
 

“Avrupa Yeşil Mutabakatı-Eğiticilerin 

Eğitimi” Açılış Etkinliği 

Gerçekleştirildi 

Kaynak: https://www.tarimorman.gov.tr/ 

Genel Müdürlüğümüz tarafından 

“Avrupa Yeşil Mutabakatı – Eğiticilerin 

Eğitimi”, Bakanlığımızın ilgili birimleri, 

ilgili bakanlıklar, üniversiteler ve sivil 

toplum kuruluşlarından toplam 130’a 

yakın temsilcinin katılımıyla 13-14 

Aralık 2021 tarihlerinde düzenlendi. 

Bakan Yardımcımız Sayın Akif Özkaldı, 

gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, 

Bakanlık olarak Yeşil Mutabakat Eylem 

Planının hedeflerini gerçekleştirmek, 

sektörün talep ve ihtiyaçlarını gidermek 

ve süreçten tarım-gıda sektörü olarak 

azami faydayı sağlamak için üzerimize 

düşen ne varsa yapacağımızı vurguladı. 

Genel Müdürümüz Aylin Çağlayan Özcan 

ise konuşmasında, bu alandaki 

farkındalık, bilgilendirme ve eğitim 

faaliyetlerimizin, Biyoçeşitlik Stratejisi, 

Organik Tarım, Orman Stratejisi ve 

finansman imkânlarına yönelik yeni  

 

seminerlerle 2022 yılında da devam 

edeceğini belirtti.  

Kaynak: https://www.tarimorman.gov.tr/ 

8 eğitmenin Yeşil Mutabakatın çeşitli 

hususlarını içeren konuları anlattığı 

etkinliğin sonunda kamu, özel sektör ve 

sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla 

bir panel düzenlendi. 

Yayın Tarihi:14.12.2021 

Kaynak: 

https://www.tarimorman.gov.tr/ABDG

M/Haber/628/Avrupa-Yesil-

Mutabakati-–-Egiticilerin-Egitimi-Acilis-

Etkinligi-Gerceklestirildi  

Üçüncü “SFS-MED” Bağımsız 
Gıda Sistemleri Zirvesi Diyaloğu 
Gerçekleştirildi  

3. "SFS-MED" Bağımsız Gıda Sistemleri 
Zirvesi Diyaloğu, "Akdeniz'de 
Sürdürülebilir Gıda Sistemlerinin 
Geleceğine Dair Yollar (Pathways for the 
future of Sustainable Food Systems in the 
Mediterranean)" temasıyla 9 Aralık 
Perşembe günü çevrimiçi olarak 
düzenlendi. BM Gıda Sistemleri Zirvesi 
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Kıdemli Danışmanı ve 4SD Stratejik 
Direktörü David Nabarro 
moderatörlüğündeki Zirve sonrası Genel 
Müdürümüz Aylin Çağlayan Özcan,  ülke 
ve bölge perspektifleri konulu yuvarlak 
masa oturumunda konuşmacı olarak yer 
aldı. 

Kaynak: https://www.tarimorman.gov.tr/ 

Genel Müdürümüz, Birleşmiş Gıda 
Sistemleri kapsamında hazırlanan 
"Sürdürülebilir Gıda Sistemlerine Doğru 
Türkiye'nin Ulusal Yol Haritası"nın nasıl 
uygulanacağı, ulusal yol haritasının 
uygulanmasına ilişkin paydaşlarla 
işbirliğinin geliştirilmesi ve ulusal 
diyaloglar sonucu belirlenen çok taraflı 
ve karmaşık eylemlerin nasıl öncelik 
haline getirebileceğine ilişkin 
katılımcıları bilgilendirdi. 

Yuvarlak masa oturumuna Genel 
Müdürümüz dışında, İtalya'dan Dışişleri 
ve Uluslararası İlişkiler Bakanlığı, 
Kalkınma İşbirliği Genel Müdürü 
Büyükelçi Giorgio Marrapodı, 
Arnavutluk'tan Tarım ve Kırsal Kalkınma 
Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ermira Gjeçı, 
Mısır'dan Dışişleri Bakanlığı, Çok Taraflı 
İlişkiler ve Uluslararası Güvenlik Bakan 
Yardımcısı Büyükelçi Ehab Badawy 
ulusal diyalog koordinatörü olarak 
katılırken, EBRD'den SEMED Tarımsal 
İşletme Başkanı Tarek El Sherbını, Arap 
Kadınlar Örgütü (AWO)'dan Genel 
Müdür Fadia Kıwan, EIT Food'dan 
Direktör Begoña Perez Vıllarreal, Vic-
Central University of Catalonia'dan BETA 
Teknoloji Merkezi Müdürü Sergio Ponsá 

Salas paydaş temsilcileri olarak katılım 
sağladılar. 

Üçüncü diyalog BM Gıda Sistemleri 
Zirvesi'nin akabinde Akdeniz'de daha 
sürdürülebilir gıda sistemleri için ulusal 
ve bölgesel düzeyde işbirliği için geleceğe 
yönelik fikir alışverişinde bulunmaya ve 
fırsatları tanımlamaya müsaade ederek 
ulusal ve bölgesel çabaların 
değerlendirilmesine olanak tanıdı. 

Yayın Tarihi: 10 Aralık 2021  

Kaynak: 
https://www.tarimorman.gov.tr/ABDG
M/Haber/626/3-Sfs-Med-Bagimsiz-
Gida-Sistemleri-Zirvesi-Diyalogu-
Gerceklestirildi  

Dünya Bankası Sürdürülebilir  
Kalkınma Bölge  Direktörü                                 
Steven Schonberger 
Bakanlığımıza Ziyaret 
Gerçekleştirdi  

Dünya Bankası Sürdürülebilir Kalkınma 
Bölge Direktörü Steven Schonberger 
Başkanlığında bir heyet, 13-16 Aralık 
2021 tarihinde Bakanlığımıza bir ziyaret 
gerçekleştirdi.  

13 Aralık 2021 tarihinde Bakan 
Yardımcısı Sayın Akif Özkaldı’ya 
gerçekleştirilen ziyarette ülkemizin 
özellikle su konusundaki çalışmaları ve 
öncelikleri, yeni yapılması planlanan ve 
Bakanlığımız DSİ Genel Müdürlüğünün 
yürüttüğü su koruma ve sulama 
modernizasyonu projeleri ve ileride 
yapılacak olası işbirliklerine ilişkin 
istişareler yapıldı. Toplantıya Bakan 
Yardımcımız ile birlikte Genel 
Müdürümüz Aylin Çağlayan Özcan ve 
Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı 
Özge İmamoğlu katılım sağladı. 

15 Aralık 2021 tarihinde Bakan 
Yardımcısı Sayın Ayşe Ayşin Işıkgece ile 
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gerçekleştirilen görüşmede Schonberger 
ve beraberindeki heyet Bakanlığımızın 
tarım, hayvancılık, balıkçılık, gıda 
güvenliği ve güvenilirliği, konularında 
gerçekleştirdiği çalışmalar, stratejik 
öncelikleri, gelecekteki işbirliği alanları 
ile koordinasyon görevini Genel 
Müdürlüğümüzün yürüttüğü, Dünya 
Bankası tarafından finanse edilecek 
tarım şemsiye projesi “Türkiye İklim 
Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme 
Projesi” hakkında istişarelerde bulundu. 

Dünya Bankası Sürdürülebilir Kalkınma 
Bölge Direktörü Steven Schonberger 
Başkanlığındaki heyet, 16 Aralık 2021 
tarihinde Bakan Yardımcısı Sayın Fatih 
Metin’e gerçekleştirdikleri ziyarette 
Bakanlığımızın ormancılık ve 
sürdürülebilir arazi yönetimine ilişkin 
çalışmaları ve Orman Genel 
Müdürlüğünün Dünya Bankası 
tarafından desteklenen “Türkiye 
Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi” 
hakkında ve gelecekte olabilecek yeni 
işbirliklerine ilişkin görüş alışverişi 
sağlandı. 

Döngüsel Biyo-tabanlı Avrupa Ortak 
Girişimi Başlatıldı 
 
Döngüsel Biyo-tabanlı Avrupa Ortak 
Girişimi (CBE JU)’nin önümüzdeki on yıl 
içinde rekabetçi bir biyoekonomi 
geliştirmesi bekleniyor. 
 
Avrupa Birliği ile Biyo-tabanlı 
Endüstriler Konsorsiyumu (BIC) 
arasındaki 2 milyar Euro'luk yeni 
ortaklık olan CBE JU, selefi BBI JU'nun 
başarısını temel alıyor. CBE JU Program 
Ofisinin sloganı 'Daha yeşil, daha güvenli 
ve daha iyi bir Avrupa inşa etmek'. 
 
Döngüsel biyo-tabanlı endüstriler, esnek, 
rekabetçi ve çevresel olarak 
sürdürülebilir bir AB ekonomisine doğru 
yeşil geçişin kilit bir etkinleştiricisi 
olarak kabul edilmekte. CBE JU'nun 

çalışmaları, 2050 yılına kadar AB'nin 
iklim tarafsızlığı hedefine katkıda 
bulunacak ve bu hedefe yönelik çalışan 
AB politikalarının uygulanmasını 
destekleyecek. 
 
Girişim ayrıca, Avrupa'nın rekabet 
avantajını geliştirmede biyo-ekonominin 
politik öneminin altını çiziyor. CBE JU 
tarafından finanse edilen projeler, 
inovasyonu teşvik ederek, işbirliğini 
arttırarak, istihdam yaratarak ve yatırım 
risklerini azaltarak, özellikle kırsal ve 
kıyı bölgelerinde olmak üzere Avrupa 
bölgelerinde yerel ekonomileri 
destekleyecek ve sektör için ortak bir 
uzun vadeli stratejik vizyon yaratacak. 
 
Yayın Tarihi: 7 Aralık 2021 
 
Kaynak:  
https://www.bbi.europa.eu/news/welc
ome-circular-bio-based-europe-
community  

Görüş Toplama - Gıda ile Temas Eden 
Geri Dönüşümlü Plastik Madde ve 
Malzemelere İlişkin Taslak Tüzük 

Avrupa Komisyonu, 6 Aralık 2021 
tarihinde, gıda paketlerinde geri 
dönüşümlü malzeme ve plastik 
kullanımına yönelik Avrupa Birliği (AB) 
kurallarını güncelleyen taslak bir 
uygulama tüzüğü konusunda 10 Ocak 
2022 tarihine kadar açık olacak görüş 
alma sürecini başlattı. Gıda ile temas 
eden geri dönüşümlü plastik madde ve 
malzemelere ilişkin (AT) 282/2008 sayılı 
Komisyon Tüzüğünü yürürlükten 
kaldırması planlanan taslağın 2022 
yılının ilk çeyreğinde kabul edilmesi 
öngörülüyor. Gıda ile birlikte 
kullanılacak tüm malzemelerin güvenilir 
olması ve bu nedenle toksik bulaşanlar 
içermemesi gerekiyor.  

AB kuralları, plastik geri dönüşüm 
süreçleri için münferit izinler 
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gerektiriyor. Bu bağlamda istişareye 
açılan taslak tüzük, polietilen terefitalat 
olmayan (non-polyethylene terephthalate 
- non-PET) malzemelerin uygun şekilde 
değerlendirilmesine yönelik hükümler 
ile işletmeler ve yetkili makamlar için net 
yükümlülükler ortaya koyuyor.  

Kamu istişaresi ile taslak tüzük ve 
eklerine 
https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/have-your-
say/initiatives/12013-Food-safety-
recycled-plastic-in-food-packaging-
updated-rules-_en adresinden 
ulaşılabilmektedir. 

Yayın Tarihi: 6 Aralık 2021 

Kaynak: 
https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/have-your-
say/initiatives/12013-Food-safety-
recycled-plastic-in-food-packaging-
updated-rules-en   

Bilgilendirme Önlemleri Halkın 
Ortak Tarım Politikası 
Konusunda Farkındalığını  
Artırıyor   

Ortak Tarım Politikasına (OTP) ilişkin 
bilgilendirme politikası konusunda 
değerlendirme çalışması, bu politikanın, 
kamuoyunun OTP ve rolü hakkındaki 
farkındalığını artırmada önemli bir rol 
oynadığını gösteriyor. Komisyon 
tarafından gerçekleştirilen eylemler ve 
hibe projeleri, OTP’ye ilişkin konuların 
daha çok insana ulaştırılması ve hedef 
kitlelerine ilgili mesajların iletilmesi için 
birbirini tamamlamakta. 

Kaynak: Euractiv 

Eurobarometer şirketi tarafından 
yapılan değerlendirme çalışması, 2016 
ve 2020 yılları arasında doğrudan 
Komisyon tarafından basın ilişkileri, web 
sitesi, sosyal medya ve etkinlikler 
aracılığıyla gerçekleştirilen OTP'ye 
ilişkin iletişim eylemlerini veya 
bilgilendirme önlemlerini ve üçüncü 
taraflarca bilgi hibe programı 
kapsamında yürütülen ortak finansmanlı 
çalışmaları analiz ediyor.  

Değerlendirme, OTP'ye ilişkin 
bilgilendirme eylemlerinin, politikanın 
anlaşılmasını artırdığını ve paydaşlar ve 
AB vatandaşları arasındaki algıyı 
iyileştirdiğini göstermektedir. 
Eurobarometer anketleri, yaklaşık dört 
Avrupalıdan üçünün OTP'den haberdar 
olduğunu ve OTP'nin sadece çiftçilere 
değil tüm vatandaşlara fayda sağladığını 
düşündüğünü gösterdi.  

Yayın Tarihi: 8 Aralık 2021 

Kaynak: 
https://ec.europa.eu/info/news/inform
ation-measures-increase-public-
awareness-common-agricultural-policy-
2021-dec-08_en  

Balıkçılık Sübvansiyon 
Müzakereleri Başkanı, Yeni 
Yılda Atılması Gereken Adımları 
Özetledi 

10 Aralık'ta Müzakerelerin Başkanı 
Kolombiya Büyükelçisi Santiago Wills, 
12. Bakanlar Konferansı'nın (MC12) 
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ertelenmesinin ardından yapılan 
istişarelerin ardından, balıkçılık 
sübvansiyon müzakerelerinin yeni yılda 
mümkün olduğunca çabuk 
sonuçlandırılmasını hedeflediklerini 
belirtti. Balıkçılık sübvansiyonları 
anlaşması taslağının bakanların 
değerlendirmesine sunulabilmesi için 
Ocak ayında çalışmalar devam edecek. 

26 Kasım'da DTÖ üyeleri, COVID-19 
virüsünün özellikle bulaşıcı yeni bir 
türünün patlak vermesinden dolayı 
ortaya çıkan seyahat kısıtlamaları 
sebebiyle 30 Kasım'da başlaması ve 3 
Aralık'a kadar devam etmesi planlanan 
MC12'yi ertelemeyi kabul etti. 
Toplantının aslen Haziran 2020'de 
Kazakistan'ın Nur-Sultan kentinde 
yapılması planlanıyordu. 

DTÖ'nün 2017'de Buenos Aires'te 
düzenlenen 11. Bakanlar Konferansı ve 
BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 
14.6'nın verdiği yetki kapsamında, 
müzakerecilere yasadışı, bildirilmeyen 
ve düzenlenmemiş balıkçılığa yönelik 
sübvansiyonları ortadan kaldırmak, aşırı 
kapasiteye ve aşırı avlanmaya katkıda 
bulunan belirli balıkçılık 
sübvansiyonlarını yasaklamak için 
disiplinler konusunda anlaşma sağlama 
görevi verildi 

Ertelemeden birkaç gün önce, Büyükelçi 
Wills, bakanların değerlendirmesi için 
balıkçılık sübvansiyonlarına ilişkin bir 
anlaşma taslağı sunmuştu. Taslak, DTÖ 
üyelerinin toplu çabalarına dayanmakta 
ve sürdürülebilirlik hedefini 
baltalamadan 20 yıldan fazla süren 
müzakerelerin ardından fikir birliği 
oluşturmanın en olası yolunu temsil 
etmektedir. 

Başkan, “MC12 henüz düzenlenmemiş 
olsa da, metin Bakanların masalarında 
duruyor ve bu nedenle Müzakere 
Grubunun çalışmalarına devam ederken 

yüksek standart ve disiplin uygulamamız 
gerekiyor” dedi. 

İstişareler ve Sonraki Adımlar  

MC12'nin ertelenmesine rağmen, üyeler, 
Madde 11.3(b)'deki bölgesellik, özel ve 
farklı muamele hükümleri hakkında 
gayri resmi istişareler yaparak taslak 
anlaşma üzerinde çalışmaya devam etti. 

Başkan, üyelerin yeni yıla daha fazla 
teknik detaya ihtiyaç duyulan konularda 
çalışmaya devam ederek başlamalarını 
önererek “bir dahaki görüşmemizde 
talimatlarınızın güncel olması ve ihtiyaç 
duyduğumuz şekilde yeniden devreye 
girebilmemiz için, Delegasyon 
Başkanlarından aranızdaki zamanınızın 
bir kısmını ilgili yetkililere danışmak için 
kullanmalarını rica ediyorum.” ifadesini 
kullandı. 

Yayın Tarihi: 10 Aralık 2021 

Kaynak: 
https://www.wto.org/english/news_e/
news21_e/fish_10dec21_e.htm  

Ortak Tarım Politikası AB’nin Kırsal 
Alanlarının Dengeli Gelişimine 
Katkıda Bulunuyor 

Kaynak: https://www.aa.com.tr 

Yoksulluk ve toprağın terk edilmesi, 
Ortak Tarım Politikasının (OTP) 
yokluğunda daha belirgin olacak, ancak, 
idari yük kırsal alanlarda OTP desteğinin 
etkinliğini sınırlandırmakta. Komisyon 
tarafından 13 Aralık 2021 tarihinde 
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yayınlanan değerlendirme analizi, OTP 
önlemlerinin genel olarak AB’nin kırsal 
alanlarında dengeli kalkınmayı 
sürdürdüğü, en marjinal ve uzak 
bölgelerdeki çiftlik gelirinin yaklaşık 
%50'sine,çiftlik modernizasyonuna ve 
verimlilik artışına katkıda bulunduğunu 
göstermekte.  

Kaynak: Euractiv 

Analiz, OTP’nin çiftliklerin varlığını 
güçlendirmede ve kırsal alanlardaki 
çiftliklerin bakımını desteklemede etkili 
olsa da, desteğin eşit olmayan dağılımı, 
OTP’nin çiftçiler ve farklı alanlar 
arasındaki ekonomik farklılıkları 
azaltmadaki etkinliğinin sınırlı kaldığını 
gösteriyor. 

Değerlendirme, hem yararlanıcılar hem 
de yetkililer için OTP destek 
programlarının, özellikle kırsal kalkınma 
önlemlerinin uygulanmasıyla ilişkili 
detaylı idari sürecin OTP'nin verimliliğini 
engellediğini ortaya koyuyor. Ayrıca, 
doğrudan ödemeler nispeten daha düşük 
bir idari yük ile yapılırken, özellikle 
bölgesel kalkınmanın sosyal yönlerine 
veya kırılgan yapıya sahip veya sosyal 
olarak dışlanmış kırsal grupların 
ihtiyaçlarına odaklı olmadığı 
belirtilmekte.  

Yayın Tarihi: 13 Aralık 2021 

Kaynak: 
https://ec.europa.eu/info/news/cap-
contributes-balanced-development-eu-
rural-areas-2021-dec-13_en   

AB Çiftçiler Derneği Başkanı: 

“Çiftçilerin OTP kurallarındaki 

değişiklikleri bahara kadar bilmeleri 

gerekiyor” 

Kaynak: Euractiv 

AB'nin Çiftçiler Derneği COPA'nın 

Başkanı Christiane Lambert, EURACTIV 

ile yaptığı özel bir röportajda, Fransa ve 

Avrupa'da bu yıl başlıca tarımsal 

sorunlarını ve Fransa'nın gelecek ay AB 

Konseyi dönem başkanlığını 

devralmasıyla ilgili beklentilerini 
değerlendirdi. 

Christiane Lambert, AB Çiftçi Derneği 

COPA'nın Başkanı ve aynı zamanda 

Fransa'nın önde gelen tarım birliği 

FNSEA'nın başına seçilen ilk kadın. 

Euractiv: “Ortak Tarım Politikası ile 

başlayalım: Kasım ayında kabul edilen 27 

AB üye ülkesinin 31 Aralık'a kadar ulusal 

stratejik planlarını Avrupa 

Komisyonu'na sunmaları gerekiyor. 

Komisyonun Tarım ve Kırsal Kalkınma 

Genel Müdür Yardımcısı Tassos 

Haniotis'e göre, muhtemelen 2022 

yazının sonunda Komisyonun yanıtını 

beklememiz gerekecek. Bu gecikmeden 
endişe duyuyor musunuz?” 

Lambert: “Bay Haniotis son teslim 

tarihlerini açıkladığında, sanırım 

tüm çiftçiler endişeliydi . Ulusal stratejik 

planların Aralık ayı sonunda Brüksel'e 

sunulması gerekiyor, ardından 

https://ec.europa.eu/info/news/cap-contributes-balanced-development-eu-rural-areas-2021-dec-13_en
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incelenecek. Düzeltmeler için üye 

ülkelere gönderilecek ve daha sonra 

Komisyon'a geri gönderilecek ve görüşe 

sunulacaklar… Herkesin son tarihlere 

uyması gerçekten gerekli, aksi takdirde 

bizim için çok sorunlu olacak.  

Fransa'nın AB Konseyi başkanlığı 

döneminde de tarım bakanımızı 

Komisyon'a karşı sert olmaya 

zorlayacağız. Yeni OTP için planlanan 

değişiklikler çiftçiler için önemli ve 

oyunun kurallarını 2022 baharının 
sonuna kadar bilmemiz gerekiyor.” 

Euractiv: “Halihazırda yayınlanmış olan 

ulusal stratejik planlarla ilgili olarak, bazı 

STK'lar, bu planlarda yeşil  

hırsın bulunmadığını iddia 

ettikleri bir rapor yayınladılar.”  

Lambert: “Biz ne önersek STK'lara asla 

yetmez. STK'lar konuşabilir ve bize ne 

yapacağımızı söyleyebilir, uygulamak 
zorunda olan çiftçilerdir. 

Ulusal stratejik planlar için birkaç 

seçenek vardı: özellikle yeşil hırs 

açısından hedefler çok yüksek olacaktı ve 

çok az çiftçiye ulaşmayı başaracaktı. Bu 

durumda, birçok çiftçi önemli miktarda 

desteği kaybedecek ve ayrıca çok az 

sayıda çiftçi hedefe ulaştığında çevresel 

sonuçlara da ulaşılamayacaktı. Ancak 

amaç, gerçekten mümkün olduğu kadar 

çok çiftçinin ilerleme kaydetmesini ve 

eko-rejimlerin hedeflerini karşılamasını 

sağlamak. Çevre için olumlu sonuç, 

mümkün olduğunca çok sayıda çiftçinin 

programa girmeyi başarması gerçeğiyle 

yakından ilişkili.” 

Euractiv: “Komisyon, 2023'te tarım 

camiasında bazı endişelere yol 

açan bir toprak sağlığı yasası çıkarmayı 

planlıyor. Bir çiftçinin bakış açısından, bu 

endişeler nelerdir ve Komisyonun 
önerisinden ne bekliyorsunuz?”  

Lambert: “Bu toprak stratejisi bizi 

endişelendiriyor çünkü yukarıdan 

aşağıya bir düzenleme ama topraklar bir 

bölgeden ve bir ülkeden diğerine göre 

farklı olduğu için tek bir Avrupa kuralı 

olmamalı. Tarımsal uygulamaları her 

birinin özel durumlarına saygı 

gösterecek şekilde uyarlayarak tüm 

topraklarda üretim imkanını muhafaza 

etmeliyiz. Her şey yapılan tekliflerin 

adaletine bağlı olacaktır. 

Kesin olan şu ki, iklim değişikliği 

hızlandıkça, bu yükümlülükler ve 

toprakla ilgili bu strateji, iklim tehlikeleri 

gerçeğiyle bağlantılı olmalıdır. İklim 

değişikliği, bazı yıllarda çok büyük 

sellerin olacağı, diğer yıllarda ise çok 

ciddi kuraklıkların olacağı anlamına 

geliyor. Bu, yapılacak teklifte büyük bir 

tevazu gerektirir ve elbette, her şey 

çiftçileri desteklemek için masaya 

konacak finansal araçlara bağlı 
olacaktır.” 

Euractiv: Artan gübre fiyatlarıyla ilgili 

olarak Komisyon, durumun sıvı gübre 

ithalatı yasağından çok enerji 

fiyatlarından kaynaklandığı konusunda 

ısrar etmeye devam ediyor. Yasak 

gözden geçiriliyor, Komisyonun geri 

adım atmasını bekliyor musunuz? 

Lambert: “Gaz fiyatlarındaki artışın 

gübre fiyatları üzerinde büyük etkisi 

olduğu kesin. Gübre fiyatı, gübreye bağlı 

olarak ikiye hatta üçe 

katlandı. Dolayısıyla [Rusya Devlet 

Başkanı] Vladimir Putin'in stratejisi, fiyat 

artışları ve uzun vadede gübre 

mevcudiyeti açısından endişe duyan 

Avrupalı çiftçiler üzerinde büyük bir 

etkiye sahip. 

Bir de Avrupalı gübre üreticilerinin tavrı 

var. Onlardan gerçekçi ve ciddi 

olmalarını, yani kıtlık üzerine 

spekülasyon yapmamalarını istiyoruz, 

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/cap-eco-schemes-not-all-that-glitters-is-gold-warn-ngos/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/soils-to-receive-same-legal-status-as-air-water-in-first-eu-wide-soil-health-law/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/soils-to-receive-same-legal-status-as-air-water-in-first-eu-wide-soil-health-law/


aksi takdirde daha düşük verimlerle 

karşılaşabiliriz. Ancak, hayvan yemi için 

zararlı olabilecek yetersiz protein 

seviyelerine sahip olma riskimiz de var.” 

Euractiv: “1 Ocak 2022'de AB Konseyi 

başkanlığını Fransa devralacak. 

Beklentilerin yüksek olduğu konulardan 

biri de AB'nin üçüncü ülkelerle yaptığı 

ticaret anlaşmalarında çevre ve sağlık 

standartlarına ilişkin sözde 'ayna 

maddeler' sorunu. Bu alanda Fransız 

Cumhurbaşkanlığından ne 
bekliyorsunuz?” 

Lambert: “Aslında ticaret 

anlaşmalarında 'ayna hükümler' var ama 

yeterince uygulanmıyor. Bugün Avrupa 

Birliği kendisine daha  sıkı çevre, sağlık 

ve hayvan refahı gereklilikleri dayatmak 

istiyor: Bu, Avrupa ürünleri ile diğer 

kıtalardan gelen ürünler arasındaki 

rekabetin bozulmasını artırıyor çünkü 

geleneksel ticaret anlaşmalarındaki 
mevcut ayna hükümleri zaten yetersiz. 

Yükselen iklim değişikliği sorunu ve yeni, 

çok talepkar Çiftlikten Çatala 

stratejisiyle, bunun bu rekabet 

boşluğunu daha da artıracağından 

korkuyoruz ve bu nedenle, ek 'ayna 

maddeler' sorusunu etkin bir şekilde 

gündeme getiriyoruz. Mesele ticaretin 

yasaklanması değil, öte yandan bu 

ticareti daha adil kılmak için açıkça 

belirlenmiş kuralların olmasını istiyoruz. 

Kaynak: Euractiv 

Euractiv: “Bu başkanlık için bir diğer 

önemli konu ise pestisit sorunu 

olacak. Birçok STK, Fransa'yı glifosatın 

yeniden yetkilendirilmesini taahhüt 

etmeye çağırıyor, aynı zamanda 

Emmanuel Macron'un Eylül ayında 

Marsilya'daki Dünya Koruma 

Kongresi'nde vaat ettiği gibi, genel olarak 

sentetik pestisitlerin aşamalı olarak 

kaldırılmasını istiyor. Konuyla ilgili 

konumunuz nedir?” 

Lambert: “Emmanuel Macron bazen çok 

hızlı konuşuyor, Marsilya'da olan 

buydu. Fransa'nın pestisitlerin aşamalı 

olarak kaldırılmasını hızlandıracağını ve 

sekiz gün sonra geri adım attığını ve 

bunun yerine Avrupa'nın kurallarına 

uyumu hızlandırmak ve sorunlu ürünleri 

mümkün olan en kısa sürede ortadan 

kaldırmak istediğini söyledi. Ancak 

çiftçileri teknik bir çıkmaza 

sokmamalıyız, yani ekinlerini 

işlemeleriniengellememeliyiz. Çözümsüz 

yasak olmaz, bazı ürünlerin 

yasaklanması ile üretimleri durursa 
herkes kaybeder. 

Üstelik tek bir pazara sahip olduğumuz 

için karar vermek tek bir ülkeye bağlı 

değil. Bitki koruma ürünlerine izin 

vermek veya yasaklamak için tek bir 

kurala ihtiyacımız var: bir ürün bir 

ülkede tehlikeli kabul ediliyorsa, 

diğerinde tehlikeli olması normaldir. Ya 

tehlikelidir ya da değildir. 

Bu nedenle Fransa, bitki koruma 

ürünlerinin kullanımını iyileştirmek için 

Avrupa düzeyinde kuralları uyumlu hale 

getirmek için çok çalışacak ve ayrıca 

biyokontrol araştırmalarını ve 

biyokontrolü neyin oluşturduğunun tek 

tip bir tanımının yapılmasını 

hızlandıracaktır.” 

Euractiv: “Bu yıl çok fazla bölünme 

yaratan bir konu daha var: Yeni Genomik 



Teknikler. Bu yeni teknolojilerin sizin 

için riskleri ve faydaları nelerdir?” 

Lambert: “2001'de GDO'ları 

yargıladığımız gibi yeni genomik 

teknolojileri yargılayamayız. Fransa 

Cumhurbaşkanı'nın AB Konseyi'nin 

Fransa başkanlığı döneminde de bu 

tekniği savunması bizim için 

önemli. NGT'lerin [yeni genomik 

tekniklerin] tarım için avantajları 

olduğuna şüphe yoktur. İklim değişikliği 

karşısında ek araçlara, hastalıklara daha 
dayanıklı bitkilere ihtiyacımız var. 

Gezegen için daha iyi olacak, bitkiler, 

tüketiciler ve hayvanlar için daha iyi 

olacak. Ayrıca, ekinlerimizde daha az 

mantar ilacı, herbisit ve böcek ilacına 

ihtiyacımız olacağından cüzdanımız için 

daha iyi olacaktır. İnovasyonun daha iyi 

olabileceği fikrini sürdürmek için eğitici 
olmamız gerektiğini düşünüyorum.” 

Yayın Tarihi: 7 Aralık 2021 

Kaynak: 

https://www.euractiv.com/section/agri

culture-food/interview/copa-copega-

chief-farmers-need-to-know-changes-to-

cap-rules-by-spring/  

AB, BM Genel Kurulu'nda Daha Güçlü 
Okyanus Yönetimi İçin Bastırıyor 
 
9 Aralık'ta BM Genel Kurulu, 
okyanusların ve denizlerin, 
sürdürülebilir kalkınmanın temelini 
oluşturmasını sağlamayı ve günümüzün 
ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını 
karşılamasını amaçlayan “Okyanuslar ve 
Deniz Hukuku” ile “Sürdürülebilir 
Balıkçılık” konulu iki kararı tartıştı ve 
kabul etti.  
 
AB, okyanus yönetişiminin 
güçlendirilmesinde önemli olan iki yıllık 
kararı değerlendiriyor. AB'nin taraf 
olduğu BM Deniz Hukuku Sözleşmesi 

(UNCLOS), okyanus yönetişiminin temel 
direğini oluşturuyor. Tüm okyanus ve 
deniz kaynaklı faaliyetlerin yürütülmesi 
için gereken kapsayıcı yasal çerçeveyi 
oluşturuyor. Bu doğrultuda AB, 
uluslararası toplumun tüm üyelerini 
deniz hukukunun temel ilke ve 
kurallarına uymaya ve bölgesel istikrar 
ve güvenliği baltalayacak her türlü 
eylemden kaçınmaya çağırıyor. 
 
AB, özellikle 2020 için öngörülen 14. 
Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’nın 
gerçekleşememesine dikkat çekerek, 
2030 Gündeminin hedeflerine 
ulaşılabilmesini sağlamak için COVID-19 
pandemisinin etkilerinden kurtulma 
stratejilerini uygularken mevcut en iyi 
bilimi kullanma ihtiyacının altını çiziyor. 
En son bilimsel raporlar, okyanus 
sağlığının iyileşmediğini ve iklim 
değişikliğinin ve biyolojik çeşitlilik 
kaybının etkilerinin, potansiyel önemli 
sosyo-ekonomik etkilerle birlikte 
arttığını gösteriyor. Sonuç olarak, AB, 
daha fazla ilerleme için 2022 BM 
Okyanuslar Konferansı ve BM 
Sürdürülebilir Kalkınma için Okyanus 
Bilimi On Yılı tarafından sunulan 
fırsatları dört gözle bekliyor ve her 
ikisine de katılımı teşvik ediyor. 
 
AB, ortak balıkçılık politikasının 
hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir 
balıkçılığı sağlamadaki kararlılığını 
sürdürmekte. Kapasite fazlası, aşırı 
avlanma ve yasa dışı, kayıt dışı ve 
düzenlenmemiş (IUU) balıkçılığa katkıda 
bulunan zararlı sübvansiyonlar, 
sürdürülebilirliğin sağlanmasının 
önündeki başlıca engeller olarak göze 
çarpıyor. AB, bu konuda uzun süredir 
devam eden DTÖ müzakerelerini 
mümkün olan en kısa sürede 
sonuçlandırma konusunda kararlı. 
 
AB, okyanus ve balıkçılık alanındaki BM 
toplantılarının tam olarak yeniden 
başlamasını dört gözle bekliyor. AB, 
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özellikle, ulusal yetki alanları dışında 
kalan alanlarda açık deniz biyo-
çeşitliliğinin (BBNJ) korunması ve 
sürdürülebilir kullanımına yönelik bir 
anlaşmaya ilişkin devam eden 
müzakerelerin mümkün olan en kısa 
sürede, ideal olarak 2022'de 
tamamlanmasını sağlamayı hedefliyor. 
 
Yayın Tarihi: 10 Aralık 2021 
 
Kaynak:  
https://ec.europa.eu/oceans-and-
fisheries/news/eu-pushes-stronger-
ocean-governance-un-general-
assembly-2021-12-10_en  
 
 
Sürdürülebilir Balıkçılık: AB-Norveç 
ve AB-Norveç-İngiltere, 2022 İçin 
Önemli İstişareleri Tamamladı 
 
AB, Norveç ve Birleşik Krallık arasında 
2022 yılı için Kuzey Denizi'nde ortaklaşa 
yönetilen balıkçılık stoklarına ilişkin üçlü 
düzenleme, 683.000 tondan fazla balığı 
kapsayan toplam izin verilebilir av 
miktarını (TAC) ve kota paylaşımını 
belirliyor. 
 
Bir aylık müzakerelerin ardından, üç 
taraf bugün, morina, Atlantik morinası, 
kömür balığı, mezgit,  pisi balığı ve ringa 
stoklarının ortak yönetimine izin veren 
bir anlaşma imzaladı. Bunlar, 2022 için 
TAC'leri ve kotaları belirlemek için 
2021'de yapılan ikinci istişareler. 
 
Buna paralel olarak, AB ve Norveç, Kuzey 
Denizi, Skagerrak ve kota 
değişimlerindeki ortak stoklar için ikili 
istişareler gerçekleştirdi. Ayrıca AB ve 
Norveç, kota değişimi, iki tarafın 
balıkçılarının sulara karşılıklı erişimi ve 
Skagerrak ve Kattegat'ta kota belirleme 
ile ilgili üç ikili anlaşma imzaladı. 
 
Taraflar ayrıca, Kuzey Denizi'ndeki 
müşterek yönetilen stokların karşılıklı 

erişimine ilişkin düzenlemeyi yeniledi. 
Anlaşmanın bir diğer ayağı, Skagerrak ve 
Kuzey Denizi'ndeki farklı ringa 
TAC'lerinin yönetimi üzerine. 
 
Skagerrak'ta Kuzey Denizi ringa balığı ile 
karışan Batı Baltık ringa balığı stokunu 
korumak için, hem AB hem de Norveç, 
Taraflar arasındaki kota ve payların 
göreceli istikrarını korurken, 
Skagerrak'taki fiili ringa balığı avlarını 
çeşitli yönetim önlemleri yoluyla büyük 
ölçüde azaltmak için önemli kararlar aldı.  
 
Son olarak taraflar, Kuzey Denizi'nin 
Norveç sularındaki İsveç balıkçılığını 
kapsayan yan sözleşmeyi de imzaladı. 
 
Yayın Tarihi: 10 Aralık 2021 
 
Kaynak:  
https://ec.europa.eu/oceans-and-
fisheries/news/sustainable-fisheries-
eu-norway-and-eu-norway-uk-
conclude-key-consultations-2022-2021-
12-10_en  
 

 

 

 

 

Türkiye Nesli Tehlikedeki Türleri 

Korumak İçin Mücadeleyi 

Hızlandırıyor  

Kaynak: Dailysabah 
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Türkiye, kapsamlı bir planın ilk adımı 

olarak Avrupa Birliği ile işbirliği içinde 

başlatılan bir hükümet projesi ile zengin 

flora ve faunasında nesli tükenmekte 

olan türlere odaklanarak biyolojik 

çeşitliliğini korumak için yeni bir eylem 

planı izliyor. Hükümet, 13 Aralık Salı 

günü Tarım ve Orman Bakanlığı 

tarafından başlatılan yeni bir projeyle 

vahşi yaşamı geliştirme çabalarını 

yeniledi. 

Bakan Pakdemirli tarafından 

desteklenen “Nesli Tehlikedeki Türler” 

projesi, fauna ve floranın hayatta 

kalmasına yönelik zorlukların ele 

alınmasını amaçlayan ülke çapında bir 

eylem planının habercisi. Proje, Avrupa 

Birliği’nin Katılım Öncesi Yardım 

Aracı’nın desteğiyle yürütülmekte.  

Pakdemirli, projenin başkent Ankara’da 

gerçekleştirilen lansmanında yaptığı 

konuşmada, “Biyoçeşitlilik bizim 

zenginliğimizdir ve bu zenginliği 

yaşatacağız.” dedi. Nuh’un Gemisi adlı 

biyoçeşitlilik veri tabanı için tüm türler 

adına envanter hazırlama çalışmalarını 

tamamladıklarını belirten Pakdemirli, 

envanter çalışmaları sırasında Türk 

araştırmacıların yeni türler keşfettiğini 

söyledi. Ek olarak Pakdemirli bu 

çabaların hızlandırılacağını ve şu anda 

331 flora, 229 fauna ve çeşitli türlerin 

özel yaşamı olarak belirlenmiş 276 

bölgenin izlenmekte olduğunu ifade etti. 

Yayın Tarihi: 14 Aralık 2021 

Kaynak: 

https://www.dailysabah.com/turkey/tu

rkey-steps-up-fight-to-protect-

endangered-species/news      

Bisfenol A: EFSA Taslak Görüşü ile 
Tolere Edilebilir Günlük Alımın 
Düşürülmesi Önerildi  

Avrupa Gıda Güvenilirliği Otoritesi 
(EFSA) gıdalardaki bisfenol A (BPA) 
risklerini yeniden değerlendirdi ve tolere 
edilebilir günlük alım miktarını (TDI) 
daha önce 2015 yılında yaptığı 
değerlendirmesine kıyasla önemli ölçüde 
düşürmeyi teklif etti. EFSA’nın BPA’lara 
ilişkin bulguları 8 Şubat 2022'ye kadar 
kamu istişaresi için açık olacak bilimsel 
görüş taslağında açıklandı.  

TDI, önemli bir risk olmaksızın hayat 
boyu günlük olarak alınabilen bir 
maddenin kilogram vücut ağırlığı 
esasında ifade edilen tahmini miktarıdır. 
2015 BPA risk değerlendirmesinde EFSA, 
vücut ağırlığının kilogramı başına günlük 
4 mikrogramlık geçici bir TDI 
belirlemişti. EFSA'nın Gıda ile Temas 
Eden Malzemeler, Enzimler ve İşlem 
Yardımcıları (CEP) uzman Panelinin 
yayınladığı BPA'nın yeniden 
değerlendirme taslağında, vücut 
ağırlığının kilogramı başına günlük 0,04 
nanogram TDI belirlendi. TDI'nin 
düşürülmesi, 2013'ten 2018'e kadar 
literatürde ortaya çıkan, özellikle 
BPA'nın bağışıklık sistemi üzerindeki 
olumsuz etkilerini gösteren çalışmaların 
değerlendirilmesinden kaynaklanıyor. 
Hayvan çalışmalarında, hücresel 
bağışıklık mekanizmalarında kilit rol 
oynayan ve yükseldiğinde alerjik akciğer 
iltihabı gelişimine yol açabilen bir tür 
beyaz kan hücresi olan “T-yardımcı” 
hücrelerin sayısında bir artış 
gözlemlendi.  

EFSA, yeni TDI'yi tüketicilerin 
diyetlerinde BPA'ya maruz kalma 
tahminleriyle karşılaştırarak, tüm yaş 
gruplarında hem ortalama hem de 
yüksek BPA'ya maruz kalanların yeni 
TDI'yi aştığı bunun da sağlık sorunlarına 
işaret ettiği sonucuna vardı. 
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EFSA tüm tarafları konuyla ilgili açılmış 
olan web sayfası üzerinden 8 Şubat 2022 
tarihine kadar taslak görüş hakkında 
görüşlerini vermeye çağırdı.  

Yayın Tarihi: 15 Aralık 2021 

Kaynak: 

https://www.efsa.europa.eu/en/news/

bisphenol-efsa-draft-opinion-proposes-

lowering-tolerable-daily-intake    

 
 
Balıkçılık Bakanları, 2022 İçin 
Akdeniz ve Karadeniz'de Avlanma 
Kotalarını Belirledi 
 
AB Balıkçılık Bakanları, Akdeniz ve 
Karadeniz için 2022 yılı avlanma kotaları 
üzerinde anlaştı. 
 
Akdeniz için, Haziran 2019'da kabul 
edilen Batı Akdeniz'deki demersal 
stoklar için AB çok yıllı yönetim planının 
uygulanmasına yönelik tüzük 
geçerliliğini sürdürüyor. Söz konusu 
düzenleme, AB balıkçılığının en geç 1 
Ocak 2025'e kadar maksimum 
sürdürülebilir ürüne (MSY) ulaşması 
yolunda plan kapsamında mevcut tüm 
araçlardan yararlanıyor. 
 
Bu yaklaşım, trol avcılığının %6 oranında 
azaltılması için çabaları sürdürmekte ve 
derin su karidesleri için av limitleri ve 
paraketeler için bir tavan oluşturulması 
adına yeni yönetim araçları sunuyor. En 
fazla avlanan derin su karidesleri için av 
limitleri getiriliyor ancak bilimsel 
tavsiye, bu çabaların tek başına 2025 
yılına kadar MSY'ye ulaşmak için yeterli 
olmayacağı yönünde. Önlemler, filolar 
üzerindeki sosyo-ekonomik etkiyi 
minimize ederken balık ölümlerinin 
azalmasını sağlayacak. 
 
Yönetmelik ayrıca, Adriyatik'teki küçük 
pelajik türlerin ve demersal stoklarının 
yönetimi için Akdeniz Genel Balıkçılık 

Komisyonu (GFCM) tarafından 2021'de 
kabul edilen yeni önlemleri de getiriyor. 
Küçük pelajikler için, yeni çok yıllı 
yönetim planına uygun olarak, 2022’de 
hamsi için %5 ve sardalya için %8 av 
azaltma ve avlanma kapasitesi tavanı 
uygulama öneriliyor. Adriyatik demersal 
stokları için, yönetmelik, demersal troller 
için %7'lik ve kirişli troller için %3'lük 
bir azalma getiriyor. Bu önlemler, en son 
bilimsel tavsiyelerle onaylandığı gibi, 
stokların daha da iyileştirilmesini 
sağlayacak. 
 
Yönetmelik ile, İyon ve Levant Denizleri 
ile Sicilya Boğazı'ndaki derin su karidesi 
stokları, yunus balığı, Avrupa yılan balığı, 
kırmızı mercan ve mandagöz mercan için 
2018 ve 2019 GFCM önlemlerinin 
uygulanmasına devam ediliyor. 
Karadeniz için ise, kalkan ve çaça kotaları 
2021 seviyesinde kalıyor. 
 
Yayın Tarihi: 14 Aralık 2021 
 
Kaynak: 
https://ec.europa.eu/oceans-and-
fisheries/news/fisheries-ministers-
decide-fishing-opportunities-2022-
mediterranean-and-black-seas-2021-12-
14_en  
 
 
AGRIFISH Konseyi, Kuzey-Doğu 
Atlantik İçin 2022 Avlanma Kotalarını 
Kabul Etti 
 
Konsey bugün, geçtiğimiz Cuma günü 
varılan anlaşmanın ardından, Atlantik, 
Kattegat ve Skagerrak'ta münhasıran AB 
tarafından yönetilen balık stokları ile 
Norveç ile ikili, Norveç ve Birleşik Krallık 
ile üçlü olarak paylaşılan balık stokları 
için 2022 yılı için avlanma kotaları 
üzerinde anlaşmaya vardı. 
 
Birleşik Krallık ile ikili olarak paylaşılan 
stoklara ilişkin müzakereler halen devam 
ettiğinden, Konsey bu stoklar için 

https://www.efsa.europa.eu/en/news/bisphenol-efsa-draft-opinion-proposes-lowering-tolerable-daily-intake
https://www.efsa.europa.eu/en/news/bisphenol-efsa-draft-opinion-proposes-lowering-tolerable-daily-intake
https://www.efsa.europa.eu/en/news/bisphenol-efsa-draft-opinion-proposes-lowering-tolerable-daily-intake
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/fisheries-ministers-decide-fishing-opportunities-2022-mediterranean-and-black-seas-2021-12-14_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/fisheries-ministers-decide-fishing-opportunities-2022-mediterranean-and-black-seas-2021-12-14_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/fisheries-ministers-decide-fishing-opportunities-2022-mediterranean-and-black-seas-2021-12-14_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/fisheries-ministers-decide-fishing-opportunities-2022-mediterranean-and-black-seas-2021-12-14_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/fisheries-ministers-decide-fishing-opportunities-2022-mediterranean-and-black-seas-2021-12-14_en


2022'nin ilk 3 ayı için geçici acil durum 
TAC'lerini kabul etti. Bu acil durum planı, 
Birleşik Krallık ile Aralık ayı sonundan 
önce bir anlaşmaya varılmazsa, 
balıkçılığın yeni yılda sorunsuz bir 
şekilde devam etmesini sağlayacak. Acil 
durum TAC'leri genellikle 2021 
TAC'lerinin %25'i olarak belirleniyor. 
 
Yayın Tarihi: 14 Aralık 2021 
 
Kaynak: 
https://ec.europa.eu/oceans-and-
fisheries/news/agrifish-council-adopts-
2022-fishing-opportunities-north-east-
atlantic-2021-12-14_en  
 
'Okyanusumuzu ve Sularımızı Geri 
Kazanın' Misyonu Okyanuslarımız, 
Denizlerimiz ve Sularımız İçin Güçlü 
Bir Eylem Dalgası! 
 
Okyanus, denizler ve sular gezegenimiz 
ve refahımız için değerli kaynaklar. 2030 
hedefiyle, 'Okyanusumuzu ve Sularımızı 
Geri Kazanın' Misyonu, araştırma ve 
inovasyonu, vatandaş katılımını ve mavi 
yatırımları sağlıklı deniz ve tatlı su 
ekosistemlerinin hizmetine sunuyor. 
 
Ar-Ge bileşeninin uygulanması için ana 
araç olan 'Okyanusumuzu ve Sularımızı 
Geri Kazanın' Misyonunun çalışma 
programı, bilim insanları, yetkililer, iş 
dünyası ve vatandaşlar arasında birçok 
işbirliği fırsatı sunuyor. Aralık 2021'de 
başlatılması planlanan ilk teklif çağrısına 
114 milyon Avroluk bir gösterge bütçe 
tahsis edilecek. 
 
Misyon çalışma programı, dört 
deniz/nehir havzasında (Atlantik ve 
Arktik havzası, Baltık ve Kuzey Denizi 
havzası, Akdeniz havzası ve Tuna Nehri 
havzası) dönüştürücü ve yenilikçi 
çözümlerin geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırılması için Ar-Ge proje 
portföyleri olarak tasarlanan “deniz 

fenerleri” kavramına özel olarak 
odaklanıyor. 
 
Program ayrıca, şu üç temel konuda 
gelişme göstermeyi hedefliyor: 
 

 AB'nin deniz alanının %30'unu 
korumak ve deniz ekosistemleri 
ile 25.000 km'lik serbest akan 
nehirleri geri kazanmak. 

 Denizdeki plastik çöpü, gıda 
atıklarını ve kimyasal pestisit 
kullanımını %50 azaltarak 
kirliliği önlemek ve ortadan 
kaldırmak. 

 Net sıfır deniz emisyonu ile mavi 
ekonomiyi iklim açısından nötr 
ve döngüsel hale getirmek. 

 
Yayın Tarihi: 16 Aralık 2021 
 
Kaynak:  
https://ec.europa.eu/oceans-and-
fisheries/news/mission-restore-our-
ocean-and-waters-powerful-wave-
actions-our-ocean-seas-and-waters-
2021-12-16_en  
 
2022 Ortak Balıkçılık Politikası ve 
Ortak Piyasa Düzeni Raporları 
 
Avrupa Komisyonu, paydaşlardan 
gelecek iki rapora katkıda bulunmalarını 
istemek için iki hedefli istişare başlattı: 
Ortak Balıkçılık Politikasının işleyişine 
ilişkin rapor ve Ortak Piyasa Düzenine 
ilişkin rapor. Komisyon, ilgili 
yönetmeliklerin 48 ve 49. maddelerinde 
açıklandığı üzere raporları 2022'nin 
sonuna kadar teslim edecek. 
 
2022 Ortak Balıkçılık Politikası (OBP) 
raporunun amacı, OBP'nin işleyişini ele 
almak ve uygulamasını nasıl 
güçlendirilebileceği üzerinde çalışmak. 
 
Çevrimiçi anket, OBP Yönetmeliğinin 
ilgili bölümleri çerçevesinde, 
Komisyonun OBP'nin işleyişi hakkında 
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bilgi toplamasına yardımcı olacak hedef 
paydaş istişaresinin bir parçası. 2022 
yazından önce bir etkinlikle sona erecek 
olan istişare süreci, Nisan 2022'de 
başlayacak olan bölgesel düzeydeki 
derinlemesine tartışmalar için temel 
oluşturacak. 
 
2022 Ortak Piyasa Düzeni (OPD) 
raporunun amacı, meslek kuruluşları, 
zorunlu pazarlama standartları, 
tüketicilere bilgi verilmesi, rekabet 
kurallarının uygulanması ve ortak pazar 
istihbaratının toplanması gibi OPD 
Yönetmeliği ve yasal hükümlerinin 
uygulanması hakkında bir 
değerlendirme yapmak. 
 
Rapor, Komisyonun uygunluk 
kontrolleri, üye devletlerin raporları, 
Avrupa Parlamentosu raporları, 
çalışmalar ve anketler ve Piyasa Danışma 
Konseyi görüş ve tavsiyeleri aracılığıyla 
toplanan verilere dayanacak. 
 
Çevrimiçi anket, OPD Tüzüğünün ilgili 
bölümleri çerçevesinde, paydaşların 
temel endişelerine ilişkin bir genel 
yaklaşım oluşturmaya ve belirli konular 
hakkında bilgi toplamaya yardımcı 
olacak hedef paydaş istişaresinin bir 
parçası. 
 
Balıkçılık endüstrisi, sivil toplum 
kuruluşları, akademik, bilimsel, sosyal ve 
ekonomik ortaklar dâhil tüm paydaşlar, 
28 Şubat 2022'ye kadar bu hedeflenen 
istişarelerde yer almaya ve görüşlerini 
paylaşmaya davetli. 
 
Yayın Tarihi: 17 Aralık 2021 
 
Kaynak:  
https://ec.europa.eu/oceans-and-
fisheries/news/2022-common-
fisheries-policy-and-common-market-
organisation-reports-your-opinion-
counts-take-part-2021-12-17_en  
 

 
Euronews OCEAN 3. Sezon 13. Bölüm - 
AB ve Afrika: Sürdürülebilir Balıkçılık 
İçin Ortaklık 
 
AB, Sürdürülebilir Balıkçılık Ortaklık 
Anlaşmaları (SFPA) imzalayarak dünya 
çapında sürdürülebilir okyanuslara 
katkıda bulunuyor. Bu anlaşmalar AB 
gemilerinin üçüncü ülkelerin münhasır 
ekonomik bölgelerinde fazla stoklar için 
avlanmalarına izin verirken, aynı 
zamanda yerel büyümeyi ve sosyal 
güçlendirmeyi, çevresel 
sürdürülebilirliği, insan haklarını ve 
ortak sorumluluğu da destekliyor. 
OCEAN'ın bu bölümünde, bu işbirliği 
sayesinde hayatı ve çalışmaları olumlu 
yönde değişen bazı insanlarla 
tanışıyoruz. 
 
21 Aralık 20:50 CET’den itibaren tüm 
Euronews platformlarından izlenebilir. 
 
Yayın Tarihi: 22 Aralık 2021 
 
Kaynak:  
https://ec.europa.eu/oceans-and-
fisheries/news/euronews-ocean-
season-3-episode-13-eu-and-africa-
partnership-sustainable-fisheries-2021-
12-21_en  
 
TEKNOFISK ve AUTOCATCH Projeleri 
 
AB tarafından finanse edilen TEKNOFISK 
ve AUTOCATCH projeleri, trole giren av 
hakkında ayrıntılı veri sağlayacak ve 
böylece balıkçıların devam eden av 
süreci hakkında bilinçli kararlar 
vermelerini sağlayacak otomatik bir av 
bilgi sistemi geliştiriyor. Balıkçılar ilk kez 
gerçek zamanlı olarak neyin 
yakalandığını ve istenen ve istenmeyen 
avların oranını bilebiliyorlar. Bu projeler 
ile, trolün içine girenleri optimize ederek 
istenmeyen avlar en aza indirilebilir ve 
yakıt tüketimi azaltılabilir. 
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Hem TEKNOFISK hem de AUTOCATCH, 
Danimarka Teknik Üniversitesi 
(Danmarks Tekniske Universitet, DTU) 
tarafından uygulanıyor. Basitçe ifade 
etmek gerekirse TEKNOFISK, balıkçıların 
devam eden balıkçılık operasyonu 
hakkındaki bilgileri gözlemlemelerine, 
değerlendirmelerine ve hızlı tepki 
vermelerine olanak tanıyan yenilikçi bir 
kamera sistemi kullanmakta. Örneğin, 
işler iyi görünmüyorsa, balıkçılar çekme 
işlemini sonlandırmaya veya alternatif 
bir derinliğe veya avlanma alanına 
kaydırmaya karar verebilir. 
 
Kardeş proje olan AUTOCATCH'in amacı, 
trole giren av hakkında detaylı bilgi 
sağlayan otomatik bir av bilgi sistemi 
geliştirmek. AUTOCATCH teknolojisi tam 
olarak faaliyete geçtiğinde, TEKNOFISK 
kameraları tarafından sağlanan canlı 
video beslemesini işleyebilecek ve ağa 
giren türleri otomatik olarak 
tanıyabilecek. Bu, balıkçıların gerçek 
zamanlı olarak bilinçli kararlar 
vermelerini sağlayacak. 
 
İki proje birlikte, ağları gerçek zamanlı 
olarak göstererek ve buna göre tepki 
verme imkânı vererek, trol balıkçılığı 
faaliyetinin önemli bir sorununu – 
öngörülebilirlik eksikliğini – çözüyor. 
Zorlu deniz koşullarında su altında 300 
metreden yüksek kaliteli görüntüler 
göndermenin çok zor olduğu 
düşünüldüğünde bu büyük bir başarı. 
Ayrıca, bu projede geliştirilen teknoloji, 
örneğin bir telefon uygulamasındaki 
alarm veya köprüdeki bir ekran 
aracılığıyla, mevcut trolün kârlı olup 
olmadığını ekiplere söyleyebilecek. 
 
Yayın Tarihi: 22 Aralık 2021 
 
Kaynak: 
https://ec.europa.eu/oceans-and-
fisheries/news/teknofisk-trawling-new-
tune-2021-12-22_en  
 

BIOGEARS: Sürdürülebilir Avrupa Su 
Ürünleri Yetiştiriciliği İçin Biyo-
tabanlı Malzemeler 
 
AB'nin mavi ekonomisinin açık deniz su 
ürünleri yetiştiriciliğinin bir parçası; 
ekonomik fırsatları, istihdamı ve gıda 
güvenliğini destekleyen gelecek vaat 
eden bir sektör. Açık deniz midye 
çiftliklerinde midyeler uzun ipler 
üzerinde su altında asılı olarak 
yetiştiriliyor. Ancak su ürünleri 
yetiştiriciliğinde kullanılan halatlar 
plastikten üretildiği için  doğru şekilde 
atılmazsa deniz ekosistemlerini tehdit 
etmekte. Aynı zamanda, su ürünleri 
sektörü artan taleple karşı karşıya 
olduğu için daha fazla ipe ihtiyaç 
duyulmakta. Bu ikilemi çözmek için AB 
tarafından finanse edilen BIOGEARS 
projesi,  daha sürdürülebilir bir su 
ürünleri yetiştiriciliği sektörü için 
katkıda bulunan yenilikçi biyo-tabanlı 
halatlar sağlamayı amaçlıyor. 
 
AB tarafından finanse edilen BIOGEARS 
projeleri, Avrupa Yeşil Mutakabakatı 
kapsamında sürdürülebilir mavi 
ekonomi vizyonuyla uyumlu olup 
Avrupa'nın plastik ve mikroplastik 
politikalarına katkıda bulunuyor. Aynı 
zamanda, AB'nin Biyoekonomi Stratejisi 
ve Avrupa Çiftlikten Çatala Stratejisinde 
belirtilenler gibi diğer kilit politikaları da 
desteklemekte. 
 
Yayın Tarihi: 22 Aralık 2021 
 
Kaynak:  
https://ec.europa.eu/oceans-and-
fisheries/news/biogears-bio-based-
materials-sustainable-european-
aquaculture-2021-12-22_en  
 
 
 
AB ve İngiltere, 2022 İçin Balıkçılık 
Fırsatları Konusunda Anlaşmaya 
Vardı 
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Dün, AB ve Birleşik Krallık, 2022 için 
balıkçılık fırsatları konusunda bir 
anlaşmaya vardılar. Bu anlaşma, Birleşik 
Krallık ve AB sularındaki tüm paylaşılan 
ve müştereken yönetilen balıkçılık 
kaynaklarını kapsıyor. 
 
Ortak stokların yönetimine ilişkin 
anlaşma, AB ve Birleşik Krallık filolarının 
hem AB hem de Birleşik Krallık sularında 
avlanma haklarını, 2022'nin sonuna 
kadar güvence altına alıyor. Anlaşma, 
2022 için 65 ortak balık stoku için izin 
verilen toplam av miktarını (TAC) 
belirliyor. 
 
Yayın Tarihi: 22 Aralık 2021 
 
Kaynak:  
https://ec.europa.eu/oceans-and-
fisheries/news/eu-and-uk-reach-
agreement-fishing-opportunities-2022-
2021-12-22_en  
 
Alman Tarım Reformu Planları 

Organik Tarım Hedefini “Tehlikeye 
Atıyor” 

Kaynak: Euractiv 

Organik tarım çiftçileri için, Almanya'nın 

AB'nin tarım reformunu uygulama 

planları, yeni koalisyon hükümeti 

tarafından belirlenen yüzde 30 organik 
tarım hedefine ulaşmasını zorlaştırıyor. 

17 Aralık Cuma günü, Alman 

Parlamentosu'nun üst kanadı Bundesrat, 

AB'nin Ortak Tarım Politikası (CAP) 

reformunun Almanya'da nasıl 

uygulanacağına ilişkin nihai ayrıntıları 
kabul etti.   

Organik Gıda Endüstrisi Federasyonu 

(BÖLW) Yönetim Kurulu Başkanı Tina 

Andres, EURACTIV Almanya'ya verdiği 

demeçte, “Şu anda Almanya'nın tarım 

reformu için uygulama planları yüzde 30 
organik hedefini tehlikeye atıyor” dedi. 

Koalisyon anlaşmasında, "trafik ışığı" 

koalisyonunun partileri - sosyal 

demokrat SPD, Yeşiller ve liberal FDP - on 

yılın sonuna kadar tarım arazilerinin 

yüzde 30'unun organik olarak 

yetiştirilmesi hedefini belirlediler. Ancak 

Andres, tarım reformunun bir parçası 

olarak şu anda planlanan önlemlerin 

organik çiftlikleri "çiftliklere iyi bir 

gelecek sunmak yerine" daha kötü bir 

konuma getireceğini söyledi. 

Federal eyaletler, hükümete, çiftçileri 

çevre dostu uygulamaları benimsemeye 

teşvik etmek için tasarlanmış “sözde” 

eko-planlara tüm çiftliklerin 

katılabilmesini sağlama çağrısında 
bulundu. 

Bundesrat kararında, özellikle organik 

çiftlikler için yeterli sayıda organik 

planın garanti edilmesi gerektiğini 

söyledi. Ancak eleştirmenler, eko-

planlarla desteklenen çiftliklerin 

uygulanmasını sağlayacak önlemler 

kataloğunun, organik çiftliklerin 

halihazırda uygulanmış organik tarım 

faaliyetleri için destek almaları yolunda 
çok az fırsat sunduğunu söylüyor. 

Andres, "Çevre için gönüllü olarak daha 

fazlasını yapmak istediklerinde, organik 

çiftliklerin geleneksel meslektaşlarından 

daha kötü bir konuma getirilmesi 

kesinlikle söz konusu olmamalı" 

dedi. Federal ve eyalet hükümetlerinin 

artık yüzde 30 hedefine ulaşmak için 
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ulusal stratejik planı şekillendirmeleri 

gerektiğini de sözlerine ekledi. 

Trafik ışığı koalisyonu, yüzde 30 ile, 

organik tarımın payı için 2030 yılına 

kadar yüzde 20'yi hedefleyen önceki 

hükümetten önemli ölçüde daha yüksek 

bir hedef belirliyor. Çiftlikten Çatala 

stratejisinde belirtilen AB çapında hedef 
ise yüzde 25. 

Koalisyonun çabası, Yeşiller için yapılan 

koalisyon anlaşmasının tarım 

bölümünün müzakeresinde öncü rol 

oynayan Hessen eyaleti Tarım ve Çevre 

Bakanı Priska Hinz tarafından 

memnuniyetle karşılandı. 

EURACTIV Almanya'ya verdiği demeçte, 

"Sağlıklı topraklar ve temiz akarsular ve 

nehirler için organik tarımın 

yaygınlaşması çok önemli" 

dedi. Yükseltilmiş hedefle birlikte, yeni 

koalisyon anlaşması, tek tek federal 

eyaletlere organik tarımın payını 

zorlamaları için “gerekli teşvikleri” de 
veriyor. 

Ancak Organik Gıda Üreticileri Derneği 

(AÖL) İcra Direktörü Alexander Beck, 

artan organik tarım hedefinin öncelikle 

bir niyet beyanı olarak görülmesi 

gerektiğine inanıyor. Beck “Yüzde 30'a 

2030 yılına kadar gerçekten ulaşılıp 

ulaşılamayacağı pek öngörülebilir değil, 

sektörün büyümesi için “evrimsel bir 

gelişime” ihtiyacı var.” dedi.  Beck, 

EURACTIV Almanya'ya verdiği demeçte, 

üreticilerin organik üretime geçmeleri ve 

aynı zamanda tüketicilerin “bu yolu 

izlemeleri” gerektiğini söyledi.  

 

Geniş Önlem Yelpazesi 

Beck, koalisyonun organik sektörü teşvik 

ederken ticaret, dağıtım, tüketici ve 

üretici tarafına daha fazla odaklanma 

niyetini memnuniyetle karşıladı. 

Koalisyon anlaşmasına göre, yeni 

hükümet organik tarımın gelecekteki 

stratejisini tüm organik değer zincirini 

içerecek şekilde genişletmek istiyor. Eski 

Tarım Bakanı Julia Klöckner, yılın 

başında organik tarımı teşvik etmeye 

yönelik önlemleri bir araya getirme 

stratejisini kabul etti. 

Beck'e göre stratejiyi genişletmek doğru 

yaklaşım. "Bu sadece bir tarım sorunu 

değil, tüm gıda sistemi için bir sorun" 
diye ekledi. 

Koalisyon anlaşması ayrıca organik tarım 

araştırmaları için federal bütçeden daha 

fazla fon sağlıyor. 

Beck, organik sektörü etkili bir şekilde 

teşvik etmek için beslenme konularında 

eğitim ve öğretimden maliye politikası 

teşviklerine kadar çok çeşitli önlemlere 

ihtiyaç olduğunu söyledi. 

Andres, "Gerekli olan her önlemi not 

etmek kesinlikle bir kütüphaneyi 

dolduracaktır" diyerek, yüzde 30'luk 

notun "iddialı" olduğunu, ancak "istenen 

ölçekte sistemik bir değişiklik" için 

önemli olduğunu da sözlerine ekledi. 

Yayın Tarihi: 23 Aralık 2021 

Kaynak: 

https://www.euractiv.com/section/agri

culture-food/news/german-

agricultural-reform-plans-jeopardise-
organic-farming-target/  
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