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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GIDA SİSTEMLERİ 
ÖN-ZİRVESİ ROMA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

 

 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António 
Guterres'in çağrısıyla bu yıl Eylül ayında New 
York'ta ilk kez gerçekleştirilecek olan Gıda 
Sistemleri Zirvesi için 26-28 Temmuz tarihleri 
arasında Roma'da bir ön-zirve düzenlendi. 

Dünyada gıda sistemlerinin sürdürülebilirliğine 
ve 17 Sürdürülebilir Kalkınma Aracınıın 
tamamına katkı sağlayabilecek adımlar atılması 
konusunda ülkeleri daha somut adımlar atmaya 
ve taahhütlerini yerine getirmeye teşvik etmeyi 
amaçlayan Gıda Sistemleri Zirvesi'nin ön 
hazırlığı kapsamında ve hibrit bir formatta 
gerçekleştirilen Ön-Zirve kapsamında, BM Genel 
Sekreteri Zirve Özel Temsilcisi Agnes Kalibata, 
FAO Genel Direktörü Qu Dongyu, IFAD Başkanı 
Houngbo, WFP İcra Direktörü Beasley, ülkelerin 
ilgili bakanları, özel sektör temsilcileri, sivil 
toplum örgütleri ve daha birçok paydaş 
görüşlerini ve önerilerini paylaşma fırsatı buldu. 

İlk gün yapılan Genel Kurul açılışının ardından, 
ikinci gün 2030'a kadar gıda sistemleri dönüşüm 
modellerinin geliştirilmesinde ülke görüşlerini 
ve önceliklerini anlamak için Bakanlar Yuvarlak 
Masa Toplantıları gerçekleştiridi. Ön-Zirve'nin  

 

 

 

 

son gününde ise, üç gün boyunca yapılan tüm 
tartışma ve katkıların değerlendirileceği Sentez 
Genel Kurulu yapıldı. 

Zirve kapsamındaki "Ensuring No One is Left 
Behind: Equitable Livelihoods in Food Systems" 
başlıklı oturum altında gerçekleştirilen panele, 
Arjantin Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanı 
Luis Basterra, Malawi Tarım Bakanı Lobin Lowe, 
Hindistan Çiftçiler Forumu Başkanı Ajay Vir 
Jakhar, CGIAR Küresel Katılım ve İnovasyon 
Müdürü Dr Kundhavi Kadiresan ve Şef Chef 
Yohanis ile birlikte ülkemizi temsilen katılan ve 
aynı zamanda Zirve'nin Türkiye adına Ulusal 
Diyalog Koordinatörü (National Dialogue 
Convener) olan Genel Müdürümüz Aylin 
Çağlayan Özcan, yaptığı konuşmada Zirve 
kapsamında Türkiye'de Bakanlığımız 
koordinatörlüğünde yürütülen çalışmalardan 
bahsetti. 

Toplantı gündemi, detaylı program ve ilgili 
oturumların programlarına aşağıdaki 
adreslerden ulaşılması mümkündür. 

https://www.unfoodsystems.org/programme.p
hp 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/pre
-summit_final_program_july_23_2021.pdf, 
https://www.unfoodsystems.org/affiliatedsessi
ons.php#d1  
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DTÖ ÜYELERİ BALIKÇILIK 
SÜBVANSİYONLARI ANLAŞMASINDA SONA 
YAKLAŞIYOR 

 

DTÖ üyeleri küresel balıkçılık endüstrisi için 
yeni kurallar koyacak ve sürdürülemez 
balıkçılığa ve küresel balık stoklarının 
tükenmesine sebebiyet veren devlet 
sübvansiyonlarını sınırlayacak olan anlaşmada 
sona yaklaşıyor. 

104 bakan ve delegasyon başkanlarıyla yapılan 
ve tüm gün süren toplantıda, DTÖ üyeleri 
müzakereleri yakında ve kesinlikle Aralık ayı 
başındaki DTÖ Bakanlar Konferansı'ndan önce 
sonuçlandırmak ve Cenevre merkezli 
delegasyonlarına bunu yapmaları için yetki 
verme sözü verdi. Üyeler ayrıca şu anda 
önlerinde bulunan müzakere metninin nihai 
anlaşmaya varmak amacıyla temel olarak 
kullanılabileceği konusunda da onay verdiler. 

Genel Direktör Ngozi Okonjo-Iweala “Bu akşam 
yeni bir umut hissediyorum. Çünkü bugün 
bakanlar ve delegasyon başkanları, ilerlemeye 
ve bu müzakereleri bitiş çizgisine götürmek için 
gereken sıkı çalışmayı yapmaya güçlü bir bağlılık 
gösterdiler. Bunun için sizleri alkışlıyorum. 20 
yıllık müzakereler sonucunda, sürdürülebilir bir 
mavi ekonominin inşasına katkıda bulunacak 
yüksek kaliteli bir sonuca ulaşmak için şimdiye 
kadar gelebildiğimiz en yakın nokta bu.” 

“Bugün sizin müdahalelerinizden çıkardığım 
temel bir sonuç, üyelerin metni gelecekteki 
müzakereler için temel olarak kullanmaya hazır 
olduklarıdır. Bugünden ikinci bir çıkarım da, 
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde 

zanaatkâr balıkçıların gıda ve geçim güvenliğinin 
önemi konusunda evrensel bir anlaşma 
olduğuydu. Bakanlar Konferansı öncesinde 
sonbaharda bir anlaşmaya varmanın olasılığı 
açıkça arttı.” 

BM Gıda ve Tarım Örgütü, küresel balık 
stoklarının üçte birinin aşırı avlandığını ve geri 
kalanın çoğunun tamamen sömürüldüğünü 
tahmin ediyor. Her yıl hükümetler yaklaşık 35 
milyar dolarlık balıkçılık sübvansiyonu dağıtıyor 
ve bunların üçte ikisi ticari balıkçılara gidiyor. 
2015 yılında dünya liderleri, Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri kapsamında 2020 yılına 
kadar bir balıkçılık sübvansiyon anlaşması yaptı 
ve ticaret bakanları bu taahhüdü 2017'de 
yeniden onayladı. 

Balıkçılık sübvansiyonları disiplinlerine ilişkin 
müzakereler yaklaşık 20 yıldır devam 
etmektedir. Üyelerin üzerinde çalıştığı 
müzakere metninin geliştirilmesine yol açan 
yoğun çalışma sayesinde son zamanlarda 
ilerleme kaydedilmiş olsa da, görüşmelerde 
kalan boşlukları kapatmak için siyasi ivme 
eksikliği, Genel Direktör Okonjo-Iweala'yı 
Bakanları bu toplantıyı yapmaya teşvik etti.  

Çözülmesi gereken en zorlu konular arasında, 
okyanusların sürdürülebilirliği genel hedefi 
korunurken, gelişmekte olan ve az gelişmiş DTÖ 
üyelerine özel ve farklı muamelenin nasıl 
genişletileceği yer aldı. Bakanlar, müzakerelerin 
sürdürülebilirlik hedefini korurken, gelişmekte 
olan ve en az gelişmiş ülkelerde yoksul ve 
savunmasız zanaatkâr balıkçıların geçim 
kaynakları ve gıda güvenliğinin büyük önem 
taşıdığını söyledi. 

Balıkçılık sübvansiyonları müzakerelerini 
denetleyen Kurallar Müzakere Grubuna 
başkanlık eden Kolombiya Büyükelçisi Santiago 
Wills, tartışmalardan bazı değerli girdiler 
aldığını söyledi. Görüşmelerin bir sonraki 
aşaması için ileriye dönük yol haritası 
konusunda Genel Direktör ve DTÖ üyeleriyle 
istişarelerde bulunacak. 
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Büyükelçi Wills “Bugün duyduğumuz yanıtlar ve 
mesajlar beni çok sevindirdi. Bugün 
bakanlardan istediğimiz, bu müzakerelerin bir 
an önce bitirilmesine yardımcı olacak siyasi 
rehberlikti. Ve biz bu rehberlikten faydalandık. 
Başarılı bir sonuca varmak için gerekli içerikler 
bize verildi; Cenevre'deki müzakerelerin bu son 
aşaması ve tam yetkilendirilmiş delegasyon 
başkanları için platform olabilecek bir metni 
Bakanlar Konferansımızdan çok önce bitirme 
taahhüdü. Bu gerçek bir başarıyı temsil ediyor” 
dedi. 

Kaynak: 
https://www.wto.org/english/news_e/news
21_e/fish_15jul21_e.htm 

 

G20 TARIM ÜST DÜZEY GÖREVLİLER 2. 
TOPLANTISI DÜZENLENDİ 

G20 Tarım Üst Düzey Görevliler 2. Toplantısı 13-
14 Temmuz 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak 
düzenlendi. Toplantıya Türkiye’yi temsilen AB 
ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet 
Volkan GÜNGÖREN başkanlığında bir heyetle 
katılım sağlandı.  

Toplantıda, 17-18 Eylül 2021 tarihlerinde 
düzenlenecek G20 Tarım Bakanları 
Toplantısı’nda kabul edilecek Tarım Bakanları 
Bildirisi ülke delegasyonlarınca müzakere 
edilerek nihai haline getirildi.  

Bildiride, özetle dünya genelinde gıda güvenliği 
ve beslenmenin sağlanmasına ve sürdürülebilir 
gıda sistemlerinin tesis edilmesine olanak 
sağlayacak çeşitli konulara değinilmektedir. 

 

 

 

 

 

OTEL, RESTORAN VE DİĞER TOPLU TÜKETİM 
YERLERİNDE GIDA İSRAFI İLE MÜCADELE 
KILAVUZUNUN LANSMANI GERÇEKLEŞTİ 

 

Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık Kampanyası 
kapsamında, Bakan Yardımcımız Sayın Ayşe 
Ayşin IŞIKGECE’nin katılımlarıyla “Otel, 
Restoran ve Diğer Toplu Tüketim Yerlerinde 
Gıda İsrafı İle Mücadele Kılavuzu”nun lansmanı 
gerçekleştirildi.  Moderatörlüğünü FAO ve 
Gıdanı Koru Destekçisi ve Beslenme Uzmanı 
Dilara Koçak’ın gerçekleştirdiği etkinlikte, FAO 
Orta Asya Alt Bölge Ofisi Koordinatörü ve 
Türkiye Temsilcisi Viorel GUTU ve Metro CEO’su 
Sinem TÜRÜNG de yer aldı. Söz konusu belgeye 
buradan ulaşabilirsiniz. 

Kaynak: 
https://www.tarimorman.gov.tr/ABDGM/Habe
r/608/Otel-Restoran-Ve-Diger-Toplu-Tuketim-
Yerlerinde-Gida-Israfi-Ile-Mucadele-
Kilavuzunun-Lansmani-Gerceklesti 

 

ALMAN KOMİSYONU, OTP DOĞRUDAN 
ÖDEMELERİNİN AŞAMALI OLARAK 
KALDIRILMASINI İSTİYOR 

Almanya’da yayımlanan “Tarım için Gelecek 
Komisyonu” raporunda, AB'nin tarım 
desteklerinin; doğrudan ödemelerin aşamalı 
olarak kaldırılması ve hayvancılığın azaltılması 
da dahil olmak üzere çevre ve iklim hedeflerine 
ulaşmak için yeniden yapılandırılması gerektiği 
belirtiliyor. (EURACTIV Almanya raporları) 

 

https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/fish_15jul21_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/fish_15jul21_e.htm
https://www.euractiv.de/section/all/news/zukunftskommission-fordert-neuordnung-der-eu-agrarsubventionen/?_ga=2.71253968.1156709424.1628065383-1583697243.1628065383
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Almanya'da tarımın uzun vadeli gelişimi için 
öneriler hazırlamak üzere Temmuz 2020'de 
hükümet tarafından kurulan Komisyon, bilim 
adamları, tüketiciler, çevre ve hayvan refahı 
uzmanları ile birlikte tarım ve sanayi 
sektörlerinden 30 temsilciyi bir araya getirdi.  

Şansölye Angela Merkel, 6 Temmuz 2021 Salı 
günü raporun yayımlanması sebebiyle yaptığı 
konuşmada, "Bu raporun oybirliğiyle kabul 
edilebilmesi çok büyük bir şey" dedi. Şansölye, 
Komisyon’un “tarımsal, çevresel ve sosyal 
politika arasında çok katmanlı, duygusal ve 
çatışma yüklü bir gerilim alanına girdiğini” 
sözlerine ekledi. 

Daha fazla fon gerekli 

Raporda, hayvan refahı, çevre ve iklim 
korumasını iyileştirmek için tarım ve gıda 
sektörlerinin yeniden yapılandırılması 
çağrısında bulunuldu. 

Almanya'nın bu amaçla, hayvan popülasyonunu 
ve et tüketimini azaltması ve sera gazı tutma 
potansiyelinden daha iyi yararlanılması 
gerektiği tespit edildi.  

Ancak rapor, böyle bir dönüşümün yatırım için 
yılda 5-8 milyar Avro fazladan yatırım 
gerektireceği sonucuna vardı. 

Komisyon üyesi Achim Spiller, "Çoğu insan için 
hayvan refahı ve bozulmamış bir doğa da bu 
yatırıma değer" dedi. Spiller, düşük gelirli 
hanelerin artan gıda fiyatları karşısında bir 
şekilde (örneğin sosyal yardım ödemelerini 
artırarak veya doğrudan transferler yoluyla) 
tazmin edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. 

Jörg-Andreas, "Gelecekte, kamu fonları çiftçileri 
iklim ve doğa koruma alanındaki somut 
başarıları - örneğin, pestisit kullanımının 
azaltılması, turbalıkların yeniden ıslatılması 
veya biyoçeşitliliğin korunması için ekilmemiş 
alanların yaratılması- için yeterince 
ödüllendirmelidir” şeklinde konuştu. 

Rapor, üretimin yurtdışına taşınmasından 
kaçınmak için özen gösterilmesi gerektiğini 
vurgulayarak, “bu nedenle AB çapında bir 
yaklaşıma acilen ihtiyaç duyulduğunu” belirtti. 

AB'nin Ortak Tarım Politikası (OTP) konusunda 
Komisyon, OTP'nin önümüzdeki iki finansman 
döneminde alan bazlı doğrudan ödemelerin 
tamamen kaldırılması ve bunun yerine “sosyal 
hedefler anlamında somut hizmetlerin” 
ödüllendirilmesi çağrısında bulundu. 

STK’lar memnun 

Tarım Bakanı Julia Klöckner, "Nihai rapor, 
çalışmalarım için bana destek sağladı" dedi ve 
Almanya'nın "tarımda dönüşüm sürecini zaten 
istikrarlı bir şekilde ilerlettiğini" de sözlerine 
ekledi. 

Hazırlıklara dahil olan pek çok kuruluş 
tarafından memnuniyetle karşılanan rapor 
mevcut hükümetin ya da sonraki hükümetin 
programında resmen yer almıyor ve resmen 
bağlayıcı değil. Bu nedenle de eleştiriliyor. Eylül 
ayında seçimlere gidileceği düşünüldüğünde, 
mevcut hükümetin rapordaki önerileri 
uygulamak için zamanı yok. Şansölye Merkel, 
işin büyük kısmının gelecek hükümete 
düştüğünü belirtiyor.  

Yayın Tarihi: 08.07.2021 
Kaynak: Euractiv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/german-commission-urges-phase-out-of-cap-direct-payments/
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AB ÇİFTÇİLERİ, SELDEN SONRA HASATIN 
BAŞARISIZ OLACAĞI KONUSUNDA UYARDI, 
YARDIM İÇİN TALEPTE BULUNDU 

  

Fotoğraf: 
https://www.euractiv.com/(shutterstock) 

Avrupa çiftçi birliği COPA-COGECA, Avrupa 
Komisyonu'nun sektörü destekleme sözü 
vermesi üzerine, birçok AB ülkesinde yaşanan 
sel felaketinin bu alanlarda başarılı bir hasat 
umudunu “etkili bir şekilde ortadan kaldırdığını” 
söyledi. 

Temmuz ayında, Almanya, Hollanda, Belçika, 
Avusturya ve Lüksemburg da dahil olmak üzere 
birçok AB üye ülkesinde, tüm toplulukları harap 
eden ve en az 188 ölümle sonuçlanan şiddetli sel 
felaketleri yaşandı. 

AB çiftçi birliği COPA-COGECA, ölümcül sel tarım 
sektörüne de ağır zarar verdiğini ve selin "tarım 
sektörü genelinde ekonomik faaliyetlerde 
bozulmaya" neden olduğunu söyledi. 

Yağmurların tarımsal binaları ve çiftlikleri ağır 
bir şekilde etkilediği, ekinlere zarar verdiği ve 
toprak erozyonuna yol açtığı Belçika ve Almanya 
özellikle kötü etkilendi. 

19 Temmuz Pazartesi günü yapılan açıklamada, 
“Geçen haftanın iklim koşullarından etkilenen 
tüm vatandaşlara, çiftçilere ve bölgelere yardım 
ve destek için Avrupa Komisyonu’nun hızlı bir 
şekilde eyleme geçmesinin” öneminin altı çizildi. 

Avrupa'daki çiftçilerin traktörleri, tankları ve 
diğer tarım ekipmanlarını harekete geçirerek 
etkilenen bölgelere yardım etme çabalarıyla 

gösterdiği gibi, çiftçilerin ve tarım 
kooperatiflerinin topluluklarına yardım etmek 
için harekete geçmeye hazır oldukları ifade 
edildi.  

Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında 
konuşan AB Tarım Komiseri Janusz 
Wojciechowski, doğal afetler ve selden etkilenen 
üye ülkelerle “tam dayanışma yapılacağını” dile 
getirdi. 

Mağdurlara başsağlığı dileyen Komiser, Tarım ve 
Balıkçılık Konseyi'nde diğer komiserlerle bu 
krizden etkilenen çiftçilere ve kırsal topluluklara 
yardım etmek için neler yapılabileceğinin 
tartışıldığını söyledi. 

Komiser, özellikle OTP'nin Kırsal Kalkınma 
Politikası kapsamındaki 5. ve 7. tedbirlere işaret 
ederek, "Neyse ki, Ortak Tarım Politikası'nda 
(OTP), doğal afetlerin neden olduğu zararların 
restorasyonu ve bölgelerin yeniden inşası için 
destek araçları var" dedi.  

Wojciechowski, Avrupa Komisyonu'nun 
desteğiyle devlet yardımı seçeneklerinin de 
mümkün olduğunu ekleyerek, "Bu tür bir desteği 
savunan üye devletlerin çok düzgün bir 
prosedürü ve işbirliği için tam desteğimizi beyan 
ettik" dedi. 

Diğer destek önlemleri, ödemelerdeki avansların 
yanı sıra etkilenen çiftçiler için belirli 
yükümlülüklerden muafiyetleri içerebilmekte. 

Yayın Tarihi: 29.07.2021 
Kaynak: Euractiv 

 

 

 

 

 

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eu-farmers-warn-harvest-will-fail-after-floods-plea-for-aid/
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KOMİSYON, GIDA ETİKETLEME ÖNERİSİNİN 
VERİLERE DAYALI OLACAĞINI SÖYLÜYOR 

  

Fotoğraf: https://www.euractiv.com/ 

Bir AB yetkilisi, AB'nin yakında çıkacak 
uyumlaştırılmış ön yüz etiketlemesinde gıda 
ürünlerinin sürdürülebilirliğine ilişkin bilgilerin 
büyük ölçüde üreticiler tarafından toplanan 
verilere dayanacağını söyledi. Ancak diğer 
paydaşlar, çevresel unsurun karmaşık 
etiketleme sürecinde yalnızca bir faktör 
olduğunu belirtmekte gecikmediler. 

Avrupa Komisyonu'nun 2022'nin sonunda AB 
çapında bir gıda etiketleme planı için teklif 
sunması bekleniyor. Bu çerçeve, gıda 
ürünlerinin sürdürülebilir ve sosyal 
unsurlarının yanı sıra halk sağlığı hedeflerini 
desteklemek için yararlı beslenme yönlerini de 
dikkate alıyor. 

Komisyon'a göre, bu yeni etiketleme planı, gıda 
tedarik zincirinin veri toplama ve kademeli 
olarak dijitalleştirilmesine bakacak girişimler 
arasında yer alıyor. 

Komisyon'un DG SANTE birim başkanı olan 
Alexandra Nikolakopoulou, "Zamanımız, dijital 
veri odaklı devrim ile karakterize ediliyor" 
diyerek, AB yöneticisinin yalnızca kendi içinde 
veriyi değil, tüm veriyi en önemli öncelik olarak 
gördüğünü de sözlerine ekledi.  

 “Örneğin, tüketiciler bir etiket bazında daha 
düşük karbon ayak izine sahip bir ürün 
seçebilecekler ve bu etiketin verilere dayanması 
gerekiyor” şeklinde ifade etti. 

Keşfedilecek önemli bir alan olmasına rağmen, 
sürdürülebilir etiketleme, STK Avrupa Çevre 
Bürosu (EEB) politika sorumlusu Célia 
Nyssens’e göre bazı sorunlar içeriyor. 

Avrupa'daki perakendeciler ve gıda üreticileri, 
temel olarak Fransız renk kodlu Nutri-Score'un 
görünümünü izleyen Eco-score gibi, gıdanın 
çevresel etkisini basit bir şekilde göstermek için 
yeni etiketlere öncülük ediyor. 

Süt ürünleri şirketi Arla Foods'un Başkanı 
Yönetici yardımcısı Peter Giørtz-Carlsen, 
‘Karbon etiketleme' olarak adlandırdığımız 
şeyin önemi, tüketicilerin gezinmesine 
gerçekten yardımcı olması, ancak eşit bir oyun 
alanı yaratmak için veriye dayalı ve bilime dayalı 
olması gerekmekte" şeklinde konuştu. 

Ayrıca, besin öğeleri gibi çevresel ayak izinin 
dışında dikkate alınması gereken bir çok unsur 
olduğu konusunda hemfikir olduğunu belirtti. 

Yayın Tarihi: 13.07.2021 
Kaynak: Euractiv 
 
 

DİYET ŞEKERLERİN GÜVENİLİRLİĞİ: HALKIN 
KATILIMINA AÇIK TASLAK GÖRÜŞ 

EFSA'nın beslenme konusundaki uzman paneli, 
kapsamlı bir bilimsel incelemenin ardından 
diyet şekerlerinin güvenilirliğine ilişkin geçici 
değerlendirmesini tamamladı. 

EFSA Beslenme Birimi başkanı Valeriu Curtui 
şunları söyledi: “Bu, 30.000'den fazla yayının 
değerlendirilmesini içeren, şimdiye kadar 
oldukça zorlu bir çalışma oldu. Uzmanlarımız ve 
personelimiz bu noktaya ulaşmak için muazzam 
bir çaba sarf etti ve baştan sona en yüksek 
bilimsel titizlik standartlarını uyguladı.” 

22 Temmuz’da başlayan bu halk istişare süreci 
30 Eylül'e kadar devam ediyor ve EFSA, taslak 
görüşü değerlendirmek üzere 21 Eylül'de bir 
kamu toplantısı düzenliyor. 

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/food-labelling-proposal-will-be-data-led-commission-says/
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Politika önerileri veya diyet yönergeleri 
değil, bilimsel tavsiye 

Dr Curtui, "İstişarelerden elde ettiğimiz ek 
bilimsel görüşler ve veriler, bilimsel 
değerlendirmelerimizi güçlendirmeye yardımcı 
oluyor, bu yüzden onları memnuniyetle 
karşılıyor ve teşvik ediyoruz" dedi. 

“Aynı zamanda ortaklarımıza ve paydaşlarımıza, 
bu taslağın yalnızca bilimsel kanıtları 
değerlendirdiğini ve gelecekteki politika 
önerilerini veya halk sağlığı kılavuzlarını 
oluşturmadığını vurguluyoruz. Bunlar, ulusal 
halk sağlığı yetkililerinin ve uluslararası 
kuruluşların sorumluluğundadır.” şeklinde 
konuştu. 

Taslak Sonuçlar 

Talepte bulunan ülkeler, toplam diyet şekerleri 
için, altında tüketimin sağlık sorunlarına neden 
olmayacağı, besinler için "tolere edilebilir üst 
alım seviyesi" (UL) olarak adlandırılan bilime 
dayalı bir kesme noktası belirlemenin mümkün 
olup olmayacağını özellikle sordular. 30.000'den 
fazla yayını tarayan bilim adamları, geçici olarak 
böyle bir eşik belirlemenin mümkün olmadığı 
sonucuna vardılar. 

Bununla birlikte görüş, ilişkili kesinlik 
dereceleriyle, farklı şeker kategorilerinin alımı 
ile kronik metabolik hastalıklar ve diş çürüğü 
geliştirme riski arasındaki çeşitli bağlantıları 
doğrulamakta. Bu bilgiler, AB Üye Devletlerine 
kendi nüfusları için hedefler ve/veya bireyler 
için tavsiyeler belirlemede yardımcı olmayı 
amaçlamakta. 

Taslak görüş, ülkelere göre diyet şekerleri 
tüketimini tahmin etmek için AB çapında bir 
alım modeli ve diyette şeker alımına katkıda 
bulunan ana gıda kategorilerinin daha ayrıntılı 
bir resmini içermekte. 

Yayın Tarihi: 22.07.2021 
Kaynak: EFSA 

 

EURONEWS OCEAN SEZON 3 BÖLÜM 7 – 
BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ 
YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ÇALIŞMA KOŞULLARI 

2021'de profesyonel balıkçılık ve açık deniz su 
ürünleri yetiştiriciliği, nispeten yüksek kaza 
oranlarıyla en riskli işler arasında yer almaya 
devam ediyor. Sektördeki birçok kaza, 
gemilerdeki zorlu çalışma koşullarından 
kaynaklanıyor. Bununla birlikte, işçileri 
korumaya yönelik mevcut kurallar çoğunlukla 
büyük gemiler için geçerliyken, küçük ölçekli 
balıkçılık nadiren dikkate alınıyor. 

Bu bölümde OCEAN, birincil deniz ürünleri 
sektöründeki çalışma koşulları konusunu 
araştırıyor. 

 

OCEAN ekibi, İtalya'nın Emilia-Romagna 
bölgesindeki bir açık deniz su ürünleri 
yetiştiriciliği gemisinde tipik bir günü izleyerek 
balıkçıların çalışmalarının risklerini ve 
zorluklarını açıklıyor ve AB desteğinin 
balıkçıların çalışma koşullarını ve güvenliğini 
iyileştirmeye nasıl yardımcı olduğuna dair bazı 
örnekler gösteriyor. 

Bu bölüm, 20 Temmuz 20:50 CET’den itibaren 
tüm Euronews platformlarından izlenebilir.  

Yayın Tarihi: 20.07.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 
 

 

SAHİL GÜVENLİK FAALİYETLERİNDE AB 
İŞBİRLİĞİ İÇİN PRATİK BİR KILAVUZ 

Avrupa Komisyonu, AB genelindeki sahil 
güvenlik birimleri arasında daha yakın işbirliği 
için bir "Pratik El Kitabı" uygulamaya koydu. 

El kitabı, Avrupa Balıkçılık Kontrol Ajansı 
(EFCA), Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı (EMSA) 
ve Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı 
(Frontex) ile Üye Devletlerin uzmanları 

https://www.efsa.europa.eu/en/news/safety-dietary-sugars-draft-opinion-open-public-consultation
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/euronews-ocean-season-3-episode-7-working-conditions-fisheries-and-aquaculture-2021-07-20_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/euronews-ocean-season-3-episode-7-working-conditions-fisheries-and-aquaculture-2021-07-20_en
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tarafından geliştirildi. Kılavuzun sahil güvenlik 
görevlerini yürüten sivil ve askeri makamlar 
arasındaki sınır ötesi ve sektörler arası 
işbirliğini geliştireceğine inanılıyor.  

Bununla birlikte, 2021 sonbaharında, diğer iki 
ajans ve Komisyon tarafından desteklenen EFCA 
tarafından çevrimiçi bir platform başlatılıyor. 
Platform, AB genelinde sahil güvenlik işbirliğini 
daha da geliştirmek için ulusal makamların veri 
girdileriyle üç ajans tarafından sürekli olarak 
güncellenecek olan el kitabında yer alan pratik 
bilgileri içeriyor. 

Söz konusu el kitabına (İngilizce) aşağıda yer 
alan linkten ulaşılabiliyor. 

https://ec.europa.eu/oceans-and-
fisheries/news/practical-guide-eu-cooperation-
coast-guard-activities-2021-07-20_en  

Yayın Tarihi: 20.07.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 

 

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ, SÜRDÜRÜLEBİLİR 
BALIKÇILIK İÇİN KÜRESEL TİCARET 
KURALLARINA YÖNELİK ÖNEMLİ ADIMLAR 
ATIYOR 

Kasım 2021'de başlayacak olan DTÖ Bakanlar 
Konferansı öncesinde, müzakerelerden başarılı 
bir sonuç alınması adına rotayı belirlemek üzere, 
15 Temmuz 2021’de balıkçılık sübvansiyonları 
ile ilgili bir bakanlar toplantısı düzenlendi. 

Bakanlar, dünya balıkçılık kaynakları ve 
ekonomik faaliyetlerinde ve destekledikleri 
geçim kaynaklarında süregelen bozulmayı 
durdurmaya anlamlı bir katkı sağlayacak bir 
anlaşmaya varmak için ortak hedeflerini 
yeniden dile getirdiler. Bazı anlaşmazlıklar 
devam etse de, müzakere başkanı tarafından 
önerilen birleştirilmiş metin, müzakerelerin son 
ayağı için sağlam bir temel sağlıyor. 

Avrupa Birliği (AB), ortak balıkçılık 
politikasında, uzun süredir balıkçılığın çevresel, 

ekonomik ve sosyal olarak sürdürülebilir 
olmasını sağlayan bir yaklaşıma öncelik verdi. 
Bunun sonuncu olarak, sürdürülebilir balıkçılığı 
teşvik eden pozitif sübvansiyonlar lehine zararlı 
sübvansiyonları aşamalı olarak kaldıran ve 
balıkçılık faaliyetlerini yönetmek için sistemleri 
güçlendiren derin bir reform süreci gerçekleşti. 
AB, bu olumlu deneyime dayanarak, DTÖ 
kurallarının sürdürülebilirliğe dayalı olması 
gerektiğini de savunuyor. 

Yayın Tarihi: 15.07.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 

  

AKDENİZ GENEL BALIKÇILIK KOMİSYONU 
(GFCM) YÜKSEK DÜZEY TOPLANTISI: 
AKDENİZ VE KARADENİZ’DE 
SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIK VE SU 
ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ İÇİN YENİ BİR 
VİZYON 

9 Temmuz 2021 tarihinde, FAO Akdeniz Genel 
Balıkçılık Komisyonu (GFCM) çatısı altında, 
Akdeniz ve Karadeniz için yeni strateji konulu 
üst düzey toplantı gerçekleşti. Toplantıya Çevre, 
Okyanuslar ve Balıkçılıktan Sorumlu Komisyon 
Üyesi Virginijus Sinkevičius, FAO Genel 
Direktörü Qu Dongyu ve GFCM sözleşme 
taraflarının balıkçılık bakanları ile birlikte 
katıldı. 

Katılımcılar, MedFish4Ever ve Sofya Sözleşmesi 
taahhütlerini yineledi ve önümüzdeki on yıl 
içinde Akdeniz ve Karadeniz’de sürdürülebilir 
balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğini sağlamak 
adına yeni GFCM Stratejisi’ni (2021-2030) 
onayladılar. 

Beş ana hedefiyle, yeni GFCM stratejisi, daha 
fazla yönetim planının kabul edilmesi, 
gelecekteki koruma önlemleri için sağlam bir 
bilimsel temelin sağlanması, uyum kültürünün 
güçlendirilmesi ve yasadışı, kayıtdışı ve kuraldışı 
(IUU) balıkçılıkla mücadele, balıkçılığın deniz 
ekosistemleri üzerindeki istenmeyen etkilerinin 
en aza indirilmesi ve hafifletilmesi gibi önlemler 
yoluyla geçmişteki başarıların üzerine inşa 

https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/practical-guide-eu-cooperation-coast-guard-activities-2021-07-20_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/practical-guide-eu-cooperation-coast-guard-activities-2021-07-20_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/wto-takes-important-steps-towards-global-trade-rules-sustainable-fishing-2021-07-15_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/wto-takes-important-steps-towards-global-trade-rules-sustainable-fishing-2021-07-15_en
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edilmeye devam ediyor. Bu bağlamda, yeni 
strateji, gemi izleme sistemlerinin 
benimsenmesiyle “yeşil geçiş” yoluyla deniz 
ekosistemlerinin korunmasında önemli bir rol 
oynuyor. Ayrıca, insana yakışır çalışma 
koşullarının sağlanmasına ve kadınların 
balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 
sektöründeki rolünün gerektiği gibi tanınmasına 
yönelik eylemleri koordine etmeye ve 
odaklanmaya devam ediyor. 

Söz konusu stratejinin resmi olarak Kasım 
2021’de yapılacak yıllık oturumda kabul 
edilmesi bekleniyor. 

Yayın Tarihi: 09.07.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu  

 

 
 
SÜRDÜRÜLEBİLİR OKYANUSLARI 
DESTEKLEMEK İÇİN AVRUPA DENİZCİLİK, 
BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ FONU 
ONAYLANDI 

 

 Fotoğraf: Avrupa Komisyonu  

AB'nin 2021-2027 uzun vadeli bütçesi 
kapsamında Avrupa Denizcilik, Balıkçılık ve Su 
Ürünleri Fonu'nu (EMFAF) kuran tüzük büyük 
çoğunlukla Avrupa Parlamentosunca onaylandı. 

Tüzüğün kabulü, 2020 sonunda Konsey ile 
varılan siyasi anlaşma akabinde gerçekleşti. 
Toplam 6.108 milyar avro (2021-2027) 
bütçesiyle EMFAF, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın 
hedeflerine katkıda bulunarak, okyanusu ve 

kaynaklarını korumak, yönetmek ve 
sürdürülebilir şekilde kullanmak için finansal 
destek sağlıyor. Bu, biyolojik çeşitliliği, su 
ürünleri yetiştiriciliği de dâhil olmak üzere 
sağlıklı ve sürdürülebilir deniz ürünleri 
tedarikini, mavi ekonominin ve AB'deki gelişen 
kıyı topluluklarının rekabet gücünü teşvik 
etmenin anahtarı olarak görülüyor. 

Toplam bütçenin 5.311 milyar avro'su AB 
bütçesi tarafından ortak finanse edilen ulusal 
programlar aracılığıyla sağlanırken, 797 milyon 
avronun mavi ekonomi ve okyanus yönetişimi 
alanları da dâhil olmak üzere yatay öncelikleri 
destekleyen Komisyon tarafından doğrudan 
yönetilmesi bekleniyor. 

Yayın Tarihi: 06.07.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 

 
 
 
KOMİSYON, ORTAK BALIKÇILIK POLİTİKASI 
KAPSAMINDA 'SULARA ERİŞİM' REJİMİNİ 
GENİŞLETME ÖNERİSİNİ KABUL ETTİ 
 

Komisyon, 5 Temmuz 2021 tarihinde, Üye 
Devletler arasında uzun zamanlı süregelen 
düzenlemelerde herhangi bir aksaklığın 
olmasını önlenmek adına, Ortak Balıkçılık 
Politikası (OBP) kapsamında 'sulara erişim' 
rejimini bir on yıl daha genişletme önerisini 
kabul etti. Öneri ayrıca, İngiltere'nin AB'den 
çekilmesinin ardından meydana gelen 
değişiklikleri ve Yunanistan ile İtalya arasında 
yakın tarihli bir anlaşmaya dayalı olarak Yunan 
karasularına erişime yönelik ek referansları da 
ele almakta. 

OBP kapsamında, tüm AB balıkçı gemileri, bütün 
AB'deki sulara eşit erişime sahip. Ancak Üye 
Devletler, kıyı bölgelerinin kırılganlığını dikkate 
almak için kendi karasularında balıkçılığı 
kısıtlayabiliyor. AB ülkeleri, kıyılarından 12 
deniz miline kadar sulara erişimi 
sınırlayabiliyor. AB'nin en dış bölgelerinde ise, 
bu bölgelerin esas hatlarından 100 deniz miline 
kadar olan sularda erişim kısıtlanabiliyor. 

https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/gfcm-high-level-meeting-new-vision-sustainable-fisheries-and-aquaculture-mediterranean-and_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/gfcm-high-level-meeting-new-vision-sustainable-fisheries-and-aquaculture-mediterranean-and_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/european-maritime-fisheries-and-aquaculture-fund-support-sustainable-oceans-approved-2021-07_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/european-maritime-fisheries-and-aquaculture-fund-support-sustainable-oceans-approved-2021-07_en
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1970'lerin başından beri yürürlükte olan bu 
sulara erişim rejimi, 1982'den beri OBP 
Tüzüğü’nün her versiyonuna dâhil edildi. OBP 
Tüzüğü uyarınca, mevcut rejim 31 Aralık 2022 
tarihine kadar yürürlükte. 

Tüzük teklifi için bkz.: https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=COM:2021:356:FIN 

Yayın Tarihi: 05.07.2021 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2021:356:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2021:356:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2021:356:FIN
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/commission-adopts-proposal-extend-access-waters-regime-under-common-fisheries-policy-2021-07_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/commission-adopts-proposal-extend-access-waters-regime-under-common-fisheries-policy-2021-07_en

