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Sayın Bakanımız, 4 Ekim 2022 tarihinde 
KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı 
Sayın Dursun Oğuz ile Ankara’da ikili bir 
görüşme gerçekleştirmiştir. 

 

Sayın Dursun Oğuz ve heyetinin Türkiye 
ziyaretleri kapsamında, Cumhurbaşkanı 
Yardımcımız Sayın Fuat Oktay ile Sayın 
Bakanımız ile ikili görüşmeler 
gerçekleştirmişlerdir.  

Sayın Bakanımız ile gerçekleştirilen görüşmeler 
kapsamında; Entegre Tarım Bilgi Sistemlerinin 
KKTC’ye entegrasyonu, ormancılık alanında 
işbirliği faaliyetleri, KKTC Su ve Toprak Master 
Planı gibi hali hazırda çalışmaları devam eden 
konular hakkında istişarelerde bulunulmuştur. 

Haber Tarihi: 4 Ekim 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayın Bakanımız, Dolmabahçe Cumhurbaş-
kanlığı Ofisi’nde Sayın Cumhurbaşkanımız ve 
Katar Emiri Şeyh Temim’in eşbakanlığını 
gerçekleştirdiği, Türkiye-Katar Yüksek 
Stratejik Komite 8. Toplantısı’na katılım 
sağlamıştır. 

 

Toplantı sonrasında Sayın Bakanımız ile Katar 
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, 
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar 
Devleti Hükümeti Arasında Gıda Güvenliği 
Alanında Mutabakat Zaptı”nı imzalamışlardır. 

Söz konusu Mutabakat Zaptının yürürlüğe 
girmesi ile iki ülke arasında; 

1. İç gıda tedarik zincirlerinin ve değer 
zincirlerinin geliştirilmesi. 

2. Gıda güvenliği ile ilgili stratejik emtia 
üretiminin geliştirilmesi. 

3. Gıda güvenliği sektöründe gıda güvenliği 
stratejilerinin ve politikalarının ve en iyi 
uygulamaların geliştirilmesine ilişkin deneyim 
ve uzmanlık alışverişi. 

4. Gıda güvenliği ile ilgili modern teknolojiler ve 
yenilikçi çözümler. 

5. Gıda israfını ve tarımsal kayıpları azaltmak. 

 

T . C .  
T A R I M  V E  O R M A N  B A K A N L I Ğ I  

A V R U P A  B İ R L İ Ğ İ  V E  D I Ş  İ L İ Ş K İ L E R   
G E N E L  M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü   
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6. Gıda güvenliğini sağlamak için araştırma,  

rehberlik ve kapasite geliştirme.7. İki ülke 
arasında deneyim, ziyaret ve bilgi alışverişinin 
yanı sıra gıda güvenliği alanında çalışanlar için 
ortak eğitim kursları düzenlenmesi. 

8. Tanıtılan ve uygulanan modern ve ileri 
teknolojilere referansla, her ülkede uygulanan 
deneyimleri, çalışmaları ve gıda güvenliği 
projelerini gözden geçirmek için her iki ülkedeki 
uzman teknisyenler arasında kazanılan deneyim 
alışverişi alanlarında kapsamlı şekilde işbirliği 
yapılması mümkün olacaktır. 

Ayrıca bu Mutabakat Zaptında, bu zaptın 
maddelerinin uygulanmasındaki ilerlemenin 
takip edilmesi ve gözden geçirilmesi, bu zaptın 
maddelerinin uygulanmasından kaynaklanan 
konuların tartışılması ve bu zaptın amaçlarına 
ulaşmak için gerekli tavsiye ve önerilerin 
sunulması amacıyla bir ortak komite kurulması 
hususu yer almaktadır. 

Haber Tarihi : 14 Ekim 2022 

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci 
Dünya Gıda Günü Etkinliği Programında 
Konuştu 

 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 
(FAO)'nün kurulduğu tarih olan 16 Ekim, Dünya 
Gıda Günü olarak 150'den fazla ülkede çeşitli 
etkinliklerle kutlanmaktadır. Bu yıl 42ncisi 
düzenlenen Dünya Gıda Günü etkinliği; 
Bakanlığımız, FAO ve Türkiye Gıda ve İçecek 

Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF) 
işbirliğinde "Kimseyi Geride Bırakma; daha iyi 
üretim, daha iyi beslenme, daha iyi bir çevre ve 
daha iyi bir yaşam"  temasıyla 17 Ekim tarihinde 
CerModern’de kutlandı.  

17 Ekim 2022 tarihinde düzenlenen etkinlikte 
Sayın Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci, FAO Orta 
Asya Alt Bölge Ofisi Koordinatörü ve FAO 
Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu ve Türkiye Gıda 
ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu 
(TGDF) Başkanı Demir Şarman'ın açılış 
konuşmalarının ardından "Dünya Gıda Günü"ne 
özel ödüller sahiplerine takdim edildi. 

Bakanlığımızdan Gıda ve Kontrol Genel Müdürü 
Dr. Durali Koçak, Tarımsal Araştırmalar ve 
Politikalar Genel Müdür Yardımcısı  Dr.   Bülent 
Sönmez, Gıda ve Kontrol Genel Müdür 
Yardımcısı Selman Ayaz'ın söz aldığı "Kimseyi 
Geride Bırakma", "Kimseyi Geride Bırakmadan 
Çevre ve Yaşam", "Kimseyi Geride Bırakmadan 
Üretim ve Beslenme" konulu Panellerin 
ardından kapanış oturumunda Genel 
Müdürümüz Fuat Kasımcan söz aldı. 

Bakan Kirişci etkinlikte yaptığı konuşmada, 
dünya genelinde açlık ve yoksulluk gerçeğiyle 
yüz yüze olunduğunu söyledi. 

Sağlıklı beslenme imkânına erişemeyen 3,1 
milyardan fazla insan olduğuna işaret eden 
Kirişci, 830 milyondan fazla insanın da açlıkla 
mücadele eder durumda olduğunu vurguladı. 

Kirişci, dünya nüfusunun gıda ihtiyacını 
karşılamak için üretimin yüzde 60 artırılması 
gerektiğine dikkati çekerek, "Doğal 
kaynaklarımızı doğru kullanacağız, tarımsal 
üretimde verimliliği artıracağız ve asla israf 
etmeyeceğiz. Tüm dünyada yaşanan krizlerin 
tahribatını azaltmaya, gıda kayıp ve israflarını 
minimize etmeye yönelik sorumluluklarımızı 
göz ardı edemeyiz. Refah içindeki devletler, 
açlıkla boğuşan ya da yeterli altyapıya sahip 
olmayan ülkeleri de mutlaka düşünmek 
durumundadır." değerlendirmesinde bulundu. 
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"Gayemiz, Tüm İnsanlığın Huzur Ve Güvenliği 
İçin Dünya Barışına Katkıda Bulunmak" 

Türkiye öncülüğünde İstanbul Anlaşması'yla 
Ukrayna'dan Tahıl Koridoru'nun açılmasını 
sağladıklarını belirten Kirişci, şöyle devam etti: 

"Bu sayede, bugün itibarıyla 7,5 milyon ton tahıl 
ve gıda maddesi Ukrayna limanlarından küresel 
pazarlara ulaştırılmış bulunmaktadır. 
Karadeniz'den gıda ürünlerinin sevkiyatının 
başlamasıyla küresel emtia ürünleri 
pazarlarında da bir rahatlama gözlemlenmiştir. 
Son olarak geçen hafta Sayın 
Cumhurbaşkanımız, Astana buluşmasında Rusya 
Devlet Başkanı Sayın Putin'le konuyu yeniden 
gündeme getirdi. Tahıl Koridoru'nun bir sonraki 
4 ay için de açık tutulmasının gereğinden bu 
görüşmede çok net olarak bahsedildi. Burada 
Türkiye olarak gayemiz, sadece gıda tedarik 
zincirini teminat altına almak değil, aynı 
zamanda tüm insanlığın huzur ve güvenliği için 
dünya barışına katkıda bulunmaktır." 

"Tahıl Koridoru'ndan Taşınan Tahılın Yüzde 
63'ü Avrupa Ülkelerine Sevk Edildi" 

Kirişci, Karadeniz limanlarından çıkan gemilerin 
varış noktasının genelde Avrupa ülkeleri 
olduğunun altını çizerek, şu ifadeleri kullandı: 

"İlk geminin yola çıktığı 1 Ağustos'tan 15 Ekim'e 
kadar Karadeniz limanlarından taşınan tahılın 
yüzde 63'ü Avrupa ülkelerine sevk edilmiştir. 
Tahılın yüzde 24'ü Asya, yüzde 13'ü de Afrika 
ülkelerine ulaştırılmış, Tahıl Koridoru'ndan 
taşınan 7,5 milyon ton tahılın sadece yüzde 5,6'sı 
az gelişmiş ülkelere gitmiştir. Geri kalan yüzde 
94,4'lük kısmı ya gelişmekte olan ya da gelişmiş 
ülkelerin limanlarına bırakılmıştır. Dünyanın en 
fakir ülkelerinden biri olan Cibuti'ye sadece 541 
ton tahıl ulaşmıştır. Bu adaletsizliği durdurmaya 
çalışan tek lider Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan'dır." 

Tahıl Koridoru'nun daha da güçlendirilmesi 
gerektiğini aktaran Kirişci, bunun açlıkla 
mücadele eden ülkelerle dayanışma içinde 

olduklarını gösteren bir insanlık ve iyilik 
koridoru olması gerektiğini vurguladı. 

Kirişci, gıda tedarik zincirinin birinci halkası 
tarımsal üretim için yol haritası belirlediklerini 
belirterek, üretimi ülkenin stratejik 
ihtiyaçlarıyla örtüşecek bir kompozisyona 
dönüştüreceklerini, yatırım ve desteklemeleri 
bu yönde etkinleştireceklerini anlattı. 

Ülkede gıda tedarik zincirini, risklere karşı daha 
da güçlendirecek yeni adımlar attıklarının altını 
çizen Kirişci, Bakanlık bünyesinde Gıda Arz 
Güvenliği Daire Başkanlığını kurduklarını 
hatırlattı. 

 

Dünya Gıda Günü etkinlikleri 18 Ekim 2022 
tarihinde ise Sürdürülebilirlik Akademisi 
tarafından İstanbul'da hibrit formatta 
Bakanlığımız ve FAO işbirliği ile gerçekleştirilen 
Sürdürülebilir Gıda Zirvesi ile devam etti. 

Etkinlikte çevrimiçi olarak konuşan Genel 
Müdürümüz; Bakanlığımızın gıda tedarik 
zincirinin birinci halkası olan tarımsal üretimin 
stratejik bir mesele olduğunun altını çizerek 
Bakanlığımız çalışmalarına değindi. 

Haber Tarihi: 17-18 Ekim 2022 

19 Ekim 2022 Sayın Bakanımız, Sayın 
Cumhurbaşkanımız himayelerinde 
Azerbaycan’ı ziyaret etmiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 
geçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan Uluslararası 
Eğitim Merkezi ve Fidanlık Tesisi, Zengilan 
Uluslararası Havaalanı ve Dost Agro açılış 
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programına katılım sağlamak üzere, Sayın 
Bakanımız ve beraberindeki heyet 19-21 Ekim 
2022 tarihleri arasında Karabağ’ı ziyaret 
etmiştir. 

Haber Tarihi : 19-21 Ekim 2022 

Gıda Kaybı ve İsrafıyla Mücadelemizi 
Sürdürüyoruz 

 

"Avrupa ve Orta Asya'da Gıda Kaybı ve İsrafının 
Azaltılması Bölgesel Konferansı", "Değişim 
Mümkün" temasıyla 5-6 Ekim 2022 tarihlerinde, 
İstanbul'da gerçekleştirildi. Konferans, Tarım ve 
Orman Bakan Yardımcımız Sayın Ebubekir 
Gizligider ve bölge ülkelerinin üst düzey 
temsilcileri ile Uluslararası Kuruluşların 
katılımıyla gerçekleşti. 

Tacikistan Cumhuriyeti Tarım Bakanı Sadi 
Karimzoda, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 
Genel Sekreteri Büyükelçi Khusrav Noziri ve 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 
Genel Direktör Yardımcısı ve Avrupa ve Orta 
Asya Bölge Temsilcisi Vladimir Olegovich 
Rakhmanin'in de söz aldığı açılış oturumunda 
Sayın Bakan Yardımcımız; ülkemizin gıda kaybı 
ve israfı ile mücadele konusunda bugüne kadar 
olan girişimlerini, GIDANI KORU kampanyası ile 
elde edilen başarıları ve örnekleri katılımcılarla 
paylaştı. Bu konudaki çalışmalarımızı, Türkiye 
dışına da taşıyarak, bölge ülkelerimizi de dâhil 
etmek için tüm uluslararası platformlarda azami 
gayret gösterdiğimizin altını çizen Sayın 
Gizligider, küresel olarak endişe verici boyutta 
varlığını sürdüren açlık ve gıda güvensizliğinin 
üstesinden gelebilmek için uzun vadeli ulusal, 
bölgesel ve uluslararası stratejiler geliştirmemiz 
gerektiğini ifade etti. Özellikle, devam eden 
uluslararası ve küresel sorunlar karşısında, ülke 

olarak benimsediğimiz çözüm bulucu tutuma 
dikkat çeken Sayın Bakan Yardımcımız, Türkiye 
olarak uluslararası diyalog ve iş birliğine her 
zaman açık olduğumuzu vurguladı. 

Açılış oturumunun ardından, Sayın Bakan 
Yardımcımızın, Tacikistan Tarım Bakanının, 
Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan 
Bakan Yardımcılarının katılımları ile 
sürdürülebilir gıda sistemlerinin oluşturulması 
kapsamında bölgemizde gıda kaybı ve israfının 
boyutları ve bu konuda, ortak bir bilinçle neler 
yapılabileceğini istişare etmek üzere üst düzey 
bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi. Söz 
konusu Yuvarlak Masa toplantısında bütün 
katılımcılar gıda kayıp ve israfları konusunda 
kendi ülke tecrübelerini ve beklentilerini 
paylaştılar. 

Konferans kapsamında, farkındalık artırıcı bir 
yan etkinlik olarak Sayın Bakan Yardımcımız, 
Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve 
Türkmenistan'dan Bakan ve Bakan Yardımcıları 
ile üst düzey yetkililerin katılımlarıyla, hiçbir 
gıdanın israf edilmediği bir Mutfak Atölyesi 
gerçekleştirildi. 

Mutfak Atölyesinin ardından, Sayın Bakan 
Yardımcımız, FAO Genel Direktör Yardımcısı 
Sayın Vladimir Rahmanin, EİT Genel Sekreteri 
Sayın Khusrav Noziri ve bölge ülkelerinden 
katılım sağlayan Bakan ve Bakan Yardımcılarıyla 
ikili görüşmeler gerçekleştirdi. 

Bakanlığımız, FAO ve Ekonomik İşbirliği 
Teşkilatı Gıda Güvenliği Bölgesel Koordinasyon 
Merkezinin (ECO-RCCFS) ortak çalışmaları 
doğrultusunda gerçekleştirilen Konferans, gıda 
kaybı ve israfı ile mücadele deneyimlerimizi 
Türkiye dışına da taşıyarak, bölge ülkelerimizi 
de dâhil etme sürecimizin de somut bir 
başarısıdır. 

Konferansta ikinci gün; kamudan, sivil 
toplumdan, özel sektörden, akademiden ve 
uluslararası kuruluşlardan uzmanlar, gıda kaybı 
ve israfını önlemek için deneyimlerini ve 
fikirlerini paylaştılar. 
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Haber Tarihi: 07 Ekim 2022 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 
Parlamenter Asamblesi İpek Yolu Grubu IV. 
Konferansı İstanbul’da Gerçekleştirildi 

 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 
Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) İpek Yolu 
Grubu (İYG) IV. Konferansı "Kriz Zamanlarında 
Enerji ve Gıda Güvenliğinin Temini İçin 
Bağlantılılığın Güçlendirilmesi" temasıyla 18-19 
Ekim 2022 tarihlerinde İstanbul'da 
gerçekleştirildi. 

Konferansa, Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız 
Sayın Ebubekir Gizligider "Kriz Zamanlarında 
Tedarik Zincirlerinin Sürdürülebilirliği ve Gıda 
Güvenliği" temalı panele panelist olarak katılım 
sağlayıp, Bakanlığımızı temsilen bir konuşma 
gerçekleştirdi. 

Sayın Gizligider, "Kriz Zamanlarında Tedarik 
Zincirlerinin Sürdürülebilirliği ve Gıda 
Güvenliği" temalı panelde gıda tedarik 
zincirlerini bekleyen mevcut risk ve tehditler 
kapsamında pandemiden sonra Ukrayna'da 
patlak veren savaşın küresel gıda değer 
zincirleri üzerindeki baskıyı artırdığını, birçok 
ülkede ürün tedariğinde sıkıntılar çıktığını 
vurguladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
liderliğinde Türkiye, Ukrayna ve Rusya ile Tahıl 
Koridoru Anlaşmasının imzalanmasını sağlamak 
için BM ile iş birliği içinde büyük çaba 
gösterildiğini belirten Bakan Yardımcımız, bu 
girişim sayesinde 18 Ekim tarihi itibariyle 7,6 
ton tahılın küresel piyasalara arz edildiğini 
vurguladı. Gıda güvenliğinin sağlanması için 
Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar kapsamında 

sözleşmeli tarım, atıl tarım arazilerin 
değerlendirilmesi, tarım sektörünün 
dijitalleşmesi için hayata geçirilen Çiftçi Kayıt 
Sistemi ve çalışmaları devam eden "Tarım 
Cebimde" uygulaması gibi çalışmalara değinen 
Sayın Gizligider, yeni kurulan Arz Güvenliği 
Daire Başkanlığı ile stratejik ürünlerin 
üretiminin ve takibinin önemine dikkat çekti. 

Haber Tarihi: 20 Ekim 2022 

Türkiye-Kamboçya Tarım Yürütme Komitesi 
1. Dönem Toplantısı 14 Ekim 2022 tarihinde 
gerçekleştirildi. 

14 Ekim 2022 tarihinde AB ve Dış İlişkiler Genel 
Müdür Yardımcısı Sayın Ferhat ÇOLAK ile 
Kamboçya Uluslararası İşbirliği Dairesi Başkanı-
Bakanlık Danışmanı Sayın Dr. PRUM Somany 
eşbaşkanlığında Türkiye-Kamboçya Tarım 
Çalışma Grubu(TÇG) 1. Dönem Toplantısı 
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantı 
tutanağında tarımsal ticaret, bitki ve hayvan 
sağlığı, balıkçılık ve su ürünleri alanlarında 
taraflar arası işbirliği konuları yer almıştır. 

Haber Tarihi : 14 Ekim 2022 

Genel Müdürümüz Dünya Gıda Günü 
Kapsamında Anadolu Ajansına Konuştu 

 

Sayın Genel Müdürümüz Fuat Kasımcan, 16 
Ekim Dünya Gıda Günü kapsamında Anadolu 
Ajansı'na (AA) verdiği röportajda, 
Bakanlığımızın gıda israfı ve arz güvenliği için 
yaptığı çalışmaları anlattı. 

Kasımcan, AA muhabirine Dünya Gıda Günü 
dolayısıyla yaptığı değerlendirmelerde, 
Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre sağlıklı 
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beslenme imkanına erişemeyen 2,3 milyardan 
fazla insan olduğunu belirterek büyüyen dünya 
nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamak için gıda 
üretiminin mevcut miktara göre yüzde 60 
artırılması gerektiğini aktardı. 

Genel Müdürümüz, dünyada artan gıda israfının 
sürdürülebilir gıda zincirlerini tehdit ettiğini ve 
üretilen gıdanın yaklaşık 3'te 1'inin israf 
edildiğini ve bu kapsamda 2013 yılında 
başlatılan "Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası" 
ile farkındalık sağlandığını ifade etti. BM Gıda ve 
Tarım Örgütü'nün (FAO), kampanyayı "dünyada 
israfın önlenmesine yönelik eylemlere katkıda 
bulunan iyi uygulama örneği olarak" ilan ettiğini 
anımsatan Kasımcan, 2020 yılında ise gıda israfı 
ile mücadele etmek, ulusal ve uluslararası 
kamuoyunu bilinçlendirmek ve iyi uygulamaları 
yaygınlaştırmak amacıyla FAO ile iş birliğinde 
"Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyasının 
başladığını dile getirdi. 

Kampanya kapsamında ulusal strateji belgesi ve 
eylem planının hayata geçirildiğini vurgulayan 
Genel Müdürümüz, paydaşların desteğiyle toplu 
tüketim yerleri, perakende, lojistik, tüketiciler 
gibi alanlara yönelik, gıda kayıp ve israfını 
azaltmaya katkı sağlayacak çok değerli 
kılavuzlar hazırlandığını söyledi. 

Kasımcan kampanya kapsamında; "Gıdanı Koru 
Mutfağı" atölyelerinin düzenlendiğini, 
tüketicilere israfsız mutfak alışkanlığının 
kazandırıldığını belirterek, "Gönüllü Son Hasat" 
etkinlikleriyle de tarlada kalan ürünlerin gönüllü 
gençlerin emeğiyle kurtarıp, ihtiyaç sahipleriyle 
buluşturulduğunu anlattı. Hanelerde bir yılda 80 
milyon dolarlık tasarruf edildiğini söyleyen 
Genel Müdürümüz konuşmasına şöyle devam 
etti:  

"Verdiğimiz mesajlarla, yayınladığımız 
içeriklerle, alışverişe planlı çıkan kişi sayısını 
artırdık ve gıdalarını nasıl koruyacakları 
konusunda daha bilgili hale getirdik. Son derece 
önem verdiğimiz, Son Tüketim Tarihi ve Tavsiye 
Edilen Tüketim Tarihi arasındaki farka yönelik 
bilinç yüzde 20 arttı. Yanlış porsiyon 
planlamasından kaynaklanan gıda israfı yüzde 

22'den yüzde 13'e düştü. İsraf edilen gıdaların 
yeniden değerlendirilme oranı yüzde 45'den, 
yüzde 55'e çıktı. Gıda atıklarından kompost 
yapanların oranının yüzde 3'ten yüzde 6'ya 
çıktığını tespit ettik. Yani gıda atıklarından 
kompost yapma oranı iki katına çıktı. En 
önemlisi ise Türkiye'de her 4 kişiden 1'inin 
kampanyamızı duymasıyla farkındalık yarattık. 
Kampanyamız ile Guinness nezdinde dünyada 
ilk kez 'çevresel sürdürülebilirlik alanında 
verilen en fazla söz' ve 'bir kampanya için verilen 
en fazla söz' rekorlarını kırdık." 

Kasımcan ayrıca, ağustos ayında yayımlanan 
yönetmelik değişikliğiyle gıda hizmet 
sektöründe faaliyet gösteren firmaların, atık 
gıdalarının işlenerek hayvan yemi yapılmasının 
önünün açıldığını, bunun yanı sıra; gıda 
bankacılığı, hayvan yemi, gıda okuryazarlığı 
konularında çalışmaların da devam edeceğini 
belirtti. 

Pandemi süreci ile başlayan ve Rusya-Ukrayna 
Savaşı ile devam eden sürecin yarattığı; enerji 
fiyatları ve tedarik zincirindeki sıkıntılara önlem 
olarak "Arz Güvenliği Daire Başkanlığı"nın 
kurulduğunu aktaran Kasımcan, belirlenen 
ürünlerin ulusal ve uluslararası alanda takibinin 
yapılarak olağan dışı durumların tespit edilmesi 
ve karar alıcıların gerekli yönlendirmeyi 
yapabilmesi için de "Arz Güvenliği İzleme 
Sistemi"ni en kısa sürede başlayacağı bilgisini 
verdi. 

Röportajın devamında Kasımcan; Türkiye'nin 
Nisan 1948'den bu yana FAO'nun üyesi 
olduğunu ve son yıllarda ilişkilerinin güçlü 
şekilde geliştiğini ifade ederek Türkiye'nin, son 
yıllarda FAO'nun çalışmalarına finansman ve iş 
birliği bakımından da önemli katkılarda 
bulunduğunu söyledi. 2006'da FAO ile 
imzalanan "Ev Sahibi Ülke Anlaşması" 
sonucunda Gıda ve Tarım Alanında FAO-Türkiye 
Ortaklık Programı (FTPP)'nın, 2014 yılında 
imzalanan Tamamlayıcı Antlaşma ile FTPP ye 
ilave olarak FAO-Türkiye Ormancılık Programı 
(FTFP)'nın hayata geçirildiğini belirterek, bu 
kapsamda Ortaklık Programlarına bugüne kadar 
30 milyon dolar destek verildiğini bildirdi. 
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Ortaklık Programları ile ülkemizde ve bölge 
ülkelerinde gıda güvenliğinden kırsal 
kalkınmaya, doğal kaynakların korunmasından 
iklim değişikliği ile mücadeleye kadar ortak 
çalışmalar yapıldığını vurgulayan Genel 
Müdürümüz, Türkiye'deki geçici korunma 
altındaki sığınmacıların ve ev sahibi toplumun 
geçim olanaklarının artırılmasına ve gıda 
güvenliğinin sağlanmasına yönelik FAO ile 
tarımsal iş birliğinde hayata geçirilen projeler 
bulunduğuna da vurgu yaptı. 

Söz konusu röportaja aşağıdaki linkten erişim 
sağlanabilir. 

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/gida-
israfi-ve-arz-guvenligi-icin-farkindalik-
mevzuat-ve-kampanyalarla-
saglaniyor/2712345  

Haber Tarihi: 16 Ekim 2022 

Ülkemiz ile Çekya Arasında 1. Dönem JETCO 
Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

20 Ekim 2022 tarihinde Ticaret Bakanımız Sayın 
Mehmet MUŞ  ile Çekya Endüstri ve Ticaret 
Bakanı Sayın Jozef SİKELA eşbaşkanlığında 
gerçekleştirilen Türkiye-Çekya Ekonomi ve 
Ticaret Ortaklık Komitesi (ETOK) 1. Dönem 
Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu 
toplantı tutanağında Bakanlığımız 
sorumluluğunda bulunan tarım, orman ve su 
konularında  taraflar arasında işbirliği yapılması 
yer almıştır. Ayrıca Gıda ve Kontrol Genel Müdür 
Yardımcısı Sayın Sedat Ildız’ın ve Çekya Tarım 
Bakanlığı Ticaret ve Uluslararası İşbirliği 
Departmanı Başkanı Sayın Karolina 
Bartosova’nın başkanlığında bir görüşme 
gerçekleştirilmiş ve sertifikaların teyitleri, sahte 
sertifikanın önlenmesi, tarımsal ticaretin 
geliştirilmesi konuları gündeme alınmıştır. 

Haber Tarihi: 20 Ekim 2022 

 

 

Gıdanı Koru Projesi Kapsamında Gönüllü 
Hasat Etkinliği Düzenlendi  

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Konak 
İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve FAO ve 
İzmir Ticaret Borsası paydaşlığında ve Ege 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi desteği ile 
yürütülen Gönüllü Hasat Projesinin 6. ve son 
etkinliği 07 Ekim 2022 tarihinde Balçova 
ilçesinde gerçekleştirildi. 

Hasat etkinliğine Avrupa Birliği Uyum Daire 
Başkanı Zeynep ÖZKAN, Bakanlık personeli, 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 
(FAO)’nün Yurtdışı ve Türkiye temsilcileri, Gıda 
ve Yem Şube Müdürü Hüseyin ÇİFTÇİ, İl 
Müdürlüğü personeli, İlçe Müdürü Ruhşan 
ÇİFTÇİ, Balçova İlçe Müdürü Ali ATEŞ ve İlçe 
Müdürlüğü personeli, Selçuk İlçe Müdürü 
Mustafa ACARGİL, Menderes İlçe Müdürü Oktay 
SEZGİN ve İlçe Müdürlüğü personeli, Ege 
Üniversitesinden Doç. Dr. Fulsen ÖZEN ve İzmir 
Ticaret Borsası yetkilileri, yardım kuruluşlarının 
idarecileri ve Konak İlçe Müdürlüğünün teknik 
personeli katılım sağladı. 

 

Balçova İnciraltı Bahçelerarası mevkiindeki 
tarlada Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinde 
öğrenim gören 30 öğrenci tarafından patlıcan 
hasatı yapılan etkinlikte, ürünler ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırılmak üzere Konak İlçesinde 
faaliyet gösteren yardım kuruluşlarına 
gönderildi.  

Haber Tarihi: 07 Ekim 2022 

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/gida-israfi-ve-arz-guvenligi-icin-farkindalik-mevzuat-ve-kampanyalarla-saglaniyor/2712345
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/gida-israfi-ve-arz-guvenligi-icin-farkindalik-mevzuat-ve-kampanyalarla-saglaniyor/2712345
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/gida-israfi-ve-arz-guvenligi-icin-farkindalik-mevzuat-ve-kampanyalarla-saglaniyor/2712345
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/gida-israfi-ve-arz-guvenligi-icin-farkindalik-mevzuat-ve-kampanyalarla-saglaniyor/2712345
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“Gıda Okuryazarlığı Kapasitesinin 
Geliştirilmesi Projesi” İstişare Çalıştayı 
Gerçekleşti 

 

Bakanlığımız AB ve Dış İlişkiler Genel 
Müdürlüğü ve Gıda ve Kontrol Genel 
Müdürlüğü’nün Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Örgütü (FAO) ile iş birliği halinde 
yürüttüğü “Gıda Okuryazarlığı Kapasitesinin 
Geliştirilmesi Projesi (Capacity Building on Food 
Literacy)” kapsamında oluşturulacak olan Ulusal 
Strateji ve Eylem Planı dokümanı çalışmaları 
ilgili paydaşlarla 25 Ekim 2022 tarihinde 
düzenlenen toplantı ile paylaşıldı.  

Strateji ve Eylem Planı çalışmalarında gelinen 
aşama; akademi temsilcileri ile Milli Eğitim 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu temsilcileriyle 
çevrimiçi olarak gerçekleşen toplantıda 
aktarıldı. Verimli geçen çalıştayda paydaşlar 
proje kapsamında yapılan çalışmaları takdir 
ederek dokümana katkı sağladılar.   

Şubat 2021 tarihinde başlayan ve bu yılın 
sonunda tamamlanacak olan proje ile Ulusal 
Strateji ve Eylem Planı’nın yanı sıra kamuoyuna 
doğru bilgi sağlamak adına faaliyetler 
gerçekleştirilecektir. 

Haber Tarihi: 25 Ekim 2022 

 

 

 

Farm Europe Raporu’na göre, Enflasyon ve 
Yeşil Mutabakat AB Ortak Tarım Politikası 
bütçesine ağır yük bindirdi 

 

Düşünce kuruluşu Farm Europe tarafından 
yayınlanan yeni bir rapora göre, Avrupa 
Komisyonu'nun Yeşil Mutabakat’ta belirtilen 
hedeflere ulaşma çabasıyla birleşen enflasyon, 
AB'nin Ortak Tarım Politikası (CAP) bütçesini 
tehdit ediyor. 

Düşünce kuruluşu raporunda, OTP bütçesinin 
belirlendiği zamandaki %2'ye kıyasla şu anda 
%10 olan rekor enflasyonun “desteklerin gerçek 
değerinde azalmaya” yol açabileceği konusunda 
uyardı. 

Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyon 
tahminlerine göre, çiftçilere doğrudan 
ödemeleri finanse etmeyi amaçlayan OTP'nin ilk 
sözde 'direği' 68,6 milyar € kaybedecek. Kırsal 
kalkınmayı destekleyen ikincisi ise 15,97 milyar 
Avro düşecek ve 2021'den 2027'ye kadar 
birleşik bütçede 84,57 milyar Avro düşecek. 

Bu, toplam 387 milyar Euro olarak belirlenen 
2023-2027 için yeni OTP bütçesinde büyük bir 
göçük yaratacak. 

Bu nedenle 13 Ekim Perşembe günü yayınlanan 
raporda, OTP bütçesinin “her yıl enflasyon 
seviyesine göre ayarlanması” için reel olarak 
yeniden değerlendirilmesi öneriliyor. 

Bunun da ötesinde, Farm Europe, tarım ve enerji 
gibi geçiş ihtiyacı olan stratejik sektörler için 
“gerçek bir AB yatırım fonu” önermekte. 
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AB milletvekili ve Avrupa Parlamentosu tarım 
komitesi üyesi Anne Sander, EURACTIV'e bu 
bütçenin erozyonunun “bazı çiftliklerin 
ekonomik yaşayabilirliğini tehlikeye attığını ve 
ekolojik geçişte daha az yatırım anlamına 
geldiğini” söyledi. 

“Gıda güvenliğimiz için de endişe verici bir 
haber” diye ekledi. 

Avrupa Komisyonu'nun Ukrayna ve enerji 
krizini yönetmeye yardımcı olmak için “OTP'den 
para çekmeyi” önerdiğine işaret eden Sander 
için, OTP, “Avrupa siyasetinin nakit ineği” olarak 
kullanılamaz. 

EURACTIV'e verdiği demeçte, "Şimdi, ya 
ilerledikçe tamamlayacağız ya da yeni finansal 
yolları kullanıma sunacağız" dedi. 

Yeşil Mutabakat OTP bütçesini tehdit ediyor 

Bu arada, pestisitlerin sürdürülebilir kullanımı 
ve biyometan konusunda yeni RePowerEU ile, 
Avrupa Yeşil Mutabakatı ile uyumlu önlemleri 
finanse etmek için OTP bütçesinin sistematik 
kullanımını eleştiren raporda, daha hafif bütçe 
AB'nin yeşil hedefleri tarafından daha da 
inceltilecek, uyarısında bulunuldu.  

Düşünce kuruluşu, AB'nin amiral gemisi gıda 
politikası olan Tarladan Çatala stratejisindeki 
hedeflere ulaşmak amacıyla tarım sektörü için 
yeşil bir büyüme stratejisine dayalı “yeni bir 
politika yolu” bulmayı önerdi. “Verimlilik 
araçlarını azaltmayı amaçlayan düzenleyici 
temelli bir stratejinin” “tarımsal sistem 
yaklaşımlarını ve inovasyonu destekleyen uygun 
bir yatırım stratejisi” ile değiştirilmesini 
önermekte. 

Pour Une Autre PAC kolektifinin sözcüsü 
Mathieu Courgeau'ya göre, enflasyon "Yeşil 
Mutabakatı uygulamak için OTP'yi kullanmamak 
için bir bahane olarak kullanılmamalıdır." 

EURACTIV'e verdiği demeçte, "Çevresel acil 
durumlar karşısında, uygulamalardaki 

değişiklikler için bu paraya öncelik vermek 
mantıklı" dedi. 

Courgeau, tarım sektörünün şu anda karşı 
karşıya olduğu birden fazla kriz göz önüne 
alındığında, bütçenin kendisi kadar önemli 
olduğunu söylediği OTP bütçesinin nasıl 
dağıtılacağına da odaklanmayı önerdi. 

“Avrupa ayrıca çiftçilerin gelirlerini artırmak 
için piyasa düzenlemesi, sınırlardaki önlemleri 
ve çiftçiler, işleyiciler ve distribütörler 
arasındaki ticari ilişkiler konularını da çözmeli 
ve bu OTP'yi ilgilendirmiyor” diye ekledi. 

Haber Tarihi: 18 Ekim 2022 

Haber Kaynağı: 
https://www.euractiv.com/section/agriculture
-food/news/inflation-green-deal-put-heavy-
strain-on-cap-budget-report/ 

Resim Kaynağı: 
https://www.euractiv.com/section/agriculture
-food/news/inflation-green-deal-put-heavy-
strain-on-cap-budget-report 

Çiftlikten Çatala: AB'nin Hayvan Refahı 
Mevzuatı’nın Etkileri Üzerine İnceleme 
Yayınlandı  

 

6 Ekim 2022 tarihinde Avrupa Komisyonu, 
mevcut Hayvan Refahı mevzuatının başarıları ve 
zorlukları hakkında bir genel bakış yayınladı ve 
mevzuatın Avrupa'daki birçok hayvanın - 
özellikle yumurtlayan tavuklar, domuzlar ve 
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buzağıların - kesim ve nakliye sırasında 
korunmaları da dahil olmak üzere refahını 
iyileştirdiği sonucuna vardı. 

Bu “uygunluk kontrolü”, Mayıs 2020'de 
Çiftlikten Çatala Stratejisi’nde açıklanan 
mevzuatın revizyonunda önemli bir adımdır. 
Kapsamlı masa başı araştırması, hedeflenen 
paydaş istişareleri ve 60.000'e yakın katkı 
sağlanan bir kamu istişaresiyle birlikte yedi 
mevzuat gözden geçirildi. İnceleme, mevcut 
mevzuatın hayvanlar ve toplum için daha yüksek 
et kalitesi ve gelişmiş ekosistem hizmetleri gibi 
ek faydalar sağladığını ve daha düşük antibiyotik 
kullanımına katkıda bulunduğunu 
göstermektedir.  

Bununla birlikte, örneğin, mevzuatta, 
hayvanların bakımı ve süt inekleri veya kedi ve 
köpekler gibi belirli hayvanlar için belirli refah 
gereksinimlerinin bulunmaması dahil olmak 
üzere bazı boşluklar tespit edilmiştir. Ayrıca, 
bazıları için yirmi yıldan fazla bir süre önce 
kabul edilen bazı hükümlerin belirsizliği 
nedeniyle, bazı alanlarda mevcut kuralların 
uygulanması yetersiz kalmaktadır. Kafeslerin 
aşamalı olarak kaldırılması gibi vatandaşların bu 
alandaki beklentilerini de dikkate alacak şekilde 
mevzuatın da güncellenmesi gerekiyor. 

Bu rapor, 2023'ün ikinci yarısında sunulması 
beklenen hayvan refahı mevzuatının kapsamlı 
revizyonuna girdi olarak hizmet edecek. Bu 
revizyon, AB gıda sistemlerini daha 
sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 
Tarladan Çatala Stratejisi’nin yapı taşlarından 
biri olacak. Komisyon şu anda, gelecekteki olası 
değişikliklerin ekonomik, sosyal ve çevresel 
etkilerinin gözden geçirilmesi ve 
değerlendirilmesi üzerinde çalışmaktadır. 
Rapor, bu sürece de girdi olarak hizmet edecek 
ve ek bilimsel girdilerin yanı sıra diğer 
paydaşların istişareleri ile tamamlanacaktır. 

Daha ayrıntılı bilgi için: 
https://food.ec.europa.eu 

/animals/animal-welfare/evaluations-and-
impact-assessment/revision-animal-welfare-
legislation_en  

Haber Tarihi: 6 Ekim 2022 

Haber Kaynağı: 
https://ec.europa.eu/newsroom/sante/items/
760589/en     

Fotoğraf Kaynağı: https://www.cast-
science.org/farm-animal-welfare-new-report-
tackles/ 

AB gıda etiketine ön yüz etiketlemesinde son 
aşamaya yaklaşırken 

AB'nin Sağlık ve Gıda Güvenilirliğinden Sorumlu 
Komiseri Stella Kyriakides Avrupa Tarım 
Bakanlarına yakın zamanda pan-Avrupa Ön Yüz 
Etiketinin (FOP) yayımlanacağını söyledi. 
Kyriakides, Avrupa Komisyonu kararının farklı 
Avrupa kurumları tarafından yürütülen 
araştırmalar ve kamuoyu istişaresine katılan 
diğer paydaşlar tarafından yapılan tavsiyelerle 
şekillendiğini söyledi. Stella Kyriakides, tek tek 
ülkelerin şimdiye kadar FOP etiketlerini 
kullanma çabalarını överken, farklı etiketlerin 
kullanımının işletme maliyetlerini artırdığı ve 
tüketiciler arasında karışıklığa yol açtığı 
uyarısında bulundu. 

Nutri-Score, uzunca yıllar Avrupa'nın gıda 
etiketleme arayışının gözdesi oldu. Daha geçen 
yıl, DSÖ'nün Uluslararası Kanser Araştırmaları 
Ajansı (IARC), AB Komisyonunu Nutri-Score'u 
Avrupa çapında zorunlu olarak uygulamaya 
çağırarak desteğini dile getirdi. Paketin ön 
kısmındaki gıda etiketleri de Komisyonun 
Kanseri Yenme planının hedefleri için çok 
önemli kabul ediliyor. 

Şimdiye kadar, Fransa destekli Nutri-Score, 
adaylardan biri olarak kabul edilse de son 
Gıdanın Geleceği Zirvesinin ardından, 
Komisyonun bunu önerme ihtimalinin düşük 
olduğu açıkça ortaya çıktı. Nitekim, DG 
SANTE'deki gıda sürdürülebilirliği direktör 
yardımcısı Claire Bury, bunun Nutri-Score 
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olmayacağını ve Komisyonun bir dizi farklı plana 
baktığını ve her birinin avantajlarını tarttığını 
söyleyerek şüpheye yer bırakmadı. 

JRC raporunun bulgularına göre, Nutri-Score, AB 
çapında benimsenmesi düşünülen FOPL'ler 
arasında en olası aday olmaya devam ediyor gibi 
görünüyor. Yine de, Nutri-Score'u 
benimsemenin geleneksel üreticilere zarar 
vereceğine inanılan İtalya'da yoğun eleştirilere 
maruz kaldı. Örneğin, İtalya'nın Rekabet 
Kurumu yakın zamanda Nutri-Score'un 
tüketicilerin iyi bilgilendirilmiş gıda seçimleri 
yapmasını engelleyen aşırı bir taraflı 
muhakemeye sahip olduğunu tespit etti. Diğer 
uzmanlar ayrıca, Nutri-Score'un işlenmiş 
gıdalara yönelik "nokta körlüğü" de dahil olmak 
üzere algoritmanın daha geniş kusurlarını 
eleştirdi. Bunun nedeni, Nutri-Score'un glikoz-
fruktoz şurubu gibi tatlandırıcıları veya işlenmiş 
gıdalarda yaygın olarak kullanılan diğer katkı 
maddelerini hesaplamalarında hesaba 
katmamasıdır. Toz çikolatanın bir humus ile aynı 
beslenme derecesine layık olduğunu gören bu 
ihmaldir.  

Avrupa Komisyonu'nun nihai kararını Mart 
2023'ten önce açıklaması bekleniyor. 

Haber Tarihi: 06.10.2022 

Haber Kaynağı: http://eu-
policies.com/competences/health/food/eu-
food-label-grabs-final-decision-approaches/  

https://www.oliveoiltimes.com/business/busi
nesses-and-consumers-need-uniform-food-
labels-e-u-commissioner-says/112561 

Fotoğraf Kaynağı: 
https://www.efsa.europa.eu/en/news/efsas-
scientific-advice-inform-harmonised-front-
pack-labelling-and-restriction  

AB yardımıyla yeni nesil balıkçılar yetişiyor. 

Balıkçılık genellikle okullarda öğrenilebilecek 
bir meslek değildir. Aslında, beceri ve 
yeterliliklerin aktarımının çoğu, daha genç 

balıkçılara işlerini öğreten yaşlı balıkçılardan 
gelir. Bu nesiller arası meslek aktarım süreci, 
genellikle balıkçı neslinin artan yaşlanması ve 
yerel gençleri sektöre çekmedeki sorunlar gibi 
kısıtlamalarla mücadele eder. Söz konusu 
kısıtlamaların çözümüne örnek olarak, AB 
finansmanı sayesinde, Lokka Balıkçılık 
Kooperatifi, bu sorunların üstesinden gelen ve 
balıkçılık sektöründe nesiller arası yenilenmeyi 
başarıyla uygulayan bir proje oluşturdu. Söz 
konusu çalışma, yeni işe alınan gençlerin 
bölgenin yaşlanan kıdemli balıkçıları tarafından 
iki buçuk yıl boyunca eğitildiği bir "usta ve çırak" 
projesiydi. Bu proje başlangıçta bir geliri 
sağlamadığından çıraklara diğer iş ve 
öğrenimleri için yeterli zaman sağlayan esnek 
bir program sunuldu. Proje kapsamında, 
gençlere belirli av araçları tasarlamaktan, gerçek 
balıkçılık faaliyetlerine ve hasat sonrası 
işlemeye kadar farklı konularda eğitimler 
verildi.  Projenin somut sonucu, şu anda bölgede 
tam teşekküllü balıkçılar olarak çalışan ve 
meslekten tam gelir elde eden 14 yeni genç 
balıkçının sektöre katılması oldu. 

Kaynak: Avrupa Komisyonu, 06.10.2022 
https://oceans-andfisheries.ec.europa.eu 
/news/older-younger-ones-building-new-
generation-fishers-eu-help-2022-10-06_en 

Yeni çalışma, AB ticari balıkçılığının iklim 
değişikliğine karşı direncini değerlendiriyor. 

Avrupa İklim, Altyapı ve Çevre Yürütme Ajansı 
(CINEA) tarafından yapılan yeni bir araştırma, 
AB ticari balıkçılığının, sağlam bilimsel 
tavsiyelere göre ve maksimum sürdürülebilir 
ürün (MSY) ilkeleri doğrultusunda yönetilmesi 
durumunda iklim şoklarına karşı dirençli 
olabileceği sonucuna vardı. Avrupa Komisyonu 
tarafından imzalanan çalışma, balıkçılık 
sektöründen kaynaklanan sera gazı 
emisyonlarını teknolojik yollarla ya da alternatif 
balıkçılık stratejileri kullanarak azaltmanın 
yollarını da araştırdı. Daha ayrıntılı bilgi için söz 
konusu rapora, 
https://data.europa.eu/doi/10.2926/155626 
adresinden ulaşmak mümkün. 

https://oceans-and/
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Kaynak: Avrupa Komisyonu, 07.10.2022 
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/ 
news/fisheries-new-study-assesses-resilience-
eu-commercial-fisheries-climate-change-2022-
10-07_en 

AB balıkçılık filosunun 2022 yılına ilişkin 
yıllık ekonomik raporu yayınlandı.  

AB Balıkçılık Filosuna ilişkin yeni yayınlanan 
2022 Yıllık Ekonomik Raporuna göre, AB 
balıkçılığının 2022'de enerji maliyetlerindeki 
keskin artış ve enflasyon nedeniyle karlarını 
korumakta zorlanması bekleniyor ve AB balıkçı 
filosunun 2022'yi zarar eden bir konumda 
kapatabileceği öngörülüyor. Bu projeksiyon, 
ilgili taraflarca sağlanabilecek ve enerji 
fiyatlarında ve enflasyonda devam eden artışın 
sosyo-ekonomik etkilerini hafifletebilecek AB 
mali desteğini ve ulusal devlet yardımını hesaba 
katmıyor. Bu rapordaki sonuçlar ayrıca, 
sürdürülebilir balıkçılık ve enerji geçişi 
hedeflerinin, AB balıkçılık sektörünün uzun 
vadeli sosyo-ekonomik yaşayabilirliğini 
sağlamak için gerekli olduğunu gösteriyor. 
Rapor, 2022 tahminlerine ek olarak, sektörün 
COVID-19 pandemisinden etkilendiği 2020 yılını 
da ele alıyor. Ayrıntılı bilgi için söz konusu 
rapora, 
https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/4380
5 adresinden ulaşılabilir. 

Kaynak: Avrupa Komisyonu, 11.10.2022 
https://oceans-andfisheries.ec.europa.eu 
/news/2022-annual-economic-report-eu-
fishing-fleet-sector-affected-high-fuel-prices-
wake-war-ukraine-2022-10-11_enKomisyon, 
Akdeniz ve  

Karadeniz'de 2023 yılı AB Av Kotaları 
Önerisini Kabul Etti. 

Avrupa Komisyonu, 2023 yılı için Akdeniz ve 
Karadeniz'de Avlanma Kotalarının 
belirlenmesine ilişkin Konsey Tüzüğüne yönelik 
önerisini 14 Ekim 2022 tarihinde kabul etti. 
Akdeniz konusunda öneri, kabul edilen GFCM 
kararları doğrultusunda kırmızı mercan  
(Corallium rubrum) ve lambuka (Coryphaena 

hippurus) için önlemler içeriyor. Ayrıca, GFCM 
geçiş önlemlerinin 2022'nin sonunda sona 
ereceği stoklar için (İyonya, Levant Denizleri ve 
Sicilya Boğazı'ndaki manda göz mercan balığı 
(Pagellus bogaraveo) ve derin su karidesi 
(Parapenaeus longirostris) stokları gibi), teklif 
2022 yılı GFCM yıllık oturumundan sonra 
güncellenecek. Karadeniz konusunda ise öneri, 
kalkan ve çaça balığı için av limitleri ve kotalarını 
içeriyor. Komisyon, çaça balığı için 2022'deki av 
limitinin aynı kalmasını öneriyor. Kalkan için ise, 
Toplam Müsaade Edilebilir Av Miktarı (TAC) ve 
kota seviyeleri önerisi, 2022 yılı GFCM yıllık 
oturumundan sonra güncellenecek ve kabul 
edilecek. Komisyon önerisinin kabulünün 
ardından, Bakanlar Konseyi, 12-13 Aralık 
tarihlerinde Komisyonun önerisini tartışacak ve 
avlanma kotalarının dağılımını belirleyecek. 
Düzenlemenin 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren 
geçerli olması bekleniyor. 

Kaynak: Avrupa Komisyonu, 14.10.2022 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner 
/detail/en/ip_22_6134 

Baltık Denizi’ne ilişkin 2023 yılı av kotaları 
konusunda anlaşmaya varıldı. 

17 Ekim'de, Avrupa Birliği Konseyi, Komisyonun 
önerisine dayanarak, 2023 için Baltık 
Denizi'ndeki avlanma kotaları konusunda bir 
anlaşmaya vardı. Baltık Denizi havzası, şiddetli 
çevresel baskılar ve balık stoklarının durumu da 
dahil olmak üzere ekosistemlere yönelik birçok 
zorlukla mücadele etmeye devam ettiği için 
Baltık Denizi'ndeki durum zorluğunu koruyor. 
Anlaşmaya göre, çeşitli stoklar için mevcut 
avlanma kotaları 2023 yılına taşınacak. Konsey, 
iki morina stoğu, ana havza somonu ve batı ringa 
balığı için balıkçılığın kaçınılmaz hedef dışı 
avlarla sınırlandırılmasının yanı sıra Baltık 
morina ve somon balığı için amatör balıkçılıkta 
sınırlamalar gibi ek iyileştirme yönetimi 
önlemlerinin sürdürülmesi konusunda 
anlaşmaya vardı. Ayrıca, Konsey, çaça balığı, 
Bothnia Körfezi ringa balığı ve Riga Körfezi ringa 
balığı için Toplam Müsaade Edilebilir Av 
Miktarlarını (TAC) düşürürken, Orta Baltık ringa 
balığı için bu miktarın artışı üzerinde uzlaştı. 

https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/%20news/fisheries-new-study-assesses-resilience-eu-commercial-fisheries-climate-change-2022-10-07_en
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/%20news/fisheries-new-study-assesses-resilience-eu-commercial-fisheries-climate-change-2022-10-07_en
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/%20news/fisheries-new-study-assesses-resilience-eu-commercial-fisheries-climate-change-2022-10-07_en
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/%20news/fisheries-new-study-assesses-resilience-eu-commercial-fisheries-climate-change-2022-10-07_en
https://oceans-and/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner%20/detail/en/ip_22_6134
https://ec.europa.eu/commission/presscorner%20/detail/en/ip_22_6134
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Anlaşma, Güney berlam balığı için Atlantik'teki 
avlanma kotalarının yıl içinde değiştirilmesini 
de içeriyor. 

Kaynak: Avrupa Komisyonu, 
17.10.2022https://oceans-andfisheries.ec. euro 
pa.eu/news/baltic-sea-agreement-reac hed -20 
23-fishing-opportunities-2022-10-17_en 

Milletvekilleri tarımda ruh sağlığı girişimi 
çağrısında bulundu 

 

Avrupa Parlamentosu tarım komitesi (AGRI) 
üyeleri, zaten gergin durumdaki sektör üzerinde 
baskılar artarken, AB çiftçilerinin ruh sağlığını 
desteklemek için ortak çaba gösterilmesi 
çağrısında bulundu.  

Uluslararası İleri Tarım Araştırmaları Merkezi 
(CIHEAM) direktörü Alun Jones, tarım 
sektörünün sağlık ve güvenliği hakkında yakın 
tarihli bir rapora atıfta bulunarak, 25 Ekim Salı 
günü yaptığı bir toplantıda milletvekillerini 
bunun “baskı altındaki bir meslek” olduğu 
konusunda uyardı. ” 

"Sektörün gerçeği şu ki, çiftçilerimiz gıdalarımızı 
getirmek için çok çalışıyor ve bunu yapmak için 
sıklıkla hayatlarını riske atıyorlar," diye 
vurguladı ve AB üye ülkelerinden gelen veri 
boşluklarının tüm verileri gizlemeye devam 
ettiği konusunda uyardı.  

Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU-OSHA) 
tarafından hazırlanan rapor, psikolojik sağlığı; 
iklim değişikliği, bürokrasi ve izolasyon gibi 
stres faktörlerinin kombinasyonundan etkilenen 
bir durum olarak; çiftçiler için en büyük risk 
olarak sıraladı. 

Jones, bu nedenle, intihar oranlarının en yüksek 
olanlar arasında çiftçiler olduğu konusunda 
uyardı. Örneğin, Fransa'da çiftçi 
topluluklarındaki intihar oranları, ulusal 
ortalamadan %20 daha yüksek, diye açıkladı.  

Sektördeki yüksek intihar oranlarını "gerçekten 
endişe verici" olarak nitelendiren yeşil 
parlamenter Martin Häusling, bu konuda ortak 
hareket edilmesi çağrısında bulundu. 

Bunu dikkate almalı ve çiftçilere bu konuda bir 
an önce yardımda bulunmayı sağlamalıyız” dedi.  

Aynı şekilde, İrlandalı MEP Colm Markey, 
tarımda ruh sağlığı ile ilgili olarak belirli bir 
girişim veya denetim raporu çağrısında bulundu. 

"Bu, gerçekten özel olarak bakmamız gereken 
kilit bir alandır ve bu alanda belirli bir girişimin 
yapıldığını görmek isterim" dedi.  Aynı zamanda, 
İrlandalı milletvekili Chris MacManus da 
konunun "kendi başına büyük, ayrı politika 
geliştirmeyi" gerektirdiğini vurguladı. Diğerleri, 
kamu politikalarının sorunu çözmede oynadığı 
büyük role işaret etti. 

AB'nin Ortak Tarım Politikası'ndan (CAP) alınan 
kamu yardımının %80'inin çiftçilerin %20'sine 
gittiğine işaret eden Häusling, daha küçük 
çiftçiler üzerindeki baskıyı hafifletmek için 
fonların yeniden dağıtılması çağrısında bulundu. 
"İntiharın ana nedeni ekonomik sorunlardır, bu 
yüzden AB’de tüm çiftçilerin onurlu bir yaşama 
sahip olabilmeleri için mali yardımı nasıl 
dağıttığımızı düşünmeliyiz [...]" dedi.  

Bunun mümkün kılınabileceği bir mekanizma, 
OTP sübvansiyonlarının çiftçilerin çalışma ve 
istihdam standartlarını sürdürmesine bağlı hale 
getirecek olan  sosyal koşulluluk. 

2020'de Avrupa Parlamentosu, 2020 sonrası 
OTP'nin biçiminde, sosyal koşulluluğa zorunlu 
atıflar içeren bir dizi değişikliği oyladı, ancak 
konu üye devletler arasında tartışmalı. 

Avrupa Komisyonu DG AGRI de sosyal 
sürdürülebilirlik birimi başkanı Margaret 
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Bateson, OTP'ye sosyal koşulluluğun dahil 
edilmesini “ileriye doğru tarihi bir adım” olarak 
nitelendirerek, AP milletvekillerine AB 
yöneticisinin bir sonraki OTP' de konsept 
üzerine inşa etmeye çalıştığını söyledi. Reform 
daha geniş bir tarım işçileri yelpazesini içerecek 
şekilde. 

Bununla birlikte, yalnızca dört üye devletin - 
Avusturya, Fransa, Lüksemburg ve İtalya - 2023 
yılına kadar sosyal koşulluluğu uygulamaya 
karar verdiğini, İspanya ve Portekiz'in ise 
2024'te uygulamaya başlayacağını kaydetti. Bu 
arada, politikanın uygulanması bir endişe 
kaynağı olmaya devam ediyor. 

Haber Tarihi: 27 Ekim 2022 

Haber Kaynağı: 
https://www.euractiv.com/section/agriculture
-food/news/meps-call-for-mental-health-
initiative-in-farming/ 

Resim Kaynağı: 
https://www.shutterstock.com/tr/image-
photo/senior-farmer-overalls-standing-beside-
flood-1479503003 

AB ve Almanya, kırsal kalkınma teklifinde 
'akıllı köylere' bahse girdi 

 

Almanya, akıllı köylerin geliştirilmesinde 
ilerlemeye devam ediyor – AB Tarım Komiseri 
Janusz Wojciechowski, kırsal alanların 
kalkınması için akıllı köylerin çok önemli 
olduğunu söyledi. 

Avrupa Kırsal Kalkınma Ağı'na (ENLR) göre, 
akıllı köy gelişimi olarak da bilinen yaklaşım, 

dijital ve bazı durumlarda sosyal inovasyon 
yoluyla kırsal alanların canlandırılmasıyla ilgili. 

Wojciechowski 27 Ekim Perşembe günü 
düzenlediği konferansta, "Akıllı köyler, kırsal 
topluluklarımızın potansiyelini ortaya çıkarmak 
için önemli bir politika aracıdır." dedi. 

Pratikte bu, kırsal alanlarda genel çıkara yönelik 
hizmetleri iyileştirmek için dijital araçların 
kullanılması veya yerel ve bölgesel siyasete 
demokratik katılımı teşvik etmek için çevrimiçi 
platformların kullanılması gibi bir dizi önlemi 
içeriyor. 

Smart Rural 21 ve Smart Rural 27 adlı iki ardışık 
proje aracılığıyla Komisyon, bu tür “Akıllı 
Köyler”in geliştirilmesini teşvik etmekte. 

Başta Almanya da bu trendin içinde. 

Hükümet kısa süre önce fonların bir kısmını yedi 
model bölgede ve diğer 14 modelde “dijital 
ekosistem ve dijital uygulamalar” geliştirmeyi 
amaçlayan “Smarte.Land.Regionen” model , 

projesi kapsamında kırsal kalkınma için  

kullanmak istediğini açıkladı. Almanya Tarım 
Bakanlığı bu hedef için 25 milyon € sağlıyor ve 
katılan bölgelerin çoğu şu anda beyin fırtınası 
aşamasında. 

Örneğin, Kuzeydoğu Almanya bölgesi 
Vorpommern-Greifswald, sağlık, kültür ve 
hareketlilik dahil olmak üzere çeşitli konularda 
fikir toplamak amacıyla bir dizi vatandaş 
konferansı düzenliyor. 

Ortaya çıkan öneriler arasında, hastaların 
pratisyen hekimleriyle evden konuşabilmeleri 
için tele-doktorların kurulması veya bölgesel bir 
araba paylaşım platformu kurulması yer alıyor. 

En iyi uygulama değişimi 

AB'nin tarım şefi ayrıca, amacın en iyi 
uygulamaları paylaşmak, pilot projeleri 
uygulamak ve “gelecekteki politika eylemleri 

https://www.shutterstock.com/tr/image-photo/senior-farmer-overalls-standing-beside-flood-1479503003
https://www.shutterstock.com/tr/image-photo/senior-farmer-overalls-standing-beside-flood-1479503003
https://www.shutterstock.com/tr/image-photo/senior-farmer-overalls-standing-beside-flood-1479503003
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için faydalı sonuçlar çıkarmak” olduğunu 
söyledi. “Bu projeler şimdiye kadar başarılı 
oldu!” ekledi. 

Örneğin, projeler, akıllı köy gelişimi ve kırsal 
bölgelerin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış 
teknolojik, dijital ve sosyal yenilikler için hali 
hazırda daha donanımlı belediyelere sahip. 

Bu arada Wojciechowski, Almanya gibi çoğu AB 
ülkesinin, reforme edilmiş Ortak Tarım 
Politikasının (OTP) uygulanması için Ulusal 
Strateji Planları aracılığıyla 'Akıllı Köy' 
yaklaşımını desteklemesini de memnuniyetle 
karşıladı. 

Önce internet bağlantısı gerekli 

Ancak Wojciechowski, bu tür “akıllı çözümlerin” 
ön koşulunun kırsal alanların dijital altyapıya 
bağlanması olduğunu da kaydetti. 

“Dijitalleşme, hız ve kalite açısından yalnızca 
güçlü bağlantılarla güçlü faydalar sağlayabilir” 
dedi. 

Federal Ağ Ajansı'ndan alınan verilere göre, 
kırsal alanlarda geniş bant genişlemesi 
açısından, Almanya AB'deki muadillerinin 
gerisinde kalıyor ve hanelerin %14'ünden daha 
azının fiber optik bağlantıya erişimi var, AB 
ortalamasının yaklaşık üçte biri.  

AB Komisyonu, CAP Stratejik Planı hakkındaki 
yorumlarında, Almanya'yı "tüm kırsal alanlarda 
uygun teknolojik standartların geniş bant 
kapsama ihtiyacının nasıl karşılanacağına dair 
daha fazla güvence" sağlamaya da çağırdı. 

Uyum Fonu'ndan para mı? 

Bu arada, Avrupa Parlamentosu Tarım ve Kırsal 
Kalkınma Komitesi de 25 Ekim Salı günü kırsal 
alanların uzun vadeli kalkınmasına ilişkin bir 
kararı onayladı. 

AB milletvekilleri, diğer konuların yanı sıra, 
OTP'nin bir parçası olan Avrupa Bölgesel 
Kalkınma Fonu'nun (ERDF) bir bölümünün ve 

Uyum Fonu'nun kırsal alanları güçlendirmeye 
yönelik tedbirler için ayrılması çağrısında 
bulundular. 

Milletvekilleri ayrıca, siyasi karar almanın 
onların ihtiyaçlarını yeterince dikkate almadığı 
izleniminin körüklediği kırsal nüfus arasında 
“artan hoşnutsuzluğa” da işaret etti. 

Kararda, parlamenterler bu nedenle yerel ve 
bölgesel karar vericileri ve sivil toplum 
aktörlerini güçlendirme çağrısında bulundular. 

Haber Tarihi:28 Ekim 2022 

Haber Kaynağı: 
https://www.euractiv.com/section/agriculture
-food/news/eu-and-germany-bet-on-smart-
villages-in-rural-development-bid/ 

Resim Kaynağı: Anten,Görünüm,Of,Boos,Köy,  
In,Bavyera.,Almanya. [SHUTTERSTOCK] 

https://www.euractiv.com/section/agriculture
-food/news/eu-and-germany-bet-on-smart-
villages-in-rural-development-bid/ 

 


