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SAYIN BAKANIMIZ BELEDİYELERLE GIDA 
BANKACILIĞI ÇALIŞTAYINDA BULUŞTU 
 

 
 
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 
Türkiye'de, gıda bankacılığının teşvik edilmesi 
ve mevcut gıda bankacılığı kapasitesinin 
güçlendirilmesi amacıyla, Tarım ve Orman 
Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği 
işbirliğiyle 21 Nisan 2021 tarihinde online 
olarak düzenlenen Gıda Bankacılığı Çalıştayı’na 
katıldı. 
 
Programda yaptığı konuşmasında tahminlere 
göre, 2050'de dünya nüfusunun 10 milyar 
olacağını, ülkemizin nüfusunun ise 105 milyonu 
geçeceğini ifade eden Bakan Pakdemirli, 
"2050'de oluşacak talebi karşılamak için, bugüne 
göre yüzde 60'lık bir üretim artışı, bu artış için 
de yüzde 15 daha fazla su gerekiyor! Hem daha 
çok üretmek, hem de ürettiğimiz gıdayı israf 
etmemek zorundayız! Bugün Dünyada herkese 
yetecek kadar gıda üretiliyor. Ama maalesef 
insanların bir kısmı yokluktan, diğer bir kısmı 
ise tokluktan muzdarip. Bugün Dünya'da her 9 
insandan biri, yani 690 milyon kişi yatağa aç 
giriyor. 1 yıldır süregelen Covid-19 salgınının, bu 
sayıya 132 milyon kişi daha eklediği tahmin 
ediliyor. 2030'da ise yetersiz beslenen kişi 
sayısının 840 milyonu aşması bekleniyor. Öte 
yandan, neredeyse 1 milyara yakın kişi obezite 
sorunu, 2 milyar insan da aşırı beslenmeden 
dolayı sağlık sorunları yaşıyor. Her yıl üretilen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 gıdanın üçte biri, yani 1,3 milyar ton gıda kayıp 
ve israf oluyor. Gıda kaybının ekonomik bedeli; 
gelişmekte olan ülkelerde 310 milyar dolar, 
gelişmiş ülkelerde ise 680 milyar dolar. İsraf 
edilen gıdayı üretmek için gerekli ekili alan 
Çin'in yüzölçümü kadar, yani 9,6 milyon 
km2'dir" diye konuştu. 
 
TÜRKİYE'DE HER YIL 19 MİLYON TON GIDA 
ÇÖPE GİDİYOR 
 
Ülkemizde yaşanan gıda kayıp ve israfına da 
değinen Bakan Pakdemirli sözlerini şöyle 
sürdürdü: 
 
"Günlük olarak 4,9 milyon ekmek israf ediliyor. 
Üretilen sebze ve meyvelerin yüzde 50'si kayıp! 
Hizmet sektöründe; işletme başı yılda 4,2 ton 
gıda ve 2.000 litre içecek israfı! Her yıl çöpe 
giden 19 milyon ton gıda! Yüzde 2 civarında 
gıdayı çöpe göndermekten vazgeçersek, bunun 
anlamı 10 Milyar Lira demek. Bu oranı; yüzde 5 
yapmayı başarırsak 25 Milyar Lira demek! O 
nedenle ikramı değil, israfı önleyecek 
alışkanlıklarımızı öne çıkartmamız gerekiyor". 
 
Gıda kayıp ve israflarının nedenlerini anlatan ve 
çevreyle olan ilişkisine değinen Pakdemirli "1 kg 
kırmızı etin üretimi için: 15 bin 455 litre suya, 1 
kg peynirin üretimi için: 5 bin litre suya, ihtiyaç 
var. Bu da demek oluyor ki, tüketilmeyen veya 
israf edilen gıda, ekonomik kaybın yanında diğer 
doğal kaynakların kaybı demek" dedi. 
 
GIDANI KORU SOFRANA SAHİP ÇIK 
KAMPANYASI 
 
Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık kampanyası 
kapsamında FAO ile iki seneyi aşan hazırlık 
çalışmaları yaptıklarının altını çizen Bakan 
Pakdemirli şöyle devam etti: 
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"Dünyada bu konuda yayınlanmış strateji 
belgelerini inceledik. Çalıştaylar düzenledik, 
onlarca toplantı yaptık. Uluslararası literatür 
tarandı ve FAO'nun katkısı alındı. Kamu, özel 
sektör, akademisyenler ve sivil toplum dâhil 
100'den fazla paydaşımıza görüş soruldu. 
Türkiye'de ilk defa gıda kayıpları ve israfının 
önlenmesi, azaltılması ve yönetimine ilişkin 
ulusal strateji belgesini oluşturduk! Bu stratejiyi 
hayata geçirecek eylem planımızı hazırladık! Bu 
plan çoğulcu ve ortak yaklaşımın güzel bir örneği 
oldu! Herkesin sahiplenebileceği, sorumlu ve 
ilgili kuruluşların belirli olduğu bir yol haritası 
ortaya konuldu. Son bir yılda ise eylem 
planımızda yüzde 50 gibi önemli bir ilerleme 
kaydettik. 
 
Gıdanı Koru Kampanyası Strateji ve Eylem 
planında toplam 4 amaç belirledik; İlk amacımız; 
gıdada kayıp ve israfı önlemek! İkinci amacımız; 
mümkünse gıdayı kurtarmak ve yeniden 
dağıtmak! Üçüncü amacımız; insani tüketimi 
mümkün değilse, yem olarak kullanmak! 
Dördüncü ve son olarak da; atık gıdanın geri 
dönüşümünün sağlanması! Tabi, farkındalık 
konusu, gıda kayıpları ve israfını önlemede en 
önemli unsur". 
 
GIDANI KORU SOFRANA SAHİP ÇIK 
KAMPANYASI İLE ULAŞILAN KİŞİ 21 MİLYONU 
GEÇTİ 
 
Kampanya kapsamında her hafta alanında 
uzman kişileri, sosyal medyada canlı yayınla 
vatandaşlarla buluşturduklarını söyleyen 
Pakdemirli "Canlı yayınlar 5 milyondan fazla 
kişiye ulaştı! İsraf olmasın afiyet olsun konsepti 
ile tarif videoları, arta kalan malzemelerden 
nasıl yemek yapılır?  11 milyondan fazla kişiye 
ulaştı! Toplamda ulaşılan kişi 21 milyonu geçti.  
En kıymetli paydaşımız Belediyeler Birliği ile 8 
Temmuz'da özel bir oturum düzenledik! Onların 
desteğini aldık!  Teşkilatımız ve belediyeler bir 
araya gelerek, geçtiğimiz yaz bütün Türkiye'yi 
Gıdanı Koru görselleriyle boyadı – tüketicilere 
"İhtiyacın Kadar Al – Geleceği Çöpe Atma" dedi! 
Ekim ayında Söz Ver Rekor Gelsin dedik ve tüm 
Türkiye'yi her bir lokmasının, her bir 

yudumunun kıymetini bileceğine söz vermeye 
davet ettik" ifadelerini kullandı. 
 
12 Mart'ta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, tarafından açıklanan Ekonomi 
Reform Programı Eylem planında gıda kaybı ve 
israfının önlenmesi konusunun da yer aldığını 
belirten Pakdemirli " Bu kapsamda belirlenen 7 
tane alt eylemin 5'inden Bakanlığımız doğrudan 
sorumludur! Bahsettiğim bu alt eylemlerden bir 
tanesi; Gıda israfının önüne geçmek amacıyla 
Gıda Bankacılığı Sistemini cazip hale getirmek ve 
bunu yaygınlaştırmaktır" değerlendirmesinde 
bulundu. 
 
GIDA İSRAFININ ÖNÜNE GEÇMEDE EN ETKİLİ 
SİLAHLARIMIZDAN BİRİSİ GIDA BANKACILIĞI 
 
Gıda Bankacılığının, gıda israfının önüne 
geçmede en etkili silahlarımızdan birisi 
olduğunun altını çizen Bakan Pakdemirli 
sözlerini şöyle sürdürdü: 
 
"Gıdanı Koru Stratejik Amaçlarımızdan da 
ikincisini oluşturmaktadır. Gıda Bankacılığı - 
ihtiyaç sahipleriyle güvenilir gıdayı ücretsiz 
olarak buluşturan bir yapıdır. Aslında sadece 
gıda değil, insanca yaşamak için gerekli olan, 
hijyen malzemeleri, kıyafet, kitap ve oyuncak da 
bazen bu sisteme dahil olabilmektedir.  Ancak 
biz bugün burada, Bakanlığımız görev alanına 
düşen gıdanın bu sisteme dâhil edilmesini, 
ihtiyaç sahipleriyle buluşmasını ele alacağız. 
Türkiye'de şu an mevcutta işleyen bir gıda 
bankacılığı sistemi var. Ancak bu sistemin 
iyileştirilmesi gereken yanları çok. Bize düşen bu 
eksiklikleri tespit edip, sistemi daha iyi işler hale 
getirmek. Sizlere düşen ise, bu sistemi 
yaygınlaştırmak! 
Bugün milyonlarca ton güvenilir gıda, sırf son 
tüketim tarihi ya da tavsiye edilen tüketim tarihi 
yaklaştı diye, ürün paketindeki etiket ters basıldı 
diye, ürünün dışındaki pakette, gıdanın kalitesini 
etkilemeyecek ufak bir deformasyon oldu diye, 
çöpe gidiyor! Hâlbuki öte yanda ihtiyaç sahipleri 
var! Belediyelerimiz arasında, bu uygulamayı 
layıkıyla yapan pek çok gıda bankası mevcut!  
Bugün bu etkinlikte, gıda bankacılığı sistemi 
hakkında bilgimizi arttırmayı ve iyi 
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uygulamaları ön plana çıkartarak, henüz bu 
sisteme geçmemiş belediyelerimize ilham 
vermek istiyoruz" 
 
TOPLAM 40 BİN TON PATATES VE 10 BİN TON 
KURU SOĞANIN DAĞITIMINI 
GERÇEKLEŞTİRDİK 
 
Bu konuyla güncel bir örnek de veren Bakan 
Pakdemirli "Bildiğiniz gibi Ramazan ayının 
başında Sayın Cumhurbaşkanımızın 
talimatlarıyla İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 
ulaştırılması amacıyla, Toprak Mahsulleri Ofisini 
patates ve kuru soğan tedariki ve dağıtımı için 
görevlendirdik. Yeni hasat dönemi öncesi 
üreticilerimizin ellerindeki ürünlerin israfını 
önledik ve bu ürünleri ihtiyaç sahibi ailelerimize 
dağıttık. Bu uygulama aslında güzel bir gıda 
bankacılığı örneğidir. Bugüne kadar 81 ilimizde, 
toplam 40 bin ton patates ve 10 bin ton kuru 
soğanın dağıtımını gerçekleştirdik. Böylece, 
üreticimizin depolarındaki ürünlerin israf 
olmasını önleyerek gelecek sezonda üretim 
yapma isteğini de güçlendirdik"dedi. 
 
GIDA BANKACILIĞI DÜNYADA DA UYGULANAN 
BİR SİSTEM 
 
Gıda Bankacılığının dünyada da uygulanan bir 
sistem olduğunu vurgulayan Pakdemirli " Biz, bir 
çalışmayı yürütürken her zaman dünyadaki 
örnekleri inceleyip, ülkemizde uygulanabilecek 
iyi uygulamaları dikkate alırız. Gıda Bankacılığı 
uygulamalarında öne çıkan bazı ülkeler var. 
Örneğin Fransa: Fransa'da süpermarketlerin, 
TETT'si yaklaşan, güvenilir gıdaları atması 
yasak. Bu gıdaları atmak yerine, hayır 
kuruluşlarına ya da gıda bankalarına bağışlamak 
zorundalar. 400 metrekareden daha büyük alan 
kaplayan süpermarketler, gıda bağışı için 
anlaşmalar imzalamaya mecburdur. İngiltere'ye 
bakalım:  İki binden fazla gıda bankası aktif 
çalışıyor. Üstelik kırk binden fazla gönüllünün 
desteği ile. Yaygın bir şekilde bağış alınabildiği 
için, hem israfın önüne geçiliyor hem de ihtiyaç 
sahipleri gıdaya ücretsiz erişiyor. Ben eminim ki 
bugün burada bizler de dünyaya rol model 
olacak bir sistemin temellerini atabileceğiz" diye 
konuştu. 

ÜLKEMİZ GIDA GÜVENLİĞİ BAKIMINDAN 
DÜNYADA EN AVANTAJLI ÜLKELERDEN BİRİSİ 
 
Tarım ve gıdanın üretiminin bir ülkenin gücü 
olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli "Ülkemiz 
gıda güvenliği bakımından Dünyada en avantajlı 
ülkelerden birisidir. Tarım alanı bakımından 
Dünyada 17. sırada olmamıza rağmen, tarımsal 
hasılada Avrupa'da birinci, Dünyada ise ilk 10 
içindeyiz. Tarımsal üretimimizdeki artış her yıl 
devam ediyor.  
 
2020 yılında toplam bitkisel üretimimiz 126 
Milyon Tona yükselerek Cumhuriyet tarihinin 
rekorunu kırdı. İnşallah bu rekorları geliştirerek 
üretimimizi artıracağız. Ancak, üretim için 
yoğun bir çaba harcarken, bayatladı diye atılan 
ekmekleri, şekli bozuk diye çöp kovasına giden 
meyve-sebzeleri görmek bizleri gerçekten 
üzüyor. Gıda israfının önüne geçmek ve her bir 
vatandaşımızın yeterli gıdaya ulaşmasını 
sağlamak için başta belediyeler olmak üzere, 
kamunun tüm kesimlerine büyük görevler 
düşüyor" açıklamasını yaptı. 

 
Sayın Bakanımızın konuşmasının ardından; 
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, 
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet 
Misbah Demircan ve FAO Türkiye Temsilcisi Dr. 
Viorel GUTU konuşmalarını gerçekleştirdi.  
 
Bu sunuşların ardından çalıştay, "Sosyal 
Belediyecilik ve Gıda Bankacılığı" ve "İyi 
Uygulama Örnekleri" başlıklı oturumlarla devam 
etti. 
 
"SOSYAL BELEDİYECİLİK VE GIDA 
BANKACILIĞI" OTURUMU  
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Moderatörlüğünü TBB Genel Sekreteri Birol 
Ekici'nin yaptığı "Sosyal Belediyecilik ve Gıda 
Bankacılığı"  başlıklı 1. Oturumda, Genel 
Müdürümüz Aylin Çağlayan Özcan, Şahinbey 
Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Beyoğlu 
Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Beylikdüzü 
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık panelist 
olarak yer aldı. Genel Müdürümüz, çalıştaydan 
beklenen çıktıları belirterek, Gıda Bankacılığı 
sistemini daha iyi hale getirmek için bütün 
önerilere açık olunduğunu dile getirdi. 
 
Moderatörlüğünü Gıda Kurtarma Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Berat İnci'nin yaptığı 
"İyi Uygulama Örnekleri" başlıklı 2. Oturumun 
panelistleri ise KIZILAY Derneği Genel Müdürü 
İbrahim Altan, Beylikdüzü El Ele Yaşam Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Elif Necla Türkoğlu, 
Hatay Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı 
Mehmet Metin, Beyoğlu Sosyal Market Vakfı, 
Market Sorumlusu Hasan Tahsin Ülker ve Fazla 
Gıda CEO & Kurucu Ortağı Olcay Silahlı oldu. 
 
Yayın Tarihi: 20.04.2021 
Kaynak: Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel 
Müdürlüğü 

 
“TÜRKİYE’DE İSRAFSIZ MUTFAK İÇİN” 
PANELİ DÜZENLENDİ 
 

 
 
Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık Kampanyası 
kapsamında, tüketicilere verilecek mesajları 
istişare edebilmek için "Türkiye'de İsrafsız 
Mutfak İçin" paneli düzenlendi. 
 
Bakanlığımız merkez teşkilatı, il ve ilçe 
müdürlüklerimiz, üniversiteler ve ilgili sivil 
toplum kuruluşlarından yaklaşık 600 kişilik bir 
katılımla gerçekleştirilen ve Genel Müdürümüz 
Aylin Çağlayan Özcan'ın açılış konuşmasını 

yaptığı panelde, FAO'yu temsilen Kıdemli FETUR 
Program Destek ve Proje Koordinatörü Mehmet 
Tarakçıoğlu da yer aldı. 
 
Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ruhşan 
Özdemir Çifçi, önümüzdeki günlerde İl ve İlçe 
Müdürlüklerimize dağıtılacak olan Gıdanı Koru 
Mutfağım Konseptinin sunumunu gerçekleştirdi. 
Panel kısmında ise, İstanbul Ayvansaray 
Üniversitesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aziz EKŞİ 
moderatörlüğünde Prof. Dr. Fügen DURLU 
ÖZKAYA (Ankara Hacı Bayram Üniversitesi, 
Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları Bölüm Başkanı), Doç. Dr. Ümit SORMAZ 
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Turizm 
Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
Bölüm Başkanı), Dilara KOÇAK (FAO Destekçisi, 
Beslenme ve Diyet Uzmanı), Uğur GÖMEÇ (Şef) 
ve Özkan ŞEN'in (Şef) katılımlarıyla "Türkiye'de 
israfsız mutfak için neler yapılmalı?"sorusunun 
cevabı arandı. 
 
Panelin kaydına ulaşmak için: 
https://bit.ly/31FE1Vl 
 
Yayın Tarihi: 02.04.2021 
Kaynak: Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel 
Müdürlüğü 
 
SAYIN BAKANIMIZ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 
NÜFUS VE KALKINMA KOMİSYONU  
54. OTURUMUNDA KONUŞMA 
GERÇEKLEŞTİRDİ 
 

 
 
Sayın Bakanımız, 19-23 Nisan 2021 tarihinde 
çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Birleşmiş 
Milletler Nüfus ve Kalkınma Komisyonu 54. 
Oturumunun, 19 Nisan 2021 tarihindeki “Genel 

https://bit.ly/31FE1Vl
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Tartışma” bölümünde video mesaj ile konuşmacı 
olarak katılım sağlamıştır.  

 
Teması Nüfus, gıda güvenliği, beslenme ve 
sürdürülebilir kalkınma olan oturumda, artan 
dünya nüfusuna, pandemiye ve göç konusuna 
değinen Sayın Bakanımız, Bakanlığımızın, 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik 
faaliyetlerinden bahsetmiştir. 
 
Kaynak: Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel 
Müdürlüğü 

 
G20 TARIM ÜST DÜZEY GÖREVLİLER  
1. TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
 
G20 İtalya Dönem Başkanlığı’nca 19-20 Nisan 
2021 tarihlerinde çevrimiçi ortamda G20 Tarım 
Üst Düzey Görevliler 1. Toplantısı 
gerçekleştirildi. Söz konusu toplantıya ülkemizi 
temsilen Genel Müdür Yardımcımız Ahmet 
Volkan GÜNGÖREN başkanlığında bir heyetle 
katılım sağlandı. 
 
Troykayı oluşturan İtalya, Suudi Arabistan ve 
Endonezya temsilcilerinin açılış konuşmalarıyla 
başlayan toplantının ilk gününde, G20 
kapsamında geçtiğimiz yıllarda kurulan 
girişimlerin durum değerlendirmesine, Gıda 
Sistemleri ve SKA’lara, Dayanıklılık ve Covid-
19’a, Gıda Koalisyonu ve P2P Projesi’ne ve 
Birleşmiş Milletler Gıda Sistemleri Zirvesi’ne 
yönelik sunumlar yapıldı. Sunumların ardından 
Dönem Başkanlığı’nca yöneltilen sorulara ülke 
temsilcilerince cevap verildi. 
 
Toplantının ikinci gününde ise 16-18 Eylül 2021 
tarihlerinde düzenlenecek G20 Tarım Bakanları 
Toplantısı’nda kabul edilecek Bakanlar 
Bildirisi’nin taslağı ülke delegasyonlarınca 
müzakere edildi. 
 
G20 Tarım Üst Düzey Görevliler 2. Toplantısı’nın 
13-14 Temmuz 2021 tarihlerinde Roma’da 
düzenlenmesi öngörülmektedir. 
 
Kaynak: Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel 
Müdürlüğü 
 

KUZEY İRLANDA BREXİT SÜRECİNDEKİ KOTA 
PAYLAŞIMINA KARŞI ÇIKIYOR 
 
Kuzey İrlanda, dört Birleşik Krallık yönetimi 
arasında Brexit sonrası ekstra kotanın 
paylaşımında kendi balıkçılık endüstrisinin 
'yağmalandığını' iddia ediyor. 
 
Kuzey İrlanda’nın Brexit öncesi İngiltere 
kotalarındaki payı %9’du ve yerel endüstri, yeni 
kotanın yıllık yaklaşık 20 milyon sterlin 
değerindeki %9'unu istemişti, ancak tahsis 
edilen kota bu payın neredeyse üçte bir oranında 
oldu.  
 
Sektör liderleri, Kuzey İrlanda’nın fazladan kota 
payının Birleşik Krallık sularındaki balıkçılık 
faaliyetlerinin tamamını yansıtmadığını 
belirterek Londra'dan, önceden var olan kota 
paylaşım düzenlemelerine dayanarak yeni 
kotayı Birleşik Krallık genelinde paylaştırmasını 
istiyor. Aynı zamanda, Kuzey İrlanda 
balıkçılarının daha önce avlandıkları İrlanda 
Denizi'ndeki balıkçılık alanlarının önemli bir 
kısmına (İrlanda'nın 12 mil sınırı içerisine) 
girmelerine izin verilmediği ifade ediliyor. 
 
Birleşik Krallık'ın geri kalanındaki meslektaşları 
ise Kuzey İrlanda'nın 'şanslı' olduğunu iddia 
ederek Kuzey İrlanda Protokolü’nün bu 
yönetimin balıkçılık endüstrisine AB ile deniz 
ürünlerinin serbest dolaşımını sağladığına, 
İngiltere'nin geri kalanının ise ihracat sorunuyla 
mücadele ettiğine vurgu yapıyor.  
 
Yayın Tarihi: 06.04.2021 
Kaynak: Fishing News 
 
HAYVAN REFAHI: AB STRATEJİSİNİN 
DEĞERLENDİRMESİ VE YAYINI 
 
Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Hayvanların 
Korunması ve Refahı Stratejisinin bir 
değerlendirmesini yayımladı. 2012-2018 
yıllarını kapsayan rapor, özellikle stratejinin ne 
kadar etkili, verimli ve faydalı olduğunu 
değerlendiriyor. Raporda, hayvan refahı 
mevzuatını uygulamaktan sorumlu Üye 
Devletler genelinde uyumluluğun, özellikle 
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hayvan taşımacılığı, domuzların refahı gibi risk 
alanlarında bir sorun olmaya devam ettiği 
belirtiliyor. Çalışma ayrıca, Çiftlikten Çatala 
stratejisinin hedefleri doğrultusunda yalnızca 
Ortak Tarım Politikası (OTP) ile değil, aynı 
zamanda balıkçılık, ticaret, çevre ve nakliye 
politikalarıyla da tutarlılığın geliştirilmesi 
ihtiyacını işaret ediyor. 
 

Fotoğraf: https://www.shutterstock.com/tr/image-
photo/number-young-piglets-being-reared-pen-
55226125?src=8R4ibqTt5BghTwCQmMEBAg-1-2  

 
Değerlendirme ayrıca, hem AB'de hem de 
küresel düzeyde hayvan refahı standartlarını 
iyileştirmek için ilgili araçlar olarak tüketici 
bilgilerinin, uluslararası işbirliğinin ve OTP’nin 
stratejik kullanımına işaret ediyor. Çalışmanın 
bulguları hayvan refahı mevzuatının devamı 
niteliğinde olup, ‘Çiftlikten Çatala’ bağlamında 
gelecekteki olası girişimlere dair bilgi sunmayı 
amaçlıyor. Bu nedenle, hayvan refahı 
mevzuatının gözden geçirilmesi önem arz 
ediyor. Neredeyse 50 yıl önce başlatılan AB 
Hayvan Refahı politikası milyonlarca hayvanı 
ilgilendiriyor. AB, şu anda 88 milyon büyükbaş 
hayvan, 148 milyon domuz ve yaklaşık 100 
milyon koyun ve keçinin yanı sıra tahmini 4,5 
milyar tavuk, yumurtlayan tavuk ve hindiyi 
içeren önemli bir hayvancılık popülâsyonuna 
sahip. 
 
Yayın Tarihi: 07.04.2021 
Kaynak: AB Komisyonu 

AVRUPALI ÇİFTÇİLERİN YAŞLANMASI, 
KIRSAL ALANLARDA ÖNEMLİ BİR SORUN 
OLMAYA DEVAM EDİYOR 
 

Fotoğraf: https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTfu1t1kuSX5
1X3rBQZbOF-lvZYze4wj4qU7g&usqp=CAU  
 

2016 yılı verilerine göre, AB’de, 40 yaşın 
altındaki her çiftlik yöneticisine karşılık 65 yaş 
üstünde üç çiftlik yöneticisi bulunmakta. Bu 
duruma bakıldığında, Avrupa’da kırsal alanların 
karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan 
birisi çiftçilerin yaşlanması olarak karşımıza 
çıkmakta. OTP’nin nesilsel yenilenme üzerindeki 
etkisi genellikle olumlu olmakla birlikte özellikle 
temel altyapı ve hizmetlerden yoksun bölgelerde 
etkisi sınırlı kalmakta. 
 
Bu çerçevede, Avrupa Komisyonu’nun “OTP'nin 
kuşaksal yenileme, yerel kalkınma ve kırsal 
alanlardaki işler üzerindeki etkisi” başlıklı 
değerlendirmesi 8 Nisan 2021 tarihinde 
yayımlandı. 
 
Çalışma, OTP'nin 2014 ve 2020 yılları arasında 
uygulanan iki sütununa ait politika önlemlerinin 
etkililiğini, verimliliğini, uygunluğunu, 
tutarlılığını ve AB’ye katma değerini 
incelemekte. Bu kapsamda kuşak yenileme ile 
ilgili önlemler şu başlıklarda 
değerlendirilmekte: (i) genç çiftçilere doğrudan 
ödeme desteği; (ii) yatırım desteği; ve (iii) iş 
kurma yardımı ('OTP nesil yenileme önlemleri'). 
Komisyonun değerlendirmesi, “OTP nesil 
yenileme önlemleri' kapsamında sağlanan 
desteklerin sınırlı bir ölçüde de olsa genç 
çiftçilerin sayısındaki artışta olumlu bir etkiye 

https://www.shutterstock.com/tr/image-photo/number-young-piglets-being-reared-pen-55226125?src=8R4ibqTt5BghTwCQmMEBAg-1-2
https://www.shutterstock.com/tr/image-photo/number-young-piglets-being-reared-pen-55226125?src=8R4ibqTt5BghTwCQmMEBAg-1-2
https://www.shutterstock.com/tr/image-photo/number-young-piglets-being-reared-pen-55226125?src=8R4ibqTt5BghTwCQmMEBAg-1-2
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTfu1t1kuSX51X3rBQZbOF-lvZYze4wj4qU7g&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTfu1t1kuSX51X3rBQZbOF-lvZYze4wj4qU7g&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTfu1t1kuSX51X3rBQZbOF-lvZYze4wj4qU7g&usqp=CAU
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sahip olduğunu ortaya koymakta. Bu olumlu 
etkinin aynı zamanda diğer faktörlere de bağlı 
olduğu belirtilmekte. Örneğin, sosyo-kültürel ve 
daha kapsamlı ekonomik teşviklerin tarım 
alanında çalışmada veya kırsal alanlarda 
yaşamaya karar verilmesinde önemli bir rol 
oynadığı vurgulanmakta.  
 
OTP nesil yenileme önlemleri çiftlik 
işletmelerinin performansını, dayanıklılığını ve 
çiftliklerin yaşlılardan genç kuşağa güvenli bir 
şekilde aktarılmasını iyi yönde etkilemekte 
ancak, bu önlemler, çiftliğin babadan çocuğa 
intikaline katkıda bulunmaktan ziyade, genç 
çiftçiler işlerini kurduktan sonra, çiftlik 
işletmelerinin sosyo-ekonomik 
sürdürülebilirliğini artırmaya hizmet etmekte. 
Ayrıca, OTP nesil yenileme önlemlerinin, aile dışı 
çiftlik transferlerine iyi adapte edilemediği ifade 
ediliyor.  
 
Kuşak yenileme önlemlerinin sağladığı destek, 
yeni çiftçilere çiftliklerinin oluşumu ve ilk 
yıllardaki yatırım desteği gibi genel maliyetler 
konularında yardımcı olmakta. 
 
Ancak, 35 yaşın altındaki genç çiftlik 
yöneticilerinin eğitim seviyeleri zamanla artmış 
olsa da, bilgi ve tavsiyelere erişim hala yetersiz 
kalmakta. 2016 yılı verilerine göre, genç çiftlik 
yöneticilerinin yalnızca %43'ü pratik deneyime 
sahip, bu oran tüm AB çiftçileri için ortalama 
%32.  
 
Değerlendirme; resmi eğitim ve tavsiyelerin, 
sermaye hibelerine, başlangıç yardımına 
ve/veya genç çiftçilerin doğrudan ödemelere 
erişiminin bir ön koşulu olmasının faydalı 
olduğunu göstermekte. 
Raporda ayrıca, kırsal ekonomik çeşitliliği, daha 
iyi hizmetleri ve altyapıyı (geniş bant dahil) 
destekleyen bölgesel ve uyum fonları gibi diğer 
AB politikalarına ilave olarak, kırsal kalkınma 
desteğinin özellikle kırsal alanlarda hayati 
öneme sahip olduğu belirtilmekte. 
 
Yayın Tarihi: 08.04.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 
 

AVRUPA KOMİSYONU, HELLİM'İ MENŞE ADI 
(PDO) OLARAK TESCİL ETTİ 
 

Fotoğraf: https://www.euractiv.com/wp-
content/uploads/sites/2/2021/04/shutterstock_176104
1687-800x450.jpg  
 

12 Nisan 2021 tarihinde Avrupa Komisyonu, 
önemli bir Kıbrıs mirası olan Hellim’e ilişkin iki 
önlem paketi kabul etti. İlk olarak, Komisyon, AB 
çapında taklit ve kötüye kullanıma karşı koruma 
altına alınmış menşe adı (PDO) olarak Χαλλούμι 
/Halloumi/ Hellim'i kaydetti. Ürün 
spesifikasyonuna göre sadece Kıbrıs'ta üretilen 
Χαλλούμι/ Halloumi/ Hellim'in artık tescilli adı 
kullanmasına izin veriliyor ve bu da adaya açık 
ekonomik faydalar sağlıyor. 
 
Tescil, karakteristik dokusu, katlanmış 
görünümü ve ızgara veya tavada servis yapmaya 
uygunluğu ile dünya çapında ünü olan bu ikonik 
Kıbrıs peynirinin, Kıbrıs adasının herhangi bir 
yerinde bulunan üreticilerinin, PDO statüsünden 
yararlanmasına izin veriyor. 
İkinci olarak, KKTC tarafındaki üreticilerin 
korumadan tam olarak yararlanmasını 
kolaylaştırmak için, Komisyon, PDO tesciline 
sahip ürününün Yeşil Hattı geçmesine izin veren 
bir önlemi, peynirin yapıldığı sütün tüm AB 
hayvan ve halk sağlığı standartları karşılamış 
olması şartıyla kabul etti.  
 
Yayın Tarihi: 12.04.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 
 
 
 
 

https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/shutterstock_1761041687-800x450.jpg
https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/shutterstock_1761041687-800x450.jpg
https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/shutterstock_1761041687-800x450.jpg
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TÜRKİYE'DE TARIM-GIDA SEKTÖRÜ VE 
KIRSAL ALANLARDA COVID-19 HIZLI ETKİ 
DEĞERLENDİRME RAPORU YAYIMLANDI 
 

 
Fotoğraf: UNDP Türkiye 

 
Mart ayında Lansmanı yapılan, Türkiye'de 
Tarım-Gıda Sektörü ve Kırsal Kalkınma 
Alanlarında Covid-19 Hızlı Etki Değerlendirmesi 
Raporu yayımlandı. 
 
BM kuruluşları olan Uluslararası Tarımsal 
Kalkınma Fonu (IFAD), Gıda ve Tarım Örgütü 
(FAO) ve BM Kalkınma Programı (UNDP)’nın 
işbirliğiyle hazırlanan Raporla; kırsal alanlarda 
ve tarım sektöründe Covid-19'un etki analizinin 
çıkartılması ve Hükümetimizin aldığı önlemlere 
ve yoğun çabalarına bu kuruluşlar tarafından 
daha fazla katkı sağlanması için bir zemin 
oluşturulması amaçlanmakta. 
 
Rapor kapsamında yapılan Hızlı Değerlendirme 
Anketi (Survey) yöntemi ile ayrıca Covid-19 
Pandemisinin kırsal haneler ve küçük ölçekli 
çiftçiler üzerinde geçim kaynakları, gıda 
güvenliği ve tarımsal gıda zincirleri açısından yol 
açtığı etkilerin tespiti ve değerlendirilmesi 
hedeflenmekte. 
 
Rapora,https://www.tr.undp.org/content/turk
ey/tr/home/library/poverty/covid-19-impact-
assessment.html sayfasından erişim 
sağlanabilir. 
 
Kaynak: UNDP Türkiye 

DAHA ESNEK VE KAPSAMLI BİR HAYVAN 
SAĞLIĞI YASASI 
 
Bulaşıcı hayvan hastalıklarına ilişkin yeni 
Hayvan Sağlığı Yasası (2016/429/EC sayılı 
Tüzük), 21 Nisan 2021 itibarıyla AB genelinde 
uygulanabilir hale geldi. 
 
Yeni düzenleme, çok sayıda yasal işlemin, 
yetkililerin temel önceliklere, yani hastalıkların 
önlenmesi ve ortadan kaldırılmasına 
odaklanmasını sağlayan daha basit ve daha net 
kurallarla tek bir yasaya dönüştürülmesi 
anlamına geliyor. Avrupa Parlamentosu ve 
Konseyi tarafından Mart 2016'da kabul edilen 
Tüzük, çiftçiler, veterinerler ve hayvanlarla 
ilgilenenlerin sorumluluklarını açıklığa 
kavuşturarak hayvan sağlığı faaliyetleri için yeni 
teknolojilerin daha fazla kullanılmasına izin 
veriyor. Bu, patojenlerin gözetimi, elektronik 
kimlik ve hayvan kayıtlarını kapsıyor. 
 
İnsanlara bulaşabilen zoonotik hastalıklar da 
dahil olmak üzere hayvan hastalıklarının daha 
erken tespitine ve kontrolüne olanak tanıyan 
‘Tek Sağlık’ yaklaşımını benimseyen yaklaşım ile 
yasa, hayvan hastalığı salgınlarının oluşumunu 
ve etkilerini azaltmanın yanı sıra, kuralları yerel 
koşullara ve iklim ve sosyal değişim gibi yeni 
sorunlara uyarlamak için daha fazla esneklik 
sunmaya yardımcı olacak. Ayrıca, antimikrobiyal 
ajanlara dirençli hayvan patojenlerinin 
izlenmesi için daha iyi bir yasal zemin ortaya 
konmakta.  
 
Genel olarak, tek, kapsamlı ve yeni Hayvan 
Sağlığı Yasası, hayvan ve hayvansal ürünleri 
güvenli ve sorunsuz bir AB pazarı için 
destekleyerek, AB hayvancılık ve su ürünleri 
yetiştiriciliği sektörlerinde büyümeye ve 
istihdama katkı sağlayacak nitelikte. 
Hayvan Sağlığı Yasası, tüm tarımsal gıda zinciri 
için sağlık ve güvenlik standartlarının 
uygulanmasını güçlendirmek için Mayıs 2013'te 
Komisyon tarafından önerilen önlemler 
paketinin bir parçasıydı. Bu nedenle, Tüzük,  
2017/625/EC sayılı Resmi Kontroller Tüzüğü ile 
yakından bağlantılı. Hayvan Sağlığı Yasası, özetle 
2007-2013 Hayvan Sağlığı Stratejisinin de temel 

https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/library/poverty/covid-19-impact-assessment.html
https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/library/poverty/covid-19-impact-assessment.html
https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/library/poverty/covid-19-impact-assessment.html
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çıktısı olan "Önleme, tedaviden daha iyidir" 
yaklaşımına sahip. 
 
Yayın Tarihi: 21.04.2021 
Kaynak: AB Komisyonu 

 
BALIKÇILIK SÜBVANSİYONLARI 
MÜZAKERELERİ SON AŞAMAYA GİRERKEN 
GÖZLER BAKANLAR TOPLANTISINA 
ÇEVRİLDİ 
 

 
21 Nisan'da Genel Direktör Ngozi Okonjo-Iweala 
ve Balıkçılık Sübvansiyonları Müzakere Başkanı 
Kolombiya Büyükelçisi Santiago Wills, DTÖ 
üyelerini zor kararları almaya ve balıkçılığa 
verilen zararlı devlet desteklerini yasaklayacak 
bir anlaşma ile Temmuz ayında yapılacak 
Bakanlar Toplantısı’na hazırlık yapmaya çağırdı. 
 
Genel Direktör Okonjo-Iweala, Kurallar 
Müzakere Grubunun balıkçılık sübvansiyonları 
konulu Delegasyon Başkanları seviyesindeki 
toplantısında yaptığı açıklamada, “Balıkçılık 
sübvansiyonlarına ve muhtemelen bir takım 
başka konulara odaklanmak üzere Temmuz 
ayında Bakanlarla bir araya gelmeyi talep 
edeceğiz. Bu toplantının amacı bakanlar 
düzeyinde ileri seviyeye getirilmiş ve umulan o 
ki nihai bir metnin gözden geçirilmesi olacak" 
dedi. 
 
Müzakere başkanı Kolombiya Büyükelçisi 
Santiago Wills bu toplantıya kadar, taslak 
konsolide metnin Aralık ayında dağıtılmasından 
bu yana ortak bir taban oluşturmaya yönelik ileri 
düzeyde bir metnin Aralık ayında dağıtılan en 
son revize metinden bu yana gelinen aşamayı 
göstermesi açısından önemli olacağını söyledi. 

"Son aşamaya girerken, işleyişin de değişmesi 
gerekiyor." diyen Başkan, Delegasyon 
Başkanlarıyla kesintisiz, metin tabanlı 
istişarelerin, bakanlara sunulabilecek kabul 
edilebilir ortak uzlaşı alanlarını hızlı bir şekilde 
bulmanın hayati önem taşıyacağına dikkat çekti. 
"Şu anda, zor kararların alınması ve uzlaşıya 
varılabilmesi için siyasi iradenin kullanılması 
gereken aşamadayız." dedi. 
 
Başkan toplantıyı, delegasyon başkanları 
arasında 12-16 Nisan haftasında yapılan 
tartışmalar da dahil olmak üzere Mart 
ortasından bu yana yapılan çalışmalar hakkında 
üyelere rapor vermek üzere düzenledi. Nisan ayı 
toplantılarında, ilerleme kaydedebilmek için üst 
düzeyin dikkatine sunulması gereken konulara 
odaklanıldı. Bu konular; geçimlik, geleneksel 
veya küçük ölçekli balıkçılığa yönelik 
sübvansiyonlar için olası bir muafiyet; yasadışı, 
rapor edilmemiş ve düzenlenmemiş balıkçılık 
tespitleri için yasal süreç gereklilikleri; ve aşırı 
kapasite ve aşırı avlanmaya katkıda bulunan 
sübvansiyonların yasaklanması yaklaşımı 
olmuştur. Üyeler, ay başında, aşırı avlanan 
stoklarla ilgili sübvansiyonların yasaklanması 
gerekliliğini, özellikle de diğer balıkçılık 
sübvansiyonları disiplinleriyle tutarlılığının 
nasıl uyumlaştırılacağını tartışmışlardı. 
 
Müzakere başkanı Santiago Wills, geçen haftaki 
toplantılarda uzlaşmaya yönelik girişimler 
gözlemlediğini söyledi. Genel Direktör Okonjo-
Iweala ise, başkanın delegasyon başkanları 
arasında yapıcı bir etkileşim olduğu yönündeki 
değerlendirmesini memnuniyetle karşıladı. 
 
Genel Direktör Okonjo-Iweala, "Bizim görevimiz 
balığı korumak ve doğrudan balığa bağımlı olan 
milyonlarca balıkçı erkek ve kadını korumaktır. 
Kısa süre içinde anlamlı bir sonuca ulaşmaya 
kararlıyım ve eminim ki hepimiz gerekli olan sıkı 
çalışmayı koyarsak, Temmuz ayında sonuca 
ulaşacağız." dedi. 
 
Yayın Tarihi: 21 Nisan 2021 
Kaynak: WTO 
https://www.wto.org/english/news_e/news21
_e/fish_21apr21_e.htm 

https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/fish_21apr21_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/fish_21apr21_e.htm
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ET SEKTÖRÜNDE ANTİBİYOTİK 
KULLANIMININ AZALTILMASI 
 
Antimikrobiyal direncin artması, yaygın bulaşıcı 
hastalıkları tedavi etme yeteneğimizi tehdit 
eden, uzun süreli hastalık, sakatlık ve ölümle 
sonuçlanan, küresel bir kriz. 
 

 
Fotoğraf: https://en.euractiv.eu/wp-
content/uploads/sites/2/2021/04/shutterstock_726376
456-800x450.png  
 
Hayvanlarda ve insanlarda antibiyotiklerin aşırı 
kullanımı ve kötüye kullanılması, artan 
antibiyotik direnci tehdidine katkıda bulunuyor. 
Çiftlikten Çatala Stratejisi, çiftlik hayvanları için 
antimikrobiyal satışlarını 2030 yılına kadar % 
50 oranında azaltmak için iddialı bir hedef 
belirledi. Antimikrobiyallerin hayvanlarda 
kullanımını daha da sınırlandırmak ve ihtiyatlı 
ve sorumlu kullanımını teşvik etmeye yönelik 
veteriner tıbbi ürünleri ve ilaçlı yemlerle ilgili 
yeni düzenlemeler 2022'den itibaren çok çeşitli 
somut önlemler getirecek.  
 
Et sektörü, son yıllarda antibiyotik kullanımının 
azaltılmasında önemli ilerleme kaydetti. 
Örneğin, AB kümes hayvanları sektöründe 
antimikrobiyal kullanımları İtalya'da % 82 ve 
Hollanda'da % 75 oranında düştü. AB'nin başka 
bölgelerinde de önemli düşüşler görüldü. 
 
Yayın Tarihi: 22.04.2021 
Kaynak: Euractiv 
 
 
 
 

AB VE GRÖNLAND YENİ BİR 
SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIK ORTAKLIK 
ANLAŞMASI İMZALADI 
 
22 Nisan 2021'de AB ve Grönland, iki yıllık 
uzatma ihtimalini de kayda alarak önümüzdeki 
dört yıl için balıkçılık alanındaki iş birliğini 
güçlendirecek yeni bir sürdürülebilir balıkçılık 
ortaklık anlaşması (SFPA) ve bu anlaşmanın 
ayrıntılarını belirleyen bir protokol imzaladı. 
 
Söz konusu anlaşma, bir yandan Grönland'da 
balıkçılık sektörünün gelişimine katkıda 
bulunmaya devam ederken diğer yandan AB 
filosunun Grönland sularında dört ila altı yıl 
boyunca balık tutmaya devam etmesine izin 
verecek. Anlaşma’da morina, işkine balığı, 
Grönland pisi balığı, kuzey karidesleri, kapelin 
ve fare balığı için AB filosuna avlanma kotası 
tanınıyor. Uskumru için avlanma kotası da 
anlaşmaya sıfır (0) toplam müsaade edilebilir av 
miktarı seviyesinde dahil edildi. 
 
Grönland'ın uskumru yönetimi konusunda Kıyı 
Ülkeleri Paylaşım Düzenlemesine AB ile imzacı 
olarak katılmasına bağlı olarak gelecekte 
uskumru kotası da belirlenebilecek. Anlaşma’ya 
göre söz konusu kota transferleri karşılığında 
Grönland'a AB tarafından verilecek yıllık mali 
katkı 21.600.000 avro; tüm protokol süresi 
boyunca verilecek toplam tahmini katkı ise 
130.000.000 Avro tutarında olacak. 
 
Yayın Tarihi: 22.04.2021 
Kaynak:  Avrupa Komisyonu 
 
AVRUPA BALIKÇILIK KONTROL AJANSINA 
YENİ İCRA DİREKTÖRÜ ATANDI 
 
Avrupa Balıkçılık Kontrol Ajansı (EFCA) Yönetim 
Kurulu, çevrimiçi toplantısında Dr. Susan Steele'i 
5 yıllık bir süre için İcra Direktörü olarak atadı. 
İrlandalı İcra Direktörü, balıkçılık yönetimi ve 
kontrolü konusunda sağlam bir geçmişe sahip. 
2013-2021 yılları arasında İrlanda Deniz 
Balıkçılığını Koruma Kurumu'nun İcra Kurulu 
Başkanı ve CEO'su olarak görev aldı. Öncesinde 
ise Deniz Ürünleri Geliştirme Merkezinde 
İnovasyon Başkanlığı ve İrlanda Deniz Ürünleri 

https://en.euractiv.eu/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/shutterstock_726376456-800x450.png
https://en.euractiv.eu/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/shutterstock_726376456-800x450.png
https://en.euractiv.eu/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/shutterstock_726376456-800x450.png
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Geliştirme Kurulunda Su Ürünleri Yetiştiriciliği 
ve İşletme Eğitimi Başkanlığı görevlerinde 
bulundu.  
 
Yönetim Kurulu ayrıca EFCA’nın 2020 Yıllık 
Raporunu da kabul etti. Söz konusu raporda 
Ajans tarafından yürütülen faaliyetler; AB 
genelinde balıkçılık kontrolünün operasyonel 
koordinasyonundan Birlik’in uluslararası 
yükümlülüklerine ilişkin görevlere, Ortak 
Balıkçılık Politikası’na (CFP) uyum kültürünün 
üye ülkelerce geliştirilmesine destekten Avrupa 
Sahil Güvenlik Görevlerinde Avrupa İş Birliğine 
kadar, çok boyutlu olarak tanımlanıyor. 
 
Yayın Tarihi: 22.04.2021 
Kaynak:  EFCA 

 
YENİ PLAN, OTP MÜZAKERECİLERİNİ SOSYAL 
KOŞULLARLA İLGİLİ ANLAŞMAYA 
GÖTÜRÜYOR 
 

Avrupa Parlamentosu, devam eden 
tartışmalarda uzlaşmaya varmak için, Ortak 
Tarım Politikası ödemelerini, "kolay ve 
bürokratik olmayan bir şekilde" sosyal çalışma 
koşullarına bağlamak için tasarlanmış yeni bir 
teklif ortaya koydu.  
 
Portekiz Dönem Başkanlığına 23 Nisan 2021 
tarihinde gönderilen öneride, geçerli çalışma ve 
istihdam koşullarına uymayan çiftçilerin 
cezalandırılmasını sağlamaya yönelik bir 
yaklaşımdan bahsediliyor. 
 

 
 Fotoğraf: https://www.euractiv.com/wp-
content/uploads/sites/2/2021/04/shutterstock_162252
1543-800x450.jpg  

 

Mektupta, "Bu yaklaşıma göre, üye devletler, 
ilgili yetkili icra makamları aracılığıyla mevcut 
kontrol sistemleri tarafından gerçekleştirilen 
kontroller yoluyla sosyal koşulluluk kurallarına 
uyulmasını basitçe sağlayacaklardır" deniyor. 
 
Bu şekilde, sosyal koşulluluğun “herhangi bir ek 
idari yük” yaratmayacağı, aksine “güçlü bir 
caydırıcı etki” yaratacağı savunuluyor. Çünkü ne 
Komisyon ne de ulusal ödeme kurumları için 
hiçbir ek kontrol gerekliliği olmayacak. 
 
Mektupta bu uygulamanın, "kayıt dışı işlerle 
mücadele ederek, çalışma koşullarının 
iyileştirilmesine katkıda bulunarak, tarımdaki 
tüm işçiler için eşit muamele sağlanmasının yanı 
sıra ortak pazarımızda haksız rekabeti 
önleyerek sektördeki işçilere gerçek faydalar 
sağlayacağı" ifade ediliyor. 
 
Mektupta, ayrıca "Geçerli çalışma standartlarına 
uyan çiftçilerin, yasaları veya toplu iş 
sözleşmelerini çiğneyenlere kıyasla dezavantajlı 
durumda olduğu ve bu haksız rekabetin 
durdurulması gerektiği" vurgulanıyor. 
 
Yayın Tarihi: 27.04.2021 
Kaynak: Euractiv 
 
İNGİLTERE BALIKÇILIK ANLAŞMASINI 
UYGULAMAZSA FRANSA MİSİLLEME 
YAPACAK 
 
Fransa, geçici anlaşmaya rağmen, Ocak ayından 
bu yana İngiltere'nin Fransız balıkçıların İngiliz 
kıyılarından 6 ila 12 deniz mili uzaklıkta balık 
avlama erişimini engellediğini iddia etti. 
Anlaşmaya aykırı olarak, Birleşik Krallık 120 
Fransız teknesinden sadece 22'sine avlanma 
lisansı verdi. 
 
Büyük balıkçılık merkezlerinden biri olan 
Boulogne-sur-Mer'de, balıkçı topluluğu geçen 
hafta İngiltere'den av getiren kamyonları 
engelleyerek bir protesto hareketi başlattı. 
Beaune ve Denizcilik Bakanı Annick Girardin, 
topluma, İngiliz sularına lisanslarla tam erişim 
durumunun hızla çözüleceğine dair güvence 
verdi. 26 Nisan günü, iki bakan Boulogne'deki 

https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/shutterstock_1622521543-800x450.jpg
https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/shutterstock_1622521543-800x450.jpg
https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/shutterstock_1622521543-800x450.jpg
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balıkçılık topluluğuyla görüşmeler yaptı ve AB 
tarafından onaylanan Brexit sonrası balıkçılık 
endüstrisine yönelik bir destek planının parçası 
olarak 100 milyon Avroluk yardım ilan etti. 
 
Brüksel, sulara erişimin engellenmesi halinde 
AB'ye balık ihracatının yaptırıma tabi tutulması 
dahil defalarca İngiltere'yi yaptırımlarla 
cezalandıracak araçlara sahip olduğunu iddia 
etti. Fransa’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu 
Devlet Bakanı Beaune ise, AB teknelerinin 
İngiltere'nin balıkçılık alanlarına girmesinin 
engellenmesini önlemek için balıkçılık hakları 
konusunda yeniden müzakereler yapılması 
çağrısında bulundu. 
 
Yayın Tarihi: 28.04.2021, 16.04.2021 
Kaynak: Anadolu Ajansı, Express.co.uk 

 
PORTEKİZ TARIM BAKANI, OTP 
ANLAŞMASINI GÜVENCE ALTINA ALMAK İÇİN 
2 GÜNLÜK ÜÇLÜ DİYALOG PLANLIYOR 
 

Fotoğraf: https://www.euractiv.com/wp-
content/uploads/sites/2/2021/04/58e9a591-7674-
4867-9e67-fe8b3ce69b25-800x450.jpg  

 
Portekiz AB dönem başkanlığının sonu 
yaklaşırken, AB'nin Ortak Tarım Politikası 
reformuna ilişkin müzakereleri tamamlamak 
için iki günlük bir başka 'süper üçlü' görüşme 
çağrısı yapılacak. Tarım Bakanı Maria do Céu 
Antunes, AB-27'yi temsil eden Portekiz Dönem 
Başkanlığı, Avrupa Parlamentosu ve Komisyonu 
arasında yeni görüşmeler yapmayı hedefliyor.  

 
Antunes; “30 Nisan Cuma ve 3 Mayıs Pazartesi 
günü yapılacak iki önemli müzakere 
toplantısının arifesindeyiz. Avrupa 
Parlamentosu ile bazı konularda anlaşmaya 

varmanın her zaman kolay olmadığını 
söylemeliyim. Ancak, amacımız her zaman üç 
kurum arasında iyi bir uzlaşma bulmak 
olmuştur” şeklinde bir açıklamada bulundu. 
 
Yayın Tarihi: 29.04.2021 
Kaynak: Euractiv 

 
DENİZ ÜRÜNLERİ İTHALATININ AB’NİN 
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ KIYI FİLOSUNA ETKİSİNE 
YÖNELİK ÇALIŞMA YAYIMLANDI 
 
AB, dünyanın en büyük deniz ürünleri ithalatçısı 
olarak uluslararası deniz ürünleri pazarında 
önemli bir rol oynuyor. AB'ye artan miktarlarda 
deniz ürünü ithalatı, balık tezgâhlarını ve 
restoran tabaklarını doldurmak için büyük 
hacimde ve çeşitli deniz ürünlerinin AB pazarına 
girmesini sağlamakla birlikte AB'nin kendi 
üretimini ve AB balıkçılarının işlerini, 
yaşamlarını ve ürünlerine yönelik değer 
zincirlerini de etkiledi.  
 
Deniz ürünleri ithalatının yerli üretim 
üzerindeki etkisi, gıda ithalatının tarımsal 
üretim üzerindeki etkisinden çok daha az 
araştırma konusu olsa da Avrupa Su Ürünleri 
Piyasası Gözlem Evi (EUMOFA) “Deniz ürünleri 
ithalatının AB’nin Küçük Ölçekli Kıyı Filosuna 
Etkisi” başlıklı bir çalışma yayımlandı. 
 
Bu çalışma, deniz ürünleri ithalatının pasif av 
aracı kullanan ve boyu 12 metreden kısa olan 
AB’nin küçük ölçekli kıyı filosu üzerindeki 
etkisini on üç örnek olay aracılığıyla inceliyor. 
Analiz edilen üç vakada (İsveç'in güneyindeki 
morina balığı, kuzey Fransa'daki ıstakoz ve 
Birleşik Krallık'taki ıstakoz), küçük ölçekli 
balıkçılık üretiminin AB dışı ithalata orta 
derecede entegre olduğu görülüyor. Diğer on 
vakada, piyasa entegrasyonunun gevşek olduğu 
veya hiç olmadığı ortaya konuyor. Orta düzeyde 
entegre olmuş üç vakanın ikisinde (İsveç'in 
güneyindeki morina ve Birleşik Krallık'ta 
ıstakoz), AB dışı ithalatların piyasa fiyatlarını 
etkileyerek küçük ölçekli AB filosu üzerinde bir 
etkiye sahip olabileceği ifade ediliyor. Çalışma 
ayrıca, 22 Avrupa ülkesinin küçük ölçekli 
filolarına yönelik, gemiler ve istihdam, değer ve 

https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/58e9a591-7674-4867-9e67-fe8b3ce69b25-800x450.jpg
https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/58e9a591-7674-4867-9e67-fe8b3ce69b25-800x450.jpg
https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/58e9a591-7674-4867-9e67-fe8b3ce69b25-800x450.jpg
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miktara göre karaya çıkarmalar, ana ticari türler, 
ekonomik performans ve AB içi ve dışı deniz 
ürünleri ticaretine ilişkin verileri kapsayan genel 
bir değerlendirme içeriyor. Söz konusu 
çalışmaya https://www.eumofa.eu/ sayfasından 
ulaşılabilir. 
 
Yayın Tarihi: Nisan 2021 
Kaynak:  EUMOFA 
 
FAO KONSEYİ’NİN 166. OTURUMU ÇEVRİMİÇİ 
OLARAK DÜZENLENDİ 
 

 
 

FAO Konseyi'nin 166. Oturumu 26-30 Nisan 
2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak üye ülkelerin 
katılımıyla gerçekleşti. Covid-19 pandemisinin 
etkilerini ele almak ve sürdürülebilir kalkınmayı 
teşvik etmek için örgütün ana eylemlerini ve 
girişimlerinin görüşüldüğü ve Türkiye’nin de 
gözlemci olarak yer aldığı Konsey’de üye ülkeler, 
örgütün önümüzdeki yıllarda çalışmalarına 
rehberlik etmek için önerilen belgeleri 
destekledi. 
 
Konsey, FAO’nun yürütme organıdır. 49 üyeye 
sahiptir ve her iki yılda bir 194 FAO üyesini bir 
araya getiren konferans oturumları arasında 
toplanır. Konsey, dünya gıda ve tarım durumu ve 
ilgili konular, örgütün mevcut ve gelecekteki 
faaliyetleri, Çalışma ve Bütçe programı, İdari 
İşler, örgütün Mali Yönetimi ve yapısal sorular 
gibi konuların görüşülmesini üstlenmektedir. 
 
Konsey’de yaptığı kapanış konuşmasında, FAO 
Genel Direktörü Qu Dongyu, Konsey üyelerine 
aktif ve yapıcı katılımları için teşekkür etti ve 
sonuçların, Haziran ayı ortasında örgütün 
tarihinde ilk kez sanal olarak düzenlenecek olan 

FAO Konferansının 42. oturumunun başarısının 
önünü açtığını belirtti. 
 
Genel Direktör, Konseyin bu oturumunun 
"Dünyanın pandemi ile başa çıkmaya devam 
etmesi ve dijital dünyaya yeni normal olarak 
uyum sağlamanın bir sonucu olarak 
gerçekleştiğini söyledi. Dijital FAO’nun 
evriminin hızlandığını ve karışıklığın önlendiğini 
sözlerine ekledi. 
 
Konsey, FAO'nun Covid-19 pandemisine 
zamanlıca yanıt vermesini, önleyici tedbirler ve 
veri toplama konularındaki çabalarını övdü ve 
FAO'nun Covid-19 Yanıt ve Kurtarma 
Programını ve yedi öncelikli alanını 
memnuniyetle karşıladı. 
 
Program, tarımsal gıda sistemlerinde kadınlar ve 
gençler için daha fazla işe odaklanmanın yanı 
sıra, küçük ölçekli çiftçilere üretim, verimlilik ve 
pazar erişimini sürdürmede yardımcı olmak için 
dijital teknolojilerin kullanımını teşvik ederek 
sosyal korumayı, tarımsal ve kırsal temelli geçim 
kaynaklarına bağlama konusunda yoğun bir 
çalışma sağlamıştır. Şimdi Program, Yeşil 
Kurtarma planlarını entegre etmek için 
alanlarını genişletiyor. 
 
Konsey ayrıca, Gıda Koalisyonunun Covid-19 
programına sağlayabileceği desteği 
memnuniyetle karşıladı ve 2021'de İtalya 
Başkanlığı altında G20 sürecinde Gıda 
Koalisyonu hakkında daha fazla tartışma ve 
analiz yapmayı beklediğini belirtti. 
 
FAO'nun El Ele girişimi, Konsey tarafından 
katalizör olarak kabul edildi ve üyelere; entegre, 
bilim ve kanıta dayalı, teknik, politika ve yatırım 
desteği sağlamak için örgütün kapasitesini 
güçlendirmede önemli bir destek olduğu kabul 
edildi. Konsey ayrıca, Covid-19 pandemisinin ve 
küresel ekonomik durgunluğun eşzamanlı 
etkileri nedeniyle gelişen olağanüstü koşullara 
rağmen, 37 katılımcı ülkeyi desteklemek için El 
Ele girişimin uygulanmasında kaydedilen somut 
ilerlemeyi de takdir etti. 
 
Kaynak : FAO 

https://www.eumofa.eu/

