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Koronavirüs : Komisyon, Tarım -
Gıda Sektörünü Desteklemek İçin 
Ek Önlemler Aldı  

Avrupa Komisyonu tarım-gıda sektörüne 
yardımcı olmak için iki tedbir kabul etti. 
Önlemler, çiftçilerin nakit akışını artıracak ve bu 
zorlu süreçte ulusal otoriteler ve çiftçiler için 
idari yükü azaltacak. 

Çiftçilerin nakit akışını artırmak adına, 
Komisyon, çiftçilere sağlanacak avans 
ödemelerini artırma kararı aldı. Bu kararla, 
doğrudan ödeme avansları % 50’den % 70'e ve 
kırsal kalkınma ödemelerinin avansları % 
75'den % 85'e çıkarılacak olup, çiftçiler bu 
avansları Ekim ayı ortasından itibaren almaya 
başlayacak. Ek bir esneklik olarak, tüm yerinde 
kontroller tamamlanmadan önce de çiftçilere 
ödeme yapılabilecek. 

Kabul edilen ikinci önlem ise, yerinde yapılan 
fiziksel kontrol sayısının azaltılmasıdır. Çiftçiler 
ile kontrolleri yapan denetmenler arasındaki 
fiziksel teması en aza indirmek önem arz 
etmektedir. Bu kapsamda, doğrudan ödemeler 
ve kırsal kalkınma önlemleri için yapılacak 
toplam kontrol sayısı %5'ten %3'e 
düşürülmektedir. 

Komisyon, bu önlemlerle birlikte, yeni 
teknolojilerin kullanımını da teşvik etmektedir. 
Örneğin sahadaki tarımsal faaliyetleri kontrol 
etmek için uydu görüntülerinin kullanımını veya 
yatırımların gerçekleştirildiğini kanıtlamak için 
coğrafi etiketlerin kullanımını arttırmayı 
hedeflemektedir.  

Bu önlem, idari yükü azaltmaya yardımcı olacak 
ve çiftçilere mümkün olan en kısa sürede destek 
ödenmesini sağlamak için gereksiz gecikmeleri 
önleyecektir. 

Yayın Tarihi: 16.04.2020 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 

AB Tarım Bakanları,  özel depolama 
yardımını harekete geçirmek için 
Komisyondan talepte bulundu  

17 Nisan Cuma günü kabul edilen ortak bir 
bildiride, tüm AB Tarım Bakanları, Covid-19 
nedeniyle önemli pazar sıkıntıları ve fiyat 
etkilerinin oluştuğu tarımsal gıda sektörlerini 
desteklemek için özel depolama yardımını 
etkinleştirmek için çağrıda bulundu. 

Bakanlar, kriz durumunda çiftçiler için güvenlik 
ağı oluşturan Ortak Piyasa Düzeni (OPD) 
yönetmeliği kapsamındaki tedbirlerin 
uygulamaya konmasını talep etti. Özel depolama 
yardımı, beyaz şeker ve süt ürünleri gibi bazı 
sektörler için uygulanabiliyor ancak belirlenen 
sınırın üzerine çıkılması durumunda Komisyon 
tarafından değerlendirilmesi ve onaylanması 
gerekiyor. Açıklamada ayrıca, OPD Tüzüğü'nün 
229. Maddesi uyarınca, iç veya dış pazarlarda 
önemli fiyat artışları veya düşüşleri gibi piyasa 
bozulmalarına karşı istisnai önlemlerden de 
bahsedildi. 

Yayın Tarihi: 17.04.2020, Kaynak: Euractiv 
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https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-commission-adopts-additional-measures-support-agri-food-sector-2020-apr-16_en
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/ministers-press-commission-to-trigger-private-storage-against-food-price-shocks/
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Avrupa Parlamentosu,  Komisyonu 
çiftçilere yardım için pazara 
müdahale etmeye çağırıyor  

Avrupa Parlamentosu Tarım Komitesi 17 Nisan 
Cuma günü Komisyona bir mektup yazarak, AB 
Komisyonunu, piyasaya müdahale etmeye 
çağırdı. 

Tarım ve Kırsal Kalkınma Komitesi'ndeki (AGRI) 
Avrupa Parlamentosu Üyeleri, Tarım Komiseri 
Janusz Wojciechowski'ye acil durum 
maddelerini etkinleştirmesini ve tarım 
piyasasına doğrudan müdahale etmesini içeren 
bir mektup yazdı. 

Komisyondan; fiyatların düşmesini önlemek, 
malların özel depolanmasına izin vermek ve 
tarım sektörlerindeki fonları yeniden tahsis 
etmek için alım yaparak piyasaya müdahale 
edilmesini sağlaması istendi. 

Buna ek olarak, Avrupa Parlamentosu Üyeleri, 
Komisyonu; halihazırda 478 milyon € tutarında 
olan ve normalde doğrudan ödemelerle dağıtılan 
acil durum rezervini, pandemiden en fazla 
etkilenen çiftçiler için kullanmaya çağırdı. 

Daha önce Wojciechowski, 15 Nisan Çarşamba 
günü yaptığı açıklamada, Covid-19 kapsamında 
piyasa müdahalesi tedbirleri taleplerinin yasal 
olmasına rağmen, bunların dağıtımına ilişkin 
mevcut bütçenin çok sınırlı olduğu konusunda 
uyarıda bulunmuştu. 

Yayın Tarihi: 17.04.2020 
Kaynak: Euractiv 

İngiltere, tarımsal ürünlerini 
kurtarmak için Doğu Avrupa’ya 
yöneldi.  

İngiltere, çürüme tehdidiyle karşı karşıya kalan 
kuşkonmaz ve çilek alanlarını kurtarmak için, 
öğrenciler, işsizler ve Doğu Avrupalı işçilerden 
oluşan bir işgücünü seferber etti. 

Bu kapsamda 180 Romen tarım işçisi taşıyan bir 
uçak 16 Nisan Perşembe günü İngiltere’ye geldi. 
Uçuş, Cambridge'de büyük bir gıda üreticisi olan 
G’s Fresh tarafından organize edildi.  

 

 

 

Bu kafile, İngiltere’nin tarım işçisi ihtiyacını 
karşılamak üzere organize edilen altı uçuştan 
ilki. İngiltere, her yıl ürün toplamak üzere 
ortalama 70.000 mevsimlik işçiye ihtiyacı 
duyuyor ve bunun yaklaşık % 90’ı Doğu Avrupa 
ülkelerinden geliyor. 

İngiltere tarım sektöründe çalışmasına yardımcı 
olacak adaylar bulmak için “Ulusu Doyur” 
sloganıyla ulusal bir girişim başlattı.  

Yayın Tarihi: 17.04.2020, Kaynak: Euractiv 

Komisyon, Çiftlikten Çatala  stratejisi 
için yeni çalışma takvimi onaylayacak  

Komisyon, Çiftlikten Çatala stratejisinin 
lansmanının planlandığı gibi 29 Nisan’da 
yapılamayacağını, Covid-19 sebebiyle 2020 için 
yeni program takvimi taslağının hazırlandığı ve 
önümüzdeki günlerde bu taslağın açıklanacağını 
belirterek, uygulama takviminin, öngörülenden 
daha uzak bir tarihte başlatılmak üzere yeniden 
planlandığını bildirdi. Bu durum planlanan 
stratejilerin 2021’e ertelenmesi gerektireceğini 
göstermektedir. 

Yayın Tarihi: 15.04.2020, Kaynak: Euractiv 

1 Ocak Tarihinde Başlayan Avrupa 
Konseyi Hırvatistan Başkanlığı 30 Haziran 

2020’de sona eriyor.  Yeni dönem 
Başkanlık Almanya tarafından 

devralınacak. 

13-17 Nisan 2020 Haber Bülteni  
 

Fotoğraf : Jim 

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/meps-urge-commission-to-directly-intervene-on-market-to-help-farmers/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/britain-turns-to-eastern-europe-and-charter-flights-to-save-its-crops/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/commission-confirms-new-schedule-for-farm-to-fork-strategy/
https://www.flickr.com/photos/yumievriwan/5054871434/in/photolist-HnmZ76-2hKLPoq-24HK7qt-NMQvm9-6z2pvD-4bWSFf-4935ur-4cKyoP-497i7h-8GFxaL-e2uKvR-QavGeB-KCTTS-KCTXb-SVEU2p-6kSCLD-26eTfwG-XDwTqg-XDwRik-YEH7Tc-iQ8zs-6ogBA7-5ZRXcc-f9vV9w-YC5wTJ-7jzxoe-2c36Yna-2hKAu9W-2hKB57J-XuGCyh-2h5wzAu-n2kA5z-26eTf2U-YC5yth-XDwQK6-4cPxVG-YC5vJQ-YC5zwE-dUuvgF-44YdUt-XDwYhF-453jhw-XDwPYr-YC5AAU-2ocyPY-6z6uUG-fc81iV-qgVfmR-YEH2Kr-Nax4KN
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Fransa, krize maruz kalan tarım 
sektörü için AB acil  yardım çağrısında 
bulundu  

Fransa Tarım Bakanı Didier Guillaume, devam 
eden krizin etkileriyle başa çıkmak için 
Brüksel'den yardım çağrısını yineledi. 
Koronavirüs krizi başladığından beri, Fransa, 
tarım sektörünü desteklemek için acil 
önlemlerin uygulanması konusunda Avrupa 
makamlarına çeşitli taleplerde bulunmuştu. 
Tarım piyasalarında ciddi krizler olması 
durumunda Ortak Tarım Politikası (OTP) 
tarafından öngörülen Avrupa destek 
mekanizmaları, Fransa ve diğer AB üye 
ülkelerinin çağrılarına rağmen, Avrupa 
Komisyonu tarafından hala aktif hale 
getirilmedi. 

Yayın Tarihi: 15.04.2020 
Kaynak: Euractiv 

AB, balıkçılık ve su ürünleri 
yetiştiriciliği  için aci l yardım paketini 
kabul etti  

Avrupa Komisyonu, Avrupa Denizcilik ve 
Balıkçılık Fonu (EMFF) kapsamında 
koronavirüsün balıkçılık ve su ürünleri 
yetiştiriciliği sektörleri üzerindeki etkisini 
hafifletmek için yaptığı teklifin Avrupa 
Parlamentosu tarafından kısa sürede kabul 
edilmesini memnuniyetle karşıladı. 

Çevre, Okyanuslar ve Balıkçılık Komiseri 
Virginijus Sinkevičius, bu olağanüstü 
zamanlarda, vatandaşların her zamankinden 
daha fazla yardıma ihtiyaç duyduğunu ifade 
ederek bu krizin yol açtığı piyasa aksaklıklarının 
Avrupa balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 
sektörlerini özellikle zorladığını belirtti. 
Komiser, gıda güvenliği de söz konusu 
olduğundan, birlikte, hızlı ve etkin bir şekilde 
hareket ederek balıkçılık sektörüne yardım 
etmenin önemine değindi.Bu istisnai önlemlerin 
içinde koronavirüs nedeniyle balıkçılık 
faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması için 
destek, su ürünleri yetiştiricilerine ve işleme 

 

 

tesislerine finansal tazminatlar, çevre dışı 
bölgeler için özel önlemler, avcılık ve 
yetiştiricilik ürünlerinin depolanması için üretici 
örgütlerine destek yer almakta. EMFF 
Tüzüğünde yapılan ek değişiklikler, her Üye 
Devletin operasyonel programları içinde 
finansal kaynakların daha esnek bir şekilde 
yeniden tahsis edilmesine ve yeni tedbirlerin 
uygulamaya konulmasıyla ilgili operasyonel 
programların değiştirilmesi için basitleştirilmiş 
bir prosedüre izin vermekte. Koronavirüs ile 
ilgili önlemler kapsamında desteklenen 
operasyonlar, 1 Şubat 2020'den başlamak üzere 
31 Aralık 2020'ye kadar geriye dönük olarak 
uygulanacak. 

Yayın Tarihi: 17.04.2020 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 

Balıkçılık Endüstrisi,  Covid-19 
önlemlerinden memnun  

AB’nin Su Ürünleri Sektöründeki AB Sosyal 
Ortakları balıkçılara çok ihtiyaç duyulan ek 
desteği sağlayacak olan Komisyon teklifinin 
kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı. 
Sektör, tedbirlerin Üye Devletlerde hızlı ve esnek 
bir şekilde uygulanmasını bekliyor. 

Avrupa Birliği Ulusal Balıkçılık İşletmeleri 
Örgütleri Derneğinin (Europêche)  sosyal 
ilişkiler sözcüsü Ment van der Zwan, “AB 
tarafından hızla kabul edilen olağanüstü 
önlemleri memnuniyetle karşıladıklarını ifade 
ederek Avrupa Komisyonu'nu krizle etkin bir 
şekilde başa çıkmak için daha ileri adımlar 
atmaya çağırdı. Bunlar arasında, bu yıl 
kullanılmayan kotanın %25'ine kadarının 2021 
yılına aktarımı, ilk satış fiyatlarında büyük bir 
düşüş yaşayan balıkçıların gelir kaybını telafi 
etmeye yönelik önlemler ve EMFF kapsamında 
mevcut ulusal fonlarının büyük kısmını 
harcayan ülkeler için ekstra finansman 
sağlanması olduğunu belirtti.  

Bunun üzerine, Komisyon'u AB genelindeki 
tüketim seviyelerini artırmak ve balıkçıların sıkı 
çalışmasını ve özverisini takdir etmek için bir 
deniz ürünleri tanıtım kampanyası başlatmaya  

13-17 Nisan 2020 Haber Bülteni  
 
 
 
 
 
 

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/france-calls-for-urgent-eu-help-for-its-crisis-ridden-farming-sector/
https://ec.europa.eu/fisheries/press/eu-adopts-emergency-aid-fisheries-and-aquaculture_en
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çağırdı. AB'nin deniz balıkçılığı sosyal diyalog 
komitesi yetkilisi ise bu paketin balıkçılara ve 
ailelerine rahatlama ve istikrar getireceğini 
söyledi.  

Ayrıca AB kurumlarını, dünyanın farklı 
yerlerinde bulunan balıkçıların güvenli bir 
şekilde ülkelerine geri getirilmeleri için gerekli 
tüm çabaları göstermeye çağırdıklarını 
belirterek balıkçıların, Covid-19 testlerine ve 
maske ve eldiven gibi koruma araçlarına da 
öncelikli erişime ihtiyaçları olduğunu ifade etti.  

Yayın Tarihi: 17.04.2020 

Kaynak: Avrupa Birliği Ulusal Balıkçılık 
İşletmeleri Örgütleri Derneği (Europeche) 

Balıkçılar Kontrol Tüzüğü’nün 
Revizyon Çalışmalarının 
Ertelenmesini Talep Ediyor  

Avrupa Birliği Ulusal Balıkçılık İşletmeleri 
Örgütleri Derneği (Europeche) ve Avrupa Balık 
Üretici Örgütleri Birliği (EAPO) tarafından AB 
Tarım ve Balıkçılık Konseyi Daimi Temsilciler 
Komitesi Başkanına gönderilen mektupta, şu 
anda AB Konseyi tarafından değerlendirilmekte 
olan son derece sıkı program sebebiyle, 
Balıkçılık Kontrol Tüzüğünün revizyon 
çalışmalarının taraflar arasında yeterince 
tartışılamayacağı ve Ortak Balıkçılık Politikası 
hedeflerine uygun bir Tüzüğün 
geliştirilemeyeceği ifade ediliyor.  

Ayrıca Covid-19 sebebiyle getirilen toplantı 
lojistiği kısıtlamaları nedeniyle sadece yazılı 
prosedürle gerçekleştirilen istişare sürecinin de 
durumu karmaşıklaştırdığı vurgulanıyor.  

Bu noktada, balıkçılık örgütlerinin Covid-19 
kaynaklı acil konularda artık Avrupa 
otoritelerinin ve ulusal otoritelerin güçlü 
desteğine ihtiyaç duydukları ve hükümetler 
tarafından en yüksek önceliğin Covid-19 
krizinden kaynaklanan zorlukların üstesinden 
gelme konularına verilmesi gerektiğini 
vurgulanıyor. Tüm bu nedenlerden dolayı söz 
konusu belgede, balıkçılar tüm çabaların krize 
odaklandırılmasını ve en azından tüm AB  

 

 

hükümetleri tarafından acil durum önlemleri 
kaldırılana kadar, balıkçılık kontrol sisteminin 
revizyonu hakkındaki mevcut yasal ve 
düzenleyici sürecin geçici olarak 
duraklatılmasını talep ediyor. İlaveten, mevcut 
gelişmeler göz önüne alındığında, İngiltere'nin 
bu kararı onaylaması durumunda Brexit geçiş 
döneminin en az 12 ay daha uzatılmasının uygun 
olacağı belirtiliyor. 

Yayın Tarihi: 17.04.2020 

Kaynak: Avrupa Birliği Ulusal Balıkçılık 
İşletmeleri Örgütleri Derneği (Europeche) 

Interreg Bulgaristan-Türkiye IPA SÖİ 
Programı 2014 -2020 Dönemi 
Kapsamında Finanse Edilmesi 
Beklenen Stratejik Projeye Yöne lik bir 
İnternet Konferansı Gerçekleştiri ldi  

Interreg Bulgaristan-Türkiye IPA SÖİ Programı 
2014-2020 dönemi 3. teklif çağrısı kapsamında 
Bulgaristan’dan Burgaz Prof. Dr. Asen Zlatarov 
Üniversitesi ve ülkemizden Trakya Üniversitesinin 
yararlanıcısı olacağı bir stratejik projenin hayata 
geçirilmesi öngörülüyor.  Su ekosistemleri üzerine 
ortak uygulamalı bir araştırma merkezi kurulmasını 
amaçlayan “Mavi Kalkınma Araştırma Merkezi”  

Fotoğraf : Deborah Freeman 

13-17 Nisan 2020 Haber Bülteni  
 

http://europeche.chil.me/post/295161/fishing-industry-welcomes-eu-support-to-overcome-the-socio-economic-turmoil-caus
http://europeche.chil.me/post/295161/fishing-industry-welcomes-eu-support-to-overcome-the-socio-economic-turmoil-caus
http://europeche.chil.me/download-doc/295188
http://europeche.chil.me/download-doc/295188
https://www.flickr.com/photos/island_deborah/49630008418/in/photolist-2iBCLqj-sFZ6ae-2hzsASV-873abv-KARxQS-LqYm9R-9CjDmX-6ZWtyM-6ZWvSc-2hSWBYa-AYNq5C-gKVLpo-LAvq23-gKWFxp-GJQTfu-GT7X1D-GM9XKn-kxebUK-GQ68yq-XXjeq3-5uodcp-2hsD9pg-26zibAt-ggsqCS-8mokvh-pFFvDw-EyNEiD-Fkh3uK-kLRuKz-GeXqpE-Gdfwbh-WyDaKo-bRikKB-8AtXgu-T2ed35-WYaDBa-2ijkzHd-FQkJrA-YcBqf4-MJkodP-gKVFBW-9okwkN-G9Gitk-nCL7ei-nCKvvU-6d6P1D-ro4QNR-2iByXv1-WdjMGT-rE6LGo
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başlıklı söz konusu stratejik projenin toplam 
süresinin 24 ay olması planlanıyor. 

Söz konusu stratejik projeye yönelik hazırlıklar 
kapsamında 15 Nisan 2020 tarihinde internet 
üzerinden bir toplantı düzenlendi. Toplantıya 
Programın Yönetim Makamı olan Bulgaristan 
Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı ile 

Ulusal Otorite görevini yürüten Dışişleri 
Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı 
temsilcilerinin yanı sıra Burgaz Prof. Dr. Asen 
Zlatarov Üniversitesi ve Trakya 
Üniversitesinden ilgili öğretim görevlileri 
katıldı. Covid-19 salgını sebebiyle sanal ortamda 
düzenlenen toplantı sonrasında, projeye ilişkin 
çalışmalar hız kesmeden sürdürülmeye devam 
ediyor. 

Yayın Tarihi: 15.04.2020 
Kaynak: Dışişleri Bakanlığı (AB Başkanlığı) 

Avrupa İnovasyon Konseyi 
Bilgilendirici Webinarı: Av rupa 
İnovasyon Konseyi Yol Gösterici ve 
Hızlandırıcı 2020 Çağrıları  

Avrupa Komisyonu ve Access4EIC Avrupa 
İnovasyon Konseyi’nin iki önemli programı olan 
EIC Yol Gösterici (Pathfinder) ve Hızlandırıcı 
(Accelerator) hakkında 22 Nisan 2020 tarihinde 
bir webinar düzenleyecek. Program Türkiye 
saatiyle 10:30-13:30 arasında yapılacak. 
Etkinliğin amacı EIC Yol Gösterici (Pathfinder)  

 

 

ve Hızlandırıcı (Accelerator) programlarına dair 
bilgi vermek ve en güncel bilgileri paylaşmaktır. 
Etkinliğe dair tüm bilgilere buradan ulaşılabilir.  

Yayın Tarihi: 17.04.2020, Kaynak: TÜBİTAK 

 

Avrupa Konseyinin 26 Mart tarihli 
çağrısına yanıt veren Komisyon, 
Avrupa Konseyi Başkanı ile işbirliği 
halinde, Koronavirüs koruma 
önlemlerinin kaldırı lmasına yönelik 
bir Avrupa yol haritası ortaya koydu  

Koronavirüs pandemisi binlerce can aldı ve 
sağlık sistemlerini büyük ölçüde zorladı. Avrupa 
Komisyonunun acil önceliği, virüse karşı 
mücadele etmek ve salgının sosyo-ekonomik 
sonuçlarını hafifletmek olmakla birlikte, aynı 
zamanda, Üye Devletlerin toparlanma 
aşamasına girmesi, toplumlarını ve 
ekonomilerini canlandırması amacıyla sınırlama 
önlemlerini aşamalı olarak kaldırabilmeleri için 
ileriye bakmaya başlamaları olarak ifade edildi.  

Sınırlama önlemlerinin aşamalı, bilim temelli ve 
etkili bir şekilde kaldırılması için herkese uyan 
bir yaklaşım olmamakla birlikte, ileri düzeyde 
koordine edilmiş bir yolun ortak Avrupa 
menfaati meselesi olduğu bildirildi. Buna göre 
Yol Haritası hazırlığında, Avrupa Hastalık 
Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) 
Koronavirüs hakkındaki Komisyon Danışma 
Paneli, Üye Devletlerin deneyimleri ve Dünya 
Sağlık Örgütü'nün (WHO) rehberliği dikkate 
alınmakta, bugün mevcut olan bilimsel bilgilere 
dayanmakta olup daha fazla kanıt ortaya çıktıkça 
gözden geçirilmelidir. 

Yayın Tarihi: 15 Nisan 2020 
Kaynak: Avrupa Komisyonu  
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FAO: Belirgin Bir Gıda Krizi Nasıl  
Durdurulur?  

Koronavirüs, dünyanın dikkatini birçok ülkede 
ventilatör, solunum maskesi ve yoğun bakım 
ünitesi yataklarının eksikliğine çekmiştir. 
Önümüzdeki süreçte karşılaşabileceğimiz 
pandemi kaynaklı gıda kıtlığı ise şu an için daha 
az dikkat çekmektedir. Ticarette korumacılık 
arttıkça ve hükümetler kendi gıda kaynaklarını 
koruma konusunda paniğe kapıldıkça, 
koronavirüs küresel tedarik zincirlerini 
bozmakla tehdit etmektedir.  

Dünyanın en büyük buğday ihracatçısı olan 
Rusya, Nisan’dan Haziran’a kadar tahıl ihracatını 
sınırlamıştır. Dünyanın en büyük buğday 
ithalatçısı Mısır, tahıl alımlarını hızlandırmış ve 
baklagil ihracatını durdurmuştur. Ticaret 
kısıtlamaları ve panikle istifleme tedarik 
zincirlerini daha da bozacaktır.  

Tarım ve gıda üretimiyle uğraşan milyonlarca 
göçmen işçi sınırların kapanması nedeniyle artık 
hareket imkanları kısıtlıdır. Doğu Avrupalı 
mevsimlik işçiler artık İspanya, Almanya, İtalya 
ve Fransa çiftliklerinde çalışamamaktadır. 
Birleşik Krallık hükümeti, tarımda işgücü 
eksikliğini işsiz kesimi çilek toplamak ya da 
kuşkonmaz kesmek üzere yönlendirerek 
gidermeye çalışmaktadır. Hindistan da işgücü 
sıkıntısı nedeniyle pirinç ihracatını 
sınırlandırmıştır. Buğday, mısır ve soya fasulyesi 
gibi temel mahsullerin üretimi ve hasadı büyük 
ölçüde mekanize olduğundan hareket 
kısıtlamalarından daha az etkilenmiştir. Ancak 
taze meyve ve sebzelerin hasat işleme ve 
paketlemesi makinelere değil, işgücüne bağlıdır. 

Buğday fiyatları %8, pirinç fiyatları %25 artmış 
olup Afrika’nın en büyük ekonomisi Nijerya’da, 
pirinç fiyatları Mart’ın son dört gününde 
%30’dan fazla artmıştır. Yoksul ülkelerin 
oldukça fazla etkilenmesi beklenmektedir. 
Genellikle gıda ihracatından daha fazla ithal 
eden ülkeler, fiyat artışları ve zayıf para birimleri 
nedeniyle en çok etkilenenler olacaktır. Ancak 
küresel bir gıda kıtlığı kaçınılmaz olmak  

 

 

zorunda değildir. Temel gıda mallarının küresel 
stokları daha yüksektir.  

 

ABD Tarım Bakanlığı, bu yıl rekor kıran buğday 
hasadı beklemektedir. Çin, Rusya ve ABD şu anda 
stokları iyi olan ülkeler arasındadır. Bu yüzden 
yiyecek stoklamak sadece yiyecek pazarında 
paniğe neden olur. Ülkelerin ve yatırımcıların, 
üretim ve tüketimden stoklara ve fiyatlara kadar 
piyasa koşulları hakkında daha fazla şeffaflığa ve 
bilgiye sahip olmaları, ülkeleri 2008 krizinden 
farklı olarak bu kez yanlış yönlendirilmiş 
politikalardan koruyabilecektir. 

Yayın Tarihi: 14.04.2020, Kaynak: Foreign 
Policy 

G20, düşük gelirli  ülkelerin borçlarını 
ertelemeyi kabul etti  

 G20 ülkeleri, koronavirüs pandemisinin 
tetiklediği sağlık ve ekonomik krizlerle başa 
çıkma ve gelişmekte olan piyasalardaki borç 
krizini önleme planının bir parçası olarak düşük 
gelirli ülkeler için ikili hükümet kredisi geri 
ödemelerini yıl sonuna kadar dondurmayı kabul 
etti. İkili hükümet borçlarının geri ödenmesine 
ilişkin erteleme 1 Mayıs'ta başlayacak. 
Uygulama, Dünya Bankası'nın en yoksul 
ülkelerle çalışan Uluslararası Kalkınma 
Derneği'nden yardım almaya hak kazanan 76 
ülkeye ve BM tarafından en az gelişmiş olarak 
tanımlanan ülkeler için geçerli olacaktır. 

Yayın Tarihi: 15.04.2020, Kaynak: Financial 
Times 
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UNEP: Koronavirüsle ilişkili 
çevre faktörleri  

Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nda (UNEP) 
çalışan bilim insanları ve uzmanlar, koronavirüs 
hakkında en son bilimsel gerçekleri bir araya 
getirmekteler. Salgının kaynağı ve iletim yolu 
henüz keşfedilmemiş olsa da bilmeye değer altı 
önemli nokta bulunmaktadır: 

1. İnsanların veya hayvanların yaban hayatı ile 
etkileşimi onları potansiyel patojenlerin yayılma 
riskine maruz bırakmaktadır. Hayvancılık, yaban 
hayat ve insan enfeksiyonları arasında 
epidemiyolojik bir köprü görevi görmektedir. 

2. Zoonozların, arazi kullanım değişikliğinden 
iklim değişikliğine kadar genellikle insan 
faaliyetlerinin sonuçları; hayvan veya insan 
konaklardaki değişiklikler ve yeni konaklardan 
faydalanmak için evrimleşen patojenlerdeki 
değişiklikler gibi nedenlerden ortaya 
çıkmaktadırlar. 

3. Örneğin, yarasa ile ilişkili virüsler 
ormansızlaşma ve tarımsal genişleme nedeniyle 
yarasa habitatının kaybı nedeniyle ortaya 
çıkmıştır. Yarasalar geceleri polen taşıyarak ve 
böcek yiyerek ekosistemlerde önemli roller 
oynarlar. 

4. Ekosistem bütünlüğü insan sağlığı ve 
gelişiminin altını çizmektedir. İnsan kaynaklı 
çevresel değişiklikler, yabani yaşam nüfusu 
yapısını değiştirir ve biyolojik çeşitliliği azaltır. 

5. Ekosistem bütünlüğü, bir türün çeşitliliğini 
destekleyerek hastalıkların düzenlenmesine 
yardımcı olabilir, böylece bir patojenin 
çoğalması veya baskın olması daha zordur. 

6. Bir sonraki salgının nereden geleceğini veya 
ne zaman olacağını tahmin etmek imkansızdır. 
Artan kanıtlar, iklim değişmeye devam ettikçe 
salgınların veya salgın hastalıkların daha sık 
olabileceğini göstermektedir. 

Yayın Tarihi: 14.04.2020 
Kaynak: UNEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BM: Doğu Afrika'daki ikinci  çekirge 
dalgasının 20 kat daha kötü olacağı 
tahmin ediliyor 

BM, çöl çekirgesi dalgasının bölgedeki gıda 
güvenliği ve geçim kaynakları için “endişe verici 
bir tehdit” olduğu uyarısında bulundu. İkinci bir 
çöl çekirge dalgasının, iki ay öncekinden 20 kat 
daha kötü olacağı tahminiyle Doğu Afrika'yı 
tehdit ediyor. Bir kilometrekarenin üçte 
birinden daha fazla bir sürü, bir günde 35.000 
insanla aynı miktarda gıda tüketebilmektedir. 
BM, Kenya, Etiyopya ve Somali'de artan sayıda 
yeni sürülerin son derece endişe verici olduğunu 
belirtti. 

Yayın Tarihi: 13.04.2020 
Kaynak: The Guardian 

 

 

 

 

 

“İnsanlarda bulaşıcı hastalıkların 

yaklaşık %60'ı ve yeni ortaya çıkan 

bulaşıcı hastalıkların %75'i zoonozdur” 
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Dünya Bankası: Sağlık Sistemleri,  
Güvenlik Ağları ve İşletmelere 
Sağlanacak Destekler Kritik Önem 
Taşıyor  

Dünya Bankası, Avrupa ve Orta Asya bölgesi için 
İlkbahar 2020 Ekonomik Güncelleme Raporu 
kapsamında, pandemi sonucunda ortaya 
çıkabilecek büyüme sonuçları için senaryolar 
hazırlamıştır. Senaryolara göre, koronavirüs 
pandemisinin etkisiyle bölgesel büyümenin 
2020 yılında resesyona girerek, % -4,4 ile % -2,8 
arasında daralacağı, sonrasında politika 
önlemlerinin uygulamaya konulması, küresel 
emtia fiyatlarının kademeli toparlanması ve 
ticaretin güçlenmesi ile 2021 yılında yükselişe 
geçeceğini göstermektedir. Rapora göre, yoksul 
kişi ve ailelere yönelik nakit transferleri ve 
işletmelere sağlanacak geçici işletme kredileri ve 
vergi indirimleri gibi destekleyici önlemler 
krizin etkilerini hafifletmede kritik önem 
taşıyacaktır. Dünya Bankası Grubu önümüzdeki 
15 aylık dönemde ülkelerin yoksul kesimleri 
korumalarına, işletmeleri desteklemelerine ve 
ekonomik toparlanmaya yardımcı olmak için 
160 milyar ABD doları kadar finansal desteği 
harekete geçirecektir. 

Yayın Tarihi: 08.04.2020 
Kaynak: Dünya Bankası 

 

BM: COVID-19 savaşında DSÖ fonlarını 
azaltma zamanı değil  

BM Genel Direktörü Antonio Guterres, ABD 
Başkanı Donald Trump'ın Dünya Sağlık 
Örgütü’nün (DSÖ) salgına verdiği yanıta ilişkin 
soruşturma bitene kadar DSÖ’ye fon sağlamayı 
askıya aldığını duyurması üzerine bir açıklama 
yaptı.  

Guterres, DSÖ’nün, koronavirüs iletimini 
sınırlamak için dünya çapında operasyonlara 
yardımcı olan binlerce personeli ile ön saflarda, 
Üye Devletlere ve onların toplumlarına, özellikle 
aralarındaki en savunmasız kişilere rehberlik, 
eğitim, ekipman ve somut hayat kurtarıcı 
hizmetler sağladığını ifade etti.  

 

 

“Salgın bittiğinde böyle bir hastalığın nasıl 
ortaya çıktığını ve yıkımını, dünyaya bu kadar 
hızlı bir şekilde nasıl yayıldığını ve insanların 
krize nasıl tepki verdiğini anlamak için geriye 
bakmanın bir zamanı olmalıdır. Ama şimdi o 
zaman değil. O zamana kadar, DSÖ’nün veya 
virüse karşı mücadeledeki diğer herhangi bir 
insani yardım örgütünün operasyonlarının 
kaynaklarını azaltma zamanı da değil” dedi. 
Guterres, uluslararası toplumun bu virüsü ve 
onun yıkıcı sonuçlarını durdurmak için 
dayanışma içinde çalışması ve birlik olması 
gerektiğini belirtti. 

Yayın Tarihi: 14.04.2020, Kaynak: BM 
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