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“TÜRKİYE’NİN BOZKIR EKOSİSTEMLERİNİN 
KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ 
PROJESİ” 5. YÖNLENDİRME KOMİTESİ 
TOPLANTISI ŞANLIURFA’DA 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

 

Küresel Çevre Fonu, Bakanlığımız ve Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) ortak 
mali desteğinde, FAO’nun yürütücüsü,  
Bakanlığımız Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Genel Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Genel 
Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü’nün 
faydalanıcısı olduğu “Türkiye’nin Bozkır 
Ekosistemlerinin Korunması ve Sürdürülebilir 
Yönetimi Projesi”nin 5. Yönlendirme Komitesi 
Toplantısı, Bakan Yardımcımız Sayın Fatih Metin 
başkanlığında, 25 Mayıs 2021 tarihinde, 
Şanlıurfa’da gerçekleştirildi. 

Bahse konu Proje ile “Türkiye’nin korunan 
alanlarına bozkır ekosistemlerinin entegre 
edilerek mevcut korunan alanların durumunun 
güçlendirilmesi ve biyolojik çeşitlilik 
hedeflerinin ve uygulamalarının üretim 
alanlarına entegre edilmesi yoluyla Türkiye’nin 
bozkır biyolojik çeşitliliğinin korunması” 
amaçlanmaktadır. 

 

 

 

 

5.Yönlendirme Komitesi Toplantısı kapsamında, 
2020 yılı gerçekleşmeleri ve 2021 yılı faaliyetleri 
hakkında görüşüldü. 

Komite Toplantısı öncesinde, Bakanımız Sayın 
Dr. Bekir Pakdemirli’nin teşrifleriyle Ankara’da, 
eş zamanlı olarak da Şanlıurfa ve İzmir’de 
gerçekleştirilen Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü 
kutlamalarının Şanlıurfa ayağı, Bakan Yardımcısı 
Sayın Fatih Metin’in katılımlarıyla 
gerçekleştirildi. 
 
TAHRAN KENTSEL SU YÖNETİMİ BÖLGESEL 
MERKEZİ 12. YÖNETİM KURULU TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİ 
 

 
 
2002 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve 
Kültür Örgütü (UNESCO) himayesinde kurulmuş 
olan, Tahran Kentsel Su Yönetimi Bölgesel 
Merkezi (RCUWM) 12. Yönetim Kurulu (YK) 
toplantısı 26 Mayıs 2021 tarihinde çevrimiçi 
olarak gerçekleştirildi. 
 
Ülkemizin ilk kez 5 Aralık 2019 tarihinde 
Tahran’da gerçekleştirilen 10. YK Toplantısı’nda 
temsil edildiği Yönetim Kurulu toplantılarının 
12.’sine, ülkemiz adına Bakan Yardımcımız Sayın 
Akif Özkaldı katılım sağladı. 
 
Ülkemiz adına bir konuşma gerçekleştiren Sayın 
Özkaldı, ülkemizin Covid-19 salgını ile mücadele 
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kapsamında birçok yeni proje ve çalışma 
geliştirdiğini vurgulayarak; bahse konu projeler 
ve çalışmaların ayrıntılarını paylaşmaya her 
zaman hazır olduğumuzun altını çizdi. 
 
Ayrıca, mevcut işbirliği önerileri doğrultusunda 
"Su ve Atıksu Arıtımında ve Geri Dönüşümünde 
Yeni Teknolojiler" projesi altında ülkemizin 
kapasite geliştirme faaliyetlerinde işbirliğine ve 
"Kaçak Algılama ve Gelir Getirmeyen Sularda 
Yeni Teknolojiler ve Bölgesel Eğitim Çalıştayı” 
başlıklı proje önerisi altında da su kayıp ve 
kaçaklarına dair tecrübelerini paylaşmaya hazır 
olduğu ifadeleri de; Toplantı Raporuna derç 
edildi. 

 
GIDA BANKACILIĞI KAMU İSTİŞARE 
TOPLANTISI DÜZENLENDİ 
 

 
 
12 Mart 2021 tarihinde kamuya ilan edilen 
Ekonomi Reformları belgesinin gıda kayıp ve 
israflarına ilişkin maddesi uyarınca Sorumlu 
Kurum/Kuruluş olarak belirlenen Bakanlığımız 
koordinasyonunda, konuyla ilgili çalışmalar 
konusunda taslak yol haritasının belirlenmesi  
ve işbirliği alanlarının görüşülmesi amacıyla 20 
Mayıs 2021 Perşembe günü çevrimiçi bir istişare 
toplantısı düzenlendi. 
 
Genel Müdürümüz Aylin Çağlayan Özcan, yaptığı 
açılış konuşmasında, TBMM Dilekçe 
Komisyonu'nun gıda bankacılığı ile ilgili 
raporunda, kamu kurumlarına belirli görevler 
verildiğini, Ekonomi Reform Programı 
kapsamında bütün ilgili kamu paydaşlarıyla 
işbirliği içerisinde çalışılması ve gereken 
mevzuatın yıl sonuna kadar çıkartılmasının 
hedeflendiğini belirtti. 

Gıdanı Koru Kampanyası, ülkemizde ve dünyada 
gıda bankacılığı konusunun mevcut durumu ve 
kurumların görev alanına düşen hususların izah 
edildiği sunumun ardından, Genel Müdür 
Yardımcımız Ahmet Volkan Güngören 
başkanlığında istişare bölümü ile toplantı devam 
etti. 

 
Toplantı sonunda, kamu kurumları arası gıda 
bankacılığı çalışma grubunun oluşturulmasına 
ve mevzuat önerilerinin resmi yazı ile 
Bakanlığımıza iletilmesine karar verildi. 
 
Bilindiği gibi, Hazine ve Maliye Bakanlığı 
tarafından 12 Mart 2021 tarihinde kamuya ilan 
edilen Ekonomi Reformları belgesinin "2.3. Gıda 
Kaybı Ve İsrafı Azaltılacaktır" başlığı altında, 
"2.3.d. Gıda İsrafının Önüne Geçmek Amacıyla 
Gıda Bankacılığı Sistemi Cazip Hale Getirilerek 
Yaygınlaştırılacaktır" maddesi yer alıyor. 

 
Yayın Tarihi: 20.05.2021 
Kaynak: Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel 
Müdürlüğü 
 
MADAD PROJESİ KAPSAMINDA ŞANLIURFA 
ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
 

 
 
Sosyoekonomik Entegrasyonun Desteklenmesi 
ve Geçim Sağlama İmkanlarının Yaratılması 
Aracılığıyla Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki 
Suriyeliler Ev Sahibi Toplulukların 
Dayanıklılığının Geliştirilmesi Projesi - Güçlü 
Geçim Dayanıklı Toplum Etkinliği Şanlıurfa'da 
gerçekleştirildi.  
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Genel Müdürümüz  Aylin Çağlayan Özcan'ın yanı 
sıra AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Sayın 
Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, FAO Orta 
Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye 
Temsilcisi Viorel Gutu ve kamu üst düzey 
temsilcilerinin katılımlarıyla 28 Mayıs 2021 
tarihinde Şanlıurfa'da gerçekleştirilen etkinlikte 
bahse konu projenin iki önemli çıktısı olan 
İŞKUR Hizmet Noktaları ve Tarımsal Beceri 
Geliştirme Programının tanıtımları 
gerçekleştirildi.  
 
Proje kapsamında, şu ana kadar on ilde, İŞKUR 
Hizmet Noktaları kurulmuş olup proje 
yararlanıcılarının istihdam olanaklarını 
kolaylaştırma ve gıda ve tarım sektöründe kayıtlı 
istihdam artırma yolunda önemli adımlar atıldı. 
  
Genel Müdürümüz konuşmasında, FAO’nun 
sürdürülebilir tarımsal kalkınmanın ve gıda 
güvenliğinin sağlanmasına yönelik katkılarının 
yanı sıra geçici koruma altındaki sığınmacılara 
ve yerel halka yönelik desteklerini Bakanlık 
olarak takdirle karşıladığımızı belirtti. Sözlerine, 
günümüzün en ciddi sorunlarından biri olan 
Suriye krizi ve sığınmacılar konusuna değinerek 
devam eden Genel Müdürümüz, Hükümetimizle 
birlikte AB’nin de bu önemli sorumluluğu 
paylaşmasını sağlayacak, ortak çalışma 
alanlarını genişletecek ve diğer uluslararası 
partnerlerin de bu alanda inisiyatif almalarını 
teşvik edecek bu gibi projelerin artarak devam 
etmesini beklediğimizin altını çizdi. 
 
Yayın Tarihi: 28.05.2021 
Kaynak: Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel 
Müdürlüğü 

 
BM 2021 SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA 
SİSTEMLERİ ZİRVESİ ULUSAL DİYALOG 
SÜRECİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR 
 
Birleşmiş Milletler (BM), 2030 Gündemini ve 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını 
güçlendirmek amacıyla Eylül ayında New 
York’da Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Zirvesi’ni 
ve 26-28 Temmuz 2021 tarihlerinde İtalya ev 
sahipliğinde Zirve Öncesi Toplantı’yı 
düzenleyecektir.  

Zirvenin amacı; 
 
• Güvenli ve besleyici gıdaya erişimin 
sağlanması,  
• Sürdürülebilir tüketimi ve üretimi arttırmak ve  
• Gıda güvenliği açıklarına karşı dayanıklılık 
oluşturmaktır.  
 
Bu kapsamda, sürece katkı sağlayan her bir üye 
devletten, sürdürülebilir gıda sistemlerinin 
iyileştirilmesi/geliştirilmesine yönelik 
sorunları, çözüm önerilerini ve somut eylemleri 
içeren taahhütlerini sunmaları talep edilmiştir. 
 
Bu amaçla, BM 2021 Gıda Sistemleri Zirvesi 
ulusal hazırlık süreci, ülkemiz adına Ulusal 
Diyalog Koordinatörü (National Dialogues 
Convenior) olarak belirlenen Avrupa Birliği ve 
Dış İlişkiler Genel Müdürü Sayın Aylin Çağlayan 
Özcan koordinatörlüğünde ve Avrupa Birliği ve 
Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 
katılımcı bir yaklaşımla yürütülmektedir. 
Hazırlık çalışmaları için BM ilgili temsilcilerine 
de sunulan bir yol haritası belirlenmiş olup, 
çalışmalar BM tarafından ülkelere bildirilen 
takvim çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.  
 
Zirve hazırlıkları sürecinde BM tarafından beş 
Çalışma Grubu/Eylem (Action Track) 
oluşturulmuştur; 
  
AT1: Güvenli ve Besleyici Gıdaya Erişimin 
Sağlanması  
AT2: Sürdürülebilir Tüketim Modeline Geçiş  
AT3: Yeterli Ölçekte Doğaya Uyumlu Üretimin 
Artırılması  
AT4: Adil Geçim Kaynaklarının Geliştirilmesi  
AT5: Hassasiyetler, Şoklar ve Streslere Karşı 
Dayanıklılığın Arttırılması  
 
Ülkemiz küresel diyalog süreci hazırlıklarına AT 
2 ve AT 5 kapsamında katkı sağlarken, ulusal 
diyalog süreci 5 AT kapsamında da 
yürütülmektedir.  
 
Ulusal diyalog süreci, mümkün olduğu ölçüde 
kamu, özel sektör, akademi, sivil toplum 
kuruluşları ve meslek odalarını içeren 
paydaşlarla, cinsiyet eşitliği ve dezavantajlı 
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grupları da gözeten bir yaklaşımla 
sürdürülmektedir. Ulusal diyalog süreci 
hazırlıkları kapsamında sürdürülebilir gıda 
sistemlerinin iyileştirilmesi/geliştirilmesine 
yönelik başta Türkiye Cumhuriyeti’nin en geniş 
katılımlı 3. Tarım Orman Şurası sonuçları ile İş 
Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - 
Türkiye (SKD) ve diğer paydaşların görüşleriyle 
alınan sorunlar temelinde, çözüm önerileri ve 
eylemlerin belirlenmesini içeren çalışma baz 
alınmıştır. Bu çalışmaların yanı sıra, hazırlıkları 
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 
sürdürülen Su Şurası, Yeni Ekonomi Programı, 
Cumhurbaşkanlığı 100 günlük eylem 
programları ilgili eylemleri de ulusal bazda 
Sürdürülebilir Gıda Sistemlerinin 
geliştirilmesi/iyileştirilmesini kısa ve orta 
vadede destekleyecektir. 
 
OECD VAKA ÇALIŞMASININ LANSMANI 8 
HAZİRAN’DA YAPILACAK 
 
2 yılı aşkın süredir İktisadi İşbirliği ve Kalkınma 
Teşkilatı (OECD) Ticaret ve Tarım 
Direktörlüğü'nce hazırlıkları yürütülen, “Doğal 
Afetlere Karşı Tarımsal Esnekliğin 
Oluşturulması” başlıklı çalışmanın lansmanı 8-9 
Haziran 2021 tarihlerinde düzenlenecek OECD 
Küresel Forumu’nda gerçekleştirilecek. 
 
Çalışmanın masrafları İtalya Hükümeti 
tarafından karşılanmış olup, aralarında 
Türkiye’nin de bulunduğu 7 ülke için çalışmalar 
yürütülmüştür. Vaka çalışması yapılan diğer 
ülkeler ise Şili, İtalya, Japonya, Namibya, Yeni 
Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri’dir. 
 
Söz konusu çalışma kapsamında, OECD 
Uzmanları Aralık 2019'da ülkemizi ziyaret 
etmiştir. Ziyaret kapsamında; Bakanlığımız ilgili 
Birimlerinin katılımlarıyla geniş çaplı bir 
toplantı düzenlenmiş, görüş alışverişinde 
bulunulmuş ve Bakanlığımız Birimleri yaptıkları 
çalışmalara yönelik sunumlar gerçekleştirmiştir. 
Ziyaret sırasında OECD Uzmanları çeşitli kurum 
ve kuruluşlarla da görüşmeler 
gerçekleştirmiştir. 
 

Bu gelişmeler doğrultusunda 1 yıldan uzun 
süredir çalışmaları devam etmekte olan bahse 
konu çalışmanın son aşamasına gelinmiş 
bulunulmaktadır. 
 
8-9 Haziran 2021 tarihlerinde “Daha Esnek Bir 
Tarım-Gıda Sektörü İçin Politikalar” ana teması 
ile düzenlenecek OECD Tarım Küresel 
Forumu’nda, 7 ülke için hazırlanan vaka 
çalışmalarının özetlerinin yer aldığı raporun 
lansmanı yapılacak olup; aynı zamanda 
oturumda Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden 
bir temsilci, Ülkemizden iyi uygulama örneği 
olarak “Sektörel Su Tahsis Planları” ile ilgili bir 
sunum gerçekleştirecektir. 
 
TARIM ALANINDA DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN 
HIZLANDIRILMASI ÇALIŞMALARI DEVAM 
EDİYOR 
 
Covid-19 salgını, tüm dünya ülkelerinde olduğu 
gibi ülkemiz tarım ve gıda sektörünü de 
etkilemektedir. Covid-19 Türkiye’de birçok 
geleneksel perakendeci sistemlerini bu 
dönemde çevrimiçi teslimata uyumlu hale 
getirmiştir. Tarımsal gıda arz zincirinde ve 
dağıtım kanallarında, dijitalleşmenin sağlanması 
tarım ve gıda sektörünün modernizasyonunun 
yanı sıra kriz zamanlarında gıda sistemlerinin 
dayanıklılığının artırılmasına katkı 
sağlayabilecektir. Tarım sektöründe dijital 
dönüşüm, ulusal bazda 2019-2023 yıllarını 
kapsayan 11. Kalkınma Planı ve 3. Tarım Orman 
Şurası öncelik alanlarından biridir. Bakanlığımız, 
dijitalleşme konusunda önemli adımlar atmış ve 
birçok çalışmayı hayata geçirmiştir. 
 
Diğer taraftan, İslam İşbirliği Teşkilatı, 
Ekonomik ve Ticari Daimi İşbirliği Komitesi 
(İSEDAK) Koordinasyon Ofisi (CCO), Covid-19 
salgınının mevcut ve olası olumsuz etkilerinin 
giderilmesi amacıyla İSEDAK Covid-19 
Müdahale (CCR) Programını başlatmıştır. Pilot 
aşamasında salgının; tarım, ticaret ve turizm 
sektörlerinde üye ülke ekonomileri üzerindeki 
olumsuz etkisini hafifletmeye odaklanacak 
program kapsamında CCO, ihtiyaç tespiti, 
uzmanlık paylaşımı, nihai faydalanıcılara 
doğrudan hibe sağlama ve mucitleri 
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yatırımcılarla eşleştirmeye odaklanan belirli 
proje türlerini finanse etmeye odaklanmıştır. 
Programla ilgili ayrıntılı bilgiye 
http://cpf.comcec.org/tr/ adresinden erişilmesi 
mümkündür.  
 
Anılan program kapsamında Genel 
Müdürlüğümüz tarafından sunulan “CCR-2020-
TURAG-14-Acceleration of Transformation of 
Digitalization in Agriculture Sector for Ensuring 
Sustainable Food Security (Sürdürülebilir Gıda 
Güvenliğini Sağlamak için Tarım Sektöründe 
Dijitalleşme Dönüşümünün Hızlandırılması)” 
başlıklı ihtiyaç tespiti projesi, 1 Haziran 2021 
tarihinden itibaren uygulamaya geçecektir. 
Toplam 22.722,22 ABD doları bütçeli ve 5 ay 
süreli projenin amacı, tarım alanında Covid-
19'un tetiklediği güçlüklerin üstesinden gelmek 
ve Türkiye'nin avantajlı konumunu korumak 
amacıyla dijital teknolojilerin ve yeniliklerin 
Türk tarım sektöründeki farklı kilit aktörler 
tarafından benimsenmesi ve 
yaygınlaştırılmasına yönelik bir yol haritası / 
strateji / ihtiyaç değerlendirmesi hazırlamaktır.  
 
SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA SİSTEMLERİ İÇİN 
BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ MERKEZİ (BSEC-CSFS) 
PROJESİ KAPSAMINDA İKİ AŞAMALI 
ÇALIŞTAY DÜZENLENDİ 

 
FAO-Türkiye Ortaklık Programı kapsamında 
2020-2023 yılları arasında yürütülecek olan 
“Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ)- 
Sürdürülebilir Gıda Sistemleri için Bölgesel 
İşbirliği Merkezi (BSEC-CSFS) Projesi” 
kapsamında ilki 7 Mayıs 2021 ve ikincisi 24 
Mayıs 2021 tarihlerinde olmak üzere Gıda 
Sistemlerinin Sürdürülebilirliği temalı iki 
aşamalı çalıştay düzenlendi. Söz konusu 
çalıştaya; Bakanlığımızca görevlendirilen BSEC-
CSFS ekibi, FAO-SEC temsilcileri, BSEC-CSFS 
kapsamındaki ülke odak noktaları ve BSEC-CSFS 
ülke uzmanları katılım sağladı. 
 
Çalıştayda; konularında dünyaca ünlü 
uzmanlarca gıda sistemlerinin yapısı ve mevcut 
durumuna ilişkin sunumlar gerçekleştirilmiş 
olup belirlenen bir ülkeye ilişkin veriler 
üzerinden grup çalışmaları gerçekleştirildi. 

KOMİSYON, TEK PAZARDA YABANCI 
SÜBVANSİYONLARIN NEDEN OLDUĞU 
BOZULMALARI ELE ALMAK İÇİN YENİ BİR 
TÜZÜK ÖNERİYOR 
 
Avrupa Komisyonu, Tek Pazarda yabancı 
sübvansiyonların potansiyel bozucu etkilerini 
ele almak için yeni bir araç önermektedir. Yasa 
teklifi, Beyaz Kitap'ın Haziran 2020'de kabul 
edilmesinin ve paydaşlarla kapsamlı bir istişare 
sürecinin devamı niteliğindedir. Bu araç, AB 
üyesi olmayan hükümetler tarafından verilen 
sübvansiyonların şu anda büyük ölçüde kontrol 
edilmediği ancak Üye Devletler tarafından 
verilen sübvansiyonların yakın incelemeye tabi 
olduğu Tek Pazar'daki düzenleyici boşluğu 
kapatmayı amaçlıyor.  
 
Yeni araç, herhangi bir piyasa durumunda Tek 
Pazar'da bozulmalara neden olan ve eşit şartlara 
zarar veren yabancı sübvansiyonlarla etkin bir 
şekilde mücadele etmek için tasarlandı. Aynı 
zamanda bu araç, adil ve rekabetçi bir Tek Pazarı 
teşvik ederek ve böylece Avrupa endüstrisinin 
gelişmesi için doğru koşulları belirleyerek 
güncellenmiş AB Sanayi Stratejisi'ni uygulama 
açısından da önemli bir unsur olma niteliği 
taşıyor.  
 
Rekabet politikasından ve “Europe Fit for the 
Digital Age” kümesinden sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Margrethe Vestager,  “Avrupa bir 
ticaret ve yatırım süper gücüdür. 2019'da 
doğrudan yabancı yatırım stoğu 7 trilyon 
avronun üzerindeydi. Tek Pazarın açıklığı bizim 
en büyük varlığımızdır. Ancak açıklık, adalet 
gerektirir. 60 yıldan fazla bir süredir, Üye 
Devletler arasında sübvansiyon yarışlarını 
önlemek için bir devlet yardımı kontrol 
sistemimiz var ve bugün, AB üyesi olmayan 
ülkeler tarafından verilen bozucu 
sübvansiyonlarla da mücadele etmek için bir 
teklif kabul ediyoruz. AB ekonomisinin 
toparlanmasını desteklemek için bu zorlu 
zamanlarda eşit şartlar sağlamak daha da 
önemlidir,” şeklinde açıklamalarda bulundu. 
 
Yayın Tarihi: 05.05.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu  
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TİTANYUM DİOKSİT: E171 ARTIK GIDA 
KATKI MADDESİ OLARAK GÜVENLİ KABUL 
EDİLMİYOR 
  

 
Fotoğraf: www.efsa.com 

 
EFSA, Mart 2020'de Avrupa Komisyonu'nun 
talebini takiben gıda katkı maddesi titanyum 
dioksitin (E171) güvenlik değerlendirmesini 
güncelledi. 
 
Güncellenen değerlendirme, EFSA'nın 2016'da 
yayımlanan ve veri boşluklarını doldurmak için 
daha fazla araştırmaya duyulan ihtiyacı 
vurgulayan önceki değerlendirmesinin 
sonucunu revize ediyor. 
 
EFSA'nın Gıda Katkı Maddeleri ve Tatlandırıcılar 
(FAF) Uzman Paneli Başkanı Prof Maged Younes 
şunları söyledi: “Mevcut tüm bilimsel çalışmaları 
ve verileri dikkate alan kurul, titanyum dioksitin 
artık bir gıda katkı maddesi olarak güvenli kabul 
edilemeyeceği sonucuna vardı. Bu sonuca 
varmada kritik bir unsur, titanyum dioksit 
partiküllerinin tüketilmesinden sonra 
genotoksisite endişelerini dışlayamamamızdır. 
Oral alımdan sonra titanyum dioksit 
partiküllerinin emilimi düşüktür, ancak vücutta 
birikebilirler”. 
 
Değerlendirme, titiz bir metodoloji izlenerek ve 
EFSA'nın 2016'daki değerlendirmesinden bu 
yana yeni bilimsel kanıtlar ve nanopartiküller 
hakkındaki veriler dahil olmak üzere kullanıma 
sunulan binlerce çalışma dikkate alınarak 
yapıldı. 
 
Gıda katkı maddelerinin güvenlik 
değerlendirmesine ilk kez 2018 EFSA Bilimsel 

Komite Rehberi Nanoteknoloji başvurusunda 
bulundu. Titanyum dioksit E 171, tüketicilerin 
maruz kalabileceği nano aralıkta (yani 100 
nanometreden az) parçacıkların en fazla 
%50'sini içermekte. 
 
Genotoksisite Değerlendirmesi 
 
Genotoksisite, bir kimyasal maddenin hücrelerin 
genetik materyali olan DNA'ya zarar verme 
yeteneğini ifade eder. Genotoksisite kanserojen 
etkilere yol açabileceğinden, bir maddenin 
güvenliği konusunda sonuca varmak için 
potansiyel genotoksik etkisinin 
değerlendirilmesi esastır. 
 
Hem FAF Paneli üyesi hem de EFSA'nın E 171 
üzerindeki çalışma grubunun başkanı olan Prof. 
Matthew Wright şunları ifade etti: “Genel toksik 
etkilere ilişkin kanıtlar kesin olmasa da, yeni 
verilere ve güçlendirilmiş yöntemlere dayanarak 
durumu göz ardı edemedik. Bir genotoksisite 
endişesi ve sonuç olarak gıda katkı maddesinin 
günlük alımı için güvenli bir seviye 
belirleyemedik. " 
 
Avrupa Komisyonu ve AB Üye Devletlerindeki 
risk yöneticileri, EFSA'nın sonuçları hakkında 
bilgilendirildi ve tüketicilerin korunmasını 
sağlamak için uygun eylemi değerlendirecekleri 
ifade edildi. 
 
Yayın Tarihi: 06.05.2021 
Kaynak: EFSA 
 
YENİ RAPOR: AB’NİN BM SÜRDÜRÜLEBİLİR 
KALKINMA AMACI (SKA) 14 KONUSUNDAKİ 
PERFORMANSI 
 
Von der Leyen Komisyonu, 2030 için 17 
Sürdürülebilir Kalkınma Amacını AB'nin siyasi 
önceliklerinin ayrılmaz bir parçası haline getirdi. 
Bunlardan biri (SKA 14, "Sudaki Yaşam") 
okyanusları ve denizleri korumak ve 
sürdürülebilir şekilde kullanmakla ilgili olup AB 
uluslararası okyanus yönetişimi gündeminin 
merkezinde yer almakta. 
 

http://www.efsa.com/
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Komisyon, AB’nin ve Üye Devletlerin SKA 14’ün 
gerçekleştirilmesine katkısının kapsamlı bir 
değerlendirmesini yayımladı. Türünün ilk örneği 
olan çalışma, hem nicel göstergeler hem de elde 
edilen ilerlemenin kalitesi hakkında bilgiler 
içeriyor. 
 

 
 
AB, tarafından oluşturulan "SKA 14 araç 
kutusu”nda, birlikte tutarlı bir çerçeve oluşturan 
yaklaşık 600 politika aracı (AB düzeyinde 170 ve 
ulusal düzeyde 417) içermekte. Bu politika 
çerçevesinin etkinliği ayrıca, örneğin okyanus 
bilgisini güçlendirmek için, AB ve Üye 
Devletlerinden gelen önemli mali yatırımlarla 
desteklenmekte. Bu temelde, AB ve Üye 
Devletleri, deniz ortamının durumunu 
iyileştirmek için güçlü adımlar atmakta. 
Bunların arasında, belirli balık stoklarının 
iyileştirilmesi ve deniz koruma alanlarının 
kurulması bulunuyor. 
 
Yayın Tarihi: 11.05.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 
 
BALIKÇILIK SÜBVANSİYONLARI 
MÜZAKERELERİ BAŞKANI, TEMMUZ AYI 
BAKANLAR TOPLANTISINA KADAR YENİ BİR 
METİN SUNUYOR 
 
11 Mayıs'ta Balıkçılık sübvansiyonları 
müzakerelerinin başkanı Kolombiya Büyükelçisi 
Santiago Wills, üyeleri 15 Temmuz Bakanlar 
Toplantısı öncesinde tarafları anlaşmaya 
vardırmayı amaçlayan yeni bir taslak metin 
sundu. Metin, üyelerin toplu çalışmasına 
dayanmakta ve zararlı balıkçılık 
sübvansiyonlarını azaltmak ve dünya 

okyanuslarının sürdürülebilirliğini sağlamak 
için iniş bölgeleri öneriyor. 
 

 
Fotoğraf: DTÖ 

 
Başkan, Kurallar Müzakere Grubu'nun bir 
toplantısında delegasyon başkanlarına yaptığı 
açıklamada, bu yeni taslak metnin amacının, 15 
Temmuz'da gerçekleştirilecek olan Bakanlar 
Toplantısına açık bir metin sunmaya yönelik 
çalışmanın temelini oluşturmak olduğunu 
söyledi.  
 
DTÖ'nün 2017'de Buenos Aires'te düzenlenen 
11. Bakanlar Konferansı ve BM Sürdürülebilir 
Kalkınma Amacı 14.6'nın yetkisi altında, 
müzakerecilere, yasadışı, bildirilmemiş ve 
düzenlenmemiş balıkçılık için sübvansiyonları 
ortadan kaldırmak ve belirli türdeki balıkçılık 
sübvansiyonlarını yasaklamak için disiplinler 
üzerinde anlaşma sağlama görevi verilmiştir. 
 
Başkan, taslağın ister tekliflere, ister 
kolaylaştırıcının çalışmasına yansıtılıyor veya 
toplantılar ve istişarelerde ifade ediliyor olsun, 
DTÖ üyelerinin dilini yansıttığını kaydetti. Tüm 
metnin tartışmaya açık olduğunu ve nihayetinde 
çözülememiş sorunları çözmenin üyelerin elinde 
olacağını söyledi. 
 
Üyeler önümüzdeki hafta üzerinde anlaşmakta 
en zorlanılan temel konuları belirleme fırsatına 
sahip olacak ve ardından 24 Mayıs'tan itibaren 
haftalık toplantılarda toplanacaklar. Her hafta 
metindeki belirli bir konuya yer verilecek. 
 
Yayın Tarihi: 11.05.2021 
Kaynak: DTÖ 
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AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI: KOMİSYON 
HAVA, SU VE TOPRAKTA SIFIR KİRLİLİK 
HEDEFLİYOR 
 
Avrupa Komisyonu, Avrupa Yeşil Mutabakatının 
önemli bir çıktısı ve bu yılki AB Yeşil Haftası'nın 
ana konusu olan "Hava, Su ve Toprak için Sıfır 
Kirliliğe Doğru" AB Eylem Planını kabul etti.  
 
Plan 2050 için entegre bir vizyon ortaya 
koyuyor: Kirliliğin artık insan sağlığına ve doğal 
ekosistemlere zararlı olmayan seviyelere 
indirildiği bir dünya ve oraya ulaşmak için 
atılması gereken adımları, kirlilikle mücadele 
için dijital çözümlerin nasıl kullanılacağına özel 
vurgu yaparak, kirlilikle mücadele etmek ve 
önlemek için ilgili tüm AB politikalarını bir araya 
getiriyor. Plan ayrıca ilgili AB mevzuatının 
gözden geçirilmesi, AB mevzuatında kalan 
boşlukları ve bu yasal yükümlülüklerin yerine 
getirilmesi için daha iyi uygulamanın gerekli 
olduğu yerleri belirlemeyi hedefliyor. 
 
Avrupa Yeşil Mutabakatından sorumlu Başkan 
Yardımcısı Frans Timmermans, “Yeşil 
Mutabakat herkes için sağlıklı bir gezegen inşa 
etmeyi amaçlıyor. İnsanlar ve gezegen için toksik 
olmayan bir ortam sağlamak için şimdi harekete 
geçmeliyiz. Bu plan, amaca için çalışmalarımıza 
rehberlik edecek. Hâlihazırda burada bulunan 
yeni yeşil teknolojiler, kirliliğin azaltılmasına 
yardımcı olabilir ve yeni iş fırsatları sunabilir. 
Avrupa'nın daha temiz, daha adil ve daha 
sürdürülebilir bir ekonomiyi yeniden inşa etme 
çabaları da aynı şekilde sıfır kirlilik hedefine 
ulaşılmasına katkıda bulunmalıdır” şeklinde 
görüşlerini ifade etti. 
 
Çevre, Okyanuslar ve Balıkçılıktan Sorumlu 
Komisyon Üyesi Virginijus Sinkevičius ise 
şunları söyledi:  “Çevre kirliliği sağlığımızı, 
özellikle de en savunmasız ve sosyal olarak 
yoksun grupları olumsuz etkiliyor ve aynı 
zamanda biyolojik çeşitlilik kaybının ana 
sebeplerinden biri. AB'nin kirliliğe karşı küresel 
mücadeleye öncülük etme durumu bugün her 
zamankinden daha güçlü. Sıfır Kirlilik Eylem 
Planı ile Avrupalılar için sağlıklı bir yaşam 
ortamı yaratacak, dirençli bir toparlanmaya 

katkıda bulunacak ve temiz, döngüsel ve iklim 
nötr bir ekonomiye geçişi hızlandıracağız.” 
 
AB'yi sağlıklı insanlar için sağlıklı bir gezegen 
olan 2050 hedefine doğru yönlendirmek için 
Eylem Planı, mevcut duruma kıyasla kirliliği 
kaynağında azaltmak için 2030 kilit hedefleri 
belirliyor: 
 
- Hava kirliliğinden kaynaklanan erken 
ölümlerin sayısını %55 oranında azaltmak için 
hava kalitesini iyileştirmek; 
- Atıkları, denizdeki plastik çöpleri (%50) ve 
çevreye salınan mikroplastikleri (%30) 
azaltarak su kalitesini iyileştirmek; 
- Besin kayıplarını ve kimyasal pestisit 
kullanımını %50 azaltarak toprak kalitesini 
iyileştirmek; 
- Hava kirliliğinin biyolojik çeşitliliği tehdit ettiği 
AB ekosistemlerini %25 oranında azaltmak; 
- Ulaşım gürültüsünden kronik olarak rahatsız 
olan insanların oranını %30 azaltmak ve atık 
üretimini önemli ölçüde ve belediye atıklarını 
%50 oranında azaltmak. 
 
Eylem planı, geçen yıl kabul edilen 
Sürdürülebilirlik için Kimyasallar Stratejisi ile 
birlikte, AB'nin toksik olmayan bir çevre için sıfır 
kirlilik hedefini eyleme dönüştürüyor.  
 
Yayın Tarihi: 12.05.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu  
 
MUHAFAZAKÂR ÇİFTÇİLER, GLİFOSAT 
ONAYININ YENİLENMESİ İÇİN DESTEK 
VERİYOR 
 
Glifosat yenilenmesinin savunucuları, bu 
tartışmalı yabani ot öldürücüye AB’nin yeşil ışık 
yakması yolunda Muhafazakâr Tarım (CA) 
ilkelerini izleyerek agronomik uygulamaları 
uygulamaya koyan çiftçilere güveniyor. 
 
En yaygın kullanılan ve çok tartışılan herbisitin 
arkasındaki aktif madde olan glifosatın mevcut 
onayı Aralık 2022'de sona erecek. 
 
Yenileme prosedürü, bir grup şirketin resmi 
başvurusu ile Aralık 2019'da başladı ve raportör 



9 
 

olarak atanan dört üye ülke (Fransa Macaristan, 
Hollanda ve İsveç) tarafından yürütülen bir 
değerlendirme sürecini içerecek. 
 
Glifosatın sağlık ve çevre üzerindeki etkilerine 
ilişkin endişeler devam ediyor ve yenilenmesi 
konusundaki tartışmaların hararetli bir şekilde 
sürmesi bekleniyor. Sağlık üzerindeki etkileri 
üzerine yapılan araştırmalar çelişkili sonuçlar 
üretmiştir. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), kimyasalın "diyet 
yoluyla maruz kalmanın insanlar için kanserojen 
bir risk oluşturmasının olası olmadığını" 
söylüyor. 
 
Aynı görüş, önceki onay prosedüründe Avrupa 
Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) ve Avrupa 
Kimyasallar Ajansı (ECHA) tarafından da 
paylaşılmıştı. Ancak bu, 2015 yılında herbisit 
çözeltisinin “insanlar için muhtemelen 
kanserojen” olduğu sonucuna varan Uluslararası 
Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından 
yapılan bir değerlendirmenin aksini 
göstermekte. 

 
Avrupa'da glifosat savaşı yeniden canlanırken, 
yeniden yetkilendirilmesi için savaşan taraf 
safları kapatıyor ve "muhafazakâr" çiftçilerin 
desteğiyle pruvalarına yeni bir ip ekliyor. 
 
Yayın Tarihi: 12.05.2021 
Kaynak: Euractiv 

 
DERİN SU BALIKÇILIĞI: DERİN SU TÜRLERİ 
İÇİN ARTIRILMIŞ KORUMA 

 
Derin Denizlere Erişim Yönetmeliği'ne ilişkin 
değerlendirmede, AB tarafından 2016 yılında 
kabul edilen derin sularda dip trolü yasağının 
stokların korunmasında etkili olduğu ifade 
ediliyor. Derin Denizlere Erişim Yönetmeliği, 
açık deniz türlerini ve onların yaşam alanlarını 
korumak için savunmasız deniz ekosistemleri 
(SDE'ler) olarak adlandırılan benzeri 
görülmemiş koruma ve yönetim önlemleri 
getirmişti. Biyoçeşitlilik Stratejisi 2030 ile 
uyumlu olarak yönetmelik, deniz tabanı da dâhil 
olmak üzere biyoçeşitliliğe en çok zarar veren av 
araçlarının kullanımını sınırlandırıyor. 800 

metrenin altında dip trolü yasağı sayesinde, fare 
balığı, turuncu imparator balığı ve siyah 
çatalkuyruk balığı gibi balıklar trol tekneleri için 
daha az erişilebilir hale gelmiş ve bunun 
sonucunda avları azalmıştır. Ayrıca, Avrupa 
Komisyonu tarafından yürütülen değerlendirme 
derin deniz köpekbalıklarının avcılığında da bir 
düşüş olduğunu gösteriyor. 
 

 
Fotoğraf: Avrupa Komisyonu 

 
Son olarak 5 Ocak 2021'de yayımlanan bilimsel 
tavsiyelerde gecikmelere yol açan önemli veri 
boşlukları nedeniyle SDE'lerin korunmasında 
2016'dan bu yana çok az ilerleme görüldüğü 
ifade edilmektedir. Değerlendirmede, AB 
sularında derin deniz balıkçılığı için sınırlar 
(yani balıkçılık ayak izi) belirlemek ve SDE 
alanlarını 400 metrenin altındaki tüm dip 
dişlilerine kapatmak için gerekli önlemlerin 
(uygulama kanunu) benimsenmesi ihtiyacının 
altı çiziliyor. 
 
Değerlendirme, şu ana kadar uygulanan 
hükümlerle birlikte, düzenlemenin Avrupa 
Komisyonu’nun Daha İyi Düzenleme taraması 
(Better Regulation Screening) tarafından 
belirlenen beş kritere (uygunluk, etkinlik, 
verimlilik, tutarlılık ve AB katma değeri) göre 
amaca uygun olduğu sonucuna varmakta. Yeni 
bilimsel tavsiyelere dayanarak, Avrupa 
Komisyonu tarafından 2021'in sonuna doğru, 
balıkçılık ayak izini düzeltmek ve SDE alanlarını 
kapatmak için bir dizi önlem (uygulama eylemi) 
önermesi öngörülüyor. 
 
Yayın Tarihi: 12.05.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 
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SIFIRLA VE YENİDEN BAŞLAT: AB GIDA 
SİSTEMİNİ DÖNÜŞTÜRMEK 
 

 
Fotoğraf: www.euractiv.com 

 
EUROACTIV yayımladığı raporda, gıda 
sistemlerini yeniden düzenlemek için gerekli 
olan entegre yaklaşımları inceleyerek, Avrupa 
gıda sistemlerine yönelik kapsamlı bir 
değerlendirme yapıyor. Söz konusu raporda;  
 
- Yiyeceklerin üretme, tüketme ve atma 
şeklimizin sağlığımız ve çevremiz üzerindeki 
etkisinin giderek daha açık hale geldiği, 
- Toprak bozulmasından sağlıksız beslenmeye 
ve bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenebilir 
yüküne kadar, gıda sisteminin en acil 
sorunlarımızdan bazılarının merkezinde yer 
aldığı,  
- AB’nin şu anda mevcut beslenme eğilimlerini 
tersine çevirme, çevre üzerindeki baskıyı 
azaltma ve gıda sistemlerinin adil bir şekilde 
geçişini sağlama konusunda bir devrim 
noktasında bulunduğu konularına değiniliyor. 
 
Rapor, “Bu dengenin doğru yönde olmasını 
sağlamak için hangi adımların atılması 
gerekiyor?” sorusuna da yanıt vermeye çalışıyor. 
 
Yayın Tarihi: 14.05.2021 
Kaynak: Euractive  
 
AB KARBON VERGİSİ YENİ BİR TİCARET 
SAVAŞLARI DÖNEMİ YARATABİLİR 
 
15 Afrika ülkesinden oluşan bir ekonomik birlik 
olan ECOWAS (Batı Afrika Devletleri Ekonomik 
Topluluğu) Parlamento Üyesi ve Gambiya Ulusal 
Meclisi üyesi Muhammed Magassy, Avrupa'nın 

AB'ye giren CO2 yoğun malların maliyetini 
artırmaya yönelik karbon sınır vergisinin, bazı 
ülkeleri daha az kısıtlayıcı ticaret anlaşmalarına 
doğru itebileceğini ve sonuçta çevreye daha fazla 
zarar verebileceğini ifade ederken; Avrupa’nın, 
iklim değişikliğine karşı mücadelede dünyaya 
öncülük edecek ahlaki güce, ekonomik güce ve 
bilimsel gelişmişliğe sahip olduğunu ancak bunu 
yapması, ciddiye alınması ve küresel bir adım 
atması için gelişmekte olan dünyayı dinlemesi 
gerektiğini belirtti.  
 

 
Fotoğraf: www.euractiv.com 

 
Magassy; “Bunu mümkün kılmak adına, Avrupa 
güç koridorlarında duyulmayabilecek olan 
hayati önem taşıyan endişelerimizi paylaşmak 
istiyorum. Bu endişeler, Avrupa'nın karbon 
vergisi örneğinin yanı sıra benzer, önceki 
kararlar ve bunların istenmeyen etkileri ile daha 
iyi anlaşılabilir. Avrupa'nın karbon vergisi, 
Karbon Sınır Ayarlama Mekanizması  (CBAM), 
önemli karbon ayak izine sahip ürünleri 
hedeflemeyi amaçlamaktadır. Ne yazık ki, bu 
verginin uygulanması, gelişmekte olan ülkeleri 
cezalandırma, hatta onları çevreye zararlı 
uygulamalara sürükleme etkisine sahip 
olacaktır. Gezegeni kurtarmak için tasarlanmış 
bir politika, onun yok edilmesini hızlandırabilir. 
Karbon sınır vergisi Avrupa Yeşil Mutabakatında 
belirlenen standartları karşılamayan ülkeleri 
cezalandırabilir.” şeklinde kaygılarını dile 
getirdi. 
 
Yayın Tarihi: 17.05.2021 
Kaynak: Euractiv 
 

http://www.euractiv.com/
http://www.euractiv.com/
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AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI: AVRUPA 
BİRLİĞİ'NDE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MAVİ 
EKONOMİ GELİŞTİRME 
 
Avrupa Komisyonu tarafından okyanus, deniz ve 
kıyı ile ilgili endüstri ve sektörler için AB’de bir 
sürdürülebilir mavi ekonomi adına yeni bir 
yaklaşım sunuldu. Sürdürülebilir bir mavi 
ekonomi, Avrupa Yeşil Anlaşması'nın 
hedeflerine ulaşmak ve pandemiden yeşil ve 
kapsayıcı bir iyileşme sağlamak için çok önemli. 
 
Balıkçılık, su ürünleri yetiştiriciliği, kıyı turizmi, 
deniz taşımacılığı, liman faaliyetleri ve gemi 
yapımı dâhil olmak üzere tüm mavi ekonomi 
sektörlerinin çevresel ve iklim etkilerini 
azaltması gerekecek. İklim ve biyolojik çeşitlilik 
krizleriyle mücadele, sağlıklı denizler ve fosil 
yakıtlara ve geleneksel gıda üretimine 
alternatifler oluşturmak için kaynaklarının 
sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını 
gerektiriyor. 
 
Tebliğ, mavi ekonomi için aşağıdakileri yapmak 
için ayrıntılı bir gündem ortaya koymakta: 
 
• İklim nötrlüğü ve sıfır kirlilik hedeflerine 
ulaşmak 
• Döngüsel bir ekonomiye geçmek ve kirliliği 
azaltmak 
• Biyoçeşitliliği korumak ve doğaya yatırım 
yapmak 
• İklim uyumunu ve kıyı direncini desteklemek 
• Sürdürülebilir gıda üretimini sağlamak 
• Denizde alan yönetimini iyileştirmek 

 
Avrupa Birliği'nin mavi ekonomisi, ister 
doğrudan deniz ortamına (ör. Deniz ürünleri, 
enerji üretimi) isterse karaya (ör. limanlar, 
tersaneler, kıyı altyapıları) dayanıyor olsun, 
okyanuslar, denizler ve kıyılar ile ilgili tüm 
endüstrileri ve sektörleri kapsıyor. En son mavi 
ekonomi raporuna göre, mavi ekonominin 
geleneksel sektörleri 4,5 milyon doğrudan iş 
sağlıyor ve 650 milyar avro'nun üzerinde ciro 
sağlıyor. 
 
Bugünkü tebliğ, 2012 Mavi Büyüme bildirisinin 
yerini alıyor. Denizcilik Mekansal Planlama 

Direktifi, tüm Üye Devletleri 2021 yılına kadar 
deniz alanlarını resmi olarak planlamaya 
çağırmakta. 
 
Yayın Tarihi: 17.05.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 
 
10-12 MAYIS 2021 TARİHİNDE VETERİNER 
KULLANIMINA YÖNELİK TIBBİ ÜRÜNLER 
KOMİTESİ (CVMP) TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİ 
 
2019/6 sayılı Veteriner Tıbbi Ürünler Tüzüğü 
üzerine güncellemeler 10-12 Mayıs 2021 
tarihinde Daimi Komite tarafından görüşüldü. 
 
Komite, işlenmiş gıda üretimi yapılan hayvansal 
ürünlerden süt, et ve sakatat için raftan geri 
çekilme sürelerinin değiştirilmesi gerektiğine 
karar verdi. Komite, tüketici ve kullanıcı 
güvenliği için güvence sağlamak üzere 
düzenleyici ve risk azaltma önlemleri öneren bir 
görüşü oybirliğiyle kabul etti. 

 
Komite ayrıca, evcil hayvanlar için bir 
farmasötik ürüne dair daha önce sağlanan 
bilimsel tavsiyeye ilişkin bir açıklama raporunu 
da onayladı. Bununla birlikte Komite, iki aylık bir 
süre boyunca immünolojik veteriner tıbbi 
ürünlerin (EMA/CVMP/IWP/251741/2015) 
üretiminde kullanılan tohumların yabancı 
ajanlardan arındırıldığını göstermek için AB 
içinde uygun bulunan yöntemler hakkında 
güncellenmiş bir düşünce belgesini kabul etti. Bu 
konuda kamuoyu ile istişarenin önemli olduğu 
belirtildi. Ayrıca 28 Ocak 2022 tarihine kadar 
Üye Devletlerde yürürlüğe girecek birçok 
uygulamaya istinaden karar alındı. 
 
Yayın Tarihi: 17.05.2021 
Kaynak: European Medicines Agency 
 
OTP GÖRÜŞMELERİ SONA ERERKEN 
FRANSA'DA EKO-PLAN TARTIŞMASI DEVAM 
EDİYOR 
 
Gelecekteki Ortak Tarım Politikası (OTP) 
üzerine müzakereler sona ererken, Fransa, 
Avrupa'nın çiftçilerine sübvansiyonların 
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yeniden dağıtımı için eko-planlar olarak bilinen 
tarımsal ödeme planlarının faydalarını 
tartışmaya devam ediyor.  
 

 
Fotoğraf: www.euractiv.com 

 
OTP'nin geleceğine ilişkin önerinin merkezi bir 
parçası olan eko-planlar, 2023'ten itibaren çevre 
dostu uygulamalara gönüllü olarak bağlı olan 
çiftçilere ödenen teşvikleri içerecektir. Avrupa 
Parlamentosu, AB liderlerinin tercih ettiği 
%20'ye kıyasla, OTP bütçesinin ilk sütununun 
%30'unun eko-planları kapsadığını görmek 
istiyor. 
 
Gelecekteki OTP'nin ana hatları, önümüzdeki 
hafta Avrupa Komisyonu temsilcileri, Avrupa 
Parlamentosu ve Avrupalı liderler arasındaki bir 
üçlüde netleştirilecek. AB ülkelerinin, OTP 
Stratejik Plan tekliflerine en az bir eko-planı 
dahil etmeleri gerekiyor. Ancak eleştirmenler, 
önerilen programların, birçok çiftçinin geçimini 
sağlamak için mücadele ettiği bir zamanda 
gelirlerini olumsuz etkileyeceğinden korkuyor. 
 
Öte yandan reformun savunucuları, bunun 
çiftçilerin gelirlerini dengelemeye yardımcı 
olmayı amaçladığını söylüyor. Avrupa 
Komisyonu geçen hafta yayımladığı bir 
değerlendirmede, OTP'nin çiftlik gelirlerinin 
desteklenmesinde önemli bir rol oynadığını 
belirtti. Ancak Fransa'daki eleştirmenler, 
reformun zaten vahim olan durumu daha da 
kötüleştirebileceğinden korkuyor. 
 
Tarım Bakanı Julien Denormandie 16 Mayıs 
Pazar günü Europe1 radyo istasyonuna verdiği 
demeçte , “Çiftçilerimiz yeterince iyi bir yaşam 
standardı kazanmıyor.” dedi. 

Fransız En Marche Milletvekili Grégory Besson-
Moreau, bu ayın başlarında çiftçilerin gelirlerini 
korumayı amaçlayan bir yasa tasarısını meclise 
sundu.  
 
Fransız Tarımsal Araştırma Enstitüsü (INRAE) 
tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma, 
mevcut destekleme programından en fazla 
yararlanan çiftçilerin, önerilen eko-planlar 
altında kaybedecek çok fazla şeyleri 
olabileceğini ortaya koydu.  
 
Çalışma, çiftlik bazında verilen hektar başına 
temel ödeme planının sabit oranlı ödeme haline 
dönüştürülmesinin kayıplarda artışa yol 
açacağını iddia ediyor. 
 
Yayın Tarihi: 18.05.2021 
Kaynak: Euractiv 
 
SÜRDÜRÜLEBİLİR MAVİ EKONOMİYE 
DESTEK YATIRIMI: KOMİSYON VE AVRUPA 
YATIRIM BANKASI GRUBU GÜÇLERİNİ 
BİRLEŞTİRDİ 
 
Sürdürülebilir Mavi Ekonomi üzerine yapılan 
görüşmenin ardından, Komisyon ve Avrupa 
Yatırım Bankası Grubu yeni mavi ekonomi 
stratejisi uygulamak için işbirliğini artıracağını 
duyurdu. 
 
Gerçekleştirilen görüşme sonrasında, Avrupa 
Yatırım Bankası (EIB) ve Avrupa Yatırım 
Fonu'ndan (EIF) oluşan Komisyon ve Avrupa 
Yatırım Bankası Grubu, yeni mavi ekonomi 
stratejisini uygulamak için işbirliğini 
artıracağını duyurdu. Her iki kurum da, özellikle 
döngüsel ekonomi yaklaşımlarına odaklanarak 
Avrupa denizlerindeki kirliliği azaltmak 
amacıyla mevcut finansman ihtiyaçlarını 
karşılamak için Üye Devletlerle birlikte çalışacak 
ve mavi yenilik ve mavi biyoekonomiye yönelik 
yatırımı destekleyecek. 
 
Çevre, Okyanuslar ve Balıkçılıktan Sorumlu 
Komisyon Üyesi Virginijus Sinkevičius yaptığı 
açıklamada: “Okyanuslar inanılmaz bir 
yenilenebilir enerji, gıda ve yenilikçi ilaçlar ve 
çözümler kaynağıdır. Mavi ekonomiyi oluşturan 

http://www.euractiv.com/
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birçok ekonomik faaliyete ev sahipliği 
yapıyorlar. Ancak denizlerimiz ve 
okyanuslarımız da korumamıza ihtiyaç duyan 
kırılgan ekosistemlerdir. EIB ile ortaklığımız, 
AB'de iklime zarar vermeyen, döngüsel ve temiz 
mavi bir ekonomi elde etmek için başlatılan 
projelere destek çıkmaktadır” dedi. 
 
Yayın Tarihi: 18.05.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 

 
DEVLET YARDIMLARI: KOMİSYON; TARIM, 
ORMANCILIK VE KIRSAL ALANLAR İÇİN AB 
DEVLET YARDIMI KURALLARININ 
DEĞERLENDİRMESİNİN SONUÇLARINI 
YAYIMLADI 
 

 
Fotoğraf: Huffingtonpost 

 
Avrupa Komisyonu, tarım ve ormancılık 
sektörleri ve kırsal alanlar için devlet yardımı 
kurallarının değerlendirmesinin sonuçlarını 
özetleyen bir Çalışma Belgesi yayımladı.  
 
Değerlendirmede, genel olarak, mevcut 
kuralların iyi çalıştığı, amaca uygun olduğu ve 
ilgili sektörlerin ihtiyaçlarını karşıladığı 
sonucuna varıldı. Bununla birlikte, mevcut 
kuralları AB öncelikleriyle, özellikle de 
gelecekteki Ortak Tarım Politikası (OTP) ve 
Avrupa Yeşil Mutabakatı ile uyumlu hale 
getirmek için bazı hedeflenmiş ayarlamalar 
gerekli olabileceği belirtildi. 
 
Değerlendirme, tarım, ormancılık ve kırsal 
alanlara yönelik devlet yardımı kurallarının, 
yani Tarımsal Grup Muafiyeti Tüzüğünün ve 
tarım ve ormancılık sektörleri ile kırsal 
alanlardaki devlet yardımlarına ilişkin 2014 AB 

Yönergelerinin devam eden incelemesinin bir 
parçası olarak gerçekleştirilmekte ve bunların 
nasıl performans gösterdiğini değerlendirmeyi 
amaçlamakta. 
 
Komisyon ayrıca yakın zamanda bu kuralların 
geçerliliğini 31 Aralık 2022'ye kadar uzattı. 
 
Yayın Tarihi: 19.05.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 
 
İSTİŞARE - GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR 
AB YOSUN SEKTÖRÜNE DOĞRU 
 
Avrupa Komisyonu, AB Yosun/Alg girişimi 
hakkında açık bir Kamu istişaresi başlattı.  
 
2022 için planlanan AB Yosun girişimi, yosun ve 
yosun bazlı ürünlerin sürdürülebilir üretimini 
artırmayı, güvenli tüketimini sağlamayı ve 
Avrupa Birliği'nde yenilikçi kullanımlarını 
artırmayı hedefliyor. Komisyon, istişareyle, alg 
üretimi ve tüketimiyle ilgili mevcut zorluklar ve 
bunları çözmenin yolları hakkında vaka ve 
fikirleri toplamak istiyor. 
 
İstişare 11 Ağustos tarihine kadar sürecek olup 
AB vatandaşlarının yanı sıra endüstri, STK'lar, 
kamu otoriteleri, sivil toplum, araştırma ve 
akademi dâhil tüm ilgili paydaş gruplarını hedef 
almakta. 
 
Yayın tarihi: 19.05.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 
 
AÇIKLANMALARINDAN BİR YIL SONRA, 
PARLAMENTO ÜYELERİ BİYOÇEŞİTLİLİĞİ 
ARTIRMAYA VE ÇİFTÇİDEN ÇATALA 
STRATEJİLERİNE HAZIR MI?  

 
WWF Avrupa Politika Ofisi'nde tarım ve 
biyoçeşitlilik politikası araştırmacıları Sabien 
Leemans ve Jabier Ruiz, önümüzdeki birkaç 
hafta içinde AB milletvekillerinin doğaya ve 
sürdürülebilir tarıma güçlü desteklerini 
gösterme şansına sahip olduklarını savunuyor.  
 
Avrupa Komisyonu tam bir yıl önce Çiftlikten 
Çatala ve Biyoçeşitlilik Stratejilerini 
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açıkladığında bunların, AB'nin doğa, gıda ve 
tarım politikalarında oyunun kurallarını 
değiştirebileceği tahmin edilmişti. 

 
Fotoğraf: www.euractiv.com 

 
Leemans ve Ruiz, bu Stratejiler çerçevesinde, 
2021'in sonundan önce bağlayıcı AB doğa 
restorasyon hedeflerinin sunulması 
taahhüdünün ve 2023 yılında önerilecek olan 
sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine yeni bir 
AB yasasının, AB politika yapımında mevcut 
durumu değiştirebilecek unsurlar 
içerebileceğini belirtiyor.  
 
Yayın tarihi: 20.05.2021 
Kaynak: Euractiv 

 
2021 AVRUPA DENİZCİLİK GÜNÜ: 
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MAVİ EKONOMİYE VE 
HERKES İÇİN OKYANUS OKURYAZARLIĞINA 
DOĞRU 
 
20 ve 21 Mayıs tarihlerinde sanal Avrupa 
Denizcilik Günü (EMD) Konferansı, bu yılki ev 
sahibi şehir olan Hollanda'daki Den Helder'de 
gerçekleştirildi. 2.400'den fazla okyanus 
paydaşını çeken borsaların odak noktası, 
sürdürülebilir mavi ekonominin Covid-19 
sonrası toparlanmaya ve Avrupa Yeşil 
Mutabakatına katkısıdır. 
 
Komisyon Üyesi Sinkevicius, 17 Mayıs 2021'de 
AB'de sürdürülebilir bir mavi ekonomi için yeni 
bir yaklaşımla ilgili Komisyon'un yakın tarihli 
Tebliğini sunarken şunları ifade etti: “Yeşil 
Anlaşma'nın hedeflerine ulaşmak için 
sürdürülebilir bir mavi ekonomi çok önemlidir: 
Deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına 
dayalı çözümler aracılığıyla zenginlik ve iş 
yaratırken okyanus korumasını teşvik eder. 
mavi olmadan yeşil olmaz.” 

Tebliğ, mavi ekonominin farklı sektörlerindeki 
arzu edilen dönüşümleri tanımlar ve mevcut tüm 
politikaları ve araçları harekete geçirerek 
yoğunlaştırılmış çabalar için yön belirliyor. Yeni 
girişim, akıllı hareketlilik stratejisi, sıfır kirlilik 
eylem planı, açık deniz stratejisi veya plastik 
stratejisi gibi Komisyonun diğer önemli 
girişimlerini tamamlıyor. 
 
Sinkevicius ayrıca, AB'nin 2030 yılına kadar AB 
deniz alanının %30'unu koruma hedefine 
ulaşmak ve Sıfır Kirlilik hedeflerini 
gerçekleştirmek için AB'nin kıyı devletleri ve 
bölgeleri ile birlikte çalışacağını duyurdu. Bu 
bağlamda, biyoçeşitlilik, sıfır kirlilik ve mavi 
ekonominin karbondan arındırılması için bir 
yatırım hareketi çağrısında bulundu. Üye 
Devletlerin ve bölgelerin bu hedef için özellikle 
AB Yapısal Fonlarını tahsis etmelerini 
umduğunu dile getirdi. 
 
EMD açılış oturumundaki üst düzey 
konuşmacılar, AB'nin enerji geçişinin önemini ve 
açık deniz rüzgarının, denizde mekansal 
planlamanın, bölgelerin rolünün, deniz 
biyoçeşitliliğinin ve okyanusun baskılarını 
azaltma ve ekonomik büyümenin sınırlarını 
belirlemenin önemini vurguladı. 
 
EMD'nin bir başka odak noktası da okyanus 
okuryazarlığı ve AB vatandaşlarına sosyal 
yardımdı. Komisyon Yekilisi Sinkevicius, 
"Avrupa Mavi Okulu" sertifikası alan ve yeni 
okyanusun açılışı okuryazarlık savunuculuk 
kampanyasını (#MakeEUBlue) başlatan Den 
Helder'deki Dr. Jac P. Thijsse İlk Okulu'nu ziyaret 
etti.  
 
Yayın Tarihi: 20.05.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 
 
EURONEWS OCEAN SEZON 3 BÖLÜM 5 - 
AVRUPA'NIN DENİZ TABANINDA YATAN 
SAATLİ ÇEVRE BOMBALARI 
 
1975'e kadar, dünyanın dört bir yanındaki 
ülkeler rutin olarak eski veya kullanılamaz 
mühimmatları (geleneksel ve kimyasal) deniz 
tabanına attılar. Bu tehlikeli depoların Avrupa 

http://www.euractiv.com/


15 
 

sularında ve özellikle Baltık denizinde var 
olduğu bilinmekte. Konumları genellikle yetersiz 
şekilde belgelenmiş. Patlamayan mühimmat 
denizcilik endüstrilerini tehdit ediyor ve denizi 
sızan kimyasallarla kirletiyor. Bu tehdidi tespit 
etmek, izlemek ve azaltmak için baskı artıyor. 
 
Bölüm, 25 Mayıs 20:50 CET’den itibaren tüm 
Euronews platformlarından izlenebilmekte. 
 
Yayın tarihi: 25.05.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 
 
AB, YASADIŞI BALIKÇILIĞA KARŞI KÜRESEL 
MÜCADELEYİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN LİMAN 
DEVLETİ ÖNLEMLERİ ANLAŞMASI 
TOPLANTISINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI 
 
31 Mayıs - 4 Haziran 2021 tarihleri arasında 
Avrupa Birliği, Liman Devleti Tedbir Anlaşması 
(PSMA) taraflarının üçüncü toplantısına ev 
sahipliği yapıyor. 
 
PSMA, özellikle yasa dışı, rapor edilmemiş ve 
düzenlenmemiş (IUU) balıkçılığı hedefleyen ilk 
bağlayıcı uluslararası sözleşme. 
 
Komisyon Üyesi Sinkevičius, bu önemli 
anlaşmayı teşvik etmek ve tam olarak 
uygulanmasını sağlamak için AB ve FAO'nun 
ortak kararlılığının bir işareti olarak FAO Genel 
Direktörü Qu Dongyu ile birlikte bu yüksek 
düzey etkinliğin açılışını yapacak. Açılışı, 
tarafların toplantıları ve teknik düzeydeki 
istişareler takip edecek. 
 
PSMA, etkin liman devleti önlemlerinin 
benimsenmesi ve uygulanması yoluyla IUU 
balıkçılığını önlemeyi, caydırmayı ve ortadan 
kaldırmayı amaçlamakta. Anlaşma, balıkçılık ve 
balıkçılıkla ilgili gemilerin PSMA'ya taraf olan 
ülkelerin limanlarına nasıl katılacağını ve 
bunları nasıl kullanabileceğini ve bunların hak 
ve yükümlülüklerini düzenleyerek, IUU 
balıkçılıktan kaynaklanan ürünleri karaya 
çıkarma ve pazara sunma fırsatlarını azaltıyor. 
Anlaşma, canlı deniz kaynaklarının ve deniz 
ekosistemlerinin uyumluluğunu ve uzun vadeli 

korumayı ve sürdürülebilir kullanımını teşvik 
etmeye katkıda bulunuyor. 
 
AB, tarafların bu üçüncü toplantısına ev sahipliği 
yaparak çok taraflı işbirliğine sarsılmaz 
bağlılığını göstermekte ve IUU balıkçılığına karşı 
sıfır tolerans politikasını pekiştirmekte. 
 
Yayın tarihi: 28.05.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 
 
 
 
 
 


