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“Sürdürülebilir Gıda Sistemlerine Doğru 
Türkiye'nin Ulusal Yol Haritası"nın 
Lansmanı Gerçekleştirildi 
 

 

Birleşmiş Milletler tarafından 23-24 Eylül 2021 
tarihlerinde gerçekleştirilen Gıda Sistemleri 
Zirvesi kapsamında sürdürülen ve 
koordinatörlüğü Genel Müdürlüğümüzde 
bulunan ulusal diyalog süreci çerçevesinde 
hazırlanan “Sürdürülebilir Gıda Sistemlerine 
Doğru Türkiye'nin Ulusal Yol Haritası"nın 
lansmanı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. 

Lansmanın açılış konuşmalarını Bakanımız  
Sayın Dr. Bekir Pakdemirli, Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Örgütü Orta Asya Alt Bölge 
Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Sayın Viorel 
Gutu, Türkiye BM Mukim Koordinatörü Alvaro 
Rodriguez,  BM Gıda Sistemleri Zirve Diyalogları 
Kıdemli Danışmanı David Nabarro ve Genel 
Müdürümüz Sayın Aylin Çağlayan Özcan 
gerçekleştirdi. 

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 
yaptığı açılış konuşmasında, Dünyanın son 
yıllarda gıda güvensizliğine neden olan bir dizi 
küresel sorunla yüzleştiğinin altını çizerek, 
gelecek nesilleri de düşünerek mevcut gıda 
sistemlerinin sürdürülebilir hale 
dönüştürülmesinin son derece önemli olduğunu 
vurguladı. 

 

 

 

 

Pakdemirli, insan tüketimi amacıyla üretilen 
gıdanın her yıl yaklaşık üçte birine denk gelen 
1,3 milyar tonunun, sosyal, ekonomik, çevresel 
ve en önemlisi iklim değişikliğine bağlı sorunlar 
nedeniyle kayba uğradığına ve israf edildiğine 
işaret ederek, "Dünya üzerindeki toprakların 
yaklaşık üçte birinin bozulmaya uğradığı, iklim 
değişikliği ile birlikte, ormansızlaşma, çölleşme, 
erozyon, biyolojik çeşitliliğin azalması ve 
yaşamak için gıdaya olan ihtiyacımız olduğu 
düşünüldüğünde, sınırları olan mevcut gıda 
sistemlerimizi, küresel ve ulusal ölçekte 
dönüştürmemiz ve sürdürülebilir hale 
getirmemiz zorunlu hale gelmektedir." 
değerlendirmesinde bulundu. 

Eylül 2021'de düzenlenen Gıda Sistemleri 
Zirvesi kapsamında yürütülen tüm çaba ve 
girişimleri desteklediklerinin altını çizen 
Pakdemirli, "Zirve kapsamında ülkenin gıda 
sistemlerini iyileştirmek ve daha sürdürülebilir 
hale getirmek için üretici örgütlerimizin 
güçlendirilmesi ve üretimde verimliliğin 
arttırılması, üreticilerimizin gelir düzeylerinin 
yükseltilmesi gibi birçok konuda gelişmeye açık 
alanları tespit ettik. 2030 yılına kadar 
sürdürülebilir bir şekilde gıda sistemlerimizin 
iyileştirilmesi için öncelikli olarak, çevre ve 
doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir 
kullanımı, sürdürülebilir tüketime geçiş, gıda 
kaybı ve israfının önlenmesi, halk sağlığı ve gıda 
güvenilirliğinin geliştirilerek sağlanması, 
özellikle kırsal alanlarda yoksulluğun 
azaltılması, gıda krizlerine karşı gıda 
sistemlerimizin dayanıklılığının artırılması 
konularına odaklanacağız." ifadelerini kullandı. 

Pakdemirli, gıda sistemlerinin iyileştirilmesi için 
kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, 
meslek odalarından üreticilere kadar geniş bir 
yelpazedeki paydaşların görüşleriyle hazırlanan 
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ulusal yol haritasının içerdiği 10 öncelikli hedefi 
şu şekilde sıraladı: 

"Güvenilir ve besleyici gıdaya özellikle hassas 
grupların adil erişiminin geliştirilmesi, yenilikçi 
yöntemlerle denetim ve kontrolleri 
güçlendirerek halk sağlığı ve gıda 
güvenilirliğinin geliştirilmesi, tarım ve gıda 
sektöründe tedarik ve değer zincirinin 
sürdürülebilirliğinin teşvik edilmesi ve gıda 
kaybı ve israfının azaltılması, tüketicilerde 
bilinçliliğin artırılması ve sürdürülebilir 
tüketimin teşvik edilmesi, iklim değişikliğine 
uyumlu üretim modellerinin iyileştirilmesi, su 
kaynaklarının verimli kullanılması, doğal 
kaynakların sürdürülebilir kullanılması, tarım 
ve gıda sektöründe dezavantajlı gruplar için 
daha kapsayıcı politika ve tedbirler 
geliştirilmesi, kırsal hayatın canlandırılması, 
iklim değişikliği, doğal afetler ve beklenmeyen 
krizlere karşı gıda sistemlerinin dayanıklılığının 
artırılması." 

Türkiye'nin yol haritasında öncelikli 10 hedefe 
ulaşabilmek için ortaya koyulan eylemler 
arasında, besin değeri yüksek, yeterli ve 
güvenilir gıdaya herkesin makul fiyatlarla 
erişimi, iklim değişikliği ve doğal afetler kaynaklı 
acil durumlara ve gelecekteki krizlere karşı gıda 
güvenliğin sağlanması gibi konuların yer 
aldığına dikkati çeken Pakdemirli, "Gıda 
sistemlerinin dönüştürülmesinin, hem ulusal 
hem de küresel ölçekte iletişim ve iş birliklerinin 
geliştirilmesi ile başarılabileceğine inanıyoruz." 
dedi. 

 

Sayın Bakanımız tarafından Ulusal Diyalog 
Koordinatörü olarak görevlendirilen Genel 
Müdürümüz Aylin Çağlayan Özcan ise açılış 
konuşmasında, ulusal yol haritalarının, ülkelerin 
gıda sistemleri vizyonuna ulaşmalarına yönelik 
ana hedeflerini ve yaklaşımları içeren bir rehber 
niteliği taşıdığını belirtti. 2019 yılında 1300’ün 
üzerinde katılımcı ile gerçekleşen Tarım Orman 
Şurası sonrasında sürdürülebilir gıda 
sistemlerinin tüm unsurlarını kapsayan 21 
Çalışma Grubunun katkısıyla oluşturulmuş Şura 
Eylemlerimizin de katkısıyla ülke olarak bir 
adım önde olduğumuzu ifade eden Çağlayan 
Özcan, gıda sistemlerinin tüm kilit aktörlerinin 
görüşlerine başvurarak, katılımcı ve kapsayıcı 
bir süreç yürütüldüğünü, bu kapsamda 500’ün 
üzerinde sorun ve 1000’in üzerinde çözüm ve 
eylem önerisinin analiz edildiğini ve bu vesileyle 
gıda sistemlerimizin iyileştirilmesine yönelik, 
Türkiye’nin geleceğine ışık tutacak çözüm ve 
projeleri hayata geçirmeyi hedefleyen Ulusal Yol 
Haritamızın oluşturulduğunu sözlerine ekledi. 

Çağlayan Özcan, Ulusal Yol Haritamızın hedef ve 
eylemlerinin hayata geçirilmesinde gıda 
sistemlerinin kilit aktörleri arasında iş birliği ve 
iletişimin geliştirilmesi ve sürdürülmesinin 
önemine değinerek, BM Gıda Sistemleri Zirvesi 
Sekretaryası ve BM Türkiye kurumlarına da 
katkıları için teşekkürlerini sunarak 
konuşmasını noktaladı.  

Yaklaşık 1,5 yıllık bir süreç sonunda hazırlanan 
Yol Haritası’nın Türkçe çevirisi yakın zamanda 
tamamlanacak olup, İngilizcelerine aşağıdaki 
bağlantılardan erişilebilmektedir: 

Sürdürülebilir Gıda Sistemlerine Doğru 
Türkiye'nin Ulusal Yol Haritası'na ulaşmak 
için tıklayınız. 

Sürdürülebilir Gıda Sistemlerine Doğru 
Türkiye'nin Ulusal Yol Haritası Kitapçığı'na 
ulaşmak için tıklayınız. 

Yayın tarihi: 30.11.2021 
Kaynak: ABDGM 
 

https://www.tarimorman.gov.tr/ABDGM/Belgeler/Uluslararas%C4%B1%20Kurulu%C5%9Flar/NATIONAL%20PATHWAY%20OF%20TURKEY_29%20Kas%C4%B1m.pdf
https://www.tarimorman.gov.tr/ABDGM/Belgeler/Uluslararas%C4%B1%20Kurulu%C5%9Flar/NATIONAL%20PATHWAY%20OF%20TURKEY_BOOKLET_28%20kas%C4%B1m%2002.pdf
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Dünya Bankası Heyeti Sayın Bakanımızı 
Ziyaret Etti 

 

Dünya Bankası (DB) Avrupa ve Orta Asya'dan 
Sorumlu Başkan Yardımcısı Sayın Anna Bjerde 
ve beraberindeki heyet, 10 Kasım 2021 tarihinde 
Sayın Bakanımızı ziyaret etti. Bakanlığımızın DB 
ile halihazırda yürüttüğü projeler ile 
önümüzdeki dönemde başlaması beklenen 
projelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulan 
toplantıda, sözkonusu mevcut projelerdeki 
ilerlemenin diğer projelere de ışık tutacağı 
belirten DB Başkan Yardımcısı Paris 
Anlaşması'nın ülkemiz tarafından 
onaylanmasının memnuniyet verici olduğunu 
ifade etti. İklim değişikliği ile mücadele 
konusunda Bakanlığımız ile yakın işbirliği 
içerisinde çalışmayı hedeflediklerini belirtti. 
Sayın Bakanımız, İklim değişikliği ile 
mücadelede Bakanlığın aktif rol alacağını ve 
işbirliği önerileri için hazırlıklara başlandığını 
vurguladı. 

 
Yayın tarihi: 16.11.2021 
Kaynak: ABDGM 
 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) 
Tarım ve Tarım Sanayii Çalışma Grubu 
Toplantısı Gerçekleştirildi 

Ülke Koordinatörlüğü, ülkemiz adına 
Bakanlığımızca deruhte edilen Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Tarım ve Tarım 
Sanayii Çalışma Grubu Toplantısı, 23 Kasım 
2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. 
Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı Özge 
İmamoğlu tarafından Başkanlık edilen 

toplantıya, 11 üye ülkenin yanı sıra, İran ve Gıda 
ve Tarım Örgütü (FAO) temsilcileri misafir 
olarak katılım sağladı. 

Çalışma Grubu, ülke koordinatörü olarak 
ülkemizin sunduğu Eylem Planını önümüzdeki 
iki yıl için tarım alanındaki faaliyetlerin yol 
haritası olarak ele aldı ve onayladı. Türkiye 
Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu temsilcileri, 
BM Gıda Sistemleri Zirvesi kapsamında 
yürüttükleri çalışmalar hakkında katılımcıları 
bilgilendirdi. Ayrıca, 18 Ekim 2021 tarihinde 
düzenlenen “KEİ ve Ekonomik İşbirliği Örgütü 
(ECO) için Sürdürülebilir Gıda Sistemleri 
Bölgesel Diyalog Çalıştayı” çıktılarının yer aldığı 
rapor, İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı 
Dr. Burçak Yüksel tarafından sunuldu. FAO 
Türkiye ve Orta Asya Alt Bölge Ofisi, ülkemiz ve 
FAO işbirliği ile yürütülen “KEİ Sürdürülebilir 
Gıda Sistemleri Bölgesel İşbirliği Merkezi” 
projesinin mevcut durumu hakkında 
katılımcılara bilgilendirme sunumu yaptı.  

Yayın tarihi: 23.11.2021 
Kaynak: ABDGM 

Gıdanı Koru Projesi Kapsamında 
Gerçekleştirilen Eğiticilerin Eğitimi Etkinliği 
22-23 Kasım 2021 Tarihinde Gerçekleştirildi 

 

20 Mayıs 2020'den itibaren, Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve  Bakanlığımız 
merkez ve taşra teşkilatımızın katkılarıyla, 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 
koordinasyonunda yürütülmekte olan Gıdanı 
Koru Sofrana Sahip Çık Kampanyası kapsamında 
gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirilmesi, 
2022 yılı hedeflerinin planlanması ve kampanya 
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faaliyetlerinin Bakanlığımız teşkilatı aracılığıyla 
yaygınlaştırılabilmesi amacıyla, "Eğiticilerin 
Eğitimi" etkinliği 22-23 Kasım 2021 tarihinde 
Ankara'da gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışı 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü 
Sayın Aylin Çağlayan Özcan tarafından yapıldı. 
20 ilden gelen katılımcıların bulunduğu 
etkinliğin ilk gününde, Kampanyanın, gıda 
zinciri aktörlerine daha etkin şekilde 
aktarılabilmesi için iletişim eğitimleri verildi. 
İkinci gün ise, çeşitli il müdürlüklerince hayata 
geçirilmiş olan iyi uygulamalar ve proje 
kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler 
paylaşıldı.  

Yayın tarihi: 23.11.2021 
Kaynak: ABDGM 

Komisyon, 2022 Yılı için Atlantik, Kattegat ve 
Skagerrak'ta Avlanma Kotaları Önerdi 

 
Kaynak: https://pxhere.com/en/photo/676961 

Komisyon, 3 Kasım’da, Atlantik Okyanusu, 
Kattegat ve Skagerrak'taki balık stoklarının 
avlanmasına ilişkin önerisini yayınladı. Bu 
öneriye dayanarak, AB balıkçılık bakanları, 13-
14 Aralık 2021 tarihinde düzenlenecek Konsey 
toplantısında 1 Ocak 2022'den itibaren 
uygulanmak üzere nihai avlanma kotalarını 
kabul edecek. Komisyon, Atlantik Okyanusu, 
Kattegat ve Skagerrak'ın AB sularında yalnızca 
AB tarafından yönetilen balık stokları için 
toplam 23 adet toplam müsaade edilebilir av 
miktarı (TAC) teklifi sundu. Teklif, Birleşik 
Krallık ve Norveç ile yapılan istişarelerin 
tamamlanması ve bölgesel balıkçılık yönetimi 

örgütlerinin kararlarının sonuçlanmasının 
ardından güncellenecek. 

Yayın Tarihi: 03.11.2021  
Kaynak: Avrupa Komisyonu 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner
/detail/en/ip_21_5660 
 
 
İngiltere-Fransa Balıkçılık Görüşmeleri 
Önümüzdeki Günlerde Devam Edecek 

Birleşik Krallık ve Fransa arasında, balıkçılık 
hususundaki anlaşmazlıklar bir süredir devam 
ediyor. Bu kapsamda, Fransa ve İngiltere 
bakanları, iki ülke arasında devam eden 
balıkçılık anlaşmazlığını görüşmek üzere 4 
Kasım’da gerçekleştirilen Bakanlar Konseyi 
Toplantısı’nda bir araya geldi. Londra ve Paris 
arasındaki gerginlik, geçen ay Fransa'nın 
misilleme önlemleri alacağı konusunda uyarıda 
bulunması ve bir İngiliz gemisinin Fransız 
sularında ruhsatsız olarak balık avlarken 
yakalanmasıyla birlikte tırmanmıştı. Fransa'nın 
Avrupa Bakanı Clément Beaune, 4 Kasım’da 
İngiltere'nin Brexit Bakanı David Frost ile yaptığı 
görüşmenin "gerekli diyaloğu yeniden 
başlatmayı ve anlaşmaların uygulanmasını 
sağlamayı" hedeflediğini söyledi. Bir İngiliz 
hükümet sözcüsünün toplantı sonunda yaptığı 
açıklamada ise, "beklendiği gibi, Birleşik Krallık 
ile AB arasındaki anlaşmaların 
uygulanmasından kaynaklanan tüm zorlukların 
tartışıldığı ve her iki tarafın da pozisyonlarını ve 
endişelerini ortaya koyduğu" ifade edildi. 
Birleşik Krallık ve Fransa arasındaki müzakere 
süreci ise hala devam ediyor. 

Yayın tarihi: 05.11.2021 
Kaynak: 
https://www.euronews.com/2021/11/04/briti
sh-trawler-detained-by-france-amid-fishing-
row-leaves-le-havre-after-a-week  
 
 
 
 

https://pxhere.com/en/photo/676961
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5660
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5660
https://www.euronews.com/2021/11/04/british-trawler-detained-by-france-amid-fishing-row-leaves-le-havre-after-a-week
https://www.euronews.com/2021/11/04/british-trawler-detained-by-france-amid-fishing-row-leaves-le-havre-after-a-week
https://www.euronews.com/2021/11/04/british-trawler-detained-by-france-amid-fishing-row-leaves-le-havre-after-a-week
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Akdeniz ve Karadeniz'de Sürdürülebilir 
Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği için 
Yeni Strateji Kabul Edildi 
 

 
Kaynak: 
https://pixabay.com/cs/photos/p%c5%99%c3%adstav-
past-na-ryby-ryba%c5%99en%c3%ad-web-1052702/ 

Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM), 6 
Kasım 2021'de gerçekleştirilen 44. yıllık 
oturumunun sonunda yeni 2030 yılı Akdeniz ve 
Karadeniz Stratejisini kabul etti. Stratejiyi 
somuta dönüştüren iddialı bir önlem paketi 
üzerinde de anlaşmaya varıldı. Avrupa Çevre, 
Okyanuslar ve Balıkçılıktan Sorumlu Komisyon 
Üyesi Virginijus Sinkevičius, yıllık oturumun 
sonuçlarını memnuniyetle karşıladığını ifade 
etti. Gerçekleştirdiği konuşmada yeni GFCM 
2030 Stratejisinin, ekosistemleri korurken 
filolar ve yerel topluluklar için sürdürülebilir, 
adil ve kapsayıcı bir gelecek sağlamaya yönelik 
çerçeveyi ve gerekli araçları sağladığını ifade 
etti. Sinkevičius, ayrıca, GFCM’in, Avrupa Birliği 
liderliğinde, yıllık oturumda iddialı bir önlem 
paketi kabul ederek stratejiyi uygulamaya 
başladığını ve AB’nin bu süreçte mali katkısını 
arttıracağını vurguladı. Kabul edilen önlem 
paketi Adriyatik ve Karadeniz'de balıkçılık 
yönetimini ve kontrolünü iyileştirme, hassas 
türleri ve habitatları daha iyi koruma ve hem 
Akdeniz'de hem de Karadeniz'de "Yasa Dışı, 
Kayıt Dışı ve Düzenlenmemiş (IUU) Balıkçılık"  
faaliyetleriyle mücadele de dâhil olmak üzere 
izleme ve kontrol çerçevesini pekiştirme 
hususlarını kapsıyor. 

Yayın Tarihi: 08.11.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu,  
https://ec.europa.eu/oceans-and-
fisheries/news/new-strategy-sustainable-
fisheries-and-aquaculture-mediterranean-and-
black-sea-2021-11-08_en  

 
Komisyon, Kriz Zamanlarında Gıda Arzı ve 
Gıda Güvenliği için Acil Durum Planını Kabul 
Etti 
 

 
Kaynak: Euractiv 

 
Covid-19 krizinin ardından ve Tarladan Çatala 
Stratejisi kapsamında AB, vatandaşlarının 
krizler sırasında gıda kıtlığı yaşamamasını 
sağlamak amacıyla Avrupa düzeyinde 
koordinasyonu artırmayı planlıyor. 12 Kasım 
2021 tarihinde kabul edilen acil durum planı, AB 
gıda tedarik zincirinin genel direniş gücü ile 
mevcut eksikliklerini tespit etmekte ve AB 
düzeyinde hazırlıklı olunması için eylemler 
ortaya koymakta. Bunu yapmak için Komisyon, 
veri ve uygulama alışverişini sağlamak ve 
koordinasyonu güçlendirmek için Komisyon 
tarafından koordine edilen gıda tedarik zinciri 
uzmanlarından oluşan bir Avrupa Gıda Güvenliği 
Krizine Hazırlık ve Müdahale Mekanizması 
(EFSCM) kuruyor. 
 
AB'nin hazırlıklı olmasının anahtarı olarak 
sunulan bu acil durum planı, gıda tedarik 
zincirinin bir parçası olan tüm kamu ve özel 
sektör arasında işbirliğine dayalı bir yaklaşımı 
benimsemekte. Özel sektör, çiftçileri, balıkçıları, 
su ürünleri üreticilerini, gıda işlemcilerini, 
tüccarları ve perakendeciler ile nakliyecileri ve 
lojistikçileri kapsıyor. AB, ulusal ve bölgesel 
makamlar da bu planın merkezinde yer alacak.  

https://pixabay.com/cs/photos/p%c5%99%c3%adstav-past-na-ryby-ryba%c5%99en%c3%ad-web-1052702/
https://pixabay.com/cs/photos/p%c5%99%c3%adstav-past-na-ryby-ryba%c5%99en%c3%ad-web-1052702/
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/new-strategy-sustainable-fisheries-and-aquaculture-mediterranean-and-black-sea-2021-11-08_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/new-strategy-sustainable-fisheries-and-aquaculture-mediterranean-and-black-sea-2021-11-08_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/new-strategy-sustainable-fisheries-and-aquaculture-mediterranean-and-black-sea-2021-11-08_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/new-strategy-sustainable-fisheries-and-aquaculture-mediterranean-and-black-sea-2021-11-08_en
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Plan, Komisyon tarafından başlatılacak olan 
Avrupa Gıda Güvenliği Krizine hazırlık ve 
müdahale Mekanizması ile uygulanmaya 
başlanacak.  
 
EFSCM, Üye Devletler ve bazı AB dışı ülke 
temsilcilerini ve gıda zincirinin tüm 
aşamalarından aktörleri bir araya getiren bir 
grup uzmana ve işleyişini yöneten bir dizi 
prosedür kuralı ile işleyecek. Grup, periyodik 
olarak ve bir kriz durumunda, çok kısa sürede ve 
gerektiği sıklıkta toplanacak. 
 

 
Kaynak: Euractiv 

 
AB’nin gıda arzı ve gıda güvenliği acil durum 
planında, 2022 ortası ile 2024 arasında 
tamamlanacak bir takım faaliyetler ve bir dizi 
eylem öngörülmekte. Bunlar: 
 
 Öngörü, risk değerlendirmesi ve izleme: 

mevcut verilerden (hava durumu, iklim, 
pazarlar dahil) yararlanarak hazırlığın 
geliştirilmesi; gıda tedarik zincirinin 
güvenlik açıklarının ve kritik altyapısının 
daha fazla analizi; 

 Koordinasyon, işbirliği ve iletişim: bilgi 
paylaşımı, en iyi uygulamalar, ulusal acil 
durum planları; krizleri ele almak için 
tavsiyelerin geliştirilmesi; uluslararası 
toplumla koordinasyon ve işbirliği. 

 
Yayın Tarihi: 12.11.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner
/detail/en/IP_21_5903 

 

Besin Profili Oluşturmanın Ardındaki Bilim – 
Söz Sırası Sizde 

2021'in başlarında Avrupa Komisyonu 
EFSA'dan, Tarladan Çatala Stratejisinin bir 
parçası olarak halk sağlığı açısından önemi olan 
besinler ve besin dışı gıda bileşenleri, gıda 
grupları ve besin profili oluşturmak için 
besinlerin seçimine rehberlik edecek bilimsel 
kriterler hakkında bilimsel tavsiye vermesini 
istedi. Komisyon, 2022'nin sonunda yeni 
mevzuat önermeyi planlıyor. 

EFSA'dan yapılan açıklamada, diğer 
uzmanlardan, kurumsal ortaklardan ve 
paydaşlardan taslağa ilişkin bilimsel veri 
toplamak için bir kamuoyu istişaresi 
düzenlendiği belirtildi. 

EFSA’nın bilimsel tavsiyesinin, ön yüz besin 
etiketlemesi ve gıdalarda yapılacak beyanları 
kısıtlamak için besin profili modellemesine 
ilişkin olduğu açıklandı.  

Taslak görüş, gıdaların besin profili 
modellemesine dahil edilecek, aşırı veya yetersiz 
alımlarının uzun vadeli hastalık riskleri ile ilişkili 
olduğu besin ve besin dışı bileşenler konusunda 
politika yapıcılara tavsiyelerde bulunuyor. 

Taslak görüşte, diğerlerinin yanı sıra, 
aşağıdakilerin besin profili oluşturma 
modellerinde dikkate alınabileceği sonucuna 
varılıyor: 

• Avrupa'da aşırı kilo ve obezitenin yüksek 
prevalansı göz önüne alındığında, enerji 
alımındaki azalma Avrupa popülasyonları için 
halk sağlığı açısından önemlidir. 
• Doymuş yağlar, sodyum, şeker ilaveli/şekersiz 
diyetler çoğu Avrupa popülasyonunda diyet 
tavsiyelerini aşıyor ve fazla alımlar olumsuz 
sağlık etkileriyle ilişkilendiriliyor. 
• Diyet lifi ve potasyum alımı çoğu Avrupa 
yetişkin popülasyonunda yetersizdir ve yetersiz 
alımlar olumsuz sağlık etkileriyle ilişkilidir. 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_5903
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_5903


7 
 

Taslak ayrıca; demir, kalsiyum, D vitamini, folat 
ve iyot alımlarının belirli alt popülasyonlarda 
yetersiz olduğunu ve genellikle ulusal politikalar 
ve/veya bireysel tavsiyelerle ele alındığını 
belirtiyor. 

Görüş alma süreci 9 Ocak'a kadar devam edecek 
ve bunun ardından EFSA bilimsel görüşünü 
2022'nin başlarında sonuçlandıracak.  

Yayın Tarihi: 15.11.2021 
Kaynak: 
https://www.efsa.europa.eu/en/news/science-
behind-nutrient-profiling-have-your-say 
 
Danimarka, İngiltere'yi Trol Yasağı Kararı 
Nedeniyle Brexit Balıkçılık Anlaşmasını 
Bozmakla Suçladı 

 

 
Kaynak: https://www.european-
views.com/2020/11/eu-and-uk-remain-apart-on-key-
issue/  

Danimarka, İngiltere'yi, Kuzey Denizi koruma 
bölgesinde yıkıcı dip trolü avcılığını yasaklama 
planları sebebiyle Brexit sonrası balıkçılık 
anlaşmasını ihlal etmekle suçladı. Birleşik 
Krallık, Şubat ayında, Kuzey Denizi'ndeki Dogger 
Bank koruma bölgesinde dip trolü avcılığını 
yasaklamak istediğini duyurdu ve bu durum 
çevreciler tarafından memnuniyetle karşılandı. 
Bununla birlikte, Danimarka Balıkçılık Bakanı 
Rasmus Prehn, bu tür planların Brexit sonrası 
anlaşmayla uyumlu olmadığını söyledi. Bakan 
ayrıca, Brexit Anlaşması’nın, AB gemilerine 
2026'ya kadar Birleşik Krallık sularında balık 
tutması için tam erişim izni sağladığını ve bu 
nedenle, İngiliz hükümetinin bu durumu 

değiştirmesinin anlaşmanın ihlali anlamına 
geldiğini ve kabul edilemez olduğunu vurguladı. 
Söz konusu suçlama, Fransa ile balıkçılık hakları 
konusunda şiddetli bir anlaşmazlığa zaten 
karışmış olan Birleşik Krallık hükümeti için AB 
ile Brexit sonrası gerilimlerin daha geniş bir 
zemininde ele alınması için yeni bir cephe açıyor. 

Yayın Tarihi: 17.11.2021 
Kaynak: The Guardian  
https://www.theguardian.com/politics/2021/
nov/17/denmark-accuses-uk-of-breaking-
brexit-fishing-deal-over-trawling-ban 
 
AB Filosu, Sürdürülebilir Balıkçılık 
Uygulamaları ve Yönetimi Sayesinde 
Karlılığını Koruyor 
 

 
Kaynak: https://pxhere.com/tr/photo/561802 
 

AB Balıkçılık Filosuna ilişkin 2021 yılı Yıllık 
Ekonomik Raporu, 2019 yılında filonun genel 
kârlılığını koruduğunu doğruluyor. Söz konusu 
raporda, Covid-19 pandemisinin filo ve balık 
piyasası üzerindeki etkilerine rağmen 2020 yılı 
için de benzer karlılık seviyelerinin öngörüldüğü 
ifade ediliyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artış 
nedeniyle 2021 yılı için ise karda bir azalma 
tahmin edilse de sürdürülebilir balıkçılık 
uygulamalarının artan yakıt fiyatlarının bazı 
etkilerini hafifletmeye yardımcı olması 
sebebiyle AB filosunun 2021 yılını da genel 
olarak olumlu marjlarla bitirmesi bekleniyor. 
Raporda, AB filosunun 2019 yılında, 6,3 milyar 
avroluk karaya çıkış noktası değeri, 1,2 milyar 
avroluk brüt kar ve 597 milyon avroluk net kârla 

https://www.efsa.europa.eu/en/news/science-behind-nutrient-profiling-have-your-say
https://www.efsa.europa.eu/en/news/science-behind-nutrient-profiling-have-your-say
https://www.european-views.com/2020/11/eu-and-uk-remain-apart-on-key-issue/
https://www.european-views.com/2020/11/eu-and-uk-remain-apart-on-key-issue/
https://www.european-views.com/2020/11/eu-and-uk-remain-apart-on-key-issue/
https://www.theguardian.com/politics/2021/nov/17/denmark-accuses-uk-of-breaking-brexit-fishing-deal-over-trawling-ban
https://www.theguardian.com/politics/2021/nov/17/denmark-accuses-uk-of-breaking-brexit-fishing-deal-over-trawling-ban
https://www.theguardian.com/politics/2021/nov/17/denmark-accuses-uk-of-breaking-brexit-fishing-deal-over-trawling-ban
https://pxhere.com/tr/photo/561802
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genel olarak kârlılığını sürdürdüğü belirtiliyor. 
Balık fiyatlarının yüksekliği ve bazı önemli balık 
stoklarının durumunun iyileşmesi sonucunda 
söz konusu iyi performansın elde edildiği ve bu 
performansın 2020 yılı için de geçerli olacağı 
bildiriliyor. 
 
Yayın tarihi: 18.11.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu  
https://ec.europa.eu/oceans-and-
fisheries/news/eu-fleet-maintains-good-
profits-overall-mainly-thanks-sustainable-
fishing-practices-and-management-2021-11-
18_en 
 
Fransa, Jersey'i Balıkçılık Ruhsatlarına 
İlişkin 'İşbirliği Yapmamakla' Suçluyor 
 

 
Kaynak: https://www.eumofa.eu/  

Fransa Deniz Bakanı Annick Girardin, yaptığı 
açıklamada, Jersey’in tartışmalı bir konu olan 
balıkçılık izinlerine yönelik işbirliği yapma 
konusunda isteksizlik gösterdiğini söyledi. 
Jersey'nin Brexit anlaşmasına saygı duymadığını 
ifade eden Girardin, Fransa’nın 46 balıkçılık izin 
başvurusunun hala yanıtlanmadığını ve 52 
avlanma lisansının ise süresinin dolduğunu; bu 
durumun ise balıkçıları Jersey sularına 
erişimden mahrum bıraktığını vurguladı. Bakan 
ayrıca, lisans alamayan Fransız balıkçılara 
tazminat ödemesi için 40 ile 60 milyon avro 
arasında bütçeye sahip olacak bir plan 
hazırlandığını söyledi. 

Yayın tarihi: 18.11.2021 
Kaynak: Euronews 

https://www.euronews.com/2021/11/18/brex
it-france-accuses-jersey-of-non-willingness-to-
cooperate-over-fishing-licence-row 

OTP Final Oylamasından Önce Bilinmesi 
Gerekenler 
 
Avrupa Parlamentosu'ndaki milletvekilleri, 23 
Kasım salı günü AB'nin tarım politikası 
reformuna yeşil ışık yakmaya hazırlanırken, 
AB'nin Ortak Tarım Politikası (CAP) için kırılma 
zamanı. 
 
Yıllarca süren tartışmaların ardından, 
milletvekilleri nihayet Salı günü Strazburg'daki 
Genel Kurul Toplantısında Ortak Tarım 
Politikası reformunu onaylamaya karar verdiler. 
 

 
Kaynak: Euractiv 

 
Avrupa Komisyonu tarafından 2018'de önerilen 
reform, Haziran ayında gayri resmi olarak 
tamamlanmış, üç gün sonra AB Tarım-Gıda 
Bakanları Konseyi tarafından kabul edilmiş ve 
Eylül ayında Avrupa Parlamentosu'nun AGRI 
Komitesi tarafından geçici olarak onaylanmıştı. 
 
Reform, sürdürülebilirlik açısından AB 
hedeflerinin çıtasını yükseltirken, yerel koşulları 
ve ihtiyaçları dikkate alan daha esnek, 
performans ve sonuç odaklı bir yaklaşıma sahip 
olmayı amaçlıyor. Reform, 1 Ocak 2023'te 
yürürlüğe girme yolunda ve 2027'ye kadar 
etkisini sürdürecek. 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/eu-fleet-maintains-good-profits-overall-mainly-thanks-sustainable-fishing-practices-and-management-2021-11-18_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/eu-fleet-maintains-good-profits-overall-mainly-thanks-sustainable-fishing-practices-and-management-2021-11-18_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/eu-fleet-maintains-good-profits-overall-mainly-thanks-sustainable-fishing-practices-and-management-2021-11-18_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/eu-fleet-maintains-good-profits-overall-mainly-thanks-sustainable-fishing-practices-and-management-2021-11-18_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/eu-fleet-maintains-good-profits-overall-mainly-thanks-sustainable-fishing-practices-and-management-2021-11-18_en
https://www.eumofa.eu/
https://www.euronews.com/2021/11/18/brexit-france-accuses-jersey-of-non-willingness-to-cooperate-over-fishing-licence-row
https://www.euronews.com/2021/11/18/brexit-france-accuses-jersey-of-non-willingness-to-cooperate-over-fishing-licence-row
https://www.euronews.com/2021/11/18/brexit-france-accuses-jersey-of-non-willingness-to-cooperate-over-fishing-licence-row
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Yeni  OTP reformu neden önemli? 
 
OTP, AB bütçesinin üçte birini oluşturuyor ve 
tarım sektörünün AB'nin yeşil hedeflerine 
ulaşmasının ana aracı. Toprağın bozulmasından 
biyolojik çeşitlilik kaybına ve iklim değişikliğine 
kadar artan çevresel krizlerin zemininde, bu OTP 
reformunun her zamankinden daha büyük ve 
daha iyi - ve daha yeşil - olması için de ayrıca 
çeşitli kesimlerden baskı var.  
 
Reform üzerindeki tartışmaların sebepleri 
neler? 
 
OTP reformunu imzalamaya giden uzun yol 
boyunca en büyük çekişme noktası, Yeşil 
Anlaşma ile uyumu. Sorun şu ki, başlangıçta 
2018'de oluşturulan bu OTP reformu, 
Komisyonun 2020'de açıklanan Yeşil 
Anlaşması'ndan çok daha önce gündeme 
gelmişti.  
 
Bazıları anlaşmada varılan uzlaşmanın, AB'nin 
yeşil amaçları ile tarım politikası arasındaki 
uçurumu yeterince kapatmayı başardığına 
inanırken, bazıları aksini söyleyerek bunun 
OTP'nin hurdaya çıkarılmasını ve sıfırdan 
yeniden kurgulanmasını talep ediyor ve bunun 
elzem olduğunu vurguluyor.  
 
Diğer tartışmalı konular arasında paranın nasıl 
paylaşıldığı ("yakınsama" olarak bilinir) ve kriz 
fonunun OTP bütçesiyle nasıl birleştiği yer 
alıyor. 
 
Yayın tarihi: 22.11.2021 
Kaynak: 
https://www.euractiv.com/section/agriculture
-food/news/everything-you-need-to-know-
ahead-of-the-cap-final-vote/ 
 
Horizon Europe, Kırsal Dijitalleşmeyi 
Finanse Etmek için Yeni Kapılar Açıyor 
 
Avrupa Birliği'nin ana araştırma programı 
Horizon Europe, hali hazırda Ortak Tarım 
Politikası (OTP) ile tahsis edilenlerin ötesinde, 
uluslararası projeler ve fonlar aracılığıyla tarım 
ve gıda sektörlerinde kırsal dijitalleşmeyi ve 

teknolojileri güçlendirmenin yeni yollarını 
açıyor. 
 

 
Kaynak: Euractiv 

 
Horizon Europe, AB'nin araştırma ve yenilik için 
temel finansman programı. 2021-2027 için 95,5 
milyar Euro'luk bir bütçeye sahip ve şimdiye 
kadarki en yüksek çok yıllı araştırma bütçesi. 
  
Horizon Europe'un küresel zorlukları ve Avrupa 
endüstriyel rekabet gücünü ele alacak olan ikinci 
sütununda yer alan öncelikli alanlar arasındaki 
gıda, biyoekonomi, doğal kaynaklar, tarım ve 
çevre alanındaki projelere toplam 8,95 milyar 
Avro finansman sağlanacak. 
 
Avrupa Komisyonu kaynaklarına göre,  ikinci 
sütundaki projeler uluslararası bir geçerliliğe 
sahip ve farklı ülkelerden araştırmacılar ve 
kuruluşlar arasındaki işbirliğini sağlayacak, 
ulusal yararlanıcı konsorsiyumlarına 
odaklanacak. 
 
Horizon Europe fonları üye ülkelere tahsis 
edilmiyor. Bunun yerine, ulusal miktar, ülkelerin 
AB tarafından finanse edilen programlarda nasıl 
yer aldığına bağlı. Örneğin İspanya, 2014-2020 
bütçesinde en yüksek ekonomik getiriye sahip 
dördüncü AB ülkesi olarak son zamanlarda en 
aktif ülke. 
 
Hükümetin Endüstriyel Teknoloji Geliştirme 
Merkezi'ne (CDTI) göre, AB'nin Horizon2020 
adlı önceki araştırma programı kapsamında 
2019 yılına kadar olan rakamlara göre İspanya, 
Almanya'nın (%16,4) ve Birleşik Krallık'ın 

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/ireland-split-over-giving-farmers-equal-share-of-cap-payments/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/ireland-split-over-giving-farmers-equal-share-of-cap-payments/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/parliament-defies-council-on-decoupling-crisis-reserve-from-cap-budget/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/parliament-defies-council-on-decoupling-crisis-reserve-from-cap-budget/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/parliament-defies-council-on-decoupling-crisis-reserve-from-cap-budget/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/everything-you-need-to-know-ahead-of-the-cap-final-vote/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/everything-you-need-to-know-ahead-of-the-cap-final-vote/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/everything-you-need-to-know-ahead-of-the-cap-final-vote/
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(%14) arkasından 4,76 milyar Avro (toplam 
araştırma bütçesinin %10,1'ini) aldı. 
 
Horizon Europe, kaynakların sürdürülebilir 
yönetimine geçişi hızlandırmak için bilgi ve 
yenilikçi çözümler üretmeyi, tarım ve gıda 
sistemlerinde tarafsızlığı artırmayı da amaçlıyor. 
 
Yayın tarihi: 22.112021 
Kaynak: 
https://www.euractiv.com/section/agriculture
-food/news/horizon-europe-opens-new-doors-
to-fund-rural-digitalisation/ 
 
AB Balık Piyasası Analizinin 2021 Baskısı 
Çevrimiçi Olarak Yayınlandı 

Avrupa Piyasa Gözlemevi (EUMOFA), “AB Balık 
Piyasası” analizinin 2021 baskısını yayınladı. 
Yayın, tüm Avrupa balıkçılık ve su ürünleri 
yetiştiriciliği endüstrisinin ekonomik verilerini 
sağlamayı amaçlıyor. Söz konusu yayın, AB’de 
hangi ürünlerin üretildiği/ihraç/ithal edildiği, 
ne zaman ve nerede üretildiği, hangi ülke 
vatandaşları tarafından, hangi ürünlerin 
tüketildiği ve sektördeki ana trendlerin neler 
olduğuna ilişkin bilgiler içeriyor. Söz konusu 
yayına https://www.eumofa.eu/market-
analysis#yearly adresinden ulaşılabiliyor. 

Yayın tarihi: 22.11.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu  
https://ec.europa.eu/oceans-and-
fisheries/news/eu-fish-market-2021-edition-
now-online-2021-11-22_en  
 
ICCAT Yıllık Toplantısında AB ve Ortakları 
İddialı Sonuçlar Ortaya Koydu 

8 gün süren yoğun müzakerelerin ardından, AB 
ve Atlantik Ton Balıklarını Koruma Uluslararası 
Komisyonu'nun (ICCAT) 49 Akit Tarafı bu yılki 
yıllık toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı hem 
AB hem de ICCAT için genel olarak olumlu bir 
sonuçla sona erdi ve balıkçılığın korunması ve 
daha iyi yönetilmesini sağlamak için bazı kilit 
önlemler kabul edildi. Kuzey Atlantik kısa 
yüzgeçli mako köpek balığı için uzun zamandır 
alınması beklenen önlem, bu yılki toplantının en 

büyük başarılarından biri oldu ve AB bu süreçte 
önemli bir rol oynadı. AB'nin tüm çabalarına 
rağmen, tropikal ton balıkları için çok yıllı yeni 
bir koruma ve yönetim programı önerisi 
üzerinde anlaşmaya varılamadı. Kuzey yazılı 
orkinos balıkçılığında, AB, bu yıl ICCAT'a mevcut 
avlanma kontrol kurallarını tam teşekküllü bir 
yönetim prosedürüne yükseltmek için bir teklif 
sundu. AB ayrıca Akdeniz yazılı orkinos balığı 
için yeniden yapılandırma planı önerisini 
masaya yatırdı. Doğu Atlantik ve Akdeniz'deki 
mavi yüzgeçli orkinosa ilişkin olarak ise, AB, 
mevcut tavsiyenin derinlemesine gözden 
geçirilmesi yoluyla izleme, uyum ve kontrol 
önlemlerini önemli ölçüde güçlendirmede lider 
oldu. 

Yayın tarihi: 24.11.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu  
https://ec.europa.eu/oceans-and-
fisheries/news/iccat-eu-and-partners-deliver-
ambitious-outcome-2021-11-24_en  
 
Akdeniz ve Karadeniz'de Yeşil Anlaşma 
Kapsamında Daha Sürdürülebilir Balıkçılık 
için 2022 Avlanma Kotaları Önerisine 
Yönelik Yeni Güncellemeler 
 
Avrupa Komisyonu, 17 Eylül 2021'de kabul 
edilen Akdeniz ve Karadeniz'deki 2022 avlanma 
kotalarına ilişkin teklifini bugün tamamladı. 
Komisyon, başta GFCM'nin 44. yıllık 
toplantısında alınan kararlardan kaynaklanan 
avlanma kotaları ve Batı Akdeniz Çok Yıllı 
Yönetim Planının uygulanmasına yönelik 
hususlar olmak üzere, ilk teklifte eksik olan 
unsurları tamamladı. Komisyonun ilk teklifini 
tamamlayan unsurlar, en son bilimsel 
tavsiyelere dayanıyor ve Komisyonun, Ortak 
Balıkçılık Politikası (CFP) kapsamındaki yasal 
yükümlülükler ve uluslararası düzeyde, yakın 
zamanda kabul edilen GFCM 2030 Stratejisinde 
yer alan taahhütler doğrultusunda, bu iki deniz 
havzasında sürdürülebilir balıkçılık ve gelişen 
ekosistemler elde etme arzusunu yansıtıyor. 
 
Yayın tarihi: 24.11.2021 
Kaynak: https://ec.europa.eu/oceans-and-
fisheries/news/green-deal-mediterranean-and-
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Türkmenistan DTÖ Üyeliğine Resmen 
Başvurdu 

 
24 Kasım'da Genel Direktör Ngozi Okonjo-
Iweala, Dünya Ticaret Örgütü'nü kuran Marakeş 
Anlaşması'nın XII. Maddesi uyarınca 
Türkmenistan'ın  DTÖ'ye katılım resmi 
başvurusunu aldı. Başvurunun, 30 Kasım – 3 
Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilmesi 
planlanan DTÖ'nün 12. Bakanlar 
Konferansı'nda, değerlendirilmesi bekleniyordu 
ancak yeni Covid varyantına karşı önlem olarak 
Bakanlar Konferansı iptal edildi. 
 
Türkmenistan'ın Cenevre'deki Birleşmiş 
Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlardaki 
Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisisi Atageldi 
Haljanov, Genel Direktör Okonjo-Iweala ile 
yaptığı görüşmede, Türkmenistan 
Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedov 
tarafından desteklenen kararının, 
Türkmenistan'ın dünya ticaretine entegre olma 
ve DTÖ üyeliği yoluyla ekonomisini 
çeşitlendirme konusundaki güçlü arzusu 
tarafından kaynaklandığını belirtti. 
 
Genel Direktör, Türkmenistan'ın DTÖ üyeliği 
başvurusu yönündeki tarihi kararını 
memnuniyetle karşıladı. Bunu yapan son eski 
Sovyet Cumhuriyeti olan Türkmenistan, 6,2 
milyonluk nüfusu ile, başta petrol ve doğal gaz 
olmak üzere doğal kaynaklar açısından 
zengindir. 
 

Türkmenistan, Temmuz 2020'de Genel Konsey 
tarafından resmen DTÖ gözlemci statüsüne layık 
görülmüştü. 
 
Yayın tarihi: 24.11.2021 
Kaynak: 
https://www.wto.org/english/news_e/news21
_e/acc_25nov21_e.htm  
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