, Komisyonun hızlı 
desteği nedeniyle de iyi durumda olduğu 
vurgulanıyor.  

Bununla birlikte iletişim belgesi, hem AB içinde 
yüksek hedef seviyelerini koruyarak hem de AB 
üyesi olmayan ülkelerle yapılan çalışmalarda 
aynı yüksek standarda ulaşmaya çalışarak, deniz 
kaynaklarının korunması için daha fazla çaba 
gösterilmesi çağrısında bulunuyor. Ayrıca, Üye 
Devletler, Danışma Konseyleri, balıkçılık 
endüstrisi, sivil toplum kuruluşları ve ilgili 
vatandaşlar, 31 Ağustos'a kadar söz konusu 
kamu istişaresine katılarak 2022 yılı için 
avlanma kotalarına ilişkin görüşlerini ifade 
etmeye davet ediliyor.  

Daha ayrıntılı bilgi için söz konusu iletişim 
belgesi https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=COM:2021:279:FIN 
linkinde yer alıyor. 

Yayın Tarihi: 09.06.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 

AB, SARI YÜZGEÇLİ ORKİNOS İÇİN DAHA SIKI 
AVLANMA SINIRLARINI ZORLUYOR 

 

 

Fotoğraf: Avrupa Komisyonu 

Hint Okyanusu Ton Balığı Komisyonu (IOTC) 
yıllık toplantısını 7-11 Haziran 2021 tarihleri 
arasında gerçekleştirdi. Toplantının ana önceliği, 
Hint Okyanusu'ndaki sarı yüzgeçli orkinos 
stokunun nasıl ele alınacağını tartışmaktı. AB, 
biri 2014 yılından bu yana devam eden 
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çabalarıyla uyumlu olarak sarı yüzgeçli orkinos 
stoğunda aşırı avlanmayı azaltmak diğeri de 
artan yazılı orkinos avcılığı eğilimine karşı 
koymak olmak üzere iki iddialı öneri sundu. Beş 
günlük bir maratonun sonunda, AB sarı yüzgeçli 
orkinos üzerinde anlaşmaya varılmasında etkili 
oldu. AB, avlarda 2014 av seviyelerine kıyasla 
toplamda %21'lik bir azalmaya denk gelen 
%6'lık ilave bir azalmayı kabul etti. Bununla 
birlikte, AB'nin, yazılı orkinos avlanma 
miktarlarını Toplam Müsaade Edilebilir Av 
Miktarına (TAC) geri getirme önerisi kabul 
edilmedi. 

Yayın Tarihi: 11.06.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 

 

KOMİSYON, ORTAK BALIKÇILIK POLİTİKASI 
İHLALLERİNE YÖNELİK ÜYE DEVLETLERİN 
YAPTIRIM SİSTEMLERİNE İLİŞKİN BİR 
ÇALIŞMA YAYINLADI 

Avrupa Komisyonu, 2015-2019 dönemini ve 
tüm kıyı Üye Devletlerini kapsayan, Ortak 
Balıkçılık Politikası (OBP) kurallarının ihlaline 
yönelik Üye Devletlerin yaptırım sistemlerinin 
derinlemesine bir analizini yayınladı. 

Çalışmanın sonuçlarına göre, AB'nin OBP'nin 
ihlalleri için genel olarak etkili bir yaptırım 
sistemi olduğu belirlendi. Çalışmaya dahil edilen 
tüm Üye Devletler, ihlalleri cezalandırmak için 
bir sisteme sahip ve birçoğu 2015'ten bu yana 
önemli iyileştirmelerde bulundu. Bununla 
birlikte, Üye Devletler arasında, yasal çerçeveler 
ve pratik uygulamadaki boşluklar da dahil olmak 
üzere, sürdürülebilir bir balıkçılık politikasının 
etkin bir şekilde uygulanmasını yavaşlatabilecek 
bazı farklılıklar bulunuyor. Komisyon, AB 
hukukunun etkin bir şekilde uygulanmasını 
sağlamaya kararlı görünüyor ve balıkçılık 
kontrol sistemine yönelik devam eden revizyon 
çalışması, AB yaptırım sisteminin 
uyumlaştırılması ile ülkeler arasındaki bu 
eksikliklerin bazılarına daha fazla çözüm 
getirmeyi umuyor.  

Söz konusu çalışma ayrıntılı olarak 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/dfb452c8-c4df-11eb-a925-
01aa75ed71a1 linkinde yer alıyor. 

Yayın Tarihi: 16.06.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 

 

KOMİSYON, BALIKÇILIK KONTROL 
TÜZÜĞÜ'NÜN UYGULANMASINA İLİŞKİN YENİ 
RAPOR HAZIRLADI  

Avrupa Komisyonu, 2015-2019 dönemi için 
Balıkçılık Kontrol Tüzüğünün uygulanmasına 
ilişkin bir rapor yayınladı. Mevcut Tüzüğün 
uygulanmasında, önceki raporlama dönemine 
göre, önemli gelişmeler olmakla birlikte, rapor 
eksikliklere de işaret ediyor.  

Öncelikle, av verilerinin elektronik olarak 
raporlanmasının genişletilmesi ve balıkçılık 
verilerinin çapraz kontrollerinin 
otomatikleştirilmesi yoluyla, özellikle balıkçı 
gemileri için uydu tabanlı izleme sistemlerinin 
kullanımında ilerleme kaydedildiği ifade 
ediliyor.  

Üye Devletlerin ayrıca, Ortak Balıkçılık Politikası 
kurallarının ihlallerine yönelik yaptırım 
sistemlerini iyileştirdikleri belirtiliyor. Bununla 
birlikte, rapor motor gücünün kontrolü ve 
doğrulanması, tartım prosedürleri, karaya 
çıkarma yükümlülüğünün kontrolü, dış filonun 
kontrolü ve bazı yaptırımlar konusunda 
eksiklikler olduğunu vurguluyor. Yıllar içinde, 
Komisyon ve Avrupa Balıkçılık Kontrol 
Ajansı’nın (EFCA), Üye Devletlerin yeni IT 
araçları geliştirmelerine, risk değerlendirme 
metodolojilerini uyumlu hale getirmelerine ve 
denetimleri koordine etmelerine yardımcı 
olduğu ve Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonu 
(EMFF) ile yeni teknolojilerin satın alınması, 
kurulması ve geliştirilmesi ile kontrol 
yöntemlerinin modernizasyonu için gerekli mali 
desteğin sağlandığı bildiriliyor.  
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Yeni Avrupa Denizcilik, Balıkçılık ve Su Ürünleri 
Yetiştiriciliği Fonunun ise (EMFAF), balıkçılık 
kontrolünün güçlendirilmesini desteklemeye 
devam edeceği vurgulanıyor.  

Söz konusu rapor https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=COM:2021:316:FIN 
internet adresinde yer alıyor. 

Yayın Tarihi: 22.06.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 

 

 


