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Google ve FAO, herkes için yeni veri
uygulamasını başlattı.

Earth Map, artık temel internet erişimi olan
herkesin kritik iklim, çevresel ve tarımsal
bilgilere erişmesine olanak tanımaktadır.

Fotoğraf: FAO- Dünya Haritasından bir ekran
görüntüsü

Google ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım
Örgütü (FAO) tarafından geliştirilen yeni
uygulama sayesinde herhangi bir yerde bulunan
kullanıcılar, nerede olurlarsa olsunlar önemli iklim
ve çevre eğilimlerini gösteren çok boyutlu
haritalara ve istatistiklere erişebilmektedirler.

Kullanıcılar, Earth Map ile uydulardan alınan
verimli, hızlı, ucuz ve analitik açıdan ikna edici
verilere ve FAO'nun tarımsal açıdan önemli veri
zenginliğine, bilgisayarlardan birkaç tıklama ile
ulaşılabilecektir. Söz konusu uygulama yenilikçi
ve kullanımı ücretsiz bir web tabanlı uygulamadır.
Uygulama ayrıca, FAO'nun El Ele Jeo-uzamsal
platformunu güçlendirmek ve bu platformla
bütünleştirici sinerji sağlamak için tasarlandı. Bu
uygulama üyelere, ortaklarına ve bağışçılarına,
yüksek hedefli kırsal kalkınma girişimlerini
belirleme ve yürütme projeleri sağlamak için
kapsamlı bir araç olmaktadır.

FAO'nun OpenForis uygulaması altında Google ile
ortaklaşa geliştirilen ve orman değerlendirmeleri
için yararlı olduğu kanıtlanmış olan başarılı
“Collect Earth” platformunu takip etmektedir.

FAO Genel Direktörü QU Dongyu uygulamayla
ilgili açıklamasında, "Gıda sistemlerimizi dünyayı
besleyecek şekilde dönüştürmenin dijital bir
tarımla başarılacağına inanıyorum. Dijital
teknolojileri herkes için erişilebilir hale
getirmemiz gerekiyor." dedi.

Earth Map, Google Earth Engine'i çalıştıran ve
bunları gezegen ölçeğinde daha fazla analitik
yeteneklerle tamamlayan, Dünya yüzeyindeki
değişikliklerin ve eğilimlerin algılanmasına,
ölçülmesine ve izlenmesine olanak tanıyan, uydu
görüntülerini ve veri kümelerini kullanılabilir hale
getirmektedir. Bunu, kullanıcıların karmaşık
kodlama tekniklerinde ustalaşmalarını
gerektirmeyen bir şekilde yapmakta, böylece
gelişmekte olan devletlerin teknik kapasiteleri
açısından darboğazları azaltmakta ve nihayetinde
küçük işletmelerin geçimlerini sürdürmek için
kritik bilgilere erişmenin yanı sıra bunlara katkıda
bulunmalarının önünü açmaktadır.

Google Earth Direktörü Rebecca Moore ise
açıklamasında, "çevresel ve toplumsal zorlukların
çok önemli olduğu bir zamanda, Google'ın
ürünlerinin küresel iklim sürecini önleyen ve
sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen en son
teknolojiye eşit erişime sahip bir şekilde tüm
ülkelerin erişimine açılmasının sağlamasına
çalışıyoruz." dedi.

Google ve FAO İşbirliği

Google ve FAO, 2015 yılında Paris Anlaşması
kapsamında bir anlaşma imzalayarak işbirliğine
başladı. İlk çabalar orman ve mahsul örtüsü
haritalama tekniklerine odaklandı ve şimdi hızla
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biyolojik çeşitliliğin korunması, haşere kontrolü ve
su yönetimi gibi alanlara yayılmaktadır.

Google Earth Direktörü Rebecca Moore, Earth
Map'ten alınan çıktıların kullanıcıların
ihtiyaçlarına göre uyarlandığını ve haritaların yanı
sıra "gösterge panoları" işlevi gördüğünü belirtti.
Halihazırda 50'den fazla ülke FAO-Google
araçlarından yararlanmakta ve FAO, halihazırda
projeleri hazırlamak ve izlemek, FAO üyeleri
Kazakistan, Kırgızistan, Myanmar, Pakistan,
Filipinler, Özbekistan, Ermenistan ve
Gürcistan'daki projeler de dahil olmak üzere Yeşil
İklim Fonu ve Dünya Bankası gibi kuruluşlardan
hibe başvurusunda bulunmalarına yardımcı olmak
için söz konusu teknolojiden yararlanmaktadır.

Almanya Federal Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer
Güvenlik Bakanlığı'nın Uluslararası İklim
Girişimi'nden sağlanan fonla desteklenen Earth
Map, sıcaklıktan yağışa, nüfusa, bitki örtüsüne,
yüksekliğe ve toprağa kadar değişen diğer verileri
de sunmaktadır.

Gerçek zamanlı sürekli güncellemeyle tarımsal
dönüşümü ve sürdürülebilir kırsal kalkınmayı
hızlandırmaktadır.

Yeni uygulama aynı zamanda FAO'nun verilere
ilişkin sahiplik rolünü, yararlı kullanımı en üst
düzeye çıkarmak için nasıl bir saklama ve
paylaşım işlevine dönüştürdüğünün altını
çizmektedir. FAO Baş Ekonomisti Maximo Torero,
"Büyük veriyi büyük yapan budur ve bu nedenle
ortaklıklar Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin
peşinden gitmede giderek daha merkezi bir role
sahip olacak" dedi.

Dünya Haritasını Kullanma

Kırgızistan'da Yeşil İklim Fonu proje sahasında
çalışan program liderleri, birkaç tıklamayla, gerçek
yağış modellerinin daha geniş ortalama ölçülerden
ilçe bazında nasıl farklılaştığını
görüntüleyebilmekte, böylece daha iyi bir proje
tasarımı sağlayabilmektedirler.

Danilo Mollicone, "Buradaki atılım, Earth Map’in
Google Earth Engine’in benzersiz gücünü
saniyeler içinde herkesin parmak uçlarına
getirmesidir. Böylece temel internet erişimi,
kodlama veya uzaktan algılama konusunda
geçmişi olmayanların bile büyük verileri analiz
etmesine olanak tanımaktadır.," dedi.

Ayrıca uygulama ile ilgili olarak, FAO
kullanıcıları eğitecek, onlara yardımcı olacak ve
geniş odak noktası - açılır menüler ve birleştirilmiş
grafikler dahil kullanım kolaylığı sağlayarak
özelleştirilmiş Dünya Haritası değerlendirmeleri
konusunda kullanıcılara yardımcı olabilecektir.

Tarih: 16 Eylül 2020, Kaynak: FAO

FAO'nun Gıda ve Tarım Göstergeleri Raporu,
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmada
ilerlemedeki eksikliklerin altını çiziyor.

Fotoğraf: FAO
http://www.fao.org/news/story/en/item/1307140/ic
ode/

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
tarafından yayınlanan rapora göre, dünya 2030
yılına kadar Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini

http://www.fao.org/news/story/en/item/1307921/icode/
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karşılama yolunda zaten yolun dışına çıkmış ve
COVID-19 salgını hem hedeflere ulaşmayı hem de
ilerlemeyi izlemeyi daha da zorlaştırmıştır.

FAO Baş Ekonomisti Maximo Torero,
"Hedefimize ulaşmak için gitmemiz gereken yolu
daha iyi anlamak için daha iyi verilere ihtiyacımız
var" dedi. "Nerede olduğumuz ve ne kadar yavaş
veya hızlı hareket ettiğimiz hakkında daha fazla
bilgi sahibi olmak, çabalarımızı ve eylemlerimizi
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (Sustainable
Development Goals-SDG) ulaşmak için
odaklanmamıza yardımcı olacaktır. Gıda ve
tarımla ilgili SDG göstergeleri 2020'deki
ilerlemeyi izleme" raporuna göre, ekonomik ve
sosyal etkilerle ilişkili eşi görülmemiş küresel
sağlık krizi SDG hedeflerine ulaşmayı daha da
zorlaştırmaktadır." dedi.

Açlık ve diğer gıda güvensizliği türleri artmakta ve
salgın, hem acil ihtiyaçların belirlenmesi hem de
anahtar olan ulusal tarım sayımları gibi acil
operasyonların yanı sıra genetik kaynakları
korumak ile ilgili uzun vadeli uygulamaları
aksatmaktadır. Bu sayımlar, araştırılan 150 ülkenin
yarısından fazlasında ertelendi veya askıya alındı.
Yaklaşık dört ülkeden biri, COVID-19'un ulusal
istatistik kurumlarını aksattığını söylüyor; kilit veri
toplama neredeyse tümüyle olumsuz etkilenmiş ve
FAO'nun 21 SDG göstergesi için koruyucu kurum
olarak çalışmasını ve diğer beşine katkıda bulunan
bir kurum olarak çalışmasını büyük ölçüde
karmaşıklaştırmıştır.

FAO'nun baş istatistikçisi Pietro Gennari, "Üyeler,
2030'da doruğa ulaşan çok önemli Eylem On
Yılı'na girerken, SDG'lere ulaşmak için gerekli
çabaların hızlandırılmasını sağlayacak uyumlu ve
karşılaştırılabilir sonuçların peşinde koşması ve
çoğu zaman oldukça önemli metodolojik
karmaşıklık üzerinden çalışmaya yardımcı olması
için FAO'ya güvenebilirler," dedi.

Tarih: 15 Eylül 2020, Kaynak: FAO

COVID-19, zaten gıda krizi yaşayan ülkelerde
akut açlığı artırıyor.

Fotoğraf: FAO
http://www.fao.org/news/story/en/item/1307458/ic
ode/

Gıda Krizlerine Karşı Küresel Ağ (GNAFC) bugün,
COVID-19 salgınının savunmasız ülkelerde akut
açlığı nasıl artırdığına dair mevcut en son küresel
verilerin sunulması için üst düzey bir etkinlik
düzenledi. Toplantı, uluslararası ortakların ve ilgili
aktörlerin COVID-19 ışığında ortaya çıkan
öncelikleri, finansman ve programlama sonuçlarını
tartışmaları için de önemliydi.

Gıda ve Tarım Örgütü Genel Direktörü QU
Dongyu, BM Genel Kurulu oturum aralarında
toplanan etkinlikte, “durum kötüleşmeden önce
birlikte çalışmanın, önleme ve erken uyarı
sistemleri ve eylemlerine odaklanmanın kritik
olduğunu” söyledi.

Qu ayrıca, gelişmiş ülkelerle tarım ve gıda sistemi
dönüşümünü ve sürdürülebilir kırsal kalkınmayı
hızlandırmak için en çok ihtiyaç duyulanlar ile
ortaklık kurmayı amaçlayan bir girişim olan
FAO'nun El Ele programının temeli olan veri
toplama ve "küresel farklılaşmanın" önemini
vurguladı.

FAO, gıda ve tarımla ilgili kalıcı zorlukların
üstesinden gelmek ve pandemiden daha iyi bir
şekilde kurtulmak ve ülkeleri ve çiftçileri
desteklemek için, pandeminin ani etkilerini
azaltmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda gıda
sistemlerinin ve geçim kaynaklarının uzun vadeli

http://www.fao.org/news/story/en/item/1307140/icode/
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dayanıklılığını, ekonomik kapsayıcılığını ve sosyal
korunmayı teşvik ederek ve en savunmasız kişileri
desteklemek de en önemli öncelikler arasındadır.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Genel Sekreteri ve
Acil Yardım Koordinatörü Mark Lowcock, mevcut
gıda krizinin 50 yıldır dünyanın gördüğü en büyük
kriz olduğunu ancak bunu düzeltmek için çok geç
olmadığını vurguladı. Ayrıca, akut açlığın uzun
süreli bir sorun haline gelmesini önlemek için
harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı

Açlık noktaları artmaya devam ediyor

Akut gıda güvensizliği veya akut açlık; bir kişinin
yeterli gıda tüketememesinin hayatlarını veya
geçim kaynaklarını tehlikeye atmasıdır. İnsanlar
ani şoklar sonucunda hızla akut açlığa kayabilirler.
Her yıl BM'nin Dünya'daki Gıda Güvenliği ve
Beslenme Durumu raporunda bildirildiği üzere
kronik açlık farklı bir ölçü olup, bir kişinin normal,
aktif bir yaşam tarzını sürdürmek için uzun bir süre
boyunca yeterince yiyecek tüketememesi anlamına
gelmektedir.

Örneğin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile ilgili
yeni veriler, orta Afrika ülkesinin şu anda akut
gıda güvensizliği mutlak sayıları açısından
dünyanın en büyük gıda krizinin yaşandığı yer
haline geldiğini ortaya koyuyor.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne ek olarak, son
aylarda akut açlıktaki en kötü bozulmalar, 2020'nin
başından bu yana akut açlık yaşayan toplam insan
sayısında yaklaşık % 300'lük bir artışa tanık olan
Burkina Faso'da meydana geldi. Ayrıca, Kuzey
Nijerya'da akut aç insanların genel sayısında
büyük artışlar kaydedildi (% 73 artış, 8,7 milyon
kişiye), Somali (% 67 artış, 3,5 milyon kişiye) ve
Sudan (% 64 artış, 9,6 milyon kişiye veya ülke
nüfusunun yaklaşık dörtte birine).

Dört ülke (Orta Afrika Cumhuriyeti, Honduras,
Lesotho ve Somali) akut açlıkla karşı karşıya kalan
insanların payında % 10’dan fazla artış yaşadı.
Örneğin, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bugün
toplam nüfusun yarısı, acil yardıma ihtiyaç
duyacak kadar gıda güvencesi yok. Raporlara göre,
akut açlık durumu Haiti ve Honduras'ta da
kötüleşmektedir. Söz konusu etkinliğe katılanlar,
bu eğilimlerin yalnızca bu ihtiyaçları karşılamak
için insani yardımın sürdürülmesinin değil, aynı
zamanda daha dayanıklı gıda sistemleri inşa
etmenin uzun vadeli zorunluluğunun da altını
çizdiler.

Küresel Gıda Krizlerine Karşı Ağ, 2016 yılında
Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım
Örgütü (FAO) ve Dünya Gıda Programı (WFP)
tarafından kuruldu. Gıda krizlerinin temel
nedenlerini sürdürülebilir bir şekilde ele almak için
mevcut girişimleri, ortaklıkları, programları ve
politika süreçlerini daha iyi ilişkilendirmeyi,
entegre etmeyi ve yönlendirmeyi amaçlamaktadır.

Tarih: 15 Eylül 2020, Kaynak: FAO

Yaşam için Ozon Tabakası: 35 yıllık ozon
tabakası koruması

Bu yıl koruyucu ozon tabakasının kademeli olarak
iyileştirilmesini sağlayan dünyanın en başarılı
çevre anlaşmasının 35. yıldönümü kutlandı.

http://www.fao.org/news/story/en/item/1307458/icode/
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16 Eylül'de düzenlenen Dünya Ozon Günü bu
başarıyı kutlamaktadır. Bilimin yönlendirdiği
kolektif eylemin büyük küresel krizleri çözmenin
tek yolu olduğunu göstermektedir. Ozon tabakası
Dünya'daki yaşam için çok önemlidir ve gelecek
nesiller için korunması gerekir.

Ozon Tabakasının Korunmasına ilişkin Viyana
Sözleşmesi 1985 yılında kabul edildi. Sözleşmenin
Montreal Protokolü uyarınca, hükümetler, bilim
adamları ve endüstri ozon tabakasını incelten tüm
maddelerin % 99'unu kesmek için birlikte çalıştılar.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres “Ozon
tabakası artık iyileştiriyor, insan ve ekosistem
sağlığını koruyor. Ancak Montreal Protokolünün
işi daha bitmedi. Protokol’ün Kigali Değişikliği
aracılığıyla, uluslararası toplum, artan iklim
bozulması tehdidine katkıda bulunan soğutucular
için alternatifler bulmakta ve tam olarak
uygulanırsa, Kigali Değişikliği 0,4 °C derece
küresel ısınmayı önleyebilir, ”dedi.

2018 yılında yayınlanan en son WMO / BM Çevre
Programı Ozon İncelmesi Bilimsel
Değerlendirmesi, bu önlemlerin ozon tabakasını
iyileşme yolunda ve 2060 yılına kadar Antarktika
üzerindeki ozon değerlerinin potansiyel olarak
1980 öncesi seviyelere geri dönmesine yol açacağı
sonucuna varmıştır.

Halonların ve kloroflorokarbonların (CFC'ler)
kullanımına son verilmiş olsa da, on yıllarca
atmosferde kalacaklar. Yeni emisyon olmasa bile,
Ağustos'tan Aralık'a kadar Antarktika'nın belirli
yüksekliklerinde ozonun yok edilmesi için
atmosferde hala yeterli miktarda klor ve brom
bulunmaktadır.

COVID-19'un ozon izleme üzerindeki etkisi

Antarktika ve Kuzey Kutbu'ndaki sonbahar
mevsimi, doğanın ve ozon tahribatının boyutu
üzerindeki farklı etkilerin izlenmesinin öneminin
altını çiziyor.

Meteorolojik, ozon ve UV radyasyonu gözlemleri
ve veri iletimi, COVID-19 ile ilgili olarak getirilen
zorunlu uzaktan çalışma politikalarından
etkilenmeye devam ediyor.

Yüzey tabanlı hava, ozon ve UV gözlemlerinin
büyük kısımları kısmen veya tamamen otomatik
olduğundan, bunlar haftalarca, hatta bazı
durumlarda daha da uzun süre önemli bir bozulma
olmadan çalışmaya devam edecektir.

Tarih: 15 Eylül 2020, Kaynak:WMO

COVID-19, milyonlarca çocuğu yoksulluğun
derinliklerine itiyor

Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan COVID-
19'un çocuk yoksulluğu üzerindeki etkisine ilişkin
bir teknik nota göre, küresel olarak yoksulluk
içinde yaşayan çocukların sayısı yaklaşık 1,2
milyara yükselmiştir. Pandeminin meydana
gelmesinden bu yana yaklaşık %15'lik bir artış
anlamına gelmektedir.

Fotoğraf: UN
https://news.un.org/en/story/2020/09/1072602

Analiz şimdiden korkunç bir tablo çizse de,
UNICEF durumun önümüzdeki aylarda
muhtemelen daha kötüye gideceği konusunda
uyarıyor.

UNICEF İcra Direktörü Henrietta Fore, "COVID-
19 ve yayılmasını önlemek için uygulanan tecrit

https://public.wmo.int/en/media/news/ozone-life-35-years-of-ozone-layer-protection
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tedbirleri milyonlarca çocuğu yoksulluğun
derinliklerine itti. Yoksulluktan kaçmanın eşiğinde
olan aileler geri çekilirken, diğerleri daha önce hiç
görmedikleri düzeyde yoksunluk yaşıyorlar. En
endişe verici olanı, bu krizin başlangıcına
sonundan daha yakınız. " dedi.

70'den fazla ülkeden eğitim, sağlık hizmetleri,
barınma, beslenme, temizlik ve suya erişim
verilerine dayanan çalışma, aynı zamanda
çocukların yaklaşık % 45'ini pandemiden önce
analiz etti.

Çocuk yoksulluğunun parasal bir değerden çok
daha fazlası olduğunu ve hane halkı geliri gibi
parasal yoksulluk ölçütlerinin önemli olmasına
rağmen, yoksulluk içinde yaşayan çocukların
içinde bulunduğu kötü duruma yalnızca kısmi bir
bakış sağladığını belirtiyor.

Save the Children'ın CEO'su Inger Ashing, "Bu
salgın, tarihteki en büyük küresel eğitim aciliyetine
neden oldu ve yoksulluktaki artış en savunmasız
çocukların ve ailelerin bu kaybı telafi etmesini çok
zorlaştıracak" dedi.

“Eğitimi kaybeden çocukların çocuk işçiliğine
veya erken yaşta evlendirilmeye zorlanma ve
yıllarca bir yoksulluk döngüsüne hapsolma
olasılığı daha yüksektir. Bütün bir neslin bu
salgının kurbanı olmasına izin veremeyiz. Ulusal
hükümetler ve uluslararası toplum, bu darbeyi
yumuşatmak için adım atmalı. " dedi

Kötüleşen eşitsizlikler

Çalışma aynı zamanda, sadece eskisinden daha
fazla çocuğun yoksulluk içinde yaşamakla
kalmayıp, en yoksul çocukların da daha da
yoksullaştığını ortaya koyuyor.

Pandemiden önce çocuk başına düşen ortalama
ciddi yoksunluk sayısı 0,7 civarındaydı. Şu anda %
15 artarak 0.85 civarında olduğu tahmin ediliyor.

Bu senaryoya karşı, hükümetler tarafından bu
durumdaki çocuklara ve ailelerine öncelik
verilmesinin, nakit transferleri ve çocuk yardımları,

uzaktan öğrenme fırsatları, sağlık hizmetleri ve
okul beslenmesi dahil olmak üzere sosyal koruma
sistemlerinin hızlı bir şekilde genişletilmesinin
gerektiğinin altı çizildi.

Tarih: 15 Eylül 2020, Kaynak: Birleşmiş Milletler

Belirsiz ekonomik toparlanmanın ortasında
güven oluşturmak çok önemli

OECD’nin Geçici Ekonomik Görünüm Raporu,
COVID-19 salgınının, işletmeleri ve milyonların
sağlığını ve refahını tehdit etmeye devam ederken,
ekonomilerin toparlanmasını ve uyum sağlamasını
sağlamak için güven oluşturmanın çok önemli
olacağını belirtmektedir.

Yılın ilk yarısında eşi görülmemiş bir çöküşün
ardından, ekonomik görünümün, alınan tedbirlerin
hafifletilmesi ve işletmelerin yeniden açılmasının
ardından hızlı bir şekilde toparlanmış, ancak
iyileşme hızı daha yakın zamanda bir miktar ivme
kaybetmiştir. Rapora göre, bazı ülkelerde virüsün
yeniden dirilmesiyle mücadele etmek için getirilen
yeni kısıtlamaların büyümeyi yavaşlatması
muhtemel.

Belirsizlik devam ediyor ve toparlanmanın gücü
ülkeler arasında ve iş sektörleri arasında önemli
ölçüde değişiklik gösteriyor. Kapsayıcı, dirençli ve
sürdürülebilir ekonomik büyüme beklentileri, yeni
salgın olasılığı, bireylerin sağlık önlemlerini ve
kısıtlamalarını ne kadar iyi uyguladıkları, tüketici
ve iş güveni gibi bir dizi faktöre bağlı olacaktır.

Ekonomik Görünüm, küresel GSYİH'nın bu yıl %
4 düşeceğini ve 2021'de % 5 büyüme olacağını
öngörüyor. Öngörüler, esasen Çin ve ABD için
beklenenden daha iyi sonuçlara bağlı olarak
OECD'nin Haziran Ekonomik Görünümündeki
tahminlerden daha az olumsuz. Bununla birlikte,
2021'in sonunda birçok ülkede üretim, 2019'un
sonundaki seviyelerin altında ve pandemiden önce

https://news.un.org/en/story/2020/09/1072602
https://news.un.org/en/story/2020/09/1072602


7

öngörülenin çok altında olacağı tahmin ediliyor.
OECD’ye göre, COVID-19 tehdidi beklenenden
daha hızlı kaybolursa, artan iş ve tüketici güveni,
2021'de küresel etkinliği keskin bir şekilde
artırabilir. Ancak virüsün daha güçlü bir şekilde
yeniden canlanması veya daha sıkı önlemler,
küresel büyümeyi % 2-3 puan azaltabilir. 2021,
daha da yüksek işsizlik ve uzun süreli zayıf yatırım
dönemi de olabilir.

G20 ekonomilerini kapsayan Geçici Ekonomik
Görünümü sunan OECD Baş Ekonomisti Laurence
Boone, “Dünya akut bir sağlık krizi ve İkinci
Dünya Savaşı'ndan bu yana en dramatik ekonomik
yavaşlamayla karşı karşıya. Son henüz belli değil,
ancak politika yapıcıların güven inşa etmeye
yardımcı olmak için yapabileceği çok şey var.
"dedi.

Rapor, ulaşım ve eğlence gibi hizmet
sektörlerindeki kısıtlamalardan en çok etkilenen
işletmelerin talebin düzelmediği takdirde iflas
edebileceği ve büyük ölçekli iş kayıplarını
tetikleyebileceği konusunda uyarıyor. Artan
işsizliğin, özellikle yükselen piyasa
ekonomilerinde milyonlarca kayıt dışı çalışan için
yoksulluk ve yoksunluk riskini daha da
kötüleştirmesi muhtemeldir.

Rapor, hükümetlerin geçmişteki durgunlukların
hatalarını tekrar etmemeleri, ancak toparlanmanın
mevcut aşamasında ve 2021 için mali ve diğer
politika desteği sağlamaya devam etmelerinin
gerekli olduğunu söylüyor. Bu tür önlemler,
değişen koşullara uyum sağlayacak kadar esnek
olmalıdır.

Devam eden devlet desteğinin giderek daha geniş
çevresel, ekonomik ve sosyal hedeflere
koşullandırılması gerekmektedir. Desteğin en çok
ihtiyaç duyulan yere daha iyi hedeflenmesi
özellikle işsizler ve düşük vasıflı gruplar, eğitime
erişimi az olan gruplar ve gençler için umutları
artıracaktır. Rapor, toparlanmayı güçlendirmek
için acil destek sağlama ve zor etkilenen
sektörlerdeki çalışanları ve işletmeleri daha umut
verici faaliyetlere girmeye teşvik etme arasında bir
denge kurulması gerektiğini kabul ediyor.

Desteğin ayrıca, dijitalleşmeye ve toplumumuzun
önümüzdeki on yıllarda ihtiyaç duyacağı ürün ve
hizmetlere yatırım yapmalarına yardımcı olmak
için borçtan öz sermayeye geçerek uygulanabilir
işletmelere odaklanması gerektiği belirtiliyor..
İyileştirme planlarında iklim değişikliğini ele
almak için, özellikle yeşil enerji, altyapı, ulaşım ve
barınma alanlarında daha fazla yatırım için
koşullandırma desteği olmak üzere, çok daha güçlü
bir taahhüt verilmelidir.

Aynı zamanda virüsün yayılmaya devam etmesi ile
sağlık profesyonellerine ve sistemlerine yatırım
yapmak bir öncelik olarak kalmalıdır. OECD
raporunda ayrıca, küresel işbirliği ve
koordinasyonun gerekli olduğu bildirilmektedir.

Tarih: 15 Eylül 2020, Kaynak: OECD

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne
göre, Kuzey yarımküre en sıcak yaz ve en sıcak
Ağustos ayını yaşadı.

Fotoğraf: WMO
https://public.wmo.int/en/media/news/northern-
hemisphere-summer-marked-heat-and-fires

Küresel düzeyde, bu Ağustos kaydedilen en sıcak
ikinci Ağustos olup, 20. yüzyıl ortalaması olan
15.6 °C’nin, 0.94 °C üzerinde oldu.

Ağustos 2020'deki ortalamadan en dikkate değer
sıcaklık sapmaları, yıkıcı bir yangın sezonu
geçiren Amerika Birleşik Devletleri'nde olmuştur.

https://www.oecd.org/newsroom/building-confidence-crucial-amid-an-uncertain-economic-recovery.htm
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Rekor kıran yangınlar

Kaliforniya, Oregon ve Washington eyaletleri,
düzinelerce can kaybıyla, tüm mahalleleri yerle bir
ederek ve binlerce insanı tahliye etmeye zorlayarak
en kötü darbeyi aldı.

13 Eylül itibariyle, yaklaşık 16.500 itfaiyeci,
Kaliforniya'daki 28 büyük orman yangınını kontrol
altına almak için çalışmaya devam ediyor. Yılın
başından bu yana, orman yangınları Kaliforniya'da
3,2 milyon dönümlük bir alanı yaktı. Cal Fire'a
göre, Kaliforniya'daki yangın aktivitesinin arttığı
15 Ağustos'tan bu yana 24 ölüm gerçekleşti ve
4.200'den fazla yapı yok oldu.

Yangınlar, milyonlarca insan için hava kalitesini
etkiledi ve gökyüzü turuncuya döndü. Batı Pasifik
ve Atlantik üzerinde duman bulutları yükseldi.

Avrupa Orta Menzilli Hava Tahminleri Merkezi
tarafından uygulanan Copernicus Atmosfer İzleme
Hizmeti'nden (CAMS) elde edilen veriler, Batı
Amerika Birleşik Devletleri'nin orman
yangınlarının genel olarak 2003-2019
ortalamasından önemli ölçüde daha yoğun
olduğunu ortaya koymaktadır. Ülke, Atmosferik
kirletici emisyonlarını tahmin etmek için
yoğunluklarının uydu gözlemlerini kullanarak
dünya çapında günlük orman yangını faaliyetini
izleyen CAMS, dumanın Kuzey Avrupa'ya
ulaşmak için 8.000 kilometre uzağa uzun menzilli
taşınmasını takip etti. Kaliforniya'da Ağustos
ayının ortasından beri ve Oregon ve
Washington'da Eylül ayının başından beri yanan
yangınlar, büyük bir alanı etkileyen büyük
miktarlarda kalın duman yaydı. Yangınlar,
Kaliforniya'da tahmini 21,7 megaton karbon,
Oregon'da 7,3 megaton karbon ve Washington'da
1,4 megaton karbon yaydı. Batı ABD için toplam
emisyonlar tahmini 30,3 megaton karbon oldu.

Cal Fire'a göre, Kaliforniya tarihindeki en büyük
20 orman yangını bu yıl meydana geldi. Cal-
Fire’ın en büyük yirmi orman yangını listesinde,
ilk onundan sekizi son on yılda meydana geldi ve
ilk yirminin on yedisi 2000 yılından bu yana
meydana geldi. En yıkıcı ilk on orman yangını
2015'ten beri meydana geldi.

Tarih: 15 Eylül 2020, Kaynak:WMO

Tarım müzakerelerinin bu ay yeni bir aşamaya
girmesi bekleniyor

DTÖ'de bu ay tarımla ilgili müzakerelerde aşama
kaydedilmesi beklenmektedir. DTÖ üyeleri, Tarım
Komitesi'nde COVID-19'un tarım sektörü
üzerindeki etkisini tartışacak ve tarım politikaları
hakkında bilgi alışverişinde bulunacaktır. Özel
oturumda bir araya gelerek, 2021 için planlanan 12.
Bakanlar Konferansı'nda başarılı bir sonuca
ulaşmak amacıyla tarımla ilgili müzakereleri
ilerletmeye çalışılacaktır. Ayrıca pamuk, Sağlık ve
Bitki Sağlığı Önlemleri Komitesi ve Standartları
ve Ticareti Geliştirme Fonu üzerine de toplantılar
yapılacaktır.

Tarım Komitesi

Tarım Komitesi'nin yeni Başkanı Maria
Escandor’un (Filipinler), 21-23 Eylül ve 30 Kasım
-1 Aralık tarihleri   arasında planlanan
toplantılarının işleyişini kolaylaştırması
beklenmektedir. Eylül toplantısı üyelerin tarım
politikaları hakkında düzenli bilgi alışverişi ve
bunu takiben Nairobi İhracat Rekabeti Kararını net
gıda ithal eden gelişmekte olan ülkeler (NFIDC'ler)
listesinin gözden geçirilmesini kapsamaktadır.
Ayrıca COVID-19 salgınının tarım sektörü
üzerindeki etkisini ve krize yanıt olarak üyeler
tarafından uygulanan politikalar da tartışılacaktır.

Tarım Komitesi Özel Oturumu

Tarım Komitesi'nin 25 Eylül'deki özel oturumdaki
toplantısında, yeni Başkan Büyükelçi Gloria
Abraham (Kosta Rika), Eylül ayının başından bu
yana yaptığı kapsamlı istişareler hakkında üyelere

https://public.wmo.int/en/media/news/northern-hemisphere-summer-marked-heat-and-fires
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rapor verecek ve üyeleri, önceki Başkan John Deep
Ford’un özverili çalışmalarının nasıl
geliştirilebileceği üzerine tartışmaya davet
edecektir.

Pamuk

Dünya Pamuk Günü'nün birinci yıldönümü 7
Ekim'de gerçekleşecek olup, 12-13 Kasım DTÖ
Pamuk Günlerinde üyeler, DTÖ, Birleşmiş
Milletler Ticaret ve Kalkınma Kongresi
Uluslararası Ticaret Komitesi arasındaki ortak
girişiminin ilk çıktılarına odaklanarak az gelişmiş
ülkelerdeki pamuk yan ürünleri kalkınma yardımı
projelerini inceleyecektir.

Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri Komitesi

Sağlık ve Bitki Sağlığı (SPS) Önlemleri Komitesi,
2-6 Kasım'da gerçekleştirilmesi planlanan komite
toplantılarına hazırlanmak için 16 Eylül'de gayri
resmi olarak toplanacaktır. DTÖ üyeleri, Temmuz
ayında üyeler tarafından kabul edilen yeni çalışma
programını takip edeceklerdir. Eylül toplantısında
üyeler, 12. Bakanlar Konferansı için SPS
Deklarasyonunu, SPS Anlaşmasının 25.
yıldönümünü ve ayrıca 2021 SPS tematik
oturumlarında üyelerin daha ayrıntılı olarak
tartışmak isteyebilecekleri herhangi bir konuyu
tartışacaklardır.

Standartları ve Ticareti Geliştirme Fonu(STDF)

23 Eylül'de gerçekleştirilecek olan STDF web
semineri ile gelişmekte olan ülkelerin, uluslararası
kuruluşların, bağışçıların ve endüstri birliklerinin
e-Phyto çözümünün (pandemi sırasında gelişmekte
olan ülkelerin bitkiler ve bitki ürünlerinde güvenli
ticareti kolaylaştırmasına yardımcı olan bir
elektronik bitki sağlığı sertifikasyon projesi )
genişletilmesi üzerine görüş alış verişi yapmasına
olanak sağlanacaktır.

Tarih: 16 Eylül 2020, Kaynak: DTÖ

DTÖ üyeleri, balıkçılık sübvansiyonları
konusunda müzakerelere başlıyor

DTÖ üyeleri, 14-18 Eylül'de Kurallar Müzakere
Grubunun toplantıları sırasında, zararlı balıkçılık

sübvansiyonlarının kaldırılmasına yönelik bir
anlaşma üzerinde çalışmalarının yeni bir
aşamasına başlamıştır. Birkaç üye, metnin belirli
kısımlarına odaklanmanın, uzlaşmacı bir dil
oluşturulmasına yönelik bazı öneriler üretmenin
yanı sıra üyelerin konumlarını da daha net bir
şekilde oluşturmasında yardımcı olduğunu
belirtmiştir.

Toplantılar, heyet başkanlarının toplantılarını,
Müzakere Grubu arasındaki teknik tartışmaları ve
üyeler arasında ve Müzakere Grubu Başkanı,
Kolombiya Büyükelçisi Santiago Wills ile gayri
resmi istişarelerden oluşmaktaydı. Görüşmeler,
Başkanın Haziran ayında tanıttığı ve Temmuz
ayında üyelerin metin tabanlı çalışmalar için
başlangıç   noktası olarak kullanmayı kabul
ettiği birleştirilmiş taslak belgeye dayandırılmıştır.
Üyeler, kapasite fazlası ve aşırı avlanmaya katkıda
bulunan sübvansiyonlar, uzak su balıkçılığı
sübvansiyonları, gelişmekte olan ve en az gelişmiş
ülkeler için özel ve farklı muamele ve şeffaflık
hükümlerine ilişkin taslak dilini gözden
geçirmişlerdir.

Toplantıların kapanışında üyeler haftanın verimli
geçtiğini ve çeşitli pozisyonlara daha kapsamlı bir
bakış açısı sağlamaya yardımcı olduğunu
söylediler. Başkan, yaz tatilinden bu yana
gerçekleştirilen müzakere çalışmalarının yeniden
başlamasına işaret eden hafta boyunca yapılan
tartışmaların kalitesinin ilerisi için cesaret verici
olduğunu söylemiştir.

Başkan, bazı üyelerin müzakerelerin 2020'de
sonuçlandırılmasının önemli olduğunu
vurguladığını ancak bazı üyelerin COVID-19
krizinden kaynaklanan zorluklar göz önüne
alındığında belirlenen zaman takviminde
görüşmeler yapılmasının fizibilitesini
sorguladıklarını beyan etmiştir. Başkan, hiçbir
üyenin yılsonuna kadar çalışmaya devam etmeye
karşı olmadığını ve böylelikle mümkün olduğunca
fazla ilerleme sağlamak amacıyla çalışmaları
organize etmeye devam edeceğini söylemiştir.

Tarih: 18 Eylül 2020, Kaynak: DTÖ

https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/agri_16sep20_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/fish_21sep20_e.htm
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Kalkınma amaçlı yatırımların kolaylaştırılması
üzerinde yürütülen yapısal tartışmalarda
müzakerelere geçildi

Kalkınma amaçlı yatırımların kolaylaştırılması
üzerine yapısal tartışmalarda katılımcılar 25 Eylül
2020 tarihi itibariyle çok taraflı bir anlaşma ile
ilgili gelecek sene yapılması planlanan 12.
Bakanlar Konferansına kadar somut bir çıktıya
ulaşmak hedefiyle resmi müzakerelere başladılar.
Müzakerelerin temeli olacak gayrı resmi konsolide
metine yönelik belirli maddeler için taslak öneriler
hazırlamak üzere katılımcılar çalışmaya başladılar.

Tarih: 25 Eylül 2020, Kaynak: DTÖ

Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında
Komisyon organik tarım sektörünü geliştirmek
için yeni inisiyatifler hazırladı

Avrupa Komisyonu 4 Eylül 2020 tarihi itibariyle
gelecek organik tarım eylem planı için kamu
istişare sürecini başlattı. Komisyon, Çiftlikten
Çatala Stratejisi ve Biyoçeşitlilik Stratejisi
kapsamındaki hedeflere ulaşılması bakımından
organik tarım sektörünün ileride önemli bir rolü
olacağını vurguladı. Ayrıca organik tarım
sektöründe 2030 yılında %25'lik organik tarım
alanları hedefine ulaşmada, doğru araçların yanı
sıra işleyen ve uzlaşmaya dayalı bir yasal
çerçevenin kendileri için bir öncelik olduğunu
ayrıca kabul edilmesi gereken ikincil mevzuatın da
eşit derecede esnek olması gerektiğini vurguladı.
Bu kapsamda Üye Devletlerin, Avrupa
Parlamentosunun, 3. ülkelerin ve diğer paydaşların
talebiyle Komisyon, yeni organik tarım
mevzuatının yürürlüğe girme takviminin 1 Ocak
2021 tarihi yerine 1 Ocak 2022 şeklinde
değiştirilmesini önerdi.

Tarım ve Kırsal Kalkınma Komiseri Janusz
Wojciechowski, Çiftlikten Çatala Stratejisi ve
Biyoceşitlilik Stratejisinde tarım sektörü için
iddialı hedeflerin Avrupa Yeşil Mutabakatına hazır
olmak amacıyla belirlendiğini belirtti. Ayrıca 2030
yılı hedefi olan %25'lik organik tarım alanı
hedefine ulaşmak için organik tarım sektörünün
mevzuat ve doğru politika araçları ile
destekleneceğini ifade etti. Komisyonun bu
hedeflere ulaşmak amacıyla aşağıda belirtilen bazı
araçları hazırladığını vurguladı;

- Organik tarım eylem planı ile organik tarım
alanında arz ve talebin artırılması hedeflenmekte.
Bunun için tüketici güveninin devam ettirilerek
organik ürünlere olan talebin artırılması, AB
içerisinde organik tarım alanlarının artırılması,
sürdürülebilir kaynak yönetimi dahil olmak üzere
iklim değişikliği ve biyoçeşitlilik kaybı ile
mücadele edilmesi planlanmakta.

- Bu sektörün hızlı büyümesini sağlayacak yeni
organik tarım mevzuatı ile çiftçilere adil rekabet
garanti edilirken organik tarımda hilelerin
önlenmesi ve tüketici güvenin devam ettirilmesi
amaçlanmakta.

Mevcut organik tarım mevzuatından yeni
mevzuata düzgün bir geçiş sağlamak amacıyla
sanayide yer alan aktörlerin ve Üye Devletlerin
yeni kuralları eksiksiz uygulamasını sağlamak
amacıyla Komisyon tarafından yeni mevzuatın
yürürlüğe girme tarihinin 1 yıl ötelenerek 2022 yılı
olması önerildi. Pandemi nedeniyle bu alandaki
ikincil mevzuat hazırlıkları yavaşlamış olup
takvimin ertelenmesi geniş çaplı danışma ve yasal
mevzuatın incelenmesi için zaman kazandıracağı
belirtildi.

- AB promosyon politikası ile tarım sektörü iç
pazarda ve 3. ülkelerde kalite özellikleri öne
çıkarılarak desteklenmekte. Komisyon, promosyon
politikası kapsamında 2021 yılı için organik tarıma
yönelik 40 milyon avro bütçe tahsis etmeyi
planlanıyor.

Bunun yanında mevcut OTP ve reform sonrası
OTP kapsamında organik tarıma yönelik
desteklerin devam edeceği belirtiliyor.

https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/infac_25sep20_e.htm
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Tarih: 04.09.2020, Kaynak: Avrupa Komisyonu

Avrupa Komisyonu, AB’nin kırsal alanlarının
uzun vadeli vizyonuna yönelik bir kamu istişare
süreci başlattı

Avrupa Komisyonu 7 Eylül 2020 tarihinde AB’nin
kırsal alanlarının uzun vadeli vizyonuna yönelik
bir kamu istişare süreci başlattı. Bu istişare, kırsal
alanlardaki mevcut fırsatlar ve zorluklar, 2040
kırsal alanlara yönelik beklentiler ve bu hedeflere
ulaşmak için gereken eylemler hakkında görüş
toplamayı amaçlamakta.

Tüketiciler, tarım-gıda sektörü, kırsal alandaki
KOBİ'ler, AB ülkeleri, bölgesel ve yerel
yönetimler, çiftçiler, sivil toplum kuruluşları, kırsal
alanlarda yaşayan gençler, STK'lar, yerel eylem
grupları, kırsal ağlar ve akademisyenler dahil
olmak üzere tüm Avrupa vatandaşları 30 Kasım
2020'ye istişare sürecine katkıda bulunabilecek.

Kırsal alan için uzun vadeli vizyonla ilgili kamu
istişaresi, 2021 ortalarında yayımlanacak konuyla
ilgili Komisyon Bildirimine doğru atılan ilk adımı
oluşturuyor. Bu Bildirim kırsal alanların geleceği
ve AB toplumunda sahip olması gereken yer
konusunda Avrupa düzeyinde bir tartışmayı
desteklemeyi amaçlıyor. Ayrıca kırsal alanların
geleceğine yönelik uzun vadeli vizyona ulaşmak
için kısa vade de dahil olmak üzere alınacak eylem
önerilerini içermekte.

Tarihi: 07.09.2020, Kaynak: Avrupa Komisyonu

AB ve Çin, Avrupa coğrafi işaretli ürünleri
koruyan önemli bir anlaşma imzaladı

14 Eylül 2020 tarihinde AB ve Çin, Çin'deki 100
Avrupa Coğrafi İşaretinin (GI) ve Avrupa
Birliği'ndeki 100 Çin Coğrafi İşaretinin izinsiz
kullanılması ve taklit edilmesine karşı ikili bir
anlaşma imzaladı. İlk olarak Kasım 2019'da
imzalanan bu anlaşmanın, taraflara karşılıklı ticaret
faydalarının yanı sıra tüketicilere garantili, kaliteli
ürünlere erişim sağlayacağı ifade ediliyor.

Tarım ve Kırsal Kalkınmadan Sorumlu Komisyon
Üyesi Janusz Wojciechowski, “Bu anlaşmanın
yürürlüğe girmesine bir adım daha yaklaşıldığını

görmekten gurur duyuyorum; bu Çin gibi küresel
ticaret ortaklarımızla yakın çalışma taahhüdümüzü
yansıtıyor. Avrupa Coğrafi İşaretli ürünler
kaliteleri ve çeşitlilikleri ile ünlüdür,
orijinalliklerini ve itibarlarını korumak için onları
AB düzeyinde ve küresel düzeyde korumak
önemlidir. Bu anlaşma hem buna katkıda
bulunacak hem de ticari ilişkimizi güçlendirirken,
tarımsal gıda sektörümüze ve her iki taraftaki
tüketicilere fayda sağlayacaktır” şeklinde
anlaşmayı açıklıyor.

Çin pazarı, Avrupa yiyecek ve içecekleri için
yüksek büyüme potansiyeline sahip. 2019'da Çin,
14,5 milyar Euro ile AB tarımsal gıda ürünleri için
üçüncü en büyük pazar oldu. Ayrıca, Coğrafi
İşaretli şaraplar, tarımsal gıda ürünleri ve alkollü
içecekler dahil olmak üzere, %9’luk değer ile AB
ihracatının ikinci en büyük pazarı. Bunun yanı sıra,
Avrupalı tüketiciler bu anlaşma sayesinde gerçek
Çin spesiyalitelerini keşfedebilme olanağına
kavuşabilecek.

Anlaşma, imzalanması ve Avrupa
Parlamentosunun onayının ardından, Konsey
tarafından resmen uygulanacak. Anlaşmanın
2021’in başından itibaren yürürlüğe girmesi
bekleniyor.

Tarihi: 14.09.2020, Kaynak: Avrupa Komisyonu

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen
uzun zamandır beklenen Avrupa Birliği’nin (AB)
durumu konusundaki yıllık konuşmasını yaptı

16 Eylül 2020 tarihinde Avrupa Komisyonu
Başkanı Ursula von der Leyen uzun zamandır
beklenen Avrupa Birliğinin durumu konusundaki
yıllık konuşmasını yaptı ve AB gündemine yönelik
Birleşik Krallık’ın Birlikten ayrılması dâhil bir
dizi konuya değindi. Ancak bu konuşmada tarım
gibi önemli bir konuya neredeyse hiç
değinilmemesi üreticilerin tepkisine neden oldu.

Tarihi: 16.09.2020, Kaynak: Euractiv

Tarım ve Balıkçılık Konseyi Toplantısı
Brüksel’de yapıldı

https://ec.europa.eu/info/news/import-duties-maize-sorghum-and-rye-updated-euzero-tonne-2020-aug-27_en
https://ec.europa.eu/info/news/import-duties-maize-sorghum-and-rye-updated-euzero-tonne-2020-aug-27_en
ttps://ec.europa.eu/info/news/import-duties-maize-sorghum-and-rye-updated-euzero-tonne-2020-aug-27_en
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/seed-sector-organisations-call-for-review-of-regulation-on-plant-variety-rights/
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Tarım ve Balıkçılık Konseyi Toplantısı 21 Eylül
2020 Pazartesi günü Brüksel'de Almanya Federal
Gıda ve Tarım Bakanı Julia Klöckner
Başkanlığında AB Tarım Bakanlarının katılımıyla
gerçekleştirildi.

Konsey, Ortak Tarım Politikası (OTP) reform
paketi hakkında, Ekim 2020'de ortaya koyacağı
genel yaklaşımını benimsemeye yönelik görüş
alışverişinde bulundu. Tartışmaların odak noktası
ise yeşil mimari, Avrupa Konseyi'nin Çok Yıllı
Finansal Çerçeve sonuçlarının gelecekteki
doğrudan ödeme sistemine dâhil edilmesi ve yeni
dağıtım modeli oldu.

Bakanlar, Ekim ayında yapacakları bir sonraki
toplantıda Konseyin genel yaklaşımını benimseme
gereği üzerinde anlaştı. Pek çok Bakan, Almanya
Başkanlığı tarafından öne sürülen önerilerin doğru
yönde atılmış bir adım olduğunu kabul etti. Bunlar
arasında AB çapında tek tip bir minimum verimsiz
alan payının getirilmesi ve doğrudan ödemelerin
sınırlandırılması konusunda daha esnek ve gönüllü
bir yaklaşım gibi hususlar yer aldı. Zorunlu eko-
şemaların iki yıllık bir pilot aşamayla başlatılması
önerisi kısmen memnuniyetle karşılandı; yeni
uygulama modeliyle ilgili olarak, Bakanlar
şimdiye kadar elde edilen ilerlemeyi kabul etti.
Ancak aynı zamanda ulusal stratejik planların onay
süreci ve basitleştirilmiş bir politika ihtiyacı
konularında daha fazla tartışmaya ihtiyaç
duyulduğu da belirtildi.

Komisyon tarafından hazırlanan sunuma yönelik
olarak, Bakanlar, serbest ticaret anlaşmaları ve
ortaklıkları konusunda devam eden
müzakerelerdeki son gelişmeleri ele aldı. Yakın
zamanda yapılan anlaşmalar sayesinde artan
ihracat olumlu karşılandı. Ayrıca, tarımsal gıda
ticareti ve ABD, Afrika ve Çin ile ilişkiler de dâhil
olmak üzere AB'nin ikili ve çok taraflı ilişkileriyle
ilgili diğer gelişmeler hakkında samimi bir tartışma
yapıldı. Bu bağlamda, AB'nin söz konusu
anlaşmalar yoluyla Avrupa sürdürülebilir üretim
modelini teşvik etmesinin önemine vurgu yapıldı.

Bakanlar, Avrupa Komisyonu'nun COVID-19
durumuyla ilgili zorluklara rağmen tarımsal ticareti
kısıtlama olmaksızın sürdürme çabalarını da
memnuniyetle karşıladı ve AB'nin çıkarlarını

savunmada birlik olmanın önemini yineleyerek
Komisyon'a iyi çalışmalarından dolayı
teşekkürlerini sundu.

Toplantıda ayrıca Fransa, ithalata olan güçlü
bağımlılığı azaltmak için Avrupa'da bitki
proteinleri geliştirme ihtiyacına dair bir bildiri
sundu. İspanya, bir sonraki Çok Yıllı Finansal
Çerçevede en uzaktaki bölgelere ayrılan program
için cari bütçeyi sürdürme çağrılarını yineledi. Çek
Cumhuriyeti ve İtalya, beslenme etiketlemesiyle
ilgili isteklerini dile getirdi. Almanya, Afrika
domuz gribinin son durumu hakkında
bilgilendirme yaptı. Çek Cumhuriyeti 2030 yılı
itibariyle kafeste tavuk yumurtası üretiminin
yasaklanmasına yönelik öneride bulunarak domuz
yetiştiriciliği konusunda Avrupa Komisyonu’ndan
detaylı bir analiz talep etti.

Konsey sonrası Julia Klöckner ve Janusz
Wojciechowski ortak bir basın toplantısı
gerçekleştirdi. Toplantıda, Alman Bakan OTP
konusunda birçok noktada anlaşıldığını dile
getirerek Delegasyonların Ekim ayındaki genel
yaklaşımı ve OTP’nin yeşil mimarisine yönelik
büyük çabayı desteklediklerini belirtti.
Wojciechowski ise OTP konusunda giderek
sonuca yaklaşıldığını, özellikle iklim açısından
hedeflerine ulaşan etkili bir OTP'ye ihtiyaç
duyulduğunu ve OTP’nin ortak yönünü ortadan
kaldırmamaya özen göstererek uygulamada esnek
kalınması gerektiğini belirtti.

Tarih: 21.09.2020, Kaynak: Avrupa Birliği
Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Tarım
Müşavirliği

Konsey, COVID-19 sonrası dönemde
gelecekteki Tek Pazar politikası için öncelikleri
belirledi

Konsey 21 Eylül 2020 tarihinde, güçlü bir
ekonomik iyileşme ve rekabetçi ve sürdürülebilir
bir Avrupa Birliği için daha kapsamlı ve tam
olarak işleyen bir Tek Pazarın rolüne ilişkin bir
dizi sonuç kabul etti.

Almanya Federal Ekonomik İşler ve Enerji Bakanı
Peter Altmaier, alınan kararlara dair “Son kriz bize
bir şey öğrettiyse, o da AB ekonomisinin sağlam
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ve dirençli bir şekilde toparlanmasına giden yolun
tamamen işleyen ve daha entegre bir Tek Pazar'dan
geçtiğidir. Yaygın olarak benimsenen kurallara
daha iyi uyum ve uygulama, daha iyi yönetişim ve
yapısal reformlar hepimize bağlıdır. Alınan bu
kararlarla Konsey, COVID-19 sonrası dönemde
AB ekonomisini yeniden başlatmak amacıyla Tek
Pazarı güçlendirmenin ve kapsamını genişletmenin
önemini kabul ediyor. Üye devletler, Tek Pazar
alanında AB kurallarının uygulanmasını
iyileştirmeye ve ayrıca AB'de sınır ötesi ticaretin
önündeki gereksiz engelleri kaldırmaya davet
edilmektedir.” şeklinde açıklamalarda bulundu.
Konsey, Komisyondan, stratejik raporuna COVID-
19 krizinden çıkarılan derslerde Tek Pazarın
dayanıklılığının bir değerlendirmesinin de dahil
edilmesini istiyor.

Tarih: 21.09.2020, Kaynak: Avrupa Konseyi

Sırbistan, korona virüs kriziyle mücadele için,
kullanılmamış olan 18 milyon avro IPA fonunu
yeniden kullanacak

Sırbistan hükümeti, korona virüs krizinin olumsuz
etkilerinin üstesinden gelmek için Katılım Öncesi
Yardım Aracı (IPA) kapsamında harcanmamış 18
milyon avroluk fonun (21,3 milyon dolar) yeniden
tahsis edilmesini onayladığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, salgın sonrası ülkenin sosyo-
ekonomik toparlanması için öngörülen ihtiyaç ve
tedbirler doğrultusunda finansmanın 2021 yılında
sağlanacağı belirtildi.

Mart ayında hükümet, salgının yayılmasıyla
mücadele eden kurumları desteklemek için
harcanmamış IPA fonlarını kullanmak için AB'den
onay istemişti.

Tarih: 11.09.2020, Kaynak: SeeNews

Avrupa Komisyonu kakao sektöründe
sürdürülebilirliği iyileştirmek için bir girişim
başlattı

Avrupa Komisyonu kakao sektöründe
sürdürülebilirliği iyileştirmek için bir girişim
başlattı. Yeni çok paydaşlı diyalog, küresel kakao
üretiminin % 70'ini oluşturan iki ana kakao

üreticisi ülke olan Fildişi Sahili ve Gana'nın
temsilcilerinin yanı sıra Avrupa Parlamentosu, AB
Üye Devletleri, kakao yetiştiricileri ve sivil toplum
kuruluşu temsilcilerini bir araya getiriyor. Diyalog,
toplu eylem ve ortaklıklar yoluyla kakao tedarik
zincirinde sürdürülebilirliği garanti altına almak
için somut öneriler sunmayı amaçlamakta. Yeni
diyalog sürecinde, kakao üreten ülkelerin teknik
yardımlarla desteklenmesi planlanmakta.

Başkan Yardımcısı ve Ticaretten Sorumlu
Komisyon Üyesi Vekili Valdis Dombrovskis
konuya dair: “Kakao sektörü AB ve ticari
ortaklarımız için önemlidir. Sürdürülebilir kakao
için çok paydaşlı diyaloğun bugün başlatılması,
sektörün Covid-19'dan kurtarılmasına rehberlik
ederken, aynı zamanda mevcut sürdürülebilirlik
zorluklarına çözümler bulmaya yardımcı olacaktır.
Ticaret yalnızca büyüme ve kârla değil, aynı
zamanda politikalarımızın sosyal ve çevresel
etkileriyle de ilgili olduğundan, sürdürülebilir
kakao hakkında somut öneriler geliştirmeyi
planlıyoruz." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Çok paydaşlı diyalog kapsamında belirlenen bir
dizi tematik grup, Ekim 2020 ile Temmuz 2021
arasında çalışmalar yürütecek. 2021 sonbaharında
yapılacak bir genel oturumda, ilerlemelerin
değerlendirilmesi ve içeriğinde öneriler,
ilerlemeler ve atılması gereken diğer adımları
belirleyecek bir raporun kamuya açıklanması
beklenmekte.

Diyalog, AB'nin Yeşil Anlaşma kapsamındaki
siyasi önceliklerine ve Komisyon'un çocuk
işçiliğine 'sıfır tolerans' yaklaşımına paralel,
sürdürülebilirlik konularını yatay olarak ve sektör
içinde ele almaya yönelik daha geniş bir dizi
önleminin bir parçası olarak görülmekte.

Tarih: 22.09.2020, Kaynak: Avrupa Komisyonu

Komisyon Türkiye’nin yeni coğrafi işaretli
ürünü olan “Aydın Kestanesi”ni tescilledi

Avrupa Komisyonu, Türkiye'den “Aydın
Kestanesi”nin Menşe İşareti Korumasını
onaylayarak kayıt veri tabanına dahil etti.

ttps://ec.europa.eu/info/news/import-duties-maize-sorghum-and-rye-updated-euzero-tonne-2020-aug-27_en
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Aydın Kestanesi, taze olarak yenen parlak kabuklu
ve açık kahverengi renkte bir kestane. Türkiye'nin
güneybatısındaki Aydın ilinde 650 ila 1.500 metre
rakımda yetiştirilmekte. Kendine özgü niteliklerini
belirleyen faktörler arasında en önemlileri,
meyvenin büyüklüğünü ve dayanıklılığını
etkileyen iklim ve toprak gibi ekolojik faktörler.

Aydın ilinde kestanenin saklanması, diğer
bölgelerde uygulanandan farklı bir kültürel süreç.
Kestaneler geleneksel olarak meyve bahçelerinden
ağaçların altındaki çapakları ile toplanmakta ve
eğreltiotu gibi bitkilerle kapatılarak 'yığın' denilen
şekillerde depolanmakta.

AB kayıt veri tabanında üçüncü ülkelerden
(yiyecek, şarap ve alkollü içecekler dahil) 34
korunan coğrafi işaret ve AB ile yapılmış ikili
anlaşmalarla korunan 1.500'den fazla coğrafi işaret
bulunmakta.

Tarih: 24.09.2020, Kaynak: Avrupa Komisyonu

EFSA gıdalarda PFAS risklerini değerlendirdi
ve kabul edilen alım limitlerini belirledi

EFSA, vücutta biriken ana perfloroalkil maddeler
(PFAS) için yeni bir güvenlik eşiği belirledi. Vücut
ağırlığının kilogramı başına 4,4 nanogramlık bir
kabul edilebilir haftalık alım (TWI) grubu olan
eşik, bu maddelerin gıdalardaki varlığından
kaynaklanan insan sağlığı risklerine ilişkin
bilimsel görüşün bir parçası.

PFAS, dünya çapında çeşitli endüstrilerde (ör.
tekstil, ev ürünleri, yangınla mücadele, otomotiv,
gıda işleme, inşaat, elektronik) üretilen ve
kullanılan bir grup insan yapımı kimyasaldan
oluşmakta.

Bu kimyasallara maruz kalmak, sağlık açısından
olumsuz etkilere neden olabiliyor. İnsanlar PFAS'a
tükettikleri gıda dahil olmak üzere farklı şekillerde
maruz kalabiliyor. Bu maddeler en çok içme suyu,
balık, meyve, yumurta ve yumurta ürünlerinde
bulunuyor.

EFSA'nın değerlendirmesinin odaklandığı dört
PFAS, perflorooktanoik asit (PFOA),
perflorooktan sülfonat (PFOS), perflorononanoik

asit (PFNA) ve perfloroheksan sülfonik asit
(PFHxS).

EFSA bilim insanları, yeni yürümeye başlayan
çocuklar ve diğer çocukların en çok maruz kalan
nüfus grupları olduğunu ve hamilelik ve emzirme
sırasında maruz kalmanın bebeklerde PFAS
seviyelerine ana katkıyı sağladığını söylüyor.

Uzmanlar, TWI belirlenirken bağışıklık sisteminin
aşılamaya azalan cevabının en kritik insan sağlığı
etkisi olduğunu düşünüyor. Bu, EFSA'nın temel
kritik etki olarak artan kolesterolü kullanan
2018'deki PFAS hakkındaki önceki görüşünden
farklı.

2018 görüşü, PFOS ve PFOA için ayrı TWI'ler
belirlemişti, ancak EFSA bu maddeleri daha yeni
bilimsel bilgileri dikkate alarak yeniden
değerlendirdi ve bunu yaparken yakın zamandaki
birden çok kimyasala bir arada maruziyeti
değerlendirmeye yönelik kılavuzunu takip etti.

En son bilimsel görüşte, Şubat 2020 ile Nisan 2020
arasındaki iki aylık istişare sırasında Üye
Devletlerdeki bilimsel kuruluşlar, vatandaşlar ve
yetkili makamlardan alınan geri bildirimler karşılık
buldu.

EFSA'nın bilimsel tavsiyesi, tüketicileri gıda
yoluyla PFAS'a maruz kalmaktan en iyi nasıl
koruyacaklarına ilişkin kararlarında risk
yöneticilerini desteklemekte.

Yiyecekler PFAS ile nasıl kontamine olabilir?

Gıdalar, bulaşma olmuş toprak ve sebzeleri
yetiştirmede kullanılan su, bu maddelerin yem ve
su yoluyla hayvanlarda yoğunlaşması, PFAS
içeren gıda ambalajları veya PFAS içeren işleme
ekipmanı yoluyla kontamine olabilmekte.

Tarih: 17.09.2020, Kaynak: EFSA

AB, Baltık Denizi'ndeki balıkçılık filosunun
azaltılması konusunda geçici bir anlaşmaya
vardı

Avrupa Parlamentosu, Bakanlar Konseyi ve
Komisyon, Baltık Denizi'ndeki belirli balık

https://ec.europa.eu/info/news/import-duties-maize-sorghum-and-rye-updated-euzero-tonne-2020-aug-27_en
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stoklarının kötü durumundan olumsuz etkilenen
balıkçıların, Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık
Fonu'ndan (EMFF) belirli koşullar altında sağlanan
mali destek yardımıyla, balıkçılık sektöründen
çıkmalarına izin verecek mevzuat üzerinde geçici
bir anlaşmaya vardı. Baltık morina balıkçılığının
ve Batı Baltık ringa balıkçılığının zor durumu,
avlanma kotalarının önemli ölçüde azalmasına ve
Temmuz 2019'dan bu yana doğu Baltık morina
balıkçılığının tamamen kısıtlanmasına neden oldu.
Komisyon, 2021 için ise avlanma kotalarının daha
da azaltılmasını önerdi. Bu kararlar, balık
stoklarına iyileşme şansı vermek için gerekliyken,
balıkçılık toplulukları ve geleneksel olarak bu
stokları hedef alan filolar için potansiyel olarak
ciddi ve kaçınılmaz ekonomik zorluklara neden
oldu. 14-15 Ekim 2019 tarihli Konsey
toplantısında Komisyon ve Bakanlar Konseyi,
ekonomik açıdan bu zor durumdan en çok
etkilenen balıkçılara yardım etmeyi kabul etti.
Ekim 2019'da ise Komisyon, ilgili mevzuatı
değiştirmek için hızla bir öneri ortaya koydu. Bu
sürecin sonunda varılan geçici anlaşmanın ise
avlanma kotalarına ilişkin alınan önlemlerin
potansiyel olarak ciddi ekonomik etkilerine cevap
vermesi hedefleniyor. Anlaşma özellikle, Üye
Devletlerde daha önce doğu sulardaki morina veya
batıdaki sularda morina ve ringa avcılığı yapan ve
gemilerini avcılıktan kalıcı olarak geri çekmek
isteyen gemi sahiplerini kapsıyor.

Tarih: 23.09.2020, Kaynak: Avrupa Komisyonu

Baltık Denizi: Komisyon çok yıllı plana ilişkin
raporu kabul etti

Avrupa Komisyonu, bu sonbaharda düzenlenecek
2021 için avlanma kotaları ile ilgili müzakerelerin
öncesinde, Baltık Denizi için çok yıllı planı (multi
annual plan) değerlendiren bir raporu kabul etti.
Komisyon, Baltık Denizi'nde ekosistemleri ve
balıkçılığı etkileyen daha büyük zorluklar
olmasına rağmen, genel olarak çok yıllı planın,
özellikle avlanma kotalarının belirlenmesi
açısından, Ortak Balıkçılık Politikasının
uygulanmasına yardımcı olduğunu düşünüyor. Çok
yıllı planın uygulanmasının 2016 yılından beri
balıkçılık baskısını azalttığı ve son yıllarda
balıkçılıkta orta derecede olumlu bir gelişmeye
katkıda bulunduğu belirtiliyor. Çok yıllı planın

stokların iyileşmesine yardımcı olmak için yan
tedbirleri uygulamaya koymayı kolaylaştırdığı ve
bu plan olmasaydı kotaların muhtemelen daha
yüksek bir seviyede belirleneceği ifade ediliyor.

Tarih: 14.09.2020, Kaynak: Avrupa Komisyonu

Bilim insanları AB’nin okyanusları korumak
için aşırı avcılığın sonlandırmasını talep ediyor

300'den fazla bilim insanı, AB'yi okyanusların
sağlığını korumak için aşırı avlanmaya son
vermeye çağıran bir bildiri imzaladı. AB'nin Çevre,
Okyanuslar ve Balıkçılıktan Sorumlu Komiseri
Virginijus Sinkevičius'a bu haftanın başlarında
iletilen mesajda, “biyolojik çeşitlilik ve iklim
krizlerine acil ve gerekli bir yanıt olarak” avcılığın
sınırlandırılması gerektiği ifade edildi. Balıkçılık,
okyanus yaban hayatı popülasyonundaki düşüşün
en önemli nedenlerinden biri olarak görülüyor.
Okyanus için kötü olanın avcılığın kendisi değil
stokların kendini yenileyemeyeceği kadar aşırı
avcılık yapılması olduğu vurgulanıyor.

AB'de Kuzey Doğu Atlantik ve Baltık
Denizi'ndeki balıkların yaklaşık yüzde 38'inin,
Akdeniz ve Karadeniz'de ise yüzde 87'sinin aşırı
avlandığı tahmin ediliyor. Uzmanlar, AB
hükümetlerini, geçen yıl belirledikleri avlanma
kotaları sürdürülebilirlik hedeflerini karşılamadığı
için "ihanet" ile suçladı. AB aşırı avlanmayı sona
erdirmek için 2015 yılında yasal bir son tarih
ortaya koymasına rağmen, 2020 yılı avlanma
kotaları bilim insanlarının tavsiye ettiğinden çok
daha yüksek belirlendi.

Tarih: 10.09.2020, Kaynak: Avrupa Komisyonu

Koronavirüs Tedbirleri: Romanya su ürünleri
avcılığı ve yetiştiriciliği sektörleri ek EMFF
desteğinden yararlanıyor

Koronavirüs salgınını takiben, Avrupa Komisyonu,
Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonu'nda (EMFF)
değişiklikler de dahil olmak üzere özel önlemler
getirerek su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği
sektörlerini şiddetli şoklardan korumak için hızlı
adımlar attı. Bunun üzerine Romanya operasyonel
programını değiştirdi ve su ürünleri yetiştiriciliği
şirketlerinin koronavirüs salgınının neden olduğu
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mali kayıplarını telafi etmek için bu şirketlere 5
milyon avro kamu desteği ayırdı. Romanya ayrıca
yeterli fon sağlamak için operasyonel programın
diğer alanlarından 1,8 milyon avroyu yeniden
tahsis etti. Koronavirüsten ekonomik olarak
etkilenen 160'tan fazla su ürünleri yetiştiriciliği
çiftliğinin gelir destek programından faydalanması
bekleniyor. Çiftçiler, verilen ödenekleri geçici
kayıplarını karşılamak için kullanabilecekler ve
faaliyetlerinin devamlılığını sağlayacaklar.
Böylelikle program, personelin azaltılması ve
faaliyetin askıya alınması gibi küçülme
önlemlerinden kaçınarak tüm sektörde şokların
azaltılmasına yardımcı olacak. Ödenekler, son üç
yıldaki satışlardan elde edilen ortalama gelire göre
belirlenecek ve minimum destek 15.000 avro
olacak.

Tarih: 01.09.2020, Kaynak: Avrupa Komisyonu

Morina krizi: Avrupa'nın en popüler beyaz
balık stokları çöküyor

Avrupa Birliği, çöken stokları eski haline
getirmeye yardımcı olmak için doğu Baltık morina
avcılığını yasakladı. 1990'larda ve 2000'lerin
başında, Baltık ve Kuzey Denizi'ndeki morina
balığı stoğu, avcılığın azaltılması da dahil olmak
üzere bir dizi önlemin ardından, düşüşten
kurtarılmış gibi görünüyordu. Bununla birlikte,
düşük balıkçılık baskısına rağmen, morina balığı
stoğu, bilim adamlarının "büyük bir üreme
başarısızlığı" olarak tanımladıkları şekilde tekrar
düştü. Bu düşüşün sebeplerinden biri olarak
küresel ısınma ve su sıcaklığının artması
gösteriliyor. Artan sıcaklıkla birlikte tüm
ekosistemin değiştiği; alglerin çoğalma zamanının,
ardından morina larvalarının besini olan suda
yüzen küçük varlıkların zamanlamasının değiştiği
ifade ediliyor. Baltık Denizi'nde, oksijen kalmadığı
için deniz tabanının siyahlaştığı bir hipoksi
döneminin yaşandığı ve böylece deniz dibinde
yaşayan ve morina besini olan tüm canlıların
büyük ölçüde azaldığı belirtiliyor. Balıkçılık
baskısı kesinlikle bir faktör olarak görülüyor ama
hala ne kadar etkili bir faktör olduğu bilinemiyor
çünkü balıkçılığın etkileri ile çevresel değişimin

etkilerini çözmek oldukça zor görünüyor. Bu iki
faktör çoğu zaman birlikte devreye giriyorlar.

Tarihi: 04.09.2020, Kaynak: Euronews

Polonya'daki balıkçılar morina sayısı azaldıkça
işlerini kaybetmekten korkuyorlar

Polonya'daki balıkçılar, endüstrilerinin geleceği
için endişeli. Bilim insanlarının birkaç Avrupa
denizinde çökmekte olan stokları kurtarmak için
gerekli gördüğü kısıtlayıcı önlemler neticesinde
ortaya konan morina yakalama yasağı nedeniyle
balıkçılar aylarca gemilerini limandan
çıkaramadılar. Balıkçı tekneleri mürettebatı ve
sahipleri sıkıntıyı büyük oranda hissediyor. Morina,
Avrupa'nın en popüler beyaz balığı ve en değerli
yerel türü olarak görülüyor. Kołobrzeg'de AB
desteğiyle inşa edilen bir fabrika yılda 1.500 ton
morina balığı işliyordu, ancak artık morina balığını
Norveç'ten ithal etmek zorunda ve kapasitesinin
küçük bir kısmı ile çalışıyor. Bu durum,
piyasalardaki COVID-19 etkileriyle birleştiğinde,
çalışanlarının neredeyse yarısını işten çıkarmasına
ve 75 çalışandan 43 çalışana düşmesine neden oldu.
Balıkçılar kendilerini en çok korkutan şeyi, işler
normale döndüğünde artık Baltık morina balığı
işleyebilecek işçilerinin kalmayacak olması ve
dağıtım zincirleri kırıldığı için ürünlerini
satamayacak olmaları şeklinde ifade ediyorlar.
Tüm balıkçılık filosuna hizmet veren küçük
tersanelerin kapanacağından ve tüm ağ üreticileri
gitmiş olacağından ağları tamir etmekte sorun
yaşayacaklarından endişe ediyorlar. Tersane
sahipleri kendilerini balıkçılık sektörünün bir
parçası olarak gördüklerini ancak kayıplarını telafi
etmek için herhangi bir yardım almadan hükümet
tarafından terk edilmiş hissettiklerini belirtiyorlar.

Tarihi: 09.09.2020, Kaynak: Euronews
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