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OTP REFORM TEKLİFİNİN GERİ ÇEKİLMESİ 
YÖNÜNDEKİ TALEPLER ARTIYOR 

 
Fotoğraf: https://eeb.org/ 

27 Sivil Toplum Kuruluşu Avrupa Komisyonu 
Başkanı Ursula von der Leyen’e Avrupa Yeşil 
Anlaşmasını korumak için Ortak Tarım Politikası 
(OTP) reformunun geri çekilmesini talep eden 
bir açık mektup gönderdi. Mektupta, Avrupa 
Parlamentosu ve Konsey tarafından kabul edilen 
OTP ile ilgili ortak pozisyonun Avrupa Yeşil 
Anlaşmasına ve ona bağlı Çiftlikten Çatala ve 
Biyoçeşitlilik Stratejilerine karşı olduğu 
belirtildi.  

30 Eylül 2020 tarihli bir önceki açık mektupta, 
OTP ve Yeşil Anlaşma’nın uyumlu olması talep 
edilmişti.  

Açık mektubu imzalayanlar arasında gıda ve 
tarım örgütlerinin yanı sıra çevre ve kırsal 
kalkınma örgütleri, halk sağlığı kuruluşları ve 
sosyal adalet savunucuları da bulunuyor. Bu 
çeşitlilik hâlihazırda Avrupa Birliği (AB) 
bütçesinin üçte birine denk gelen OTP 
harcamalarının yarattığı hayal kırıklığının bir 
sonucu olarak görülüyor. 

Tarih: 02.11.2020 Kaynak: arc2020.eu 

 

 

 

 

 

FRANSIZ VATANDAŞLARI ORTAK TARIM 
POLİTİKASI HAKKINDA GÖRÜŞ BİLDİRDİ 

Vatandaşlarla tarımla ilgili konularda yeniden 
bağlantı kurulmasına yönelik çabalar 
kapsamında Fransız vatandaşları tarım 
politikasının geleceği ile ilgili görüş bildirmeye 
davet edildi. Katılımcılara şu kritik soru soruldu: 
“Yarın için nasıl bir tarım ve gıda sektörü 
istiyoruz?” 

Bu kamuoyu yoklamasının iki amacı var: Fransız 
vatandaşlarını OTP’yi tartışmaya teşvik etmek 
ve Avrupa Komisyonu’na sunulacak “ulusal 
stratejik plan”ı hazırlamak.  

Şubat ayında başlatılan ancak pandemi 
nedeniyle sekteye uğrayan bu çalışma Eylül 
ayında yeniden canlandırıldı. Çeşitli formlar 
hazırlandı, çevrimiçi tartışmalara imkân veren 
bir platform oluşturuldu ve çeşitli şehirlerde 
tartışma toplantıları düzenlendi.  

Avrupa Parlamentosu ve Konsey’in son 
günlerdeki anlaşmasının ardından yeniden 
gündeme gelen kamuoyu araştırmasının 
sonuçlarının ne ölçüde dikkate alınacağı merak 
konusu oldu. 

Tarih: 02.11.2020 Kaynak: EURACTIV 

FAO VE IRENA KIRSAL TOPLULUKLARDA 
YENİLENEBİLİR ENERJİYİ VE GIDA SİSTEMİ 
DÖNÜŞÜMÜNÜ ARTIRMAYI HEDEFLİYOR 

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü QU 
Dongyu ve Uluslararası Yenilenebilir Enerji 
Ajansı (IRENA) Genel Direktörü Francesco La 
Camera, çiftçilerin yenilenebilir enerjiye daha 
fazla erişimini sağlamak ve kırsal topluluklarda 
gıda sistemi dönüşümünü desteklemek için 
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potansiyel ortak güçlerden yararlanma ve somut 
ortak eyleme odaklanma konusunda uzlaştılar. 

  
Fotoğraf: anonim 

Liderler, ortak hedeflerini tartışmak ve üyelerin 
BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine 
ulaşmasını destekleme konusunda yeni işbirliği 
yolları bulmak için Salı günü çevrimiçi bir 
toplantı düzenlediler. 

Qu, FAO’nun IRENA ile ortaklığının daha da 
güçlendirilebileceği ve geliştirilebileceği üç 
alana dikkat çekti. Bunlar: kırsal toplulukların 
yenilenebilir enerjiye daha fazla erişimini 
sağlamak, kırsal alanlarda yenilenebilir enerji 
sektörünün gelişimini desteklemek ve ulusal ve 
yerel düzeylerde kapasite geliştirme. 

Yenilenebilir enerji ve gıda sistemi dönüşümü 
her iki kuruluş için bir önceliktir. Liderler,  

öncelikle Afrika ve Gelişmekte Olan Küçük Ada 
Ülkelerinde (SIDS) işbirliğine başlamayı kabul 
ettiler ve biyokütle, güneş ve hidroelektrik 
enerjilerinin kalkınma için kilit alanlar olarak 
önemini değerlendirdiler. 

FAO'nun Genel Direktörü ayrıca FAO'nun Yeşil 
Şehirler Girişimi ile ilgili ayrıntıları sunarken, La 
Camera IRENA'nın şehirler programıyla ortak 
etkinlikleri olduğunu belirtti. İki lider ayrıca, 
2021 BM Gıda Sistemleri Zirvesi ile aynı zamana 
denk gelecek olan yenilenebilir enerji, gıda ve 
tarım üzerine ortak bir yayın çıkarma 
konusunda da anlaştılar. 

Yeni Mutabakat Anlaşması, FAO'ya, 
sürdürülebilir gıda sistemleri dönüşümüne, 
iklim eylemine ve dijital tarıma katkıda 
bulunmak amacıyla, gıda zincirlerinde 
yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etme 
fırsatı verecek. 

FAO ve IRENA uzun süredir devam eden bir 
ilişkiye sahiptir ve Küresel Biyoenerji Ortaklığı 
(GBEP) üyelikleri aracılığıyla sürdürülebilir 
kalkınma, iklim değişikliğini hafifletme ve gıda 
ve enerji güvenliği için biyoenerji alanlarında 
işbirliği yapmaktadır. 

Tarih: 03.11.2020 Kaynak: FAO 

ABD’NİN PARİS ANLAŞMASINDAN AYRILMASI 
İLE İLGİLİ ORTAK AÇIKLAMA 

Şili, Fransa, İtalya, İngiltere ve BM İklim 
Değişikliği'nin ortak açıklaması: 

 
Resim: https://unfccc.int/ 

Gezegenimizi ve insanları iklim değişikliği 
tehdidinden korumaktan daha büyük bir 
sorumluluk yoktur. Bilim, küresel ısınmanın 
etkilerini azaltmak ve hepimiz için daha yeşil, 
daha güçlü bir gelecek sağlamak için acilen 
eylemleri büyütmemiz ve birlikte çalışmamız 
gerektiği konusunda açık. Paris Anlaşması, bunu 
başarmak için doğru çerçeve sağlamaktadır. 
Çabalarımız, iklim değişikliğinin ön saflarında 
yer alan ülkeler ve topluluklar için destek 
içermelidir. Sıcaklık artışını 2 santigrat 
derecenin çok altında tutmak için yeniden 
harekete geçmemiz ve ısınmayı 1,5 dereceyle 
sınırlamak için elimizden gelen çabayı 
göstermemiz hayati önem taşıyor. 

12 Aralık'ta Paris Anlaşması'nın beşinci 
yıldönümünü kutlayacağız. Anlaşmanın tam 
manasıyla uygulanmasını sağlamalıyız. ABD'nin 
Paris Anlaşması'ndan çekilmesinin resmi olarak 
bugün yürürlüğe girdiğini üzülerek belirtiyoruz. 

http://www.fao.org/director-general/news/news-article-2/en/c/1322379/
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Glasgow’da düzenlenecek olan COP26'da (26. 
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı), 
iklim konusunda eylemleri hızlandırmak için 
tüm ABD'li paydaşlar ve tüm dünyadaki 
ortaklarla ve Paris Anlaşmasının tam olarak 
uygulanmasını sağlamak için tüm imzalayan 
taraflarla birlikte çalışmaya kararlıyız. 

Tarih: 04.11.2020 Kaynak: UNFCCC 

COVID19 SALGINI DÖNEMİNDE KOBİ’LERİN 
DAHA ÇOK DESTEĞE GEREKSİNİMİ VAR 

Gıda sektöründeki son duruma ilişkin iki yeni 
rapora göre, tarım-gıda zincirindeki küçük 
aktörlerin daha fazla desteğe ihtiyacı var.   

Güney, Doğu ve Orta Avrupa’da COVID19’un 
tarım-gıda zincirini nasıl etkilediğini inceleyen 
raporlar, her bölgenin kendi özelliklerine göre, 
krizden doğan fırsatların en iyi şekilde 
değerlendirilebileceğini ortaya koymaya 
çalışıyor. Her iki raporda da, sektörün 
dayanıklılığını artırabilmesi için tarımda 
dijitalleşmenin ve inovasyonun önemi 
vurgulanıyor. Ancak bu dönüşüm sürecinde 
herkesin imkânlarının eşit olmadığı, özellikle 
KOBİ’lerin fonlara ve inovasyon için gereken 
bilgilere erişimde zorluklar yaşadığı, KOBİ’lerin 
karantina ya da kısmi kısıtlamaların mali 
etkileriyle başa çıkma güçleri olmadığından, fon 
ve bilgi arayışında yararlanabilecekleri 
destekleri araştırmada da geri kaldığı ifade 
ediliyor.    

Bununla birlikte, raporlarda, KOBİ’ler tarım-gıda 
zincirindeki en dinamik ve esnek aktörler olarak 
değerlendiriliyor. Daha kurumsal firmalar ile 
küçük ölçekli firmalar arasında bilgi alışverişinin 
önünün açılmasının, yeni Çiftlikten Çatala 
Stratejisinin hayata geçirilmesinde KOBİ’lere 
önemli bir rol verilmesinin ve Ufuk 2020 gibi 
programlar altında sektör paydaşlarının bir 
araya gelmesinin ve ortak projeler 
yürütülmesinin yararlı olacağı belirtiliyor. 

Tarih: 05.11 2020  Kaynak: EURACTIV 

YENİ DTÖ RAPORU, HAYVAN KAYNAKLI 
HASTALIKLARIN YAYILMASI VE TİCARET 
ARASINDAKİ BAĞLANTILARI ARAŞTIRIYOR 

 

DTÖ Sekreterliği, hayvansal kökenli 
hastalıkların yayılmasıyla ilgili ticaret sorunları 
hakkında yeni bir bilgi notu yayınladı. 
Yayınlanan bu belgede, yaban hayatı da dahil 
olmak üzere hayvanların ve hayvansal ürünlerin 
güvenli ticaretini sağlamak için devam eden 
çabaların yanı sıra bu sorunları ele alan mevcut 
uluslararası sistemi ayrıntılarıyla 
açıklanmaktadır. 

 

Raporda hayvan kaynaklı insan sağlığını 
etkileyen hastalıkların ticaret yoluyla 
yayılmasını kontrol etmek için mevcut konulara 
ve yasal çerçevelerin durumuna ve gelecekteki 
yapılması planlanan eylemlere genel bir bakış 
sağlanmaktadır. Hayvanların ve hayvansal 
ürünlerin ticaretinde mevcut rehberlik ve riski 
yönetimi için bilime dayalı müdahalelere 
uluslararası yasal çerçeve içerisinde ürünlerin 
güvenli ticaretinin mümkün olduğunu 
vurgulamaktadır. 

Rapor, Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri 
Komitesi'nin, DTÖ üyelerinin COVID19 ve diğer 
zoonoz risklerini ele almak için belirlenen SPS 
önlemlerine yaklaşımlarını tartışabilecekleri ve 
bilgi alışverişinde bulunabilecekleri bir forum 
olduğunu vurgularken, diğer DTÖ komitelerinin 

https://unfccc.int/news/joint-statement-on-the-us-withdrawal-from-the-paris-agreement
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/agri-smes-need-extra-helping-hand-to-benefit-from-post-covid-opportunities/
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ise ilgili konular için tartışma forumları olarak 
hizmet edebileceğini belirtmektedir.  

COVID19, yakın zamanda ortaya çıkan en kötü 
salgın olsa da, raporda pandeminin, hayvan 
hastalıklarının insan sağlığına getirdiği riskleri 
gün yüzüne çıkardığını ve pandeminden bir yıl 
önce yaklaşık 2,5 milyar insan hastalığı 
vakasının ve 2,7 milyon insan ölümünden 
yaklaşık 56 zoonozun sorumlu olduğu 
vurgulanmaktadır Belgede yer alan diğer ilgili 
verilerde ise, her yıl hayvan hastalıklarından 
dolayı hayvancılık üretiminin yaklaşık yüzde 
20'sinin kaybedildiğini ve bunun da dünya 
çapında geçim, gıda güvenliği ve beslenme için 
önemli etkilerle birlikte sektör içinde yaklaşık 
300 milyar ABD doları tutarında tahmini yıllık 
ekonomik kayba yol açtığı belirtilmektedir. 

Rapor, mevcut rehberliğin uygulanması ve 
belirli risk faktörleri için daha ayrıntılı 
standartlar ve rehberlik geliştirmenin 
uluslararası düzeyde katılıma ve yerel, bölgesel 
ve küresel ölçekte kamu, veterinerlik ve çevre 
sağlığı sistemlerinin iyi hazırlanmasını ve 
işbirliği için sağlam bir temele sahip olmasını 
sağlamak için yatırıma ihtiyaç duyulduğu 
sonucunu çıkartmaktadır. 

Tarih: 05.11.2020 Kaynak: DTÖ 

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN İKLİM 
FİNANSMANI 2018'DE 78,9 MİLYAR DOLARA 
YÜKSELDİ 

Gelişmiş ülkeler tarafından gelişmekte olan 
ülkeler için sağlanan ve harekete geçirilen iklim 
finansmanı, 2017'de 71,2 milyar iken 2018'de 
%11 artışla 78,9 milyar ABD doları olmuştur. 
OECD'den gelen yeni rakamlara göre, bu artış 
kamu iklimi finansmanındaki artıştan 
kaynaklanırken özel iklim finansmanı sabit 
kaldı. 

 

Gelişmiş ülkeler tarafından 2013-18 yıllarında 
sağlanan ve harekete geçirilen iklim finansmanı, 
OECD’nin gelişmekte olan ülkelerin iklim 
değişikliğiyle mücadele etmelerine ve uyum 
sağlamalarına yardımcı olmak için Birleşmiş 
Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi’nin 2020 yılına kadar yılda 100 
milyar ABD Doları seferber etme hedefine 
yönelik üçüncü ilerleme değerlendirmesidir. Bu 
son rapor, incelenen dönem boyunca iklim 
finansmanının özellikleri ve alıcıları hakkında 
daha fazla bilgi sağlayarak toplam rakamların 
analizini derinleştirmektedir. 

Rapor, gelişmiş ülkelerin sağladığı kamu iklimi 
finansmanının 2018'de 62,2 milyar ABD 
dolarına ulaştığını ortaya koymaktadır. İkili 
kamu iklimi finansmanı 2017’deki finansmana 
oranla %21 artışla 32,7 milyar ABD doları 
olurken, gelişmiş ülkelerin sağladığı çok taraflı 
kamu iklimi finansmanı ise 2017’dekine oranla 
%8 artışla 29,6 milyar ABD doları olarak 
gerçekleşti. Harekete geçirilen özel iklim 
finansmanı seviyesi, 2017'deki 14,5 milyar 
dolarken 2018'de 14,6 milyar ABD doları olarak 
gerçekleşti, yani diğer bir deyişle neredeyse 
sabit kaldı. İklimle ilgili ihracat kredileri 2,1 
milyar ABD doları ile düşük seviyede kaldı, ki bu 
rakam toplam iklim finansmanının %3'ünden 
daha azına tekabül etmekteydi. 

OECD Genel Sekreteri Angel Gurría şunları ifade 
etmiştir: “Gelişmekte olan ülkelere iklim 
finansmanı büyümeye devam ediyor, 2020’ye 
kadar 100 milyar doları harekete geçirme hedefi 
vardı ve 2018 yılında bu hedefin halan20 milyar 
dolar altındaydık, Avrupa Birliği ve üye 
ülkelerden, yani en büyük finansman 

https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/sps_05nov20_e.htm
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sağlayıcılardan alınan 2019'un başına ait veriler, 
ikili kamu iklimi finansmanının geçen sene 
artmaya devam etmiş olabileceğini gösteriyor. 
Bağışçıların, salgının ani etkilerine yanıt 
verebilmeleri için gelişmekte olan ülkelere 
sağladıkları desteği acilen artırmaları ve 
sürdürülebilir, güçlü ve kapsamlı ekonomik 
büyümeyi sağlamak için iklim eylemlerini her 
ülkenin COVID19 krizinden kurtulma çabalarına 
entegre etmeleri gerekiyor." 

Rapora göre, 2018'deki genel iklim 
finansmanının %70'i iklim değişikliğini azaltma 
faaliyetlerine, %21'i adaptasyona ve geri kalanı 
da birbiriyle kesişen faaliyetlere ayrılmıştır. 
Toplam iklim finansmanının yarısından fazlası 
ekonomik altyapıyı (çoğunlukla enerji ve 
ulaşım) hedeflemiştir ve geri kalanının çoğu 
tarım ve sosyal altyapıya, özellikle su ve 
sanitasyona (temizlik/sağlık koruma) 
ayrılmıştır. 

Tarih: 06.11.2020 Kaynak: OECD 

AB’DE BAL ÜRETİMİ AZALDI 

AB çiftçi örgütü COPA-COGECA’ya göre bal 
üretimi bu yıl % 40 oranında azaldı ve sektörün 
acilen Avrupa Komisyonu’nun desteğine ihtiyacı 
bulunmakta. Yapılan açıklamaya göre, rekor 
seviyedeki bu düşüş sektördeki derin yapısal 
sorunlardan kaynaklanıyor.  

 

Sel ve kuraklık gibi iklim olaylarının çiçeklenme 
dönemlerinde azalmaya neden olması da bu 
düşüşte etkili oldu. Özellikle Orta ve Doğu 

Avrupa ülkeleri bu uç iklim koşulları nedeniyle 
büyük zorluklar yaşadı.  

COPA-COGECA Bal Çalışma Grubu uzmanları, 
büyük üreticilerin çoğunun Orta ve Doğu 
Avrupa’da yerleşik olduğu dikkate alındığında, 
eşi görülmemiş bir üretim azalması yaşandığını, 
hatta akasya balı gibi belirli bal türlerinde 
neredeyse hiç üretim olmadığını belirtti.   

Sadece Macaristan’da akasya balı üretimi 
normal hasadın % 10’u kadar gerçekleşti. 
Portekiz ve İtalya’da ise % 70-80’e varan bir 
azalma kaydedildi. Ancak bu düşüşler, fiyatlarda 
aynı oranda bir yükselmeye neden olmadı.  

COPA-COGECA’ya göre, gerekli önlemler 
alınmazsa arıcılık tehlike altında görülüyor.  

AB, dünyanın en büyük ikinci bal üreticisi ve en 
büyük ithalatçısı konumunda. Yaklaşık 650 000 
arıcı 18 milyon kovanla uğraşıyor; bunlardan 10 
milyon kovanın sahibi olan arıcıların geliri 
büyük ölçüde arıcılığa bağlı. 

Tarih: 10.11.2020   Kaynak: EURACTIV 

IFAD'A MİLYONLARCA KÜÇÜK ÖLÇEKLİ 
ÇİFTÇİYİ DESTEKLEMEK İÇİN 300 MİLYON 
EURO KREDİ 

Fransız kalkınma ajansı Agence Française de 
Développement (AFD), iklim değişikliğinin 
kırsal açlık ve yoksulluk üzerindeki yıkıcı 
etkisiyle mücadele etmek amacıyla bugün BM 
Uluslararası Tarımsal KalkUOÜ 

Lınma Fonu (IFAD) için 300 milyon avroluk bir 
kredi imzaladı. Bu kredi ile, yüksek riskli 
ülkelerdeki küçük ölçekli çiftçilere şoklara karşı 
dirençlerini geliştirmeleri ve üretkenliklerini 
artırmaları için yardım etmek hedeflenmektedir. 

Kırsaldaki yoksulluğu ve açlığı ortadan 
kaldırmaya kendini adamış olan Birleşmiş 
Milletler ajansı IFAD’ın Başkanı Gilbert F. 
Houngbo şöyle söylemiştir: “Açlık ve 
yoksulluğun olmadığı bir dünya istiyorsak, 
dikkatimizi en yoksul insanların yaşadığı en 

file:///C:/Users/Hp/Desktop/Climate%20finance%20for%20developing%20countries%20rose%20to%20USD%2078.9%20billion%20in%202018
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eu-honey-harvests-feel-the-sting-of-climate-change-with-record-losses/
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savunmasız yerlere odaklamalıyız - ve bu yerler 
kırsal alanlardır.” 

"Bu kredi, Fransa’nın kırsal kesimde yaşayan 
insanlara yatırım yapma konusundaki güçlü 
taahhüdünün yanı sıra, IFAD’ın Paris Anlaşması 
uyarınca iklim değişikliğiyle mücadele için 
kalkınma finansmanını bir araya getirmedeki 
rolünü gösteriyor." 

Tahminler, iklim değişikliğinin 2030 yılına kadar 
100 milyon insanı yoksulluğa 
sürükleyebileceğini ve en çok tarımda 
çalışanların bu durumdan dolayı sıkıntı 
çekeceğini gösteriyor. Bu durum muhtemelen 
daha fazla insanın aç kalmasına yol açacaktır. 
2019'da neredeyse 690 milyon insan aç kaldı – 
bu rakam beş yıl öncesine göre yaklaşık 60 
milyon fazladır. COVID19, bu sayıyı bu yılın 
sonuna kadar 135 milyon daha artırabilir çünkü 
yoksulluğun on yıllardır ilk kez artması 
bekleniyor. 

AFD'nin bu devlet kredisi, bu eğilimleri tersine 
çevirmeyi hedefliyor. Fonlar, kırsal kesimdeki 
küçük ölçekli çiftçilerin üretkenliklerini 
artırmalarına, kıt doğal kaynakları daha iyi 
yönetmelerine, yeni pazarlara ve finansal 
hizmetlere erişmelerine ve değişen iklime karşı 
dayanıklık oluşturmalarına yardımcı olmak için 
kullanılacak. 

AFD, Fonun yaratılmasından bu yana IFAD'a 292 
milyon dolar katkıda bulunmuş ve daha önce 
IFAD’a 200 milyon avro kredi sağlamıştır. 

Tarih: 12.11.2020 Kaynak: IFAD 

AB TARIMININ TOPARLANMASINA YÖNELİK 
FON 2021 YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ 
OLACAK 

Çiftçiler için 2021 yılından itibaren 2022 yılının 
sonuna kadar geçerli olmak üzere, AB tarım 
sektörünün toparlanmasına yönelik toplam 10 
milyar avroluk bir fon ayrılması konusunda 
anlaşmaya varıldı.  

AB çiftçileri ve gıda üreticileri için 8 milyar 
avroyu aşkın bir toparlanma yardımı öngören 
kurumlar arası anlaşma Avrupa Parlamentosu, 
Konsey ve Komisyon arasında yapıldı. 

Bu anlaşmanın, COVID19 pandemisinin neden 
olduğu bozulmalardan sonra sektörün 
düzelmesine yardım etmek için öngörülen 
toparlanma fonlarının dağıtımının önünü açması 
öngörülüyor.    

Çiftçiler, daha geniş çok yıllı finansal çerçevenin 
bir bölümü olarak, bir sonraki kırsal kalkınma 
fonundan ön ödeme kapsamında, 2021 yılında 
2,6 milyar avroluk bir ek ödemeye de 
erişebilecekler. 

Tarih: 11.11.2020 Kaynak: EURACTIV 

YENİ ORGANİK TARIM MEVZUATININ 
UYGULAMA TARİHİ YENİDEN ÖTELENDİ 

13 Kasım 2020 tarihli ve 2020/1693/AB sayılı 
Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü'nde 
COVID19 pandemisi sebebiyle 2018/848/AB 
sayılı organik üretime ilişkin yeni mevzuatın 
uygulama tarihi bir yıl ötelenerek 1 Ocak 2022, 
hâlihazırda eşdeğerlik tanınmış üçüncü 
ülkelerin eşdeğerlik tanınma süresinin dolması 
bir yıl ötelenerek 31 Aralık 2026 ve hâlihazırda 
üçüncü ülkelerde tanınmış kontrol kurum ve 
organlarının tanınma sürelerinin dolması bir yıl 
ötelenerek 31 Aralık 2024 olarak değiştirildi. 

Tarih: 13.11.2020 Kaynak: EUR-lex 

SPS KOMİTESİ SPS ANLAŞMASININ 
İMZALANMASININ 25.YILINDA, ÇOK SAYIDA 
TİCARİ KAYGILARLA KARŞI KARŞIYA 

Sağlık ve Bitki Sağlığı (SPS) Önlemleri 
Komitesi'nin 2-6 ve 13 Kasım tarihlerindeki 
toplantılarında, DTÖ üyeleri SPS Anlaşmasının 
25. yıldönümünü anarak gelecekte güvenli gıda 
ticaretinde karşılaşılabilecek zorlukları 
değerlendirdiler. 200'den fazla delege uzaktan 
katılmış olduğu yüksek katılımlı toplantıda, çok 
sayıda özel ticari kaygılar ele alındı. Komite, 

https://www.ifad.org/en/web/latest/news-detail/asset/42160024
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eu-honey-harvests-feel-the-sting-of-climate-change-with-record-losses/
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Arap Tarımsal Kalkınma Örgütü'nün geçici 
gözlemci statüsü talebini onayladı. 

Üyeler, 19'u ilk kez bu komitede ele alınan 39 
ticari kaygıyı gündeme getirdi. Tartışmalar, 
ticareti etkileyen COVID19 ile ilgili eylemler, 
hayvan ve bitki ürünleri ithalatı için kısıtlamalar 
ve onay prosedürleri ve zararlı risk 
değerlendirmeleri (PRA'lar), pestisit politikaları 
ve maksimum kalıntı seviyeleri (MRL'ler) dâhil 
olmak üzere çeşitli konulara odaklandı. Ayrıca, 
genetiği değiştirilmiş bitkilerden elde edilen 
gıdalar için sertifika gerekliliklerini ve ABD ile 
Çin arasındaki Ekonomik ve Ticaret 
Anlaşmasının 1. Aşamasının üçüncü taraflar 
üzerindeki etkisini tartıştılar. 

25 Yılında SPS 

SPS Komitesi toplantısından önce üyeler, DTÖ 
Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri Anlaşmasının 
25. yılını kutlamak için özel bir etkinliğe 
katıldılar. Etkinlik, SPS Anlaşmasının 1995 
yılından beri güvenli gıda ticaretini artırmak için 
oynadığı merkezi rolün altını çizdi. Anlaşmanın 
müzakerecileri, SPS Komitesi'nin eski Sekreteri 
ve SPS Anlaşmasını müzakere eden çalışma 
grubu Başkanı, eski Komite başkanları, uzmanlar 
ve delegeler, son 25 yılda yapılan çalışmaları 
değerlendirdiler ve önümüzdeki 25 yıldaki 
karşılaşılması muhtemel zorlukları tahmin 
etmeye çalıştılar. Etkinlik, Gıda güvenliğinin tüm 
DTÖ üyeleri için önemli bir endişe olmaya 
devam ettiği bir dönemde Anlaşmanın her 
zamankinden daha alakalı olduğunu vurgulayan 
Genel Müdür Yardımcısı Alan Wolff tarafından 
açıldı. 

Onay Prosedürleri Çalışma Grubu 

Komitenin Onay Prosedürleri Çalışma 
Grubu'nun ilk toplantısı 4 Kasım'da yapıldı. Bu 
çalışma grubu, SPS Anlaşmasının (G / SPS / W / 
313 / Rev.3) İşleyişi ve Uygulanmasına İlişkin 
Beşinci Gözden geçirmenin sonucu 
gerçekleştirildi. Bu toplantıda ithalatçı üyelerin 
uygun sağlık ve bitki sağlığı koruma düzeyini 
karşılarken uluslararası ticareti de kolaylaştıran 
onay prosedürlerinin uygulanmasının 

geliştirmesi amaçlandı. Kanada ve Paraguay, ilk 
aşamada onay prosedürlerinin şeffaflığı ve 
gereksiz gecikmeler gibi konuları ele alacak olan 
çalışma grubunun çalışmalarını koordine 
etmektedir. Mevcut durumda 24 üye ve bir 
gözlemci kuruluş olan Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Teşkilatı (OECD) bu çalışma grubunun 
bir parçasıdır. 

SPS Bakanlar Deklarasyonu 

Üyeler, gelecek yıl DTÖ’nün 12. Bakanlar 
Konferansı için olası bir Sağlık ve Bitki Sağlığı 
(SPS) Bildirgesini tartıştılar. Söz konusu 
tartışmada, uluslararası tarımsal gıda üretimi ve 
ticareti üzerindeki artan baskıları ele alınmıştır. 
SPS Bildirgesi (G / SPS / GEN / 1758 / Rev.4) nin 
savunucuları COVID19 salgınının, küresel 
krizlere karşı koordineli müdahalelerin ve bu 
zorlukların bilime dayalı bir şekilde aşılmasında 
mevcuttaki SPS Anlaşması gibi düzenleyici 
araçlardan yararlanmanın önemini vurguladı.  

Teklif 21 üye tarafından desteklenmektedir. Bazı 
delegasyonlar çekincelerini yinelediler ve hala 
Bildirge ile ilgili pozisyonlarının 
değerlendirdiklerini söylediler. Komite Başkanı, 
Kanadalı Gregory MacDonald, savunuculara 
önerilerini açıklama ve diğer üyelerle ilişki 
kurma fırsatı vermek için 23 Kasım'da 
istişarelerde bulunacaktır. 

Sonraki Toplantılar 

SPS Komitesinin bir sonraki olağan toplantısının 
25-26 Mart 2021'de ve öncesinde ise Afrika 
domuz humması tematik bir oturum ve gayri 
resmi bir toplantı yapılması planlanmaktadır. 

Diğer toplantıların 12-16 Temmuz ve 2-5 Kasım 
2021’de gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

Tarih: 13.11.2020 Kaynak: DTÖ 

AB TARIM BAKANLARI GAYRI RESMİ 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

AB Tarım Bakanları gayrı resmi toplantısı 16 
Kasım 2020 tarihinde, Almanya Federal Gıda ve 

https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/sps_13nov20_e.htm
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Tarım Bakanı Julia Klöckner başkanlığında ve AB 
Tarım Bakanlarının katılımıyla, çevrimiçi 
görüntülü toplantı şeklinde gerçekleştirildi.  

Sürdürülebilir gıda sistemleri ve Avrupa tarım 
piyasasındaki durumun yanı sıra COVID19 
pandemisi ve Afrika domuz gribiyle ilgili belirli 
zorluklar, toplantıda tartışılan ana konular 
arasında yer aldı, ayrıca AB’nin ormanla ilgili 
politikalarına ve stratejisine değinildi. 

Sabah saatlerinde gerçekleşen halka açık 
oturumda, AB Konseyi Başkanlığı, Avrupa 
Komisyonuyla birlikte, Bakanları, gıda kayıpları 
ve gıda israfı ile mücadelede kaydedilen 
ilerlemeler hakkında bilgilendirerek, üye 
devletlerin artık ilgili ulusal stratejilere ve 
planlara sahip olduklarını ve bu stratejilerin 
önemli bir unsuru olarak gıda bağışlarının da 
mevcut olduğunu vurguladı. Komisyon ayrıca, 
gıda kayıpları ve gıda atıklarıyla ilgili AB 
platformunun yetkisini 2021 yılının ötesine 
genişletme isteğini ifade etti.  

Toplantıda devamla Danimarka delegasyonu, 
bakanları ülkedeki vizon ve COVID19 ile ilgili 
durumun akıbeti hakkında bilgilendirerek, 
virüsün mutasyona uğramış bir versiyonundan 
enfekte olmuş vizonlar nedeniyle COVID19 
aşılarının etkinliğine yönelik potansiyel riski 
açıkladı. Bakanlar, bunun bir Avrupa sağlık 
sorunu olduğu ve sadece bir hayvan refahı 
sorunu olmadığı konusunda anlaştı; Başkanlık 
ise bu konudaki bilgileri paylaşmaya devam 
etme ve Avrupa'da vizonun nasıl 
yetiştirileceğine dair gelecekte bir müzakere 
gerçekleştirme ihtiyacını dile getirdi. 

Toplantıda ayrıca, 15-16 Ekim 2020 tarihlerinde 
düzenlenen Çiftlikten Sofraya (Farm to Fork – 
F2F) konferansının sonuçları hakkında 
bakanlara bilgi verildi. Bazı bakanlar, 
Komisyon'dan ilgili etki değerlendirmelerini 
yapmasını istedi. Bakanlar ayrıca, Komisyon'un 
2020 yılı sonrası OTP reform paketi teklifini geri 
çekip çekmeyeceğine dair açıklama talep etti. 
Sağlık ve Gıda Güvenliğinden Sorumlu AB 
Komiseri Stella Kyriakides ise Komisyonun 

teklifi geri çekmek gibi bir niyetinin olmadığını 
ifade etti. 

Bakanlar ayrıca, iklimin korunması ve biyolojik 
çeşitlilik için ormanların önemini vurgulayan, 
ormanla ilgili politikalar ve 2020 yılı sonrası AB 
orman stratejisine ilişkin yakın zamanda kabul 
edilen Konsey sonuçlarını memnuniyetle 
karşıladı. Bazı bakanlar, AB orman stratejisinin 
biyolojik çeşitlilik stratejisi gibi diğer ilgili 
stratejilerle uyumlu hale getirilmesi gerektiğini 
belirttiler. 

Toplantının öğleden sonra gerçekleşen ikinci 
oturumunda, AB Tarımdan Sorumlu Komiseri 
Janusz Wojciechowski, Brexit geçiş döneminin 
sona ermesiyle bağlantılı olarak salgın ve piyasa 
belirsizliklerinin tarım piyasası üzerindeki 
etkilerini değerlendirerek mevcut durum 
hakkında Bakanları bilgilendirdi. 

Aralarında Polonya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, 
Belçika, Danimarka ve Hırvatistan’ın da 
bulunduğu bazı delegasyonlar domuz eti 
üreticilerinin karşılaştığı zorluklara değinerek 
özel depolama gibi bazı önlemler talep ettiler. 
Komisyon tarafı ise durumu değerlendirmeye 
devam edeceklerini ve sektörün OTP stratejik 
planlarına dahil edilebileceğini ifade etti. 

İspanya ve Yunanistan delegasyonları ise şarap 
sektörüne yönelik destek tedbirlerinin 
uzatılmasını talep etti. Bunun üzerine Fransa, 
İrlanda ve Hollanda delegasyonları sığır eti ve 
dana eti sektörünü gündeme getirdiler. 

Avusturya'nın talebi üzerine Bakanlar, 
AB/Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) 
serbest ticaret anlaşmasından kaynaklanan 
çevresel endişeleri tartıştı. Komisyon, bu 
anlaşmanın tarıma etkileri üzerine yakında bir 
etki analizi çalışması yayınlayacağını belirtti. 

Tarih: 16.11.2020 Kaynak : Avrupa Komisyonu 

AVRUPA'NIN YENİ KATI SINIRLAMA 
ÖNLEMLERİNDEN ÇIKMASI İÇİN DAHA İYİ 
HAZIRLANMALARI GEREKİYOR 

https://ec.europa.eu/info/news/import-duties-maize-sorghum-and-rye-updated-euzero-tonne-2020-aug-27_en
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COVID19’un bir kez daha hızla yayılması ve 
salgın eğrisini düzleştirmek için önlemlerin 
yeniden uygulanmasıyla, politika yapıcıların 
daha fazla yeni sınırlandırmadan kaçınmak ve 
ekonomilerini yeniden açmak için etkili 
stratejiler planlaması çok önemlidir.  Yeni bir 
OECD raporuna göre bu stratejiler, insanların 
kolayca takip edebileceği çok daha etkili test, 
izleme ve yalıtım politikalarının yanı sıra 
gelişmiş sosyal mesafe önlemlerini içermelidir. 

Bir Bakışta Sağlık: Avrupa 2020, hem sonuçlar 
hem de politikalar dahil olmak üzere, Avrupa 
ülkelerinin salgını nasıl deneyimlediklerine ve 
bu salgına nasıl tepki verdiklerine ilişkin 
karşılaştırmalı verilere bir bakış sağlar. Avrupa 
yine COVID19’un sıcak noktası haline geldi. 15 
Kasım 2020 itibariyle, Avrupa'da 10 milyondan 
fazla insan enfekte oldu ve 265.000'den fazla kişi 
COVID19 nedeniyle öldü ve sayılar hızla artmaya 
devam ediyor. Rapor, büyük toplantıları 
yasaklamanın, insanları evden çalışmaya teşvik 
etmenin, halka açık yerlerde yüz maskesini 
takmayı zorunlu kılmanın ve risk altındaki 
grupların bulunduğu özel toplantılarda maske 
kullanımını teşvik etmenin ve restoranlar, 
mağazalar ve diğer kapalı mekanlarda kapasiteyi 
kesinlikle sınırlamanın, virüsün yayılma hızını 
azaltmaya katkı sağlayabileceğine dair kanıtlar 
sunmaktadır. 

 

OECD Genel Sekreteri Angel Gurría, "Aşıyla ilgili 
son haberler cesaret verici ancak bu salgınla 
mücadele bir maraton, kısa mesafe koşusu değil. 
Aşının seri üretimi ve yaygın dağıtımının 
sağlanmasında uluslararası iş birliği anahtar rol 
oynayacak. Ancak ülkelerin sağlık sektörüne ve 

çalışanlarına yönelik desteklerini artırmaları ve 
test, izleme ve izolasyon politikalarının ölçeğini 
ve etkililiğini genişletmeleri de gerekiyor. " dedi. 

Salgının ilk dalgasında, ölümlerin %90'ı 60 yaşın 
üzerindeki kişilerdi ve birçok Avrupa 
ülkesindeki COVID19 ölümlerinin yaklaşık yarısı 
veya daha fazlası bakım evlerinde yaşayanlardı. 

Salgın, krizden önce birçok ülkede sağlık 
çalışanlarının eksikliğini ve kriz zamanlarında 
hızla harekete geçirilebilecek ek yedek kapasite 
yaratma ihtiyacını da gözler önüne serdi. 

COVID19'un yanı sıra kronik ve başka 
rahatsızlıkları olan birçok kişi, 2020 
İlkbaharında salgının ilk doruğunda gereksinim 
duyulan bakıma erişemedi. Tüm bakım 
gereksinimlerine yanıt vermek ve herhangi bir 
karmaşayı ve salgından dolaylı ölümleri en aza 
indirmek için temel bakıma ve uzman bakımına 
erişimin sürdürülmesi gerekir. 

COVID19 salgınından önce bile, ameliyat talebi 
arzdan daha hızlı arttığı için, birçok Avrupa 
ülkesinde seçici cerrahi bekleme süreleri 
artıştaydı. Salgın sırasında birçok seçimli 
ameliyat ve kanser teşhis ve tedavisi 
ertelendiğinden, bu bekleme sürelerinin birçok 
ülkede daha da artması olasıdır. 

Rapor aynı zamanda, AB ülkelerinde her yıl 
yüzbinlerce ölüme neden olan hava kirliliği 
başta olmak üzere sağlığı tehdit eden diğer 
önemli risk etmenlerini ele almanın önemine 
dikkat çeker. 

Tarih: 19.11.2020 Kaynak: OECD 

AB BAŞKENTLERİNDEN TARIM-GIDA 
HABERLERİ 

Romanya 

Romanyalı çiftçiler, kapalı pazarlarda faaliyetleri 
durdurmaya yönelik tedbirleri protesto etmek 
üzere hükümet binasının önünde bir araya 
geldiler. Birçok çiftçi örgütünün temsilcileri, 
mevcut pandemi süresince güvenilirlik 

https://www.oecd.org/newsroom/europe-needs-to-prepare-better-for-coming-out-of-new-strict-containment-measures.htm
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koşullarını sağlamaları şartıyla üreticilerin 
tarım-gıda ürünlerini satmalarına izin veren tüm 
pazar ve marketleri desteklemeleri için 
hükümete ve yerel makamlara çağrıda bulundu. 

İtalya 

Tarım ve Gıda Piyasası Hizmetleri Enstitüsü 
(ISMEA)’nün raporuna göre, İtalya’daki zeytin 
hasadının geçen yıla kıyasla %30 oranında 
düştüğü tahmin ediliyor. Bu yılın hasadı Apulia, 
Calabria ve Sicilya gibi ana üretici bölgelerin 
bazılarındaki üretim kısıtlarından zarar gördü.    

Polonya 

Polonya, gelecek yıllara ilişkin olarak, Ortak 
Tarım Politikası kapsamındaki ulusal stratejisini 
hazırlamak için Avrupa Komisyonu’ndan bazı 
tavsiyeler aldı. Bu tavsiyeler genel olarak, küçük 
ve orta ölçekli çiftliklerin güçlendirilmesine, 
organik tarımın daha çok desteklenmesine ve 
hayvan refahına odaklanılmasına yönelikti. 

Tarih: 20.11.2020  Kaynak: Euractiv 

OTP REFORMUNDA SON DURUM 

Avrupa Komisyonu, Parlamento ve Konsey’le 
birlikte yeni OTP reformu üzerinde nasıl 
çalışacağını detaylandıran yeni bir doküman ile 
OTP reformunun mevcut durumuna ilişkin en 
çok sorulan soruları ve cevapları yayınladı. 

Söz konusu dokümanda, Konsey’in ve 
Parlamento’nun yedi yıllık dönemde yeni OTP 
için 387 milyar avro tahsis etme konusunda 
mutabık kaldığı, Yeşil Anlaşmanın hedeflerine 
ulaşmak konusunda söz konusu fonlarla 
çiftçilere destek verileceği, ayrıca AB bütçesinin 
genel giderlerinin %30’unun da iklimle ilgili 
hedeflere katkıda bulunması gerektiği ve bu 
amaçların ancak OTP harcamalarının % 40’ıyla 
gerçekleştirilebileceği ifade edilmekte. 

Dokümanda, Komisyon’un Yeşil Anlaşma 
hedeflerini gerçekleştiren bir OTP reformu 
yapılacağı konusundaki taahhüdünün aynen 
devam ettiği vurgulanmakta. Ayrıca, Başkan 

Yardımcısı Frans Timmermans ve Tarım ve 
Kırsal Kalkınma Komiseri Janusz Wojciechowski 
tarafından müzakerelerin sonuçlandırılması 
konusunda destek sağlanırken, hükümetlerin 
konuya aynı şekilde yaklaşmasını sağlamak ve 
gerekli tüm desteği sağlamak üzere Komisyon 
birimlerinden ve Komiserlerin kabinelerinden 
bazı yetkililerin katılımıyla özel bir ekip 
kurulduğu ve bunun OTP’nin bir Yeşil Anlaşma 
politikası olduğunun açık bir işareti olarak kabul 
edildiği belirtilmekte. 

Tarih: 20.11.2020   Kaynak: Avrupa Komisyonu 

DÜNYANIN TARIMSAL GIDA SİSTEMLERİ İÇİN 
ÖNÜNÜZDE UZANAN DİJİTAL YOL 

FAO Genel Direktörü QU Dongyu bugün verdiği 
demeçte dijital teknolojilerin insan merkezli 
şekilde yoğunlaştırılmasıyla, dünya tarımsal 
gıda sistemlerinin herkes için sağlıklı gıdalar 
sunabileceğini ve gezegenimizin sınırlı doğal 
kaynaklarını daha verimli bir şekilde 
kullanabileceğini belirtmiştir. 

 
Fotoğraf: FAO  

Genel Direktör, Sürdürülebilir İnovasyon 
Forumu'nun son gününde yaptığı açılış 
konuşmasında şunları söyledi: "Dördüncü Tarım 
Devrimi, veri ve teknolojik yenilik arasındaki bir 
evliliktir ve bu evlilikte tarım, endüstriyi daha da 
dönüştürecek ve yeni bir üretkenlik, kalite, 
çeşitlilik, verimlilik ve çevresel sürdürülebilirlik 
düzeyine ulaşmamıza yardımcı olacaktır". 

FAO’nun işlevi 

Genel Direktör, bir dizi FAO etkinliğini vurguladı. 
Bu etkinliklerden bazıları şunlardır: 169 ürün 

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/agrifood-brief-fifty-shades-of-green/
https://ec.europa.eu/info/news/import-duties-maize-sorghum-and-rye-updated-euzero-tonne-2020-aug-27_en
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sunan bir Dijital Hizmetler Portföyü, Google ile 
birlikte başlatılan Earth Map, Coğrafi 
Mekânsal/Uzamsal (Hand-in-Hand Geospatial) 
Platformu, Vatikan, IBM ve Microsoft’un girişimi 
ile ortaya çıkan Roma’nın Yapay Zekâ Etiği 
Çağrısı (Rome Call for Artificial Intelligence (AI) 
Ethics), ve küresel tarım, çevre ve iklim 
bilgilerine erişim sağlayan açık kaynaklı Büyük 
Veri aracı (Big Data Tool). 

Tarımdaki dijital potansiyel, gerçek zamanlı 
iklim bilgi ağları, genişleme ağları ve blok zinciri 
defterlerinden güven oluşturma ve gıda 
güvenliğini artırmaya, küçük ortakların sigorta 
ve kredi ürünlerine erişimini kolaylaştıran 
finansal ürünlere ve piyasa bağlantılarını 
geliştiren, gıda değer zincirini kısaltan, iş 
bağlantılarını güçlendiren, pazar istihbarat 
sistemlerini destekleyen ve pazara erişimi teşvik 
eden e-ticarete kadar birçok unsur barındırır. 

Genel Direktör, daha iyi bir gelecek inşa etmek 
için empati, dayanışma ve yaratıcılık temelinde 
geniş potansiyelden yararlanılması gerektiğini 
söyledi. "En karmaşık dijital sistemler, ancak biz 
insanların onları yaptığı oranda faydalıdır" diye 
ekledi. 

Tarih: 20 Kasım 2020 Kaynak: FAO 

FAO, G20'yi ÇİFTÇİLERE DESTEK VERMESİ, 
SAVUNMASIZ İNSANLARI KORUMASI VE 
YENİLİĞE YATIRIM YAPMASI İÇİN TEŞVİK 
EDİYOR 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Genel 
Direktörü QU Dongyu, bugün G20 üyelerine 
çiftçilerin üretkenliğini artırarak, sosyal koruma 
mekanizmalarını geliştirerek ve dijital yeniliğe 
yatırım yaparak COVID19'un tarımsal gıda 
sistemleri üzerindeki etkilerini ele alma 
çağrısında bulundu.  

 
Fotoğraf: Tom FISK 

Genel Direktör QU Dongyu şöyle demektedir: 
"G20'nin bu sağlık krizinin küresel bir gıda krizi 
haline gelmesini önlemek için çalışmaya devam 
etmesi çok önemlidir. G20, küresel politika, 
koordinasyon ve liderlik konusunda son derece 
önemli bir itici güçtür ve sorumlu yatırıma 
liderlik ederek, politikaları, yeniliği ve kapasiteyi 
etkinleştirerek kapsamlı, güçlü ve sürdürülebilir 
bir dünya geliştirebilir" 

Qu, en savunmasız insanları ve ülkeleri hem 
insanlar hem de hayvanlar için aşılara erişme 
konusunda ve uygun fiyatlı güvenli ve besleyici 
gıdalara erişim konusunda destekleyerek 
kimseyi geride bırakmanın önemini vurguladı. 

Qu ayrıca şunları belirtti: “Kapsayıcılığın teşvik 
edilmesi aynı zamanda yoksulların geçim 
durumunu iyileştirmek için sosyal koruma 
mekanizmalarının genişletilmesini ve küçük 
çiftçileri kalkınma süreçlerine entegre etmek 
için sorumlu yatırımı artırmayı gerektiriyor. 
Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletleri (SIDS), En 
Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ'ler) ve denize kıyısı 
olmayan Gelişmiş Ülkeler (LLDC'ler) tedarik 
zincirlerini ve değer zincirlerini iyileştirmek için 
özel desteğe ve teknik desteğe gereksinim 
duyar.” 

Qu sözlerine şöyle son verdi: “FAO, 2011 yılında 
G20'nin talebi üzerine kurulan Tarım Piyasası 
Bilgi Sistemi (AMIS), Hand-in-Hand (Elele) 
Girişimi, COVID19 Müdahale ve Kurtarma 
Programı ve yakın zamanda başlatılan Gıda 
Koalisyonu aracılığıyla G20'nin kolektif 

http://www.fao.org/digital-agriculture/digital-portfolio/en/
https://data.apps.fao.org/
http://www.fao.org/webcast/home/en/item/5379/icode/
http://www.fao.org/webcast/home/en/item/5379/icode/
http://www.fao.org/datalab/website/covid19
http://www.fao.org/director-general/news/news-article/en/c/1331876/
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eylemlerini desteklemeye devam etmeye hazır 
olduğunu yeniden teyit etmektedir.” 

Tarih: 22.11.2020 Kaynak: FAO 

YENİLİKÇİ TARIM PROJESİ HIRVATİSTAN'DA 
'DİJİTAL KİRACILAR' YARATMAYI 
HEDEFLİYOR 

Fotoğraf: Euractiv 

Tüketicilerin yerel gıdalara ulaşmaya olan 
ilgisinin artması üzerine, Hırvat vatandaşlarına 
"Gruntek" olarak bilinen yenilikçi bir "dijital 
tarım" projesine katılma şansı sunuluyor. 

"Küçük arazi" anlamına gelen bir kelime olan 
Gruntek, insanlara küçük arsalar kiralama şansı 
sunan yenilikçi bir tarım projesi. Ancak, insanlar 
arazilerinin geleneksel kiracıları olmayacaklar; 
bunun yerine, bir uygulama aracılığıyla 
yönetilen arazilerde dijital kiracılar olacak. 

Zagreb'e arabayla sadece bir saatlik mesafede 
yer alan bu araziler, kiracılarına taze ve organik 
sebzeler garanti edecek profesyonel bahçıvanlar 
tarafından işlenecek. 16 Kasım'da başlatılan 
projenin başlangıcından bu yana yaklaşık 100 
arsanın satıldığı kaydedildi. 

Tarih: 24.11.2020  Kaynak: Euractiv 

YENİ COĞRAFİ İŞARET VERİ TABANI – 
GIVİEW 

Bilindiği üzere coğrafi işaretler, nitelikleri 
özellikle üretim alanıyla bağlantılı olan belirli 
ürünler için fikri mülkiyet haklarını belirlemekte 
ve PDO - Korumalı Menşe Adı (Protected 
Designation of Origin ), PGI - Korumalı Coğrafi 
İşaret (Protected Geographical Indication) ve GI 

- Coğrafi İşaret (Geographical Indication) 
tanımlarını kapsamakta. 

25 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen 
“Coğrafi İşaretlerin Güçlendirilmesi” 
konferansında, Komisyon, AB düzeyinde 
korunan tüm coğrafi işaretler için yeni bir arama 
veri tabanı olan GIview'i tanıttı. 

Önceki veri tabanına göre daha kullanışlı bir ara 
yüze sahip olan GIview, AB'de kayıtlı coğrafi 
işaretlere ilişkin veriler için tek bir giriş noktası 
sağlayarak, tüketiciler, üreticiler ve fikri 
mülkiyet uzmanları için faydalı bir kaynak 
niteliğinde olmakla beraber, ikili ve çok taraflı 
anlaşmalar yoluyla AB düzeyinde korunan AB 
dışı coğrafi işaretler ve AB dışı ülkelerde 
korunan AB coğrafi işaretleri hakkında da 
ayrıntılı bilgiler içermekte. 

Söz konusu veri tabanı Avrupa Komisyonu 
Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü’nün 
(DG AGRI) resmi kayıtlı verileriyle sürekli 
güncellenmekte ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet 
Ofisi (EUIPO) tarafından geliştirilmekte.  

Tarih: 25.11.2020   Kaynak: Avrupa Komisyonu 

KOMİSYON YETKİLİSİ, GIDADA 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FAKTÖRÜNÜ TEDARİK 
MESAFESİNİN BELİRLEMEDİĞİNİ AÇIKLADI 

Ticaret ve sürdürülebilirlik tartışmasına farklı 
bir yaklaşım çağrısında bulunan Avrupa 
Komisyonu Amerika Tarım ve Gıda Güvenliği 
Direktörü Rupert Schlegelmilch’e göre, sofraya 
yiyecek koymanın 'daha yeşil' bir yolu olarak 
düşünülen kısa gıda tedarik zincirleri, 
sürdürülebilirlikle eş anlamlı olmak zorunda 
değil.  

Bu düşünce, AB'nin amiral gemisi Tarladan 
Çatala stratejisinin kilit odak noktalarından biri 
olan tarımsal tedarik zincirlerinin kısaltılmasına 
yönelik artan ilgiden kaynaklanıyor. Kısa tedarik 
zincirleri, AB gıda sektöründe hem 
sürdürülebilirliği hem de dayanıklılığı 
artırmanın en iyi yolu üzerinde çok fazla 
tartışmaya yol açan ve yerelden satın almaya 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1332168/icode/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/seed-sector-organisations-call-for-review-of-regulation-on-plant-variety-rights/
https://ec.europa.eu/info/news/import-duties-maize-sorghum-and-rye-updated-euzero-tonne-2020-aug-27_en
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olan ilginin artmasına neden olan koronavirüs 
stratejisinin ardından büyüyen bir kavram. 

Tarih: 26.11. 2020 Kaynak: Euractiv 

ORTAK TARIM POLİTİKASI İÇİN GEÇİŞ 
KURALLARINA İLİŞKİN SİYASİ ANLAŞMA 
SAĞLANDI 

Tarım ve Kırsal Kalkınmadan Sorumlu Komiser 
Janusz  Wojciechowski: “OTP için geçiş kuralları 
konusunda varılan siyasi anlaşmayı 
memnuniyetle karşılıyorum.  Bu, çiftçilerimiz 
için özellikle benzeri görülmemiş bu zamanlarda 
çok ihtiyaç duyulan kesinliği sağlayacaktır.. OTP, 
çiftçilerimizi ve tarımsal gıda üreticilerimizi 
desteklemeye devam ederken, aynı zamanda 
kırsal kalkınma için kurtarma fonları sayesinde 
çevre ve iklim alanındaki azmimizi artıracaktır. 
Şimdi OTP reformu üzerinde hızlı bir şekilde 
anlaşmaya varmak için çalışılacaktır.” şeklinde 
konuştu. 

Geçiş dönemi boyunca, Üye Devletlerin en 
azından OTP çevre ve iklim hedefleri açısından 
“inanılan değerlerden uzaklaşmama ilkesi” 
doğrultusunda mevcut hedef düzeyini 
korumaları ve Avrupa Yeşil Anlaşması 
hedeflerine katkıda bulunmaları bekleniyor. 

Ayrıca, Kırsal Kalkınma için Avrupa Tarımsal 
Fonu (EAFRD) 2021-2022 geçiş dönemi için Üye 
Devletlere 7,5 milyar avroluk fon sağlayacak. Bu 
fonlar, pandeminin etkisini azaltmayı 
hedeflerken aynı zamanda yeşil ve dijital bir 
iyileşme sağlamak için kullanılacak. Çevre ve 
iklim için yararlı ve kırsal ekonomilerin 
iyileşmesini ve direncini arttıracak önlemlerin 
alınması hedeflenmekte. 

Geçiş kuralları içerisinde: 

• Doğrudan ödemeler ve kırsal kalkınma 
için mevcut OTP kurallarının sürekliliği, 

• En dış bölgeler (POSEI) ve daha küçük 
Ege adaları (SAI) için mevcut destek 
seviyesinin sürdürülmesi, 

• Koronavirüs krizi bağlamında kabul 
edilen istisnai kırsal kalkınma tedbirinin 

genişletilmesi; Üye Devletlerin, belirli 
koşullara tabi olarak, başvuruda 
bulunmak ve ödeme yapmak için ek altı 
ay süre verilmesi yer alıyor. 

Tarih: 27.11.2020 Kaynak: Avrupa Komisyonu 

AB 2022 SONUNA GELMEDEN BESİN ÖN YÜZ 
ETİKETLEMESİNİ UYUMLAŞTIRMAK İSTİYOR 

AB’nin gıda sistemlerini daha adil, sağlıklı ve 
çevre dostu yapmayı amaçlayan Çiftlikten Çatala 
Stratejisi kapsamında, Avrupa Komisyonu, 
tüketicilerin bilgilenerek, sağlıklı ve 
sürdürülebilir gıda seçimini sağlamak üzere 
harmonize zorunlu ön yüz beslenme 
etiketlemesi önerisini duyurdu. 

Hâlihazırda AB pazarında yer alan, tüketicilere 
yönelik hazır ambalajlı gıdalar, 1169/2011 sayılı 
Tüketicilere Gıda Bilgilendirmesi Tüzüğünün 
(FIC) 30 ila 34. maddelerinde belirtilen şartlara 
uygun olarak bir beslenme bildirimi taşımak 
zorunda. Asgari olarak, beslenme bildirimi 100 g 
veya 100 ml için, enerji değerini ve yağ, doymuş 
yağ, karbonhidrat, şeker, protein ve tuz 
miktarını göstermekte ve mümkünse, numaralar 
hizalanmış olarak tablo formatında sunulmakta. 
Tüketicilerin daha sağlıklı gıda seçimleri 
yapmalarına ve gıdanın temel besin bilgilerini 
kolayca görmelerine yardımcı olmak için, FIC 
Tüzüğünün 35. maddesi, enerji değerinin 
ve/veya besin öğeleri miktarının, diğer gösterim 
biçimleri (örneğin: 200g başına) ve/veya grafik 
formlar ya da semboller kullanılarak gönüllü 
tekrarına izin vermekte.  

Beslenme bildiriminin bu ek ifade ve sunum 
biçimlerinin birkaç yasal gerekliliği karşılaması 
gerekiyor. Özellikle tüketicileri yanıltmaması, 
söz konusu gıdanın bir diyetin enerji ve besin 
içeriğine katkısı veya önemi konusunda 
tüketicilerin anlayışlarını kolaylaştırması 
gerekiyor. Ayrıca objektif olması, ayrımcı 
olmaması ve malların serbest dolaşımına engel 
oluşturmaması gerekiyor. Bu tür ek ifade ve 
sunum biçimleri, genellikle, bir ürünün temel 
görüş alanında görüntülenen beslenme 

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/seed-sector-organisations-call-for-review-of-regulation-on-plant-variety-rights/
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bilgilerine atıfta bulunan "ön yüz beslenme 
etiketlemesi" olarak biliniyor.  

Ön yüz beslenme etiketlemesi konusunda 
Avrupa Birliği genelinde, çeşitli paydaşlar 
tarafından bir dizi farklı format altında çeşitli 
planlar geliştirildi. 2008'de tek bir AB ön yüz 
beslenme etiketleme planı üzerinde anlaşma 
olmaması nedeniyle, Üye Devletlerin, gıda 
işletmecilerine spesifik ön yüz beslenme 
etiketlemesi kullanmalarını tavsiye etmelerine 
izin verildi. Toplanan ulusal deneyimlere 
dayanarak, Komisyon 20 Mayıs 2020'de bir 
rapor yayımladı. 

En ikonik örnek, 2017'de benimsenen ve 
beslenme bildiriminde yer alan bilgileri tekrar 
etmeyen, ancak bir harf derecesiyle ilişkili beş 
renkten oluşan bir yelpazede bir gıdanın genel 
beslenme kalitesi hakkında bilgi veren Fransız 
Nutri-Score uygulaması oldu. Puan, bir gıdanın 
hem pozitif (protein, lif, meyveler, sebzeler, 
baklagiller ve kabuklu yemişler) hem de negatif 
(şekerler, doymuş yağlar, tuz ve kaloriler) 
unsurlarını dikkate alan bir algoritmaya 
dayanıyor. 

Halihazırda, yeni getirilen öneri ile bu aşamada 
belirli bir şema tavsiye edilmedi. Ancak 
Komisyon, AB düzeyinde uyumlu bir zorunlu ön 
yüz beslenme etiketlemesi getirmenin uygun 
olduğu sonucuna vardı ve bunu 2022'nin 
sonundan önce yapmak istiyor. 

Tarihi: 5.11.2020 Kaynak: Chemical News and 
Regulatory Updates, Khlaw 

YASAKLI PESTİSİTLER: 70 STK, AVRUPA 
KOMİSYONUNUN AB ÇİFTE 
STANDARTLARINA SON VERMESİNİ TALEP 
ETTİ 

5 Kasım 2020 tarihinde, PAN Europe ve 70'den 
fazla sivil toplum örgütü Avrupa Komisyonu 
Başkan Yardımcısı Franz Timmermans ve 
Komisyon Üyeleri Stella Kyriakides, Janusz 
Wojciechowski ve Virginijus Sinkevičius’e 
tehlikeli pestisitlerle ilgili çifte standart 

uygulamalarına son verilmesini talep eden bir 
mektup yazdı.  

Mektup, AB'nin Avrupa'da kullanılmak için çok 
tehlikeli olduğu düşünülen pestisitlerin üçüncü 
ülkelere ihracatını onaylamasını ve ardından bu 
ülkelerden aynı pestisitler kullanılarak üretilen 
yiyecekleri ithal etmesini eleştiriyor. PAN 
Avrupa Bilim Politikası görevlisi Angeliki 
Lysimachou “AB şirketleri, Avrupa'da kullanımı 
çok tehlikeli olduğu düşünülen pestisitleri 
üçüncü ülkelere, ulusal insan sağlığı ve çevre 
kanunlarının zayıflığından yararlanarak satıyor. 
Bu basitçe ahlaka aykırıdır, ancak Komisyon 
buna izin veriyor ”dedi.  

Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, 
2018 yılında AB üyesi ülkeler, çevre ve sağlık 
endişeleri nedeniyle Avrupa topraklarında 
kullanımı yasaklanan 41 maddeyi içeren 81.615 
ton pestisitin ihracatını onayladı. Farklı bir 
çalışma, AB'de yasaklanan 74 pestisit 
kalıntısının 2018'de Avrupa pazarında test 
edilen gıdalarda bulunduğunu gösterdi 
Lysimachou “Bir tür bumerang etkisiyle bu 
pestisitler, ithal gıda ürünlerinde bulunan 
kalıntılar olarak Avrupa'ya geri dönüyor.” diye 
devam etti.  

İmzacı kuruluşlar, Komisyonu, Avrupa 
Birliği'nde yasaklanan tehlikeli pestisitlerin 
ihracat için üretilmemesini sağlamaya yönelik 
Sürdürülebilirlik için Kimyasallar Stratejisi 
kapsamındaki taahhüdünün arkasına durmaya 
çağırıyor, aynı zamanda hiçbir yasaklı pestisitin 
gıdada kalıntı olarak Avrupa pazarında 
bulunmamasını sağlamaya davet ediyor. 
İmzacılara göre, bu pestisitlere karşı çabalar 
sadece Avrupa düzeyiyle sınırlandırılmamalı, 
Komisyon, küresel olarak son derece tehlikeli 
pestisitlerin aşamalı olarak kaldırılmasını teşvik 
etmek için yeni bir BM mekanizması 
kurulmasına yardımcı olmalı. 

Tarihi: 5.11.2020 Kaynak: Pesticide Action 
Network,  Chemical News and Regulatory 
Updates 
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AKDENİZ VE KARADENİZ'DE SU ÜRÜNLERİ 
AVCILIĞI VE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE YENİ BİR 
STRATEJİNİN BİRLİKTE İNŞASINA DAİR 
YÜKSEK DÜZEYLİ TOPLANTI YAPILDI 

Akdeniz ve Karadeniz'de Su Ürünleri Avcılığı ve 
Yetiştiriciliğinde Yeni Bir Stratejinin Birlikte 
İnşasına Dair Yüksek Düzeyli Toplantı 3 
Kasım’da FAO Akdeniz Genel Balıkçılık 
Komisyonu (GFCM) şemsiyesi altında 
gerçekleşti. Toplantıya Avrupa Birliği adına 
Çevre, Okyanuslar ve Balıkçılıktan Sorumlu 
Komiser Virginijus Sinkevičius ve GFCM 
sözleşme taraflarının balıkçılık bakanları katıldı. 
Katılımcılar MedFish4Ever ve Sofya 
Deklarasyonları kapsamındaki siyasi taahhütleri 
yeniden teyit ettiler ve Akdeniz ve Karadeniz'de 
su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliğinin 
sürdürülebilirliğini sağlamak için yeni bir ortak 
strateji tanımlamaya yönelik süreci başlattılar. 
Komiser Sinkevičius, su ürünleri avcılığı ve 
yetiştiriciliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak 
için iddialı bir gelecek stratejisine duyulan 
ihtiyacın altını çizdi. Ayrıca, daha fazla yönetim 
planı benimsemenin, gelecekteki koruma 
önlemleri için sağlam bir bilimsel temel 
sağlamanın, uyum kültürünü güçlendirmenin ve 
IUU (yasa dışı, kayıt dışı, düzenlenmemiş) 
balıkçılığına karşı mücadelenin yanı sıra 
balıkçılığın deniz ekosistemleri üzerindeki 
istenmeyen etkisini hafifletmenin önemini 
vurguladı. GFCM, Haziran 2021'de Atina'da 
yapılması planlanan bir sonraki yıllık toplantıda 
kabul edilmesi beklenen 2021-2025 için gelecek 
stratejisi üzerinde çalışmaya devam edecek. 

Tarihi: 03.11.2020 Kaynak: Avrupa Komisyonu 

KUZEY-DOĞU ATLANTİK KIYI DEVLETLERİ 
2021 YILI İÇİN MEZGİT VE ATLANTO-
İSKANDİNAV RİNGA BALIĞI KOTALARI 
KONUSUNDA ANLAŞMAYA VARDI 

Avrupa Birliği, Faroe Adaları, Norveç, İzlanda, 
Grönland, Rusya Federasyonu ve ilk kez Birleşik 
Krallık temsilcileri, Kuzey Doğu Atlantik'te 2021 
yılı için mezgit ve ringa balığına yönelik yönetim 
önlemleri konusunda bir anlaşmaya vardı. Her 
iki balık stoğu için de önerilen bilimsel tavsiyeye 

göre toplam müsaade edilebilir av miktarları 
(TAC) belirlendi. Mezgit için, Norveç, Faroe 
Adaları, İzlanda, Birleşik Krallık ve Avrupa 
Birliği, 2021 yılı için toplam müsaade edilebilir 
av miktarını 929.292 ton olarak belirlemeyi 
kabul etti. Ringa balığı için ise Norveç, Faroe 
Adaları, İzlanda, Rusya Federasyonu, Birleşik 
Krallık ve Avrupa Birliği, 2021 yılı için toplam 
müsaade edilebilir av miktarını 651.033 ton 
olarak belirlemeyi kabul etti. 

 
Fotoğraf: fishbase.com 

Uskumru için, 2021 yılı avlanma miktarlarına 
yönelik ilk istişare turunda, müzakere tarafları, 
uskumru için toplam müsaade edilebilir av 
miktarları ile ilgili bilimsel tavsiyeleri tartıştılar. 
Temsilciler, Uluslararası Deniz Keşfi Konseyi 
(ICES) tarafından sağlanan ve maksimum 
sürdürülebilir ürün (MSY) yaklaşımı ile uyumlu 
olan bilimsel tavsiyelerin, 2021 yılı toplam 
müsaade edilebilir av miktarının belirlenmesi 
için iyi bir temel oluşturduğu konusunda 
anlaştılar. Taraflar düzenlemeleri görüşmek ve 
2021 istişarelerine ilişkin anlaşmayı 
sonuçlandırmak için en geç 25 Kasım 2020'de 
toplanmayı kabul ettiler. 

Tarih: 05.11.2020 Kaynak: Avrupa Komisyonu 

“AB BALIK PİYASASI” ANALİZ RAPORU 2020 
BASKISI YAYINLANDI 

AB su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği 
endüstrisinin kapsamlı analizini yapan bir rapor 
olan “AB balık piyasası”, AB’nin su ürünleri 
piyasasına ilişkin verilerinin yayınlandığı 
Avrupa Su Ürünleri Avcılığı ve Yetiştiriciliği 
ürünleri için AB Piyasa Gözlemevi (EUMOFA) 
sitesinde yer alan hangi türlerin (ne 
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zaman/nerede) üretildiği, ihraç ve ithal edildiği, 
hangi türlerin kimler tarafından tüketildiği ve 
piyasadaki ana eğilimlerin neler olduğu 
hakkında bilgiler derlenerek hazırlandı. Söz 
konusu raporda, AB’de kişi başına düşen balık 
tüketiminde hafif bir düşüş olduğu ifade edildi. 
2018 yılında, AB'de su ürünleri tüketiminin kişi 
başı ortalama 24,36 kg (canlı ağırlık) olduğu ve 
AB vatandaşlarının 2017'ye göre ortalama 430 
gram daha az balık tükettiği belirtildi. Fiyatların 
yükselmesiyle birlikte su ürünlerine yönelik AB 
hane halkı harcamalarının da artmaya devam 
ettiği vurgulandı. Küresel su ürünleri ticaretinde 
AB’nin merkezi bir rol üstlendiği; 2019'da dünya 
su ürünleri ticaretinde AB’nin Çin'den sonra 
ikinci geldiği ifade edildi. AB ticaret akışının 
toplam değeri 10 yıl öncesine göre %44 arttı. Net 
ithalatçı olarak AB, su ürünlerinde 2018'e göre 
biraz daha yüksek bir değere ulaşarak 21 milyar 
avro ticaret açığı verdi. AB’de su ürünlerinde 
toplam karaya çıkarma miktarı düşüş gösterdi. 
Bu düşüşün başlıca nedeni olarak Danimarka'da 
endüstriyel kullanıma yönelik çıkarılan kum 
yılanbalığı miktarının düşmesi gösterildi. Son 
olarak, sektörün COVID19 krizinden önemli 
ölçüde etkilendiği vurgulandı. 

Tarih: 09.11.2020 Kaynak: Avrupa Komisyonu 

HİNT OKYANUSU TON BALIĞI KOMİSYONU 
2021 YILI OTURUMUNDA SARI YÜZGEÇLİ 
ORKİNOSU ELE ALACAK 

Hint Okyanusu Tuna Komisyonu (IOTC), 24. 
Oturumu için 2-6 Kasım 2020 tarihlerinde 
video-konferans aracılığıyla bir araya geldi. 
Toplantı, ağırlıklı olarak bütçe ve idari konulara 
odaklanan azaltılmış bir gündemle 
gerçekleştirildi. IOTC, sarı yüzgeçli orkinos için 
bir yönetim planını tartışmak üzere Mart 
2021'de bir Özel Oturum planlanmasına yönelik 
AB önerisini kabul etti.  

 

Hint Okyanusu'ndaki sarı yüzgeçli orkinos şu 
anda aşırı avlanmış olarak değerlendiriliyor. AB, 
sarı yüzgeçli orkinos stoğu için iddialı ve etkili 
bir iyileştirme planının benimsenmesini 
sağlamak için IOTC'nin tüm taraflarıyla birlikte 
çalışmayı, avlanma miktarlarında tavsiye edilen 
azaltmayı sağlamayı, boyutuna ve avlanma 
alanına bakılmaksızın tüm aktif balıkçı 
teknelerinin kapsanmasını hedefliyor. 

Tarih: 09.11.2020   Kaynak: Avrupa Komisyonu 

AVRUPA’DA KANATLI VEBASI HIZLA 
YAYILIYOR 

Avrupa Gıda Güvenilirliği Otoritesi'nin (EFSA) 
internet sitesinde AB’de Kanatlı Vebası’nın hızla 
yayıldığına dair bir duyuru yayımlandı. Ekim ayı 
içerisinde Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, 
İrlanda, Hollanda, İsveç ve Birleşik Krallık'ta 
300'den fazla vaka bildirildi. Kümes 
hayvanlarında salgın görülme oranının az 
olmasına rağmen vakaların çoğunun yabani 
kanatlılarda olduğu belirtildi. Virüsün yabani 
kanatlılardan kümes hayvanlarına bulaşma 
olasılığının ise yüksek olduğu ifade edildi.Buna 
göre, ulusal otoriteler, enfekte ya da ölü 
kanatlılarla insan temasını önlemek için kontrol 
önlemlerini uygulamaları yönünde uyarıldı. 

Tarih: 20.11.2020  Kaynak: EFSA 


