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İslam İşbirliği Teşkilatı 8. Gıda Güvenliği ve 
Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar 
Konferansı 25-27 Ekim 2021 tarihlerinde 
Bakanlığımız Ev Sahipliğinde İstanbul’da 
düzenlendi. 

İslam dünyasının ortak sesi olmak amacıyla 
barış ve kalkınma için kurulan İslam İşbirliği 
Teşkilatı’nın bu önemli etkinliğine 10 yıl aradan 
sonra Türkiye yeniden ev sahipliği yaptı. 

Konferansa 42 ülkeden 17 Bakan, 14 Bakan 
Yardımcısı ve 11 Üst Düzey Temsilci ile 13 
Uluslararası Kuruluşun Temsilcisi katılım 
sağlarken, bölgemizde gıda güvenliğinin 
sağlanması ve gıda sistemlerinin iyileştirilmesi 
alanlarında çok kıymetli görüş alışverişinde 
bulunuldu. 

3 gün süren toplantının ilk iki gününde ülkelerin 
ve uluslararası kuruluşların üst düzey 
temsilcileri Kıdemli Memurlar Toplantısı’nda bir 
araya geldi. Toplantının başkanlığını Bakan 
Yardımcımız Sayın Akif ÖZKALDI yürüttü. 

Başkanlık görevini Sayın Bakanımız Dr. Bekir 
PAKDEMİRLİ’nin yürüttüğü üçüncü günkü 
Bakanlar Oturumu’na Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip ERDOĞAN video mesaj gönderdi. 

 

  

 

 

Gönderdiği mesajda Sayın Cumhurbaşkanımız,  
yeterli, besleyici ve güvenilir gıdaya erişimin bir 
imtiyaz değil, herkes için temel bir hak 
olduğunu; İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri olarak, 
“daha adil bir dünya” için sesimizi yükseltmenin 
insanlığa karşı mesuliyetimizin bir gereği 
olduğunu; bunun için öncelikle aramızdaki 
dayanışma ve işbirliğini artırmamızın büyük 
önem arz ettiğini ve sadece ekonomik anlamda 
değil, stratejik anlamda da kalkınmış bir tarım 
sektörüne ihtiyacımız olduğunu belirtmiştir. 

 

Toplantı vesilesi ile Sayın Bakanımız Dr. Bekir 
PAKDEMİRLİ 12 ülke bakanı (Maldivler, 
Tacikistan, Filistin, Moritanya, Gambiya, 
Bangladeş, Kamerun, Çad, Nijerya, Mali, Lübnan 
ve Katar) ve 2 uluslararası kuruluş temsilcisi 
(FAO ve IFAD) ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. 
Bakan Yardımcımız Akif ÖZKALDI ise Uganda ve 
Sierra Leone Bakan Yardımcıları ile görüşmeler 
gerçekleştirdi. Görüşmeler kapsamında tarımsal 
işbirliği ve ticaretin geliştirilmesi için 
yapılabilecekler gündeme geldi. 
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2021 Dünya Gıda Günü  Etkinliği  19-20 Ekim 
Tarihlerinde Gerçekleştirildi 

 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün 
(FAO) 1945'te kurulduğu tarih olan 16 Ekim her 
yıl Dünya Gıda Günü (DGG) olarak 150'den fazla 
ülkede geniş çaplı paydaş katılımıyla birlikte 
çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu yılın teması; 
"Eylemlerimiz  geleceğimizdir: Daha İyi Üretim, 
Daha İyi Beslenme, Daha İyi Çevre ve Daha İyi 
Yaşam" olarak belirlendi 

Bu yıl Dünya Gıda Günü, 19-20 Ekim 2021 
tarihleri arasında FAO, Bakanlığımız ve 
Sürdürülebilirlik Akademisi işbirliğinde 
videokonferans ortamında kutlandı. 

Dünya Gıda Günü 2021, kimseyi geride 
bırakmadan, daha iyi üretim, daha iyi beslenme, 
daha iyi bir çevre ve daha iyi bir yaşam için daha 
verimli, kapsayıcı, dayanıklı ve sürdürülebilir 
tarım-gıda sistemlerine dönüşümün 
desteklenmesi gerektiği konusunda farkındalığı 
artıracak, tarım-gıda sistemlerimizin herkesin 
yeterince uygun fiyatlı, besleyici ve güvenli 
gıdaya erişimini sağlamak için sektörler 
arasında eylem çağrısında bulundu. 

19 Ekim tarihinde başlayan etkinliğin açılış 
konuşmasında Bakanımız Sayın Bekir 
PAKDEMİRLİ, dünyada gıdaya erişim, küresel 
ısınma, Paris Antlaşmasi & Yeşil Mutabakat, 
organik tarim, toprak ve su kaynaklarının 
korunması, su yatırımları, gıda güvenliği için ar-
ge, inovasyon, tarımsal destekler, aile 
işletmeleri, lisanslı depo-sözleşmeli tarım, 
“Gıdanı Koru” ve “Geleceğe Nefes” kampanyaları 

konularında katılımcılara kapsamlı bir 
bilgilendirme yaptı. 

Bu yıl Gıda Kahramanı ödülleri Bakanlıklar ile 
kuvvetli işbirliği yapan ve Gıdanı Koru 
kampanyasına destek veren Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’ne, bir gıda sanayicisi olarak 
unlu mamullerde sağlıklı beslenme konseptini 
hedefleyen bir üretim hizmetini sunmakta, 
birçok gıda sanayi ile ilgili STK ve meslek 
kuruluşlarında aktif rol almakta, gıda sanayinde 
eğitime destek veren, okul yapımı ve öğrenci 
bursları konularında rol alan bir kişilik olarak 
öne çıkan Dr. Mehmet Çetin Duruk’a ve 
Balıkesir'in Manyas ilçesinde KOSGEB'den aldığı 
10 bin liralık krediyle Makarna Manyas adında 
makarna imalathanesi kuran kadın girişimci 
Serap Karakaş’a verildi. 

 

Ödül töreninin ardından Ahu Orakçıoğlu 
moderatörlüğünde “Gıda Sistemlerinin 
Dönüşümü” konulu Dünya Gıda Günü Paneli 
gerçekleştirildi. Panelde ABDGM Genel Müdür 
Yardımcısı Volkan Güngören, FAO Türkiye 
Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, BM 
Gönüllüleri Ülke Koordinatörü Nil Memişoğlu ve 
Dünya Sağlık Örgütü Program Sorumlusu Toker 
Ergüder konuşmalarını gerçekleştirdi. 

Dünya Gıda Günü’ne ilişkin 2021 yılı iletişim 
materyalleri aşağıda yer almaktadır. 

Konsept Not FAO Poster Dikey 
FAO Aktivite Kitabı FAO Poster Yatay 
FAO Broşür  

file:///C:/Users/elifmerve.arslan/Desktop/dgg%202021/DGG21Konsept%20Not.pdf
file:///C:/Users/elifmerve.arslan/Desktop/dgg%202021/poster%20fao%20dikey.pdf
file:///C:/Users/elifmerve.arslan/Desktop/dgg%202021/FAO-Aktivite%20Kitabi%206921.pdf
file:///C:/Users/elifmerve.arslan/Desktop/dgg%202021/Poster%20fao%20yatay.pdf
file:///C:/Users/elifmerve.arslan/Desktop/dgg%202021/FAO%20BROSUR%206921.pdf
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Komisyon, Şarap, Meyve ve Sebze 
Sektörlerini Desteklemek için İstisnai 
Önlemler Alıyor 

Şarap sektörü için 6 Ekim’de kabul edilen destek 
önlemleri arasında, hasat sigortası ve yatırım 
fonları gibi risk yönetimi araçlarına yönelik 
desteğin artırılması ve halihazırda uygulanan 
esneklik önlemlerinin 15 Ekim 2022'ye kadar 
uzatılması yer alıyor. Meyve ve sebze sektörü 
için üretici kuruluşlara – genellikle üretim 
değerine göre hesaplanan – destek, geçen yılki 
seviyesinin % 85'inden az olmamak üzere 
kompanse edilecektir. 

Şarap için istisnai önlemler; AB ülkeleri, 
genellikle yılda iki kez (sırasıyla her yıl 1 Mart ve 
30 Haziran'a kadar) yapılabilen ulusal destek 
programlarını herhangi bir zamana değiştirerek 
devam edebilirler; tanıtım ve bilgilendirme 
faaliyetleri, bağların yeniden yapılandırılması ve 
dönüştürülmesi, yeşil hasat ve yatırımlar için AB 
bütçesinden daha yüksek katkı sağlama imkanı 
15 Ekim 2022'ye kadar uzatıldı; AB bütçesinin 
hasat sigortası katkısı 15 Ekim 2022'ye kadar 
%70'ten %80'e çıkarıldı; Yatırım fonları kurma 
maliyetlerini karşılamak için AB desteği; 
uygulamasının birinci, ikinci ve üçüncü 
yıllarında %10, %8 ve %4'ten %20, %16 ve %8'e 
olmak üzere iki katına çıkarıldı; ve şarap 
programı önlemleri için verilen esnekliklerin 15 
Ekim 2022'ye kadar uzatıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: EURACTIV 

Meyve ve sebze sektörü için AB'nin üretici 
örgütlerine yapılacak üretici desteği - genellikle 
üretim yılı değerine göre hesaplanan destek - bu 
yılki değer daha düşük olsa bile geçen yılki 
düzeyin en az % 85'i oranında tazmin 
edilecektir. Bu tazminat; üretimin azalması, 
doğal afetler, iklim olayları, bitki hastalıkları 
veya haşere istilası ile bağlantılı; üretici 
organizasyonunun kontrolü dışında ve bir 
önceki yıla göre en az %35 daha düşük 
olduğunda sunulacaktır. Ayrıca üreticiler, 
üretimde azalma nedeniyle önleyici tedbirler 
aldıklarını ispatlarsa, destek için kullanılan 
üretim değeri geçen yılki ile aynı olacaktır. 

Yayın Tarihi: 6 Ekim 2021 

Kaynak: Avrupa Komisyonu 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner
/detail/en/IP_21_4922 

Tarım Sektörleri, Girdi Ürün Fiyatlarındaki 
Artıştan Farklı Şekilde Etkilendi 

AB tarım-gıda sektörü, özellikle AB, ABD ve Çin 
ekonomilerinin toparlanması nedeniyle ürün 
fiyatlarındaki artışla karşı karşıya kaldı. Enerji 
ve ulaşım fiyatlarındaki artış ve COVID-19 Delta 
varyantının özellikle Asya'da yayılmasının 
sonuçları, dünya genelinde tedarik zincirleri 
üzerinde yıkıcı bir etki yaratıyor. 

Bu kapsamda, Avrupa Komisyonu tarafından 8 
Ekim 2021'de yayınlanan kısa vadeli görünüm 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_4922
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_4922
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raporunun sonbahar 2021 baskısı, kapsanan 
tarım-gıda sektörlerinin her biri için en son 
eğilimlere ve daha fazla beklentiye ilişkin 
ayrıntılı bir bakış sunuyor. 

Ekilebilir ürünler: AB hububat üretimi, 
2021/22 için 294,8 milyon tonluk bir tahminle, 
geçen yıla göre %5'lik bir artışla yükselişte, bu 
büyüme, esas olarak, geçen yıla göre %11,9 daha 
yüksek olan 131 milyon ton olarak tahmin edilen 
buğday üretimindeki toparlanma tarafından 
destekleniyor. AB'de yüksek fiyatlar ve mera için 
elverişli koşullara rağmen, yem için tahıl 
kullanımının 2021/22 için 162.2 milyon tonda 
sabit kalacağı tahmin edilmektedir. AB yağlı 
tohum üretimi, 2020/21'e kıyasla %10'luk bir 
artışla 2021/22 için 30,4 milyon ton olarak 
gerçekleşti. Benzer şekilde, AB protein mahsulü 
üretiminin 2021/22'de yıllık %11,3 artışla 4,8 
milyon tona ulaşması bekleniyor. Bu, esas olarak 
alandaki %13.4'lük artıştan kaynaklanmaktadır. 
Şeker pancarı ile ilgili olarak, 2021/22 için 
tahmin, hektar başına 75,1 tonluk bir verim 
tahmini ile geçen sezondan daha olumlu. AB 
şeker pancarı üretimi, bir önceki sezona göre 
%13,6 artışla 113 milyon tona ulaşabilir. Genel 
olarak, olumlu beklentiler ve yüksek fiyatlar ile 
ekilebilir ürün çiftçileri girdi fiyatlarındaki artışı 
karşılayabilecektir. 

Özel ürünler: AB zeytinyağı üretiminin 
2021/22 için geçen yıl ile aynı seviyede 2 milyon 
ton olması bekleniyor. İyi bir yıl beklentisi, bazı 
üretici ülkelerde yaşanan sıcak ve kurak yaz 
mevsimi nedeniyle engellendi. AB ihracatının 
2021/22'de artması ve 860 000 tona ulaşması 
bekleniyor. Elma üretiminde ise, AB üretiminin 
2021/22'de %10 artarak 12,5 milyon tona 
ulaşması bekleniyor. Bu artış, esas olarak, hasat 
edilen alan ve uygun hava koşullarındaki artışla 
birlikte Polonya üretiminden kaynaklanmakta. 
Bu fiyatlar üzerinde baskı oluşturacak ancak 
tüketim güçlü kalmaya devam edecek. AB 
portakal üretiminde %3'lük bir düşüş 
öngörülüyor ve bu düşüş, olumsuz hava 
koşulları nedeniyle İtalya üretimindeki düşüşün 
etkisiyle 6,4 milyon ton seviyesinde olacak. 
Tüketim açısından, işlenmiş portakal suyu 
yerine taze portakal tercihi daha yüksek. 

 

Kaynak: EURACTIV 

Hayvansal ürünler: Hayvansal ürün 
pazarlarının durumu net değil. Sığır eti, kümes 
hayvanları ve süt sektörlerinde fiyatlar iyi ancak 
yem ve girdi fiyatlarının artmasıyla üreticilerin 
marjları daralabilir. Kapsamlı mandıra ve sığır 
çiftlikleri, bu yıl çimenlerin iyi veriminden 
faydalanmalı. AB’de sütün toplanmasının 
2021'de bir önceki yıla göre %0,3 oranında 
büyümesi bekleniyor. Süt sığırcılığının %0,9 
oranında azalması bekleniyor. Bununla birlikte, 
başlangıçta beklenenden daha düşük olan %1,3 
artış artan verimle telafi edilebilir. AB sığır eti 
üretiminin 2021'de %0,5’lik azalmayla orta 
derecede azalması bekleniyor. Bu, temel olarak 
inek sürüsünün azalmasıyla birlikte gıda 
hizmetindeki düşük talepten kaynaklanıyor. 
Japonya, Norveç ve Hong-Kong gibi yüksek 
değerli pazarlara ihracat artıyor ve bunun 
2021'de sığır eti ihracatında genel olarak %2'lik 
bir artış sağlaması bekleniyor. Kanatlı sektörü de 
kuş gribinin (AI) kalıcı etkileri, azalan gıda 
hizmetleri talebi ve yüksek yem maliyetleri ile 
zorlu bir süreçten geçiyor. Üretimin 2021'de 
%0,9 azalması bekleniyor. AB ihracatı, kuş gribi 
ile ilgili yasaklardan etkileniyor ve 2021'de 
%5'lik bir düşüşe neden oluyor. Son olarak, AB 
koyun ve keçi etinde hem AB düzeyinde hem de 
küresel düzeyde yaşanan arz sıkıntısı yüksek 
fiyatlara neden oluyor. AB üretiminin 2021'de 
%1,3 artması bekleniyor. Ticaret açısından, 
yüksek fiyatların yanı sıra arz sıkıntısı, ürünlerin 
AB'de kalmasına yol açıyor ve koyun ve keçi eti 
ticaretini sınırlandırıyor. 
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Yayın Tarihi: 08.10.2021 

Kaynak: 
https://ec.europa.eu/info/news/agricultural-
sectors-impacted-differently-rise-input-
commodity-prices-2021-oct-08_en 

Komisyon, AB Şarap Üretimi 2021/22 İçin 
Öngörüler Yayınladı 

Üye Devletler tarafından sağlanan hasat 
tahminlerine göre, AB şarap üretiminin - şarap 
ve şıra dahil - 2021'de (2021/2022 pazarlama 
yılı) 147 milyon hektolitre olacağı tahmin 
ediliyor. Bu, 23 milyon hektolitre düşüşle 2020 
üretiminden %13 daha düşük. İlkbahar ve yaz 
aylarında ve iklim koşullarına bağlı asma 
hastalıklarına yol açan dondan sele olumsuz 
hava olaylarının AB 2021 şarap hasadı üzerinde 
ciddi bir etkisi olduğu görülüyor. 

  

Kaynak: EURACTIV 

Tahmini olarak 44,5 milyon hektolitre (%9 
düşüş) üretim ile İtalya, AB'nin en büyük 
üreticisi olmaya devam edeceği, onu İspanya 
(%15 düşüşle 39 milyon hektolitre) ve 
Fransa’nın (%27 düşüşle 33.3 milyon hektolitre) 
izleyeceği öngörülüyor. AB üretiminin 
neredeyse %80'ini oluşturan bu üç Üye Devletin 
üretiminin 2021'de 117 milyon hektolitre 
olacağı ve 2020'de 140 milyon hektolitre olan 
üretimlerine kıyasla 23 milyon hektolitre (%-
17) düşeceği tahmin ediliyor. 

Yayın Tarihi: 12.10.2021 

Kaynak: Avrupa Komisyonu 
https://ec.europa.eu/info/news/commission-
publishes-previsions-eu-wine-production-
2021-22-2021-oct-12_en  

 

Kaynak: EURACTIV 

Komisyon, CAP planlarının hazırlanmasında 
daha fazla şeffaflık çağrılarını reddetti 

Avrupa Komisyonu, Ortak Tarım Politikası 
stratejik planlarının hazırlanmasında daha fazla 
şeffaflık çağrılarını reddetti ve  risklere aşırı 
odaklanmanın sürece aşırı yük bindirdiğini ve 
büyük resmi gözden kaçırdığını söyledi. 

Taslaklarının yıl sonuna kadar Komisyon'a 
sunulması gereken bu planlar aracılığıyla AB 
ülkeleri, Ortak Tarım Politikası (OTP) 
reformunun AB çapındaki dokuz hedefini nasıl 
karşılamayı planladıklarını ortaya koyacaklar. 

Bu planlar aynı zamanda Komisyonun amiral 
gemisi gıda politikası olan ve şu anda yasal 
olarak bağlayıcı olmayan “Çiftlikten Çatal'a” 
stratejisini gerçekleştirmenin temel motoru. Bu 
planların hazırlanması, paydaşların süreçte 
şeffaflık eksikliği konusunda endişelerini dile 
getirmesiyle yoğun bir inceleme konusu oldu. 

Sivil toplum kuruluşları Birdlife ve ClientEarth, 
Komisyonun önceki CAP süreçlerindeki “opaklık 
kültürünü” eleştiren ortak bir mektup 
göndererek Ekim ayının başlarında 
Komisyon'un uygulamasını değiştirmeye ve CAP 
stratejik planlarının onaylanmasının şeffaflığını 
büyük ölçüde iyileştirmeye çağırdı. 

https://ec.europa.eu/info/news/agricultural-sectors-impacted-differently-rise-input-commodity-prices-2021-oct-08_en
https://ec.europa.eu/info/news/agricultural-sectors-impacted-differently-rise-input-commodity-prices-2021-oct-08_en
https://ec.europa.eu/info/news/agricultural-sectors-impacted-differently-rise-input-commodity-prices-2021-oct-08_en
https://ec.europa.eu/info/news/commission-publishes-previsions-eu-wine-production-2021-22-2021-oct-12_en
https://ec.europa.eu/info/news/commission-publishes-previsions-eu-wine-production-2021-22-2021-oct-12_en
https://ec.europa.eu/info/news/commission-publishes-previsions-eu-wine-production-2021-22-2021-oct-12_en
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Mektupta, “Özellikle gözlem mektuplarının üye 
devletler tarafından yeterince dikkate alınması 
gerektiği için, vatandaşların gelecekteki stratejik 
planların değerlendirme ve onay sürecini takip 
etme hakları var” denildi. 

Yayın tarihi: 26.10.2021 

Kaynak: Euractiv 

https://www.euractiv.com/section/agriculture
-food/news/commission-dismisses-calls-for-
more-transparency-in-drafting-cap-plans/  

 

Kaynak: EURACTIV 

CAP stratejik planlarının teslim edilmesi 

AB'nin Ortak Tarım Politikası (OTP) reformu, 
sürdürülebilirlik açısından AB hedeflerinin 
seviyesini artırırken yerel koşulları ve ihtiyaçları 
dikkate alan daha esnek, performans ve sonuç 
odaklı bir yaklaşıma sahip olmayı amaçlamakta. 

Komisyonun bunu nasıl yapacağı üye devletler 
tarafından ortaya konan ulusal stratejik 
planlarda gösteriliyor. 

Taslaklarının yıl sonuna kadar Komisyon'a 
sunulması gereken bu planlar aracılığıyla AB 
ülkeleri, Ortak Tarım Politikası (OTP) 
reformunun AB çapındaki dokuz hedefini nasıl 
karşılamayı planladıklarını ortaya koyacaklar. 

Ancak üye devletler ilk kez böyle bir plan taslağı 
hazırlıyor ve taslakların teslimi için son tarih 
yaklaşırken, bir dizi cevaplanmamış soru kaldı. 

Etkinlik Raporunda EURACTIV, sürecin şeffaflığı 
ve sıkı zaman çizelgesinin CAP reformunun 
gerçekleştirilmesini nasıl etkileyebileceği dahil 
olmak üzere üye devletlerin bu planları nasıl 
yerine getireceklerine daha yakından bakıyor. 

Yayın Tarihi: 26.10.2021 

Kaynak: 
https://www.euractiv.com/section/agriculture
-food/special_report/delivering-on-cap-
strategic-plans/  

Çiftçiler, CAP stratejik planları üzerindeki 
belirsizlik nedeniyle “oturup beklemeyecek” 

Avrupalı çiftçilerin Ortak Tarım Politikası'nın 
yeni yeşil mimarisini uygulamak adına gerekli 
değişiklikleri planlamak için sahip oldukları 
boşluk, tüm üye devletlerin ulusal stratejik 
planları zamanında sunup sunmayacağı 
belirsizliğini koruduğu için daralıyor. 

Stratejik planlar, üye devletlerin AB çapındaki 
dokuz hedefi nasıl karşılayacaklarını ve 
sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirme 
planlarını belirleyecekleri AB'nin tarım 
sübvansiyonları programında yeni bir özellik. 

Teoride, AB ülkeleri, yeni CAP 1 Ocak 2023'te 
yürürlüğe girmeden önce Komisyon tarafından 
sorunsuz bir değerlendirme sürecine izin 
vererek, ulusal stratejik planlarını yıl sonuna 
kadar sunmalı. 

Uygulamada, birkaç üye ülke yakın zamanda bu 
son tarih konusundaki endişelerini dile 
getirerek, Komisyon'a kendilerine daha fazla 
zaman ve esneklik verme çağrısında bulundular. 

Bazı ülkeler için durum göründüğünden daha 
kötü olabilir. 

“Macaristan, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi ve Romanya için STK'ların eko-
planlarla ilgili neler olup bittiği hakkında hiçbir 
bilgisi yok. Görünüşe göre stratejik planlama 
süreci gerçekleşmiyor bile”, diyerek Avrupa 
Çevre Bürosu (EEB) politika sorumlusu Célia 

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/commission-dismisses-calls-for-more-transparency-in-drafting-cap-plans/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/commission-dismisses-calls-for-more-transparency-in-drafting-cap-plans/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/commission-dismisses-calls-for-more-transparency-in-drafting-cap-plans/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/special_report/delivering-on-cap-strategic-plans/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/special_report/delivering-on-cap-strategic-plans/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/special_report/delivering-on-cap-strategic-plans/
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Nyssens, yakın tarihli bir EURACTIV etkinliğinde 
konuya dikkat çekti . 

Komisyonun üye devletlere erteleme verip 
vermeyeceği hala belirsiz olsa da, özellikle iklim 
acil durumunun ele alınması söz konusu 
olduğunda zamanlama acil bir konu haline 
geliyor. 

Trinity College Dublin'de Avrupa tarım politikası 
profesörü Alan Matthews, “Bu on yılın iklim 
değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybıyla 
mücadele için kesinlikle çok önemli olduğunu 
biliyoruz” dedi. 

"Bu CAP 2027'ye kadar sürecek, bu yüzden 
gerçekten ilerleme kaydetmemiz gerekiyor" diye 
ekledi. 

Yayın Tarihi: 28.10.2021 

Kaynak: 
https://www.euractiv.com/section/agriculture
-food/news/farmers-will-not-sit-around-and-
wait-amid-uncertainty-over-cap-strategic-
plans/  

İthal Susam Bazlı Ürünlere Bağlı 
Salmonellozis Salgını 

Beş Avrupa ülkesi, Suriye'den ithal edilen tahin 
ve helva gibi susam bazlı ürünlerin tüketimine 
bağlı salmonellozis enfeksiyonları bildirdi. Ocak 
2019'dan bu yana Danimarka, Almanya, 
Hollanda, Norveç ve İsveç'te 121 kişi bu 
durumdan etkilendi. Salmonellanın birkaç 
türünün salgınla bağlantılı olduğu tespit edildi. 
Bu türler; S. Mbandaka, S. Havana, S. Orion, S. 
Amsterdam, S. Senftenberg ve S. Kintambo 
olarak belirtildi. Ürünler kapalı ve tüketime 
hazır olduğundan bulaşın Avrupa pazarına 
ulaşmadan önce gerçekleştiği düşünülüyor.. 

İlgili partiler üzerinde kontrol önlemleri Ağustos 
2020'den beri uygulanıyor. Bununla birlikte, 
Eylül 2021 kadar yakın bir zamanda olmak üzere 
vakalar hala bildiriliyor. Bunun nedeni, 
ürünlerin uzun bir raf ömrüne sahip olması ve 
insanların evlerinde bulundurması olabilir. 

EFSA ve ECDC bilim adamları, AB/AEA'da bu 
ürünlerle ilgili yeni Salmonella enfeksiyonları 
riskinin hala olduğu sonucuna vardılar. 

Yayın Tarihi: 14.10.2021 

Kaynak: 
https://www.efsa.europa.eu/en/news/salmone
llosis-outbreak-linked-imported-sesame-based-
products     

 

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

2021 Türkiye İlerleme Raporunda Balıkçılık 
Faslına Olumlu Yorumlar 

Avrupa Komisyonu 2021 Türkiye Raporu’nu 19 
Ekim 2021 tarihinde yayımladı. Raporda 
Balıkçılık faslında Türkiye tarafından geçen yılki 
tavsiyelerin geniş kapsamda dikkate alındığı 
vurgulandı. Önümüzdeki yıllarda çok taraflı 
işbirliğinin daha da geliştirilmesinin beklendiği 
ifade edilerek oluşturulan bilgi sistemlerinin 
izleme, kontrol ve gözetime katkıda bulunduğu,  
yeni kanun aracılığıyla kontrol tedbirleri ve 
yaptırımların geliştirildiği, ICCAT tavsiyelerinin 
uygulanmasında ilerleme kaydedildiği ve ayrıca 
bölgesel ve uluslararası platformlarda AB ile 
işbirliğinin devam ettiği, veri toplama ve 
değerlendirme ile balıkçılık üretici örgütlerine 
yönelik Bakanlık kapasitesinin geliştiği ve 
farkındalığın arttığına yönelik olumlu hususlara 
yer verildi.  

Yayın Tarihi: 19.10.2021 

Kaynak: https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/turkey-report-2021_en  

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/farmers-will-not-sit-around-and-wait-amid-uncertainty-over-cap-strategic-plans/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/farmers-will-not-sit-around-and-wait-amid-uncertainty-over-cap-strategic-plans/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/farmers-will-not-sit-around-and-wait-amid-uncertainty-over-cap-strategic-plans/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/farmers-will-not-sit-around-and-wait-amid-uncertainty-over-cap-strategic-plans/
https://www.efsa.europa.eu/en/news/salmonellosis-outbreak-linked-imported-sesame-based-products
https://www.efsa.europa.eu/en/news/salmonellosis-outbreak-linked-imported-sesame-based-products
https://www.efsa.europa.eu/en/news/salmonellosis-outbreak-linked-imported-sesame-based-products
https://www.aa.com.tr/
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/turkey-report-2021_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/turkey-report-2021_en


8 
 

Balıkçılıkta Online Veri Toplama 

Bölgesel Koordinasyon Grupları (RCG – Regional 
Coordination Groups) yeni web sitesi faaliyete 
geçti. Site RCG’lerin çalışmaları, toplantıları, 
raporları ve aldıkları kararlar hakkında bilgi 
sağlıyor. Web sitesi Avrupa Denizcilik ve 
Balıkçılık Fonu tarafından finanse ediliyor. 
RCG’ler Avrupa Birliği’nde balıkçılık Veri 
Toplama Çerçevesi’ne katkı sağlamakta olan 
bölgesel koordinasyon ve işbirliğinin merkezi 
olarak AB üyesi olmayan ancak aynı deniz 
bölgesindeki eylemleri de koordine ediyorlar.  

Bilimsel tavsiye sağlamada kullanılacak verinin 
toplanması ve işlenmesi ile ilgili yöntemin, kalite 
güvencesinin ve kalite kontrol usullerinin 
geliştirilmesi ve uygulanmasına yardımcı 
olabilmek amacıyla kurulan RCG’ler; üye 
devletler, ulusal irtibat kişileri ve Avrupa 
Komisyonu tarafından atanan uzmanlardan 
oluşuyor. Mevcut durum itibariyle altı farklı 
Bölgesel Koordinasyon Grubu bulunuyor: 

• RCG Baltık: Baltık Denizi bölgesi 

• RCG NANS & EA: Kuzey Atlantik, Kuzey Denizi 
ve Doğu Arktik 

• RCG Med & BS: Akdeniz ve Karadeniz 

• RCG LP: Büyük pelajik balıklar 

• RCG LDF: Uzak bölgeler  

• RCG ECON: Ekonomik konular, ekonomik veri 
ile ilgili pan-bölgesel gruplar 

Bahsedilen web sitesine https://www.fisheries-
rcg.eu/ adresinden ulaşılabilmektedir.  

Yayın Tarihi:29.10.2021 

Kaynak:https://ec.europa.eu/oceans-and-
fisheries/news/data-collection-fisheries-goes-
online-2021-10-29_en  

DTÖ Üyeleri Balıkçılık Sübvansiyonları 
Müzakerelerinde Fikir Birliğine Ulaşma 

Konusundaki İlerlemeler Hakkında Rapor 
Veriyor 

Delegasyon başkanları 29 Ekim'de, 12. Bakanlar 
Konferansı (MC12) öncesinde balıkçılık 
sübvansiyonlarına ilişkin ikili ve küçük grup 
tartışmalarında ilerleme kaydettiklerini 
bildirdiler ve üyeler, görüş farklılıklarını aşmaya 
yönelik oldukça istekli davrandı. 

Bazıları üye gruplarını temsil eden 20'den fazla 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülke üyelerinden 
oluşan delegasyon, Başkan Kolombiya 
Büyükelçisi Santiago Wills'in talebi üzerine 
Kurallar Müzakere Grubu toplantısında söz aldı. 

Üyeler, gelişmekte olan ve en az gelişmiş 
ülkelere yönelik özel ve farklı muameleler de 
dâhil olmak üzere, müzakerelerdeki kilit 
konulardaki tartışmalara yoğunlaşmak için 
uzatılan zamandan dolayı takdirlerini ve sürece 
yönelik güçlü desteklerini açıkça dile getirdi. 

Pek çok üye, görüşmelerinin yapıcı olduğunu 
kaydetti ve delegasyonların 30 Kasım - 3 Aralık 
tarihleri arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde 
gerçekleştirilecek olan MC12 müzakerelerini 
tamamlama taahhütlerini teyit etti. 

Başkan Wills, “Hala uzlaşmamız gereken 
farklılıklar olmasına rağmen, bu müzakereleri 
sonuçlandıracağımıza dair güçlü bir iyimserlik 
duygusuna sahip olmaya devam ediyorum.  
Önümüzdeki birkaç hafta uzlaşılması gereken 
konulara ayrılacağından kolay bir süreç 
olmayacaktır. Farklı pozisyonlardaki üyelere 
ulaşmaya, dikkatlice dinlemeye ve MC12 için 
mümkün olduğunca zemin hazırlamaya devam 
edeceğim” dedi.  

Bir önceki Bakanlar Konferansı MC11 ve BM 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 14.6'dan alınan 
yetki kapsamında, müzakerecilere, özel ve farklı 
muamelenin müzakerelerin ayrılmaz bir iç 
parçası olmak üzere, yasadışı, bildirilmeyen ve 
düzenlenmemiş balıkçılığa yönelik 
sübvansiyonları ortadan kaldırmak ve aşırı 
kapasite ve aşırı avlanmaya katkıda bulunan 
belirli balıkçılık sübvansiyonlarını yasaklamak 

https://www.fisheries-rcg.eu/
https://www.fisheries-rcg.eu/
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/data-collection-fisheries-goes-online-2021-10-29_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/data-collection-fisheries-goes-online-2021-10-29_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/data-collection-fisheries-goes-online-2021-10-29_en
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için disiplinler üzerinde anlaşma sağlama görevi 
verilmişti. 

Yayın Tarihi: 29.10.2021 

Kaynak: 
https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/fis

h_29oct21_e.htm 

 

 

Bakanlığımız AB Stok Projesi Eğitim 
Materyallerini Kullanıma Açıyor 

Bakanlığımız Tarımsal Araştırmalar ve 
Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) 
tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği IPA 2 
programı kapsamında desteklenen “Balıkçılık 
Faaliyetlerinde Stok Değerlendirme 
Uygulamaları" (IFish) başlıklı Teknik Yardım 
Projesi 22 Eylül 2022 tarihindeki kapanış 
etkinliği ile tamamlandı. Projenin genel hedefi, 
Türkiye'nin balıkçılık politikaları alanında AB 
mevzuatına kademeli olarak uyum sağlamasına 
katkıda bulunmak ve Türk balıkçılık 
endüstrisinin istenen ekosistem yaklaşımını ve 
sürdürülebilirlik hedeflerini geliştirmeye 
yardımcı olurken, genel hedefler doğrultusunda 
sürdürülebilir bir balıkçılık yönetişim 
stratejisinin temelini oluşturmak. Söz konusu 
projenin bileşenlerinden birisini de Bakanlık 
kapasitesini geliştirmek amacıyla hazırlanan 
eğitim faaliyetleri oluşturuyor. Bileşen 
kapsamında oluşturulan e-öğrenme platformu 
ile stok değerlendirme, veri toplama ve işleme, 
ekosistem yaklaşımı, verilerin haritalandırılması 
gibi alanlarda eğitimler hazırlandı.  

Bu eğitimler, öğretim görevlileri, balıkçılık 
alanında eğitim görmekte olan lisans ve 
lisansüstü öğrencileri ile konu ile ilgisi olan tüm 

paydaşların da yararlanabilmesi ve stok 
değerlendirme konularında çalışmalar 
yürütmekte olan paydaşlar ile paylaşılarak konu 
ile ilgili bilgi ve farkındalığının artırılması 
amacıyla TAGEM tarafından kamunun 
kullanımına açıldı. Aşağıda başlıkları verilen 
eğitimlere Projenin Ifish Akademi web 
sitesinden (http://elearning.ifishproject.com/) 
ulaşılabiliyor: 

• Stok Değerlendirme ve Popülasyon Dinamiği 

• AB Üye Devletleri Kurumları ve Danışma 
Organları  

• Deniz Ekosistemlerinde Sistematik Koruma 
Planlaması 

• Hedef Dışı Av (by catch) Nedir? Örnekleme 
Metodolojisi 

• Balıkçılık Verisinin Haritalandırılması 

• Veri Değerlendirmesi, Doğrulama ve 
Modelleme 

Eğitimlere katılmak isteyenler 
ifishproject@gmail.com e-posta adresine 
taleplerini iletebilirler. 

 

 

https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/fish_29oct21_e.htm
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