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Sayın Bakanımız Türkiye’nin Su Ürünleri 
Sektörüne Yönelik Değerlendirmelerde 
Bulundu  
 

 
 
Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, 
Türkiye'nin su ürünleri ihracatının 20 yılda 
yaklaşık 25 katına çıktığını belirterek, "2021'de 
gümrük tarife ve istatistik kodları temelinde 
211 kalem su ürünü ihracatı yapılmıştır. 
2001'de 168 su ürünü ihraç edilmişti" dedi. Su 
ürünleri üretiminin geçen yıl 799 bin 851 ton 
olarak gerçekleştiğini belirten Kirişci ayrıca, 
"Bu üretimin 471 bin 686 tonu yetiştiricilikten 
geriye kalan 328 bin 165 tonu ise avcılıktan 
sağlanmıştır. Toplam su ürünleri üretiminde 
avcılığın payı yüzde 41 iken, yetiştiriciliğin payı 
ise yüzde 59 olmuştur" dedi. 
 
Kirişci, 2001'de ise gerçekleştirilen 594 bin 977 
ton toplam su ürünleri üretiminin 527 bin 733 
tonunun avcılıktan, 67 bin 244 tonunun 
yetiştiricilikten sağlandığı bilgisini paylaştı.  
 
Sayın Bakanımız, "Ülkemiz Su Ürünleri Dış 
Ticaretinde Net İhracatçı Bir Ülkedir" dedi.  
 
Sektördeki üretim ve işleme teknolojilerindeki 
gelişmelere paralel olarak, su ürünleri 
ihracatında da önemli artışlar görüldüğüne 
dikkati çeken Kirişci, şu değerlendirmelerde 
bulundu: 
 

"2001'de 54 milyon 487 bin 312 dolar 
olan su ürünleri ihracatımız, 2021 sonu 
itibarıyla yaklaşık 25 katına çıkarak 1  
 
 
 
 
 
"2001'de 54 milyon 487 bin 312 dolar 
olan su ürünleri ihracatımız, 2021 sonu 
itibarıyla yaklaşık 25 katına çıkarak 1 
milyar 376 milyon 291 bin 922 dolara 
yükselmiştir. 2023 ihracat hedefimiz olan 
1 milyar dolara 4 yıl önce 2019 yılında 
ulaşılmıştır. Yeni 2023 hedefi, 1,5 milyar 
dolar olarak güncellenmiştir. Ülkemiz su 
ürünleri dış ticaretinde net ihracatçı bir 
ülkedir. 2021'de deniz ve iç sularda 
üretilen su ürünlerimiz sahip olduğu 
kalite, lezzet ve yüksek standart sebebiyle 
başta AB ülkeleri olmak üzere aralarında 
ABD, Rusya, Çin, Japonya ve Kore gibi 
ülkelerin bulunduğu 106 ülkeye ihraç 
edilmiştir. Toplam su ürünleri ihracatının 
yüzde 55'i ise AB ülkelerine yapılmıştır." 
 
Kirişci, geçen yıl en fazla su ürünleri 
ihracatının 217,1 milyon dolar ile Rusya'ya 
yapıldığına işaret etti. Bu ülkeyi, 162,4 
milyon dolarla İtalya'nın izlediğini aktaran 
Kirişci, diğer ülkelerin ise 141,5 milyon 
dolarla Birleşik Krallık, 124,3 milyon 
dolarla Hollanda ve 99,5 milyon dolarla 
Yunanistan şeklinde sıralandığını söyledi. 
 
Geçen yıl ihraç edilen su ürünlerinin 
parasal değer olarak yüzde 95'inin taze, 
soğutulmuş, dondurulmuş, konserve 
edilmiş balık ve türevlerinden oluşurken 
yüzde 5'inin karides, ıstakoz, kalamar, 
midye gibi kabuklu, yumuşakça, çift 
kabuklu yumuşakçalardan oluştuğu 
bilgisini veren Kirişci; 
 
"2021'de gümrük tarife ve istatistik 
kodları temelinde 151 kalem balık ve balık 
türevleri, 60 kalem balıklar dışında kalan 
su ürünleri olmak üzere toplam 211 kalem 
su ürünü ihracatı yapılmıştır. 2001 yılında 
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ise gümrük tarife ve istatistik kodları 
temelinde 168 su ürünü ihraç edilmişti. Bu 
ürünlerin 125'i balık ve balık 
türevlerinden, 43'ü balıklar dışında kalan 
su ürünlerinden oluşmuştu" dedi. 
 
 
Tarih: 06.08.2022 
 
Haber Kaynağı: www.tarim.gov.tr 
 
 
Sayın Bakanımız Uluslararası Tarımsal 
Kalkınma Fonu Direktörü Hien İle Görüştü 
 
Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, 
Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) 
Ülke Ofisi-Doğu Avrupa ve Orta Asya Merkezi 
Direktörü Bernard Hien'i Bakanlık'taki 
makamında kabul etti. Kirişci, görüşmede IFAD 
ile iş birliği içinde 2 proje yürüttüklerini, 9 
projeyi de tamamladıklarını belirterek gerek 
finansal yardım gerekse uzmanlık paylaşımı 
anlamında bunları çok verimli bulduklarını 
bildirdi.  
 

 
 
FAO, UNDP, UNIDO, Dünya Bankası gibi 
ajanslarla da iklim değişikliği, arazi bozunumu, 
biyoçeşitlilik odak alanlarında çeşitli projeler 
yürüttüklerine işaret eden Kirişci, "Projelerimiz 
ülkemizin çeşitli bölgelerinde entegre doğal 
kaynak yönetimi, temiz teknoloji ve inovasyon, 
biyoçeşitliliğin korunması, ekosistem temelli 
balıkçılık yönetimi ve arazi tahribatı gibi 
konulara yöneliktir.  Bu kapsamda, uygulayıcı 
birimlerimizin de katkısı ile IFAD ile uygun 
görülecek bir konuda ortak bir Küresel Çevre 
Fonu (GEF) Projesi yürütmekten memnuniyet 
duyacağımızı bildirmek isterim." ifadelerini 
kullandı. Orman Genel Müdürlüğü ile yürütülen 

Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi'nin 
başarılı işlerden biri olduğunu aktaran Kirişci, 
"Bu projeyi model alacak yeni bir projenin 
hazırlıklarına Orman Genel Müdürlüğümüz 
başlamış bulunmaktadır." dedi.  Bakan Kirişci, 
projenin, Fırat Nehri üzerindeki Atatürk Barajı 
ve Karakaya Barajı'na su taşıyan havzalarda 
bulunan Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Malatya 
ve Şanlıurfa illerinde uygulanacağını sözlerine 
ekledi. 
 
 
Tarih: 10.08.2022 
 
Haber Kaynağı: www.tarim.gov.tr 
 

Tarım Ve Orman Bakanı Kirişci, Dünya 
Bankası Direktörü Sameh Wahba İle Görüştü 

 

 

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, 
Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgeleri 
Sürdürülebilir Kalkınma Bölgesel Direktörü 
Sameh Wahba ile İstanbul'da bir araya geldi. 

Ziyaretteki konuşmasına Wahba'nın yeni 
görevini tebrik ederek başlayan Kirişci, 
Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma alanında 
yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. 

Sayın Kirişci, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 
kapsamında Türkiye'nin önceliklerinin, gıda 
güvenliğinin sağlanması, su kıtlığı ve kuraklıkla 
mücadele, orman varlığının korunması, iklim 
değişikliğinden kaynaklı sel ve taşkınların 
önlenmesi olduğunu söyledi. 

http://www.tarim.gov.tr/
http://www.tarim.gov.tr/
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Açlıkla mücadele amacından hareketle, Ukrayna 
ve Rusya savaşıyla önemi daha da anlaşılan gıda 
güvenliğini sağlamak için Türkiye'nin küresel 
rol oynadığını vurgulayan Sayın Kirişci, şunları 
kaydetti: 

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve 
kurumlarımızın çabalarıyla uluslararası krizin 
çözümünde büyük bir katkı sağladık. Şu ana 
kadar 33 gemi, yaklaşık 721 bin ton hububat 
Ukrayna'dan ayrılmış durumda. Gıda 
güvenliğinin daha da önem kazandığı 
günümüzde tarım sektöründe planlı üretimi 
teşvik ederek 'tarladan sofraya' tüm zincirin 
entegre olduğu bir pazar kurmalı ve kaynakları 
doğru kullanmalıyız. Bunun için İklim Akıllı 
Tarım Uygulamalarının yaygınlaşmasını 
sağlamak ulusal olarak da önceliklerimiz 
arasındadır. 

Bu kapsamda Dünya Bankası'nın Türkiye'de 
'Dayanıklı ve Sürdürülebilir Tarımsal Gıda 
Sistemlerinin İnşası' konusunda, iklim eylemini 
gözeterek gıda güvenliğini sağlamak üzere 
başladığı çalışmaları dikkatle takip ediyoruz." 

Türkiye ile Dünya Bankası arasında 
gerçekleştirilen ortak projelere değinen 
Bakan Kirişci, bu çalışmaların devamının önemli 
olduğunu söyledi. 

Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgeleri 
Sürdürülebilir Kalkınma Bölgesel Direktörü 
Sameh Wahba da ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, yeni göreviyle bir 
ülkeye yaptığı ilk ziyaretin Türkiye'ye olduğunu 
anımsattı. 

Bunun çok şey ifade ettiğini belirten Wahba, 
"Bahsettiğiniz önceliklere katılıyoruz. Bu 
önceliklerin hem Türkiye'nin kalkınması 
açısından hem de bölgede ve dünyaya da 
stratejik anlamda örnek olacağını düşünüyoruz, 
bu yüzden de önemli buluyoruz." diye konuştu. 

Tarih: 23.08.2022 

 
Haber Kaynağı: www.tarim.gov.tr 

Sayın Bakanımız ‘’Uluslararası Arıcılık 
Kongresi’'ne Katıldı 
 
Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişci, 
İstanbul'da düzenlenen 47. APIMONDIA 
Uluslararası Arıcılık Kongresi'ndeki 
konuşmasında, Türkiye'nin ev sahipliği 
yapmasından duydukları memnuniyeti dile 
getirerek, kongrenin arıcılık sektörünün en 
büyük ve en yüksek katılımlı uluslararası 
organizasyonu olduğuna işaret etti. 
 

 
 
İstanbul'un dünyanın buluşma noktası 
olduğunu dile getiren Kirişci, etkinliğin ana 
konusu olan arı ve arıcılığın tüm dünya için çok 
önemli olduğunu vurgulayarak iş birliği 
içerisinde hareket edilmesi halinde, bu 
dünyanın herkese yeteceği, dünyanın ürettikleri 
ile herkesin doyacağı yorumunda bulundu. 
 
 
Tarih: 24.08.2022 
 
Haber Kaynağı: www.tarim.gov.tr 
 
 
Sayın Bakanımız “Tokat Gastronomi 
Festivali”ne Katıldı 
 

 
 

Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit 

Kirişci, Tokat Belediyesi tarafından düzenlenen 

http://www.tarim.gov.tr/
http://www.tarim.gov.tr/
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Tokat Gastronomi Festivali kapsamında 

Küçükbağlar Köyü’nde Sayın Cumhurbaşkanımız 

Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 

katılımıyla düzenlenen Bereket Hasadı 

Programı'na katıldı.  

 

Kirişci, burada yaptığı konuşmada, Tokat'ın zengin 

tarihi, güzel doğası ve eşsiz mutfağıyla 

Anadolu'nun kavşak noktasında bulunduğunu dile 

getirdi. Ayrıca, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 

istatistiklerine göre 2020 yılında belediyelerin katı 

atık miktarının 34,7 milyon ton olduğunu, bunun 

18 milyon tonluk kısmını gıda atıklarının 

oluşturduğunu belirtti. Dünyada zıtlıkların aynı 

anda yaşandığı bir döneme girildiğini belirten 

Sayın Bakanımız, bir tarafta açlıktan hayatını 

kaybeden insanlar, diğer tarafta da tükettikleri 

gıdanın önemli bölümünü israf eden toplumlar 

bulunduğunu anlattı. 

 

Kirişci, BM Gıda ve Tarım Örgütünün verilerine 

göre, tüketilen gıdanın yaklaşık üçte birinin israf 

edildiğine dikkati çekerek şunları kaydetti: "Bizim 

kendi kültürümüzde israf etmemenin apayrı bir 

yeri var. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 9 

Ağustos'ta mevcut yönetmeliğimizde değişiklik 

yaparak, ülkemizde özellikle yemekhaneler, oteller 

ve restoranlardan atılan gıdaların hayvan yemi 

olarak değerlendirilmesine imkân sağlayacak 

düzenlemeyi gerçekleştirdik. Bundan dolayı 

Bakanlık olarak doğru bir adım attığımızı 

düşünüyoruz. TÜİK istatistiklerine göre 2020 

yılında belediyelerin katı atık miktarı 34,7 milyon 

ton olurken, bunun 18 milyon tonluk kısmını gıda 

atıkları oluşturmaktadır." 

 
Tarih: 27.08.2022 
 
Haber Kaynağı: www.tarim.gov.tr 

 
 
Sayın Bakanımız ‘’ Su ürünleri Av Sezonu 
Açılışı’’na Katıldı 
 
Sayın Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci, Su 
Ürünleri Av Sezonu açılış törenine katıldı. 
Törende, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, 
bugünkü politika faizi olan yüzde 13,5 
üzerinden balıkçı kardeşlerimize Ziraat 

Banka'mız bir işletme kredisi kullandıracaktır, 
buna da bugünden itibaren başlayacaktır." dedi. 
 
 

 
 
 
Kireçburnu Balıkçı Barınağı'nda balıkçılarla bir 
araya gelen Kirişci, av yasağının devam ettiği 
4,5 ay boyunca bugünün dört gözle 
beklendiğini, tüm hazırlıkların yapıldığını dile 
getirdi. 
 
Akdeniz'de de balıkçıların 15 Eylül'de denize 
açılacağını anımsatan Kirişci, ekolojik özellikleri 
birbirinden farklı dört denizdeki varlıkların tüm 
kesimler tarafından korunması gerektiğine 
işaret etti. 
 
Bakan Kirişci, sektörle gurur duyduğuna işaret 
ederek, balıkçılık sektörünün ihtiyacın üzerinde 
avcılık kapasitesine sahip bulunduğunu söyledi. 
Kirişci ayrıca, ekosistemi korumanın önemine 
dikkati çekerek, sadece balıkları değil, deniz 
çayırlarını, algler ve deniz ekosisteminin 
tamamını korumak gerektiğini anlattı. 
 
Bu çerçevede kontrol ve denetim botlarıyla 
deniz ve iç sularını koruduklarını, araştırma 
gemileri ile incelediklerini bildiren Kirişci, bu 
çerçevede yapılan çalışmalar hakkında bilgi 
verdi. Balıkçıların taleplerine değinen de sayın 
Bakanımız, önce pandemi ve ardından Rusya-
Ukrayna Savaşı ile enerjiyle ilgili krizin 
kimsenin hayal edemediği boyuta ulaştığını ve 
buna bağlı olarak gıda krizinin manşete 
taşındığını ifade etti.  
 
Bakan Kirişci, konuşmasının ardından denize 
kalkan, levrek ve Mersin Balığı bırakarak, halka 
balık dağıttı. Yeni inşa edilen balıkçı gemisinin 
açılış kurdelesini kesen Kirişci, balıkçı teknesi 

http://www.tarim.gov.tr/
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ile denize açılarak sezonun ilk balık avına eşlik 
etti. 
 
Tarih: 31.08.2022 
 
Haber Kaynağı: www.tarim.gov.tr 
 
 
Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Sayın 
Genel Müdürümüz Fuat Kasımcan’ı 
Makamında Ziyaret Etti 
 

Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Sn. Zoe 

Dawn COULSON-SINCLAIR, 10 Ağustos 2022 

tarihinde Sayın Genel Müdürümüz Fuat 

Kasımcan’ı makamında ziyaret ederek yeni 

görevi vesilesiyle tebrik etti ve karşılıklı görüş 

alışverişinde bulunuldu. 

 

Görüşmede coğrafi olarak birbirinden uzak 

olmalarına rağmen, ortak tarihi geçmişleri 

vesilesiyle birbirlerine yakın olan ülkelerimizin 

diğer alanlarda olduğu gibi, tarım alanında da var 

olan ilişkilerini ilerletme konusundaki olumlu 

görüşlerimiz ifade edildi. 

Bununla birlikte, Sayın Bakanımız Prof. Dr. Vahit 

KİRİŞCİ’nin, Türkiye-Yeni Zelanda Karma 

Ekonomik Komisyonu Eşbaşkanı olmaları 

vesilesiyle Komisyon görüşmeleri kapsamında 

tarım konusunun en önemli gündem başlıklarından 

biri olduğu vurgulandı.  

 

Söz konusu görüşmede ayrıca, adı geçen 
Komisyonun 10. Dönem Toplantısı'nın mümkün 
olan en kısa zamanda gerçekleştirilmesinin, her 

iki tarafın faydasına olacağı ifade edilmiş ve bu 
konudaki çalışmaların hızlandırılabileceği 
değerlendirilmiştir. 
 
Tarih: 16.08.2022 
 
Haber Kaynağı: www.tarim.gov.tr/ABDGM 
 
 
IFAD Ülke Ofisi ve Doğu Avrupa ve Orta Asya 
Merkezi Direktörü Sayın Genel 
Müdürümüzü Ziyaret Etti 
 
Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) 
Ülke Ofisi ve Doğu Avrupa ve Orta Asya Merkezi 
Direktörü Sayın Bernard HIEN, Genel 
Müdürümüz Sayın Fuat KASIMCAN'a bir ziyaret 
gerçekleştirdi. 
 

 
 
Görüşmede Türkiye ve IFAD arasında mevcut ve 
gelecekte yapılacak işbirliği konuları görüşüldü. 
 
Tarih: 17.08.2022 
 
Haber Kaynağı: www.tarim.gov.tr/ABDGM 
 
 
Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Sayın Genel 
Müdürümüzü Ziyaret Etti 
  
Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Eltayeb ve 
Elçi Müsteşar Hafaf Mohamed Mohamdani 
Sayın Genel Müdürümüz Fuat KASIMCAN'a 
29.08.2022 tarihinde nezaket ziyaretinde 
bulundu. 
 

http://www.tarim.gov.tr/
http://www.tarim.gov.tr/
http://www.tarim.gov.tr/
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Görüşme sırasında iki ülke arasındaki tarımsal 
işbirliği konuları ele alındı. 
 
Tarih: 31.08.2022 
 
Haber Kaynağı: www.tarim.gov.tr/ABDGM 
 

 
İçeceklerde Koruyucu Olarak Glikolipitler 
 
2022/1037 sayılı Komisyon Tüzüğü, 
1333/2008 sayılı Avrupa Parlamentosu ve 
Konsey Tüzüğünün II numaralı ekini ve 
231/2012 sayılı Komisyon Tüzüğünün ekini 
içeceklerde koruyucu olarak glikolipidlerin 
kullanılmasına ilişkin değiştirdi. 
 
1333/2008 sayılı Tüzüğün ilgili ekine "Renkler 
ve tatlandırıcılar dışındaki katkı maddeleri" 
altına "E 246 Glikolipidler" eklendi.  
 
Diğer yandan, gıda katkı maddeleri için 
spesifikasyonları belirleyen 231/2012 Sayılı 
Komisyon Tüzüğünde AB artık şu bahis geçiyor: 
 
"Doğal olarak oluşan glikolipidler, Dacryopinax 
spathularia mantarının (yenilebilir tatlı 
osmanthus kulak mantarı) vahşi tip MUCL 
53181 suşu kullanılarak fermantasyon işlemiyle 
elde edilir. Karbon kaynağı olarak glikoz 
kullanılır. Solvent içermeyen aşağı akış işlemi, 
mikrobiyal hücreleri uzaklaştırmak için 
filtrasyon ve mikrofiltrasyon, çökeltme ve 
saflaştırmak için tamponlu su ile yıkamayı 
içerir. Ürün pastörize edilmiş ve spreyle 
kurutulmuştur. Üretim süreci, glikolipidleri 

kimyasal olarak modifiye etmez veya özünde 
olan bileşimlerini değiştirmez." 
 
Yayın Tarihi: 01.08.2022 
 
Haber Kaynağı : 
https://foodlawconsult.com/2022/08/01/glyc
olipids-as-a-preservative-in-beverages/    

 

 
Avrupa Komisyonu Çekirge, Cırcır Böceği ve 
Solucanlarını 'Gıda' Olarak Onayladı 
 
Avrupa Komisyonu son zamanlarda bazı belirli 

böcek türlerinin gıda ve gıda bileşenleri olarak 

satılmasına izin verdi. Komisyon ayrıca, nüfus 

tarafından cırcır böcekleri, solucanlar ve çekirgeler 

tüketildiğinde daha az sera gazı emisyonu, daha az 

su ve ekilebilir arazi kullanımı ve daha az gıda 

atığı olduğu için böcek yemenin 'çevre için iyi' 

olduğunu da belirtti. 

 

Avrupa Birliği yakında böceklerin 'resmen 

onaylanmış' gıda olarak satılıp pazarlanmasının 

mümkün olduğunu açıkladı.  

 

Buna ilaveten Avrupa Komisyonu, 'ev kriketi', 'sarı 

yemek kurdu' ve 'göçmen çekirgelerin' artık AB 

genelinde gıda ve gıda katkı maddelerinde 

kullanılabileceği haberini paylaşarak, bunların 

'yeni gıda' kategorisine alındığını duyurdu. Avrupa 

Komisyonu, bu böceklerin yenmesinin yüksek 

protein, lif ve vitamin içeriğinden dolayı “güvenli” 

olduğuna dair ikna edici bir dizi tweet paylaştı. 
(Kaynak:https://twitter.com/EU_Commission/status/1558014

404855209986) 
 

 

 
 

http://www.tarim.gov.tr/ABDGM
https://foodlawconsult.com/2022/08/01/glycolipids-as-a-preservative-in-beverages/
https://foodlawconsult.com/2022/08/01/glycolipids-as-a-preservative-in-beverages/
https://twitter.com/EU_Commission/status/1558014404855209986
https://twitter.com/EU_Commission/status/1558014404855209986
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Ayrıca böcek yemenin çevreci bir yaklaşım da 

olduğunu belirterek bu şekilde daha az sera gazı 

emisyonu, daha az su ve ekilebilir alan kullanımı 

ve daha az yiyecek atığı olacağı yönünde 

açıklamalarda bulundu. 
 
Yayın Tarihi: 15.08.2022 
 
Haber ve Fotoğraf Kaynağı: 
https://www.opindia.com/2022/08/europe-price-

rise-energy-crisis-europian-commission-approves-

locusts-crickets-and-worms-as-food/ 
 
 
Rusya-Ukrayna Krizi AB Gıda Güvenliği’ni 
Riske Attı 
 

 
Fotoğraf: Ukrayna uzun zamandır “Avrupa'nın ekmek sepeti” 

olarak biliniyor. [Kharaim Pavlo/Shutterstock] 

 

Siber güvenlik uzmanlarına göre, Rusya- 
Ukrayna krizi, Ukrayna’nın tarımsal üretiminin 
küresel gıda tedarik zincirindeki kritik rolünü 
açıkça ortaya koyarken, siber saldırılara açık 
olmasının muhtemel olduğunu ortaya koydu. 
 
Teknoloji şirketine göre, tarımsal üretim, düşük 
siber savunması, uluslararası bağımlılıkları ve 
sınırlı kesinti toleransı nedeniyle siber 
saldırılara karşı özellikle savunmasız durumda.  
 
Cisco'da kıdemli bir güvenlik stratejisti olan Joe 
Marshall, EURACTIV'e “Kırılganlık fırsat yaratır” 
dedi.  
 
Marshall, tarım sektöründe kendi başına henüz 
dikey bir saldırı olmamasına rağmen, tarımın 
ilgili sektörlerden gelen yayılmalardan zarar 
gördüğünü vurguladı. 
 

Ayrıca, Avrupa Komisyonu, AB tarım-gıda 
sektörünü hem kısa hem de uzun vadede etki 
için kendisini hazırlaması konusunda uyarırken, 
Ukrayna'daki savaş, AB'deki çetrefilli gıda 
güvenliği sorununu ön plana çıkardı. 
 
AB Komisyonu DG AGRI'den Michael Scannell, 
Avrupa Parlamentosu tarım sektörünün bir 
toplantısında 28 Şubat’ta yaptığı açıklamada, 
Ukrayna ve Rusya arasında dünya buğday 
ticaretinin %30'unu, arpanın %32'sini, mısırın 
%17'sini ve ayçiçek yağı ve tohumlarının 
%50'den fazlasını oluşturduğunu söyledi. 
Dünyanın böylesine çalkantılı bir bölgesine bu 
kadar fazla güvenmenin AB'nin tarım-gıda 
sektörü için ciddi sonuçlar doğuracağı 
konusunda uyardı. Buğday gibi tahıllar için 
hızla yükselen emtia fiyatlarının yanı sıra, AB ile 
her iki ülke arasında domuz ve kanatlı eti için 
güçlü bir ikili ticaret olduğu göz önüne 
alındığında, savaşın hayvansal ürünler ticaretini 
de büyük ölçüde etkileyeceği vurgulandı.  
 
Bu arada, AB'nin altıncı en büyük ticaret ortağı 
olmaya devam eden Rusya ile tarımsal gıda 
ticaretinde şekerleme, şarap, alkollü içkiler ve 
bisküviler gibi katma değeri yüksek işlenmiş 
ürünlere odaklanıldı. 
 
Yayın Tarihi: 22.08.2022 
 
Haber ve Fotoğraf Kaynağı: 
 
https://www.euractiv.com/section/cybersecuri
ty/news/ukraines-agricultural-sector-set-to-
attract-cyber-attacks-experts-warn/ 
 
 
 
Brüksel, 2023 Baltık Denizi av kotalarını 
belirlerken stokların iyileştirilmesine 
odaklandı 
 
Avrupa Komisyonu, ağır baskı altında kalan balık 

stoklarını iyileştirme çabalarına odaklanarak, 

Baltık Denizi için 2023 için av kotaları önerisini 

kabul etti. 

 

https://www.opindia.com/2022/08/europe-price-rise-energy-crisis-europian-commission-approves-locusts-crickets-and-worms-as-food/
https://www.opindia.com/2022/08/europe-price-rise-energy-crisis-europian-commission-approves-locusts-crickets-and-worms-as-food/
https://www.opindia.com/2022/08/europe-price-rise-energy-crisis-europian-commission-approves-locusts-crickets-and-worms-as-food/
https://www.euractiv.com/section/cybersecurity/news/ukraines-agricultural-sector-set-to-attract-cyber-attacks-experts-warn/
https://www.euractiv.com/section/cybersecurity/news/ukraines-agricultural-sector-set-to-attract-cyber-attacks-experts-warn/
https://www.euractiv.com/section/cybersecurity/news/ukraines-agricultural-sector-set-to-attract-cyber-attacks-experts-warn/
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AB ülkeleri, teklife dayalı olarak, deniz havzasında 

avlanabilecek en önemli ticari balık türlerinin 

maksimum miktarlarını belirleyecek. 

 

Komisyon, somon balığı için mevcut seviyeleri ve 

batı ve doğu morinalarının yanı sıra batı ringa 

stoğu için yan av seviyelerini korurken, merkezi 

ringa stoğu ve pisi balığı için kotanın artırılmasını 

önerdi. 

Bu stokların sürdürülebilirliğini artırmak ve 

iyileştirilmelerini sağlamak için teklif kapsamında 

kalan dört stok için balıkçılık fırsatlarının 

azaltılması teklif edildi. 

 

Balıkçılıktan Sorumlu Komisyon Üyesi Virginijus 

Sinkevicius, Baltık Denizi'nin kötü çevresel 

durumu hakkında endişelerinin devam ettiğini 

belirterek şunları kaydetti:   

 

"Bazı iyileştirmelere rağmen, bu zorluğun 

üstesinden gelmek için ötrofikasyonun ve yavaş 

yanıtın birleşik etkilerinden hala muzdaripiz. 

Hepimiz sorumluluk almalı ve birlikte harekete 

geçmeliyiz. Balık stoklarımızın yenilenmesini 

sağlamanın tek yolu bu. Bugünün önerisi bu 
yönde. Son on yılda, AB balıkçıları ve kadınları, 

sanayi ve kamu yetkilileri Baltık Denizi'ndeki balık 

stoklarını yeniden inşa etmek için büyük çaba sarf 

ettiler. Bununla birlikte, birçok balık stoğu hala 

ciddi baskı altında.”  
 
 
 
Yayın Tarihi: 23.08.2022 
 
Haber Kaynağı: 
https://www.eubusiness.com/news-eu/fish-quotas-

baltic-sea.23by/  

 

 

 

AB, Tahıl Üretimini Artırmak İçin Çevresel 

Önlemleri Daha Da Gevşetme Kararı Aldı  

 

Avrupa Komisyonu 27 Temmuz Çarşamba günü 
yaptığı açıklamada, AB'nin tahıl üretim 
kapasitesini en üst düzeye çıkarmak için AB'nin 
tarım sübvansiyon programındaki temel 
çevresel gerekliliklerdeki istisnaların 2023'e 
kadar uzatılacağını duyurdu.Bir sonraki Ortak 

Tarım Politikasında (CAP) belirli iyi tarım ve 

çevre koşulları (GAEC) standartlarından bir yıllık 

bir istisna için bir teklif, geçtiğimiz Cuma günü 

üye devletlerin temsilcilerinden oluşan özel bir 

komiteye sunuldu ve Çarşamba günü resmen kabul 

edildi.  
 

Somut olarak, bu, ekilebilir arazilerde ürün 

rotasyonu, nadas arazisinin kullanımı ve üretken 

olmayan unsurların bakımına ilişkin kurallar için 

geçici muafiyetlere izin verilmesini içermekte. 

Başka bir deyişle bu, biyoçeşitliliği iyileştirmek ve 

toprak sağlığını korumak için ayrılan tarım 

arazileri anlamına gelmekte.  

Yoğun tartışmalara yol açan istisnalar, Rusya'nın 

iki tarımsal santralden önemli gıda ürünleri 

ihracatının düştüğünü gören Ukrayna'yı işgalinin 

doldurduğu boşluğu kapatma çabalarının bir 

parçası olarak açıklandı. 

 

Komisyon tarafından yapılan basın açıklamasına 

göre, bu istisnaların uzatılmasının temel 

motivasyonu gıda güvenliğini sağlamak. 

Açıklamada, "AB'de üretilen her ton tahıl, dünya 

çapında gıda güvenliğinin artırılmasına yardımcı 

olacak" denildi. 

Komisyon, bir yanda küresel gıda mevcudiyeti ve 

satın alınabilirlik, diğer yanda biyoçeşitlilik ve 

toprak kalitesinin korunması arasındaki "dikkatli 

bir denge"nin sonucu olarak adlandırılan bu 

hareketi önceki yıla kıyasla fazladan 1,5 milyon 

hektarı yeniden üretime sokacağını tahmin 

etmekte.  

 

Komisyonun en son kısa vadeli tarımsal 

görünümüne göre, artan sıcaklık ve azalan yağış 

gibi aşırı hava koşulları nedeniyle AB tahıl 

üretiminin bu yıl 2021'e göre %2,5 daha düşük 

olması beklenmekte. 

 

GAEC standartlarının derogasyonu tartışmalı bir 

konu olmasının yanısıra çiftçi birlikleri ve üye 

devletler bunun AB gıda üretimini artırmak için 

gerekli olduğunu tartışırken, diğerleri iklim krizi 

https://www.eubusiness.com/news-eu/fish-quotas-baltic-sea.23by/
https://www.eubusiness.com/news-eu/fish-quotas-baltic-sea.23by/
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bağlamında AB'nin çevreyi feda etmeyi göze 

alamayacağı konusunda uyardı.  

Geçen hafta, Çek tarım bakanı ve Agrifish AB 

Konseyi başkanı Zdeněk Nekula, “neredeyse tüm 

üye devletlerin OTP çerçevesinde esneklik 

çağrısında bulunduğunu” söyledi. 

 

2023 yılından itibaren yürürlüğe girecek olan yeni 

OTP kuralları, çiftlikten bağımsız olarak nadas 

arazisinin %4'ünün korunmasını şart koştuğundan, 

nadas alanı gereksinimine bu istisnanın bir sonraki 

programa genişletilmesinin daha da büyük bir 

etkiye sahip olması beklenmekte. 

Önceki OTP reformunun, gereksinimleri açısından 

daha gevşek olmasıyla birlikte bunun yerine, 15 

hektarı aşan çiftliklerde, nadas arazilerini de 

içeren, ancak bununla sınırlı olmayan, biyolojik 

çeşitlilik için faydalı alanlara en az %5'lik bir pay 

ayrılmasını gerektirdi. 

Bu, Avrupa'daki ekilebilir arazilerin kabaca 

%90'ının, otlaklar ve kalıcı mahsuller hariç, bu tür 

bir istisnadan etkileneceği anlamına gelmekte.  

 

2022 ve 2023 istisnaları arasındaki bir diğer 

önemli fark, muafiyetlerin yalnızca “küresel gıda 

güvenliği endişelerini gidermek için kesinlikle 

gerekli” olanlarla sınırlı olacağı, yani tipik olarak 

hayvanları beslemek için kullanılan mahsullerin 

(mısır ve soya gibi) ekimi için geçerli 

olmayacağıdır.  

EURACTIV, ekinlerin hayvan yemi için hariç 

tutulmasının, gıda güvenliği nedenleriyle OTP'de 

çevresel önlemleri daha fazla gevşetme fikrine 

karşı olan Komisyon başkan yardımcısı Frans 

Timmermans'ın kabinesi ile varılan bir uzlaşmanın 

parçası olduğunu belirtti.  

 

AB Tarım Komiseri Janusz Wojciechowski bir 

Twitter ileti dizisinde, bu istisnalara izin vermenin 

kısa vadede "mükemmel bir seçim" olmadığını 

kabul ederken, AB'nin "önemli alanları’’ (üretim 

için tarımsal açık arazimizin) korumanın acil 

faydalarını görmezden gelemeyeceğini söyledi.  

 

Yayın Tarihi (Son güncellenme): 26.08.2022 
 
Haber Kaynağı: 
https://www.euractiv.com/section/agriculture-

food/news/eu-adopts-further-relaxation-of-

environmental-measures-to-increase-cereal-

production/ 

 

 

 

Açık Denizler Biyoçeşitlilik Antlaşması'nda 
Kararlı İlerleme Sağlandı 
 

Birleşmiş Milletler  Açık Denizler Biyoçeşitlilik 

Antlaşmasını müzakere eden 5. Hükümetlerarası 

Konferansı, oturumunu hemen hemen tüm 

bölümlerde kaydedilen önemli ilerlemelerle askıya 

aldı ve okyanusu korumak, çevresel bozulmayla 

mücadele etmek, iklim değişikliğiyle mücadele 

etmek ve büyük ölçekli deniz koruma alanları 

oluşturmak da dahil olmak üzere biyolojik 

çeşitlilik kaybını önlemek için ihtiyaç duyulan 

Antlaşmaya hiç olmadığı kadar yaklaşıldı. 

 

Avrupa Çevre, Okyanuslar ve Balıkçılık Komiseri 

Virginijus Sinkevičius’un konuşmasında şunları 

kaydetti: 

 

‘’Görünürde bir anlaşma var. Müzakerelerin 

başarıyla sonuçlanması için daha fazla 

beklememiz gerekmeyeceğinden eminim. AB, deniz 

biyoçeşitliliğinin ve ekosistemlerin korunmasına, 

büyük miktarda küresel karbon emisyonunun 

emilmesine ve okyanusumuzun direncinin 

güçlendirilmesine katkıda bulunacak evrensel, 

kapsayıcı ve uygulanabilir bir anlaşmaya 

ulaşmaya odaklanmaya devam ediyor. 

Uluslararası toplumun bu anlaşmaya her 

zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Biyoçeşitlilik 

kaybı ve iklim değişikliğinin ikili krizini ele almak 

için eşi görülmemiş bir adım olacaktır.’’ 

 

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eu-adopts-further-relaxation-of-environmental-measures-to-increase-cereal-production/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eu-adopts-further-relaxation-of-environmental-measures-to-increase-cereal-production/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eu-adopts-further-relaxation-of-environmental-measures-to-increase-cereal-production/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eu-adopts-further-relaxation-of-environmental-measures-to-increase-cereal-production/
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Yayın Tarihi: 27.08.2022 
 
Haber Kaynağı: https://oceans-and-
fisheries.ec.europa.eu/news/decisive-progress-
high-seas-biodiversity-treaty-2022-08-27_en 
 

 

 

Avrupa’da Alglerin Kullanımına İlişkin 

EU4ALGAE Platformu Oluşturuldu 

 

Bitkisel su ürünlerinden olan algler (yosunlar) 

yüzyıllardır dünyada farklı şekillerde tüketilmekte 

ve hem yüksek besin değeri hem de kendine özgü 

tadından dolayı özellikle Asya mutfağında geniş 

kullanım alanı buldu.  

 

Son yıllarda batı vegan mutfağında da standart 

katkılardan birisi haline gelen algler, sanayide 

biyolojik olarak çözünebilir plastikler yerine 

geçebilecek madde olmaya başladı.  

 

Bunların yanısıra deniz ekosistemlerinde 

karbondioksit, fosfor ve azotu azaltmaya fayda 

sağlamakla birlikte birçok su canlısı için saklanma 

ve büyüme yer sağlayarak sualtı biyoçeşitliliğine 

de katkı sağlar. 

 

Tüm faydalı özelliklerine rağmen Avrupa’daki alg 

üretimi ve tüketimi oldukça yavaş gerçekleşmekle 

birlikte sürdürülebilirlik danışmanları ve alg 

organizasyonlarının oluşturduğu bir konsorsiyum 

ile Avrupa Komisyonu, Avrupa İklim, Altyapı ve 

Çevre İdari Ajansı (CINEA) EU4Algae adı verilen 

Avrupa alg paydaşlar platformunu (EU4Algae) 

başlattı.  

 

 
 

Söz konusu platformun amacı Avrupa alg sanayini 

geliştirmek ve alglerin AB’deki ticaret firmaları ve 

tüketiciler arasında gıda ve diğer şekillerdeki 

kullanımlarını teşvik etmeyi amaçlamak.  

 

Platform 3 yıllık bir proje yürütecek olup projenin 

Avrupa’da canlandırıcı, dirençli, adil ve iklim 

dostu alg sanayinin büyümesini hızlandırması 

beklenmekte. 

 

Platform ayrıca, alg üreticileri, toplayıcıları, 

satıcıları, tüketicileri, teknoloji geliştiricileri 

yanında ticaret destek kuruluşları, yatırımcılar, 

kamu kurumları, akademik çevreler, araştırıcılar ve 

sivil toplum kuruluşları gibi Avrupa’nın alg 

paydaşları arasındaki işbirliği için eşsiz bir ortam 

olarak değerlendirilmekte. İşbirliği platformu 

altında açılan EU4Algae forumuna kaynakta 

belirtilen web adresi üzerinden kayıt yaptırmak 

mümkün. 

 

 
Yayın Tarihi: 29.08.2022 
 
Haber ve Fotoğraf Kaynağı: https://oceans-
and-fisheries.ec.europa.eu/news/eu4algae-pre-
registration-open-2022-08-29_en 
  
 
Portekiz 'Gıda Acil Durum Planı' Çağrısında 
Bulundu 
 
Portekiz hükümeti, krizlerde Avrupa pazarında 
gıda arzıyla bağlantılı riskleri önlemek için bir 
acil durum planı önerisini Avrupa 
Komisyonu'na sundu. 
 

https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/news/decisive-progress-high-seas-biodiversity-treaty-2022-08-27_en
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/news/decisive-progress-high-seas-biodiversity-treaty-2022-08-27_en
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/news/decisive-progress-high-seas-biodiversity-treaty-2022-08-27_en
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/news/eu4algae-pre-registration-open-2022-08-29_en
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/news/eu4algae-pre-registration-open-2022-08-29_en
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/news/eu4algae-pre-registration-open-2022-08-29_en
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Hükümet, EURACTIV'in gördüğü “Komisyonun 
2023 Çalışma Programı için Portekiz'in 
Öncelikleri” belgesi olan “kriz durumlarında 
Avrupa iç pazarının gıda arz risklerini” bilmek 
ve daha etkili bir şekilde önlemek için “bir acil 
durum planı” oluşturulması çağrısında bulundu.  
 
Belgede Lizbon, tarım ve balıkçılıkta gıda 
güvenliği ve refahına “özel dikkat” verilmesini 
talep etti. Örneğin, nakliye ve kesim dahil olmak 
üzere halihazırda yürürlükte olan mevzuatın 
gözden geçirilmesinin önemini vurguladı.  
 

 
 
Hükümet ayrıca, gıda israfını azaltmak için 
hedefler belirlemeyi ve okul kantinleri, 
hastaneler veya huzurevleri gibi halka açık 
kuruluşlarda sağlıklı ve uygun fiyatlı gıda arzını 
desteklemeyi teklif etti. 
 
Ulusal Tarım Konfederasyonu (CNA), 
hükümetten kamu kantinleri için ulusal 
ürünlerin satın alınmasını desteklemesini 
isterken, ulusal çiftçiler, reLOCALiza projesi 
aracılığıyla kantinlerde tüketilen ürünlerin 
%30'unun yerel ve aile tarımından olmasını 
hedefledi. 

Hükümet ayrıca Komisyon'dan balıkçılık 
kaynaklarının yönetimi ve AB'nin “Avrupa'daki 
bir savaş çerçevesinde balıkçılık ürünlerinin 
gıda arzı için dışa bağımlılığı” hakkında bir 
tartışma düzenlemesini talep etti. 

Ayrıca ulaşım konusunda Portekiz, toplu taşıma 
projelerine, tüm Avrupa'yı kapsayan yüksek 
hızlı karayolu ve yük ağına yönelik desteğin 
artırılmasını önerdi. 
 

Portekiz ayrıca küçük ve orta ölçekli işletmeler 
(KOBİ'ler) kavramına ilişkin tartışmayı yeniden 
başlatmak, yasal yükümlülüklerden ve 
işletmeler için ekstra maliyet anlamına gelen 
idari yüklerden kaçınmak, “özellikle, 
KOBİ'lerden kaynakları yönlendiren bilgi 
yükümlülüklerini azaltmak, üretkenliklerine ve 
rekabet edebilirliklerine yöneliktir.” Diye 
açıklamada bulundu.  

Avrupa'daki işletmelerle ilgili politikaların, 
özellikle sürdürülebilir geçiş ve dijitalleşme ile 
ilgili olarak bu şirketlerin “belirli özelliklerini ve 
zayıf noktalarını” dikkate almasının önemi 
vurgulandı. 
 
Raporda ayrıca Avrupa için Sanayi Stratejisi'nin 
uygulanması, karaborsa ekonomisine karşı 
mücadelenin güçlendirilmesi ve Avrupa 
Birliği'nde tüketilen ürünlerin değer yaratma 
zincirlerinde izlenebilirliğin güçlendirilmesi, 
atık sınıflandırmasının ve döngüsel ekonomi ve 
“özellikle yasal ve idari prosedürlerin ve 
düzenlemelerden kaynaklanan yüklerin 
basitleştirilmesi amacıyla” REACH 
yönetmeliğinin önemine değinildi.   
 
 
Yayın Tarihi: 29.08.2022 
 
Haber ve Fotoğraf Kaynağı: 
https://www.euractiv.com/section/politics/sh
ort_news/portugal-calls-for-a-food-
contingency-plan/ 

 
 
Komisyon, OTP Planlarının İlk Bölümüne 
Onay Verdi 
 
Avrupa Komisyonu, AB yürütme ve üye ülkeler 

arasında aylarca süren tartışmaların ardından 31 

Ağustos Çarşamba günü ilk Ortak Tarım Politikası 

(OTP) stratejik plan paketini onayladı. 

 

AB Tarım Komiseri Janusz Wojciechowski'ye 

göre, Komisyon'un onay mührünü kazanan ilk yedi 

ülke arasında Danimarka, Finlandiya, Fransa, 

İrlanda, Polonya, Portekiz ve İspanya yer alıyor. 

Bu planlar aracılığıyla üye devletler, 1 Ocak 

https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/portugal-calls-for-a-food-contingency-plan/
https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/portugal-calls-for-a-food-contingency-plan/
https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/portugal-calls-for-a-food-contingency-plan/
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2023'te yürürlüğe girecek olan 270 milyar Euro'luk 

yeni reformun dokuz hedefini nasıl karşılamayı 

düşündüklerine dair bireyselleştirilmiş bir eylem 

planı ortaya koydu. 

 

 
Fotoğraf: AB Tarım Komiseri, OTP planlarını onaylayan ilk 

ülkelerden biri olan İrlanda'ya yaptığı ziyarette.  Sam Boal / Avrupa 

Birliği, 2022 

 

 

Ancak, bu yılın başında onaylanmak üzere 

Komisyon'a sunulan bu planların tasarımı ve 

kabulü, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle 

önemli ölçüde kesintiye uğradı ve planların 

revizyon için geri gönderilmesiyle sonuçlandı. 
 
Yayın Tarihi: 31.08.2022 
 
Haber ve Fotoğraf Kaynağı: 
https://www.euractiv.com/section/agriculture-

food/news/commission-gives-stamp-of-approval-

to-first-batch-of-cap-plans/ 

 
 
Tarımsal Gıda İçin Mağaza: Etiketleme 
Lobisi, CAP Planı Onayları, Karbon 
Giderimleri 
 
Üye devletlerin Ortak Tarım Politikası 
planlarının uzun zamandır beklenen onayı ile 
gübre ve yemle ilgili artan endişeler arasında, 
bu sonbaharda AB'nin tarım sektörü için pek 
çok gelişme yer aldı.  
 
Bunlardan ilki; İlk parti Ortak Tarım Politikası 
(OTP) ulusal stratejik planları 31 Ağustos 
Çarşamba günü onaylanması oldu.  
 
Bununla birlikte diğer gelişme, Ukrayna ile 
Rusya arasında, Türkiye'nin aracılık ettiği bir 

tahıl anlaşmasının imzalanmasıyla Ukrayna 
tahılının Karadeniz'de ihracatın yeniden 
başlamasıyla dünyanın geri kalanına güvenli 
teslimatını kolaylaştırması oldu. Anlaşma, 
tarımsal üretimi artırmak için tasarlanmış 
çeşitli politikalarla birlikte, küresel gıda sistemi 
üzerindeki baskıyı hafifletmeye yardımcı oldu 
ve gıda fiyatlarında düşüşe neden oldu. Ancak 
buna rağmen, Ukrayna'da önümüzdeki ekim 
sezonu için endişe verici tahminler nedeniyle 
gıda satın alınabilirliği bir sorun olmaya devam 
etmekte.  
 
Bu, gıda güvenliği konusundaki endişelerin 
çoğunlukla Orta Doğu ve Afrika'daki 
savunmasız ülkelere odaklanmaya devam 
edeceği anlamına gelmekte. 

Gübrelerin mevcudiyeti ve fiyatına ilişkin 
endişeler bu yılın sonuna kadar devam edecek 
görünmekle birlikte, Avrupalı gübre şirketleri 
bu hafta, Avrupa'nın “çoğunluğunun” 
azaltılmasına veya kapatılmasına yol açtığını 
söyledikleri gaz fiyatlarının fırlaması üzerine 
alarm verdi. 

Fertilizers Europe yaptığı açıklamada, "Gübre 
üretimini eski haline getirmek için AB güdümlü 
acil ve kararlı bir kriz yönetimi eylemine ihtiyaç 
var" dedi ve bunun Avrupa'nın uzun vadeli gıda 
güvenliğini sağlamanın anahtarı olduğunu 
vurguladı. 

Bu arada, 27 üye ülkeden 14'ünün (Portekiz, 
İtalya, İspanya, Fransa, İrlanda, Belçika, 
Lüksemburg, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve 
Hırvatistan) ciddi şekilde etkilenmesiyle AB bu 
yıl en kötü kuraklıklardan birini yaşadı. 

FarmEurope, kolza tohumu üretiminin yanı sıra 
bir dizi diğer mahsulün düştüğü ve bunun da 
çiftlik hesaplarını “daha da kırılgan” hale 
getirdiği konusunda uyardı. 

‘Özellikle, yem üretimi çok endişe verici bir 
durumda ve sektör için bu sonbaharda birçok 
çiftçinin hayatta kalmasını tehdit edebilecek bir 
başka artan maliyet daha ekliyor’ dendi.  
 

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/commission-gives-stamp-of-approval-to-first-batch-of-cap-plans/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/commission-gives-stamp-of-approval-to-first-batch-of-cap-plans/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/commission-gives-stamp-of-approval-to-first-batch-of-cap-plans/
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Kasım ayında, Komisyonun karbon 
giderimlerinin sertifikasyonu için bir AB 
düzenleyici çerçevesi önermesi beklenmekte. 

Bu teklif, raporlamak ve doğrulamak için gerekli 
kurallar da dahil olmak üzere, karbon 
giderimlerinin sertifikalandırılmasına ilişkin AB 
kurallarını detaylandırmayı hedeflemekte. 

Toprak organik karbonunun korunması ve 
arttırılmasındaki kilit rolleri göz önüne 
alındığında, bu gelişmenin AB çiftçileri ve 
gelecekteki potansiyel ek gelir kaynakları 
üzerinde büyük bir etkisi olacağı tahmin 
edilmekte. 
 
Hayvan taşımacılığı konusunda ise, denizde 
mahsur kalan bir dizi yüksek profilli hayvan 
olayının ardından, hayvan refahı AB tarımsal 
gıda politikasının temel odak noktası olmaya 
devam etti. 
 
Komisyon, mevcut yasal çerçeve kapsamında, 
2022'nin sonunda kabul etmeyi planlayan, 
hayvancılık gemileri üzerindeki resmi 
kontrolleri iyileştirmek için üçüncül mevzuat 
hazırlamaya başladı.  
 
Etiketlemeye dair ise, AB yöneticisinin, 
tartışmalı paket önü etiketleme konusundaki 
önerisini yıl sonuna doğru sunması söz konusu. 

Ayrıca Komisyonun, bazı üye devletlerden 
halihazırda sert eleştiriler alan 2030 yılına 
kadar kimyasal böcek ilacı kullanımını ve riskini 

yarı yarıya azaltma önerisiyle ilgili görüşmelere 
başlamak üzere. 

Bununla birlikte, pestisit düzenlemesinin 
sürdürülebilir kullanımının gözden 
geçirilmesine ilişkin müzakerelerin zaman 
alması ve 2023'ün ikinci yarısında İspanya'nın 
AB Başkanlığında sonuçlandırılması planlandı. 

Parlamento üyeleri ve tarım bakanları ayrıca, 
AB'nin belirli Avrupa gıda maddelerinin yerel 
ve uluslararası düzeyde rekabet gücünü ve 
tüketimini artırmak için desteklediği AB tanıtım 
politikasının revizyonunu tamamlamaya 
çağrıldı. 
 
Yayın Tarihi: 31.08.2022 
 
Haber ve Fotoğraf Kaynağı: 
 
https://www.euractiv.com/section/agriculture
-food/news/in-store-for-agrifood-labelling-
lobbying-cap-plan-approvals-carbon-removals/ 
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