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FAO Gıda Görünüm Raporu 

 

FAO, temel gıda ürünlerine yönelik küresel arz 
ve talebin değerlendirildiği rapora göre, 
2020/21'deki küresel gıda piyasalarının 
durumunun COVID-19 salgını nedeniyle hâlâ 
belirsizliğini koruduğunu bildirdi. Ancak FAO, 
raporda bir noktaya da daha dikkat çekiyor: 
"Tarım ve gıda sektörü, küresel salgın 
(pandemi) krizine karşı diğer sektörlerden 
daha dirençli görünüyor." Salgının yarattığı 
belirsizliklere rağmen, FAO'nun 2020/21 
sezonu için ilk tahminleri, tahıl arz ve talep 
durumunun iyi olduğunu işaret etmektedir. İlk 
beklentiler, 2020'de küresel tahıl üretiminin bir 
önceki yıla göre %2,6 oranında artış 
gerçekleştirdiğini göstermektedir. 2020/21’de 
dünya tahıl ticaretinin, 2019/20 dönemine göre 
%2,2 artarak (9,4 milyon ton) 433 milyon ton 
olarak gerçekleşmesi ve tahıl ticaretinde yeni bir 
rekor kırılması beklenmektedir. 

Küresel et üretiminin, hayvan hastalıkları, 
COVID-19 ile ilgili pazar kesintileri ve 
kuraklıkların kalıcı etkileri nedeniyle 2020'de 
%1,7 oranında düşüş göstereceği tahmin 
edilmektedir. Uluslararası et ticaretinin 
ortalama bir büyüme kaydetmesi olasıdır. 
Uluslararası et fiyatlarında, COVID-19’un etkileri 
nedeniyle Ocak 2020’de %8,6 düşüş yaşanmıştı. 
En yüksek düşüşün yaşandığı koyun etini, 
sırasıyla kümes hayvanları, domuz ve sığır 
etindeki keskin düşüşler izlemiştir.  

 

 

 

2019-2020'de dünya şeker üretiminin art arda 
ikinci yılda da azalarak son üç yıl içinde ilk kez 
tahmini küresel tüketim seviyesinin altına 
inmesi beklenmektedir. Dünya süt üretimi 
neredeyse sabit seyretmekte olup 2020'de %0,8 
büyümesi muhtemeldir. Bununla birlikte, dünya 
süt ürünleri ihracatının ithalat talebini azaltarak 
%4 daralması beklenmektedir.  

Rapor, 2007-08 küresel gıda fiyat krizine kıyasla, 
dünyanın küresel gıda üretimi beklentilerinin 
pozitif olduğu, yüksek stoklar, uluslararası gıda 
fiyatlarının düşük ve ticaretin daha iyi olduğu 
sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca, karar 
alıcılar artık küresel krizlerle başa çıkma 
konusunda daha deneyimli, daha bilgili ve 
hazırlıklıdır. 

Tarih: 11 Haziran 2020, Kaynak: FAO 
 

 

FAO, GAIN ve Johns Hopkins İttifakı, karar 
vericilerin gıda sistemlerini anlamalarına 
yardımcı olmak için yeni bir çevrimiçi aracı 
herkese açık hale getirdi 

Gıda Sistemleri Gösterge Panosu, ulusal gıda 
sistemlerinin zamanında görüntülenmesini 
sağlamak, birden fazla sektör arasındaki 
bağlantıları anlamak, diğer ülkelerle 
karşılaştırmalar yapmak, tanımlamak, politika 
yapıcılar, sivil toplum kuruluşları, işletmeler, 
sivil toplum liderleri ve diğer aktörler için 
tasarlanmış benzersiz bir bütünsel kaynaktır.  
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Gösterge Tablosu, 35 kaynaktan 170'den 
fazla gösterge için verileri bir araya getirerek 
230'dan fazla ülke ve bölgedeki gıda 
sistemlerini barındırmaktadır. Paydaşların 
gıda sistemlerini diğer ülkelerinkilerle 
karşılaştırmasını sağlayacak ve gıda 
sistemlerinin diyetler ve beslenme üzerindeki 
etkilerini iyileştirmek için potansiyel öncelikli 
eylemler hakkında rehberlik sağlayacaktır. 
Politika yapıcılar ayrıca ülkelerindeki uzun 
vadeli ortalama yıllık yağışlara ve bunun iklim 
değişikliği karşısında zaman içinde nasıl 
değiştiğine bakabileceklerdir. Sulama için 
donatılmış ekili arazilerin yüzdesi hakkındaki 
verilerle eşleştirildiğinde, temel mahsullerin 
verimini artırmak için tarımsal su kaynaklarını 
en iyi nasıl kullanacakları gibi kararların 
alınmasına yardımcı olabilecektir. 

Tarih: 1 Haziran 2020, Kaynak: FAO 

Çocuk İşçiliğine Karşı Dünya Günü 2020: 
COVID-19 ve sonrasında tarımda çocuk 
işçiliğinin önlenmesi 

 

Çocuk İşçiliğine Karşı Dünya Günü’nde FAO, bu 
yıl çocukların salgın etkilerinin yükünü 
korumalarına yardımcı olabilecek geçim ve gıda 
yardımı, toplumsal/insani koruma, sağlık ve 
eğitim programları yoluyla çocuk işçiliğini 
azaltma önlemlerini keşfetmeye odaklandı. 
Salgından önce bile, çocuk işçiliğinin %70'inden 
fazlası - dünya çapında 108 milyon kız ve erkek - 
balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği, 
ormancılık, hayvancılık ve mahsul yetiştiriciliği 
de dâhil olmak üzere tarım sektörlerinde 
çalışmaktaydı. COVID-19 muhtemelen bu 

durumu daha da kötüleştirecek ve daha fazla 
çocuğu okuldan çocuk işçiliğine itecektir. COVID-
19 salgınının başlamasından bu yana en az 320 
milyon çocuğun okul yemeklerine erişimi 
bulunmamaktadır. 

FAO, çeşitli ülke programlarını uygulayarak 
tarımda çocuk işçiliğini azaltma çabalarını 
sürekli artırmıştır. Örneğin Mali'de BM ajansı, 
tehlikeli çocuk işçiliği konusunda farkındalığı 
artırmak için tarımsal yayım işçilerini eğitmiş ve 
çocukları böcek ilaçlarından korumak için görsel 
bir kolaylaştırma kılavuzu geliştirmiştir. FAO 
ayrıca ILO ile birlikte Tarımda Çocuk İşçiliğinin 
Sonlandırılması üzerine bir dizi E-eğitim 
geliştirmiştir. 

Tarih: 12 Haziran 2020, Kaynak: FAO 

OIE Tarafından Tanınan Yeni Resmi Hastalık 
Durumu ve Kontrol Programları 

 

COVID-19 salgınıyla bağlantılı küresel istisnai 
durumlar nedeniyle, OIE Genel Oturumu bu yıl 
iptal edildi. Bununla birlikte, OIE Üyelerinin 
ithalat-ihracat ekonomisinde oynadıkları önemli 
rol göz önünde bulundurularak, OIE resmi 
konumunun tanınmasına ve uygun hastalıklara 
yönelik resmi kontrol programlarının 
onaylanmasına ilişkin kararlar sürdürülmüş ve 
yukarıdaki tabloda görülen üye devletlere 15 
yeni resmi hastalık statüsü verilmiştir.  

Şeffaflık düzeyini ve ulusal Veteriner 
Hizmetlerinin kalitesini yansıtarak, OIE resmi 
hastalık durumu, ülkelerdeki hayvancılık 
sektörünün değerinin artmasına katkıda 
bulunmaktadır. Özellikle Dünya Ticaret 
Örgütü'nün (DTÖ) SPS Anlaşması'na göre 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1278464/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1287771/icode/
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müzakereler bağlamında, bölgesel ve 
uluslararası hayvan ve hayvan ürünlerinin 
ticaretini kolaylaştırmaktadır. 

Tarih: 16 Haziran 2020, Kaynak: OIE 

FAO: Balıkçılık yönetimi işe yaradığı için 
daha geniş şekilde uygulanmalı 

 

Dünya çapında kişi başına balık tüketiminin 
yılda 20,5 kilograma ulaşarak yeni bir rekor 
kırması ve önümüzdeki on yıl içinde daha da 
artmaya hazır olması, küresel gıda ve beslenme 
güvenliğindeki kritik rolünün altını çiziyor. 
FAO’nun yeni raporuna göre, sürdürülebilir su 
ürünleri yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve etkin 
balıkçılık yönetimi bu eğilimleri korumak için 
kritik öneme sahiptir. 

Dünya Balıkçılığı ve Su Ürünleri Durumu 
raporuna (SOFIA) göre toplam balık üretimi, 
2018 yılına göre %15 oranında artarak 2030 
yılında 204 milyon tona yükselecektir. Büyüme, 
son on yılda kaydedilen artışın yaklaşık yarısı 
kadardır ve yıllık kişi başına balık eti tüketiminin 
2030 yılına kadar 21,5 kilograma ulaşacağı 
tahmin edilmektedir. SOFIA'nın kıyaslama 
analizine göre, balık stoklarının yaklaşık 
%34,2'si biyolojik olarak sürdürülemez 
seviyelerde avlanılmaktadır. Ancak tüm 
balıkların %78,7'sinin biyolojik olarak 
sürdürülebilir stoklardan geldiğini bilmek 
memnuniyetle karşılanmaktadır.  

FAO tarafından SOFIA'ya ek olarak yayımlanan 
bir belgede, küresel balıkçılık faaliyeti COVID-
19’dan kaynaklanan kısıtlamalar ve işgücü 

sıkıntısı nedeniyle %6,5 oranında azalmış 
olabilir. Akdeniz ve Karadeniz'in bazı 
bölgelerinde, küçük ölçekli balıkçıların 
%90'ından fazlası düşen fiyatlar ve 
yakaladıklarını satamamaları nedeniyle 
avlanmayı bırakmak zorunda kalmıştır. 

Tarih: 8 Haziran 2020, Kaynak: FAO 

Rekor seviyedeki CO2 ve sıcaklık Dünya 
Çevre Günü'nde eylem ihtiyacını vurguluyor 

 

Dünya Çevre Günü'nü kutlamak için bir araya 
gelinen bugünde, yeni veriler iklim değişikliğinin 
nedenlerinin ve göstergelerinin yeni boyutlara 
ulaştığını göstermektedir. Uluslararası kabul 
görmüş Copernicus veri setine göre, Mayıs 
2020 en sıcak Mayıs'tı. Mevcut durum, Dünya 
Çevre Günü’nün teması da olan biyolojik 
çeşitlilik ve ekosistemler üzerinde olduğu 
kadar sosyoekonomik gelişim ve insanlık 
refahı için de kuvvetle etkili olacak. Dünya 
Çevre Günü etkinlikleri, şimdi doğanın iyiliği için 
çabalama zamanı olduğuna vurgu yapıyor. 

Copernicus Programının İklim Değişikliği 
Servisince yayınlanan Mayıs 2020 yüzey hava 
sıcaklığı değerlendirmesine göre; küresel olarak, 
1981-2010 aralığındaki ortalama, Mayıs ayından 
0,63°C daha sıcaktı. Avrupa için Mayıs ayı 
ortalamadan 0,3°C daha soğuk geçmiş olsa da 
ilkbahar mevsimi ortalamanın 0,7°C üzerinde 
gözlendi. 

Bilim insanları, COVID-19 salgını nedeniyle 
salınımlarındaki azalmanın CO2 kayıtlarına 
yansımadığını belirttiler. CO2 salımı hemen 

https://www.oie.int/en/for-the-media/press-releases/detail/article/new-official-disease-status-and-control-programmes-recognised-by-the-oie/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1279179/icode/
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şimdi durdurulsa bile, şimdiye kadarki CO2 
salınımlarımızın derin okyanusa soğurulmasının 
ve atmosferik CO2'nin endüstriyel dönemden 
önceki seviyelere dönmesinin binlerce yıl 
alacağını belirten bilim insanları çok daha 
önemli olanın, bu krizden sonra takınacağımız 
tutum olduğunu vurguladılar. 

Tarih: 5 Haziran 2020, Kaynak: WMO 

Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ve 
iklim değişikliğine karşı dayanıklılığın 
artırılması 

Küçük ölçekli çiftçiler ve yoksul kırsal kesimde 
yaşayanlar iklim değişikliğinin ve doğal 
kaynakların bozulmasının yükünü taşımaktadır. 
Yoksul çiftçiler ve balıkçılar doğal kaynakların 
koruyucusudur. Hedeflenen yardımla, tarım, 
ormancılık ve balıkçılık sektörleri çevresel 
bozulma ve iklim değişikliği ile mücadelede kilit 
bir rol oynayabilir.  

 

Arazi yönetiminin iyileştirilmesi, çevre 
üzerindeki baskının hafifletilmesine ve sera gazı 
salınımlarının azaltılmasına yardımcı olabilir. 
IFAD, çevresel olarak sürdürülebilir ve 
ekosistemlere bütünleştirilmiş tarımsal 
büyümeyi desteklemektedir. IFAD’ın Küçük 
Ölçekli Tarıma Uyum Programı, küçük 
ölçekli çiftçiler için en büyük küresel iklim 
uyum programıdır. İklim ve çevre finansmanını 
küçük ölçekli çiftçilere yönlendirerek yoksulluğu 
azaltmalarına, biyolojik çeşitliliği artırmalarına, 
verimleri artırmalarına ve sera gazı salınımlarını 
azaltmalarına yardımcı olunmaktadır. 

Tarih: 4 Haziran 2020, Kaynak: IFAD 

Dünya Meteoroloji Örgütü’nün (WMO) 
COVID-19'un bilim üzerindeki etkisi 
hakkındaki bilgilendirmesi 

Dünya Meteoroloji Örgütü ve bilim 
topluluğundan uzmanlar, BM iklim değişikliği 
müzakerecilerine COVID19 salgınının iklim 
araştırmaları, gözlemleri ve değerlendirmeleri 
ile sera gazı derişim ve salınım seviyeleri 
üzerindeki etkileri konusunda kapsamlı bilgi 
vermiştir. Küresel Karbon Projesi tarafından 
sunulan veriler, COVID-19’un bir sonucu olarak 
salınımlarda büyük düşüş (3 aylık ortalama %8 
ve zirve noktasından %17 düşüş) olduğunu 
ortaya koymaktadır. Bu durum, 2020'de fosil 
yakıt salınımlarının %4-7 oranında düşmesine 
neden olabilir (kısıtlamaların kaldırılma 
zamanına bağlı olarak). Bu düşüş, 2008 mali 
krizi sırasında gerçekleşen salınımlardaki 
düşüşten çok daha fazladır. WMO’nun 
sunumuna göre, salınımların küresel olarak %4-
7 oranında azalması, atmosferdeki CO2'nin 
azalacağı anlamına gelmemektedir, aslında CO2 
birikmeye devam edecek fakat bu artış sadece 
daha az olacaktır. Yalnızca CO2 salınımı sıfıra 
yaklaştığında, ekosistemlerin ve okyanusun net 
CO2 alımı atmosferdeki CO2 seviyesini hafifçe 
azaltmaya başlayacaktır. 

Tarih: 9 Haziran 2020, Kaynak: WMO 

Yeni Normalde Tohum Ekimi: COVID-19 
Ortasında Pakistan'da Kırsal Kadınlar 

 

Pakistan'da kadınlar tarımsal kalkınmanın 
önemli ortaklarıdır. IFAD, bu kadınların çiftçilik 
yapmasına ve gelir elde etmesine yardımcı 
olabilecek müdahaleler geliştirmek için Pakistan 
Hükümeti ile ortaklık kurmaktadır.  

https://public.wmo.int/en/media/news/record-co2-levels-and-temperatures-highlight-need-action-world-environment-day
https://www.ifad.org/en/web/latest/photo/asset/41952038
https://public.wmo.int/en/media/news/wmo-informs-impact-of-covid-19-science
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IFAD Güney Pencap Yoksullukla Mücadele 
Projesi (SPPAP) aracılığıyla hızlı bir şekilde bir 
güvenlik ağı organize etmiştir. Olağan koşullar 
altında, SPPAP’ın faaliyetlerinden biri yoksul 
kırsal çiftçilere mesleki eğitim programları 
sağlamaktır. 2019'un başlarında, Gilgit-Baltistan 
bölgesindeki 500 kadın çiftçi, salatalık üretmek 
için dikey tarım tekniğini benimsemiştir. 
Geçtiğimiz yıl boyunca, geleneksel çiftçiliğe 
kıyasla birçok fayda sağlanmıştır: Üretim 
döngüsü uzatılmış ve kadın çiftçilerin normalde 
kapalı sezonda üretim yapmasına devam 
etmeleri sağlanmıştır. Ürün kalitesi daha 
muntazam olup verim, geleneksel tarımdan elde 
edilen tipik verimden sekiz kat daha fazladır.  

Ortalama olarak, girişim yerel kadınların 
gelirlerini dört kata kadar artırmış ve % 25'lik 
bir yatırım getirisi sağlamıştır. Zamanında mali 
destek sağlanarak, Pencap'daki yüzlerce fakir 
kadın en acil ihtiyaçlarını karşılayabilmiştir. Bu 
kadınların olumsuz şoklarla başa çıkma 
kapasitesi kısmen, birçok yerleşik güvenlik ağına 
sahip iyi tasarlanmış destek projelerinin 
sonuçlarından kaynaklanmaktadır. 

Tarih: 26 Mayıs 2020, Kaynak: IFAD 
 

Gambiya'da COVID19'un küçük ölçekli tarım 
üzerindeki etkisinin hafifletilmesi 

 

IFAD bugüne kadar Gambiya'daki toplam 11 
kırsal kalkınma projesini desteklemiş ve 
toplamda yaklaşık 200.000 kırsal Gambiya hane 
halkına ulaşmıştır. COVID-19'un başlamasından 
hemen önce, 7 yıllık Ulusal Tarım Arazisi ve Su 
Yönetimi Geliştirme Projesini (NEMA) 
tamamlamıştır. Gambiya'nın tarım sektörünün 

gelişiminde öncü bağışçı ortak olan IFAD, 
ülkedeki salgını önlemek için daha fazla acil 
durum desteği sağlamaya başlamıştır. Kısa bir 
süre önce, bu çiftçiler için tohum, gübre ve sıhhi 
kitleri (maskeler gibi ürünler dâhil) satın almak 
için NEMA proje fonlarının dengesini (yaklaşık 
940.000 ABD Doları) düzenleyerek yatırımlar 
yeniden yapılandırılmıştır. Dünyanın dört bir 
yanındaki küçük ölçekli çiftçilerin COVID-19 
sonrasında kırsal gıda krizini önlemelerine 
yardımcı olmak için, IFAD yakın zamanda bir 
Kırsal Yoksulluk Teşvik Paketi başlatmıştır.  

Tarih: 26 Mayıs 2020, Kaynak: IFAD 

OECD ülkelerinde GSYİH, 2020 yılının ilk 
çeyreğinde % 1,8 azaldı 

 

COVID-19 sınırlama önlemlerinin dünya çapında 
kullanılmasının ardından, OECD bölgesindeki 
gayri safi yurtiçi hâsıla (GSYİH), 2009 yılının ilk 
çeyreğindeki % 2,3 daralmadan bu yana en 
büyük düşüşü kaydederek 2020'nin ilk 
çeyreğinde % 1,8 düşmüştür. Büyük yedi 
ekonomi arasında GSYİH, kısıtlama önlemlerinin 
en katı olduğu ve en erken uygulandığı Fransa ve 
İtalya'da önemli ölçüde düşmüştür. GSYİH ayrıca 
Kanada, Almanya ve Birleşik Krallık'ta da keskin 
bir şekilde düşmüştür.  

Birçok eyaletin Mart ayı sonlarında sokağa 
çıkma yasağı uyguladığı Amerika Birleşik 
Devletleri'nde, GSYİH'deki daralma daha az 
dramatikti (% - 1,2, bir önceki çeyrekteki % 0,5'e 
kıyasla). Sınırlama önlemlerinin nispeten daha 
az katı olduğu Japonya'da GSYİH, 2020 yılının ilk 
çeyreğinde % - 0,9, bir önceki çeyrekte % - 1,9 
oranında daralmıştır. Bir önceki çeyrekte 
%1,6 olan OECD bölgesi yıllık GSYİH 

https://www.ifad.org/en/web/latest/story/asset/41931767
https://www.ifad.org/en/web/latest/story/asset/41941658
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büyümesi, , 2020 yılının ilk çeyreğinde % 
0,8'e geriledi. Büyük yedi ekonomi arasında 
Amerika Birleşik Devletleri en yüksek yıllık 
büyümeyi (% 0,3), Fransa ise en sert yıllık 
düşüşü (% -5,4) kaydetmiştir. 

Tarih: 11 Haziran 2020, Kaynak: OECD 

BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) Brifingi 

BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) COVID-19 
kapsamındaki faaliyetleri hakkında üye ülkelere 
bilgi sunulması amacıyla 18 Mayıs 2020 
tarihinde FAO Genel Direktörü Qu Dongyu bir 
bilgilendirme toplantısı düzenlemiştir. Söz 
konusu toplantıda;  

- Tüm dünyanın COVID19 salgınının olumsuz 
sonuçlarından etkilendiği mevcut dönemde, en 
savunmasız grup olan, acil insani yardıma 
muhtaç kişilerin durumuna dikkat çekmek 
istediğini, en zengin ülkelerde dahi yiyecek 
bulma kaygısı yaşayan insanların sayısı 
artarken, gıda krizi yaşanan ülkelerde durumun 
çok daha vahim olduğunu,  

- Gıda güvenliği açısından hassas durumda 
bulunan insanların yaklaşık %80’inin 
geçimlerini tarımsal üretimle sağladıklarını ve 
salgın sürecinde gelirlerinin azalması dolayısıyla 
tohum ve gübre gibi temel tarımsal 
gereksinimlerini temin etmekte zorlandıklarını, 
fiyat artışının bütçelerini etkileyerek eğitim, 
sağlık gibi temel hizmetlere erişimlerini 
kısıtladığını, yem ve veteriner hizmetlerindeki 
maliyet artışının da hayvancılığı olumsuz 
etkilediğini, bu gibi nedenlerin çiftçileri 
geleneksel olmayan göç yolları üzerinde yer 
değiştirmeye zorlayabileceğini, diğer BM 
kuruluşları ve üye ülkelerle birlikte bu 
alanlardaki işbirliğini sürdürdüklerini 
belirtmiştir.            

FAO yetkilileri ise bilgilendirme toplantılarında 
yaptıkları sunumlarda;           

 - Salgının sağlık dışındaki artan olumsuz etkileri 
ve acil ihtiyaçlar bağlamında (Küresel İnsani 
Yardım Planı’nın gözden geçirilmiş olduğunu, 

bahse konu gereksinimler arasında gıda 
güvenliği sektörünün toplam 1,6 milyar Dolar’la 
en büyük paya sahip olduğunu, FAO’nun bu 
kapsamda COVID19 nedeniyle artan ihtiyaçlara 
da cevap verebilecek şekilde 350 milyon Dolarlık 
bir katkı çağrısında bulunduğunu, öncelikli 
olarak hassas durumdaki çoğunluğu Afrika 
ülkelerinden oluşan 34 ülkeye yardım 
sağlanmasının amaçlandığı,           

 - FAO faaliyetlerinde gıda tedarik 
zincirlerinin devamlılığının sağlanmasına ve 
bu süreçlerde görev alan kişilerin virüsten 
korunmasına öncelik verileceğini, salgından 
korunulması için Dünya Sağlık Örgütü ve yerel 
makamlarla işbirliği halinde farkındalık 
yaratacak faaliyetler düzenleneceğini, 

- "COVID19 Food Security Cluster Working 
Group” adı altında FAO ve WFP’nin yanı sıra 
üniversiteler ve uluslararası sivil toplum 
kuruluşlarının da yer aldığı 48 kuruluştan 95 
üyeyle bir çalışma grubu oluşturulduğunu, gıda 
güvenliği durumunun eşgüdümle izlenmesi, 
tarım, hayvancılık, balıkçılık, gıda hijyeni gibi 
alanlarda rehberler belirlenmesi, ortak strateji 
belirlenmesi ve daha geniş sektörlerden bilgi 
temini için çalışıldığını belirtmişlerdir.    

Kaynak: Dışişleri Bakanlığı yazısı 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), COVID-19 
küresel salgını ortamında, güvenli ve etkili 
işe dönüş koşulları yaratmak için iki rehber 
yayınladı 

Rehberlik Notuna göre, işe dönüş politikaları, 
insan haklarını ekonomik, sosyal ve çevre 
politikalarının merkezine koyan insan odaklı 
yaklaşım tarafından yönlendirilmelidir.  

https://www.oecd.org/newsroom/g20-gdp-growth-first-quarter-2020-oecd.htm
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Hükümetler, işçi ve işveren örgütlerini bir araya 
getiren sosyal iletişim, işe güvenli dönüş için 
ihtiyaç duyulan etkili politikaları ve güveni 
yaratmak açısından büyük önem taşımaktadır. 
Çalışanlar işyerlerinde, hem COVID-19’dan 
doğrudan kaynaklanan risklere hem de dolaylı 
risklere karşı kendilerini güvende hissetmelidir.  

Rehber, dolaylı risklere örnek olarak psikolojik 
sorunları, fiziksel olarak uygunsuz durumlarda 
çalışmaktan doğan iş tasarımı risklerini 
saymaktadır. Çalışanlar, “kendi can veya 
sağlıklarına yakın ve ciddi tehlike bulunduğuna 
inanmak için makul gerekçelere sahip oldukları” 
herhangi bir durumdan çıkma/ayrılma hakkına 
sahip olmalı ve “her türlü yersiz sonuçtan 
korunmalıdır”.  

Kaynak: ILO 

FAO ve AB, sürdürülebilir gıda sistemlerinin 
oluşturulmasında biyoçeşitliliğin hayati 
rolünün altını çiziyor 

 

Sağlıklı ve sürdürülebilir gıda sistemlerine 
geçmek ve COVID-19 salgını sonrasında daha iyi 

bir şekilde dünyayı yeniden inşa etmek 
istiyorsak, tarımı ekosistem ile yeniden 
birleştirmemiz ve gıda çeşitliliğimizi artırmak 
için biyoçeşitliliğin tüm potansiyelini ortaya 
çıkarmamız gerekiyor.  

1991'den bu yana, AB ve FAO Afrika, Asya, 
Avrupa, Yakın Doğu ve Latin Amerika'daki 
önemli sayıda programla işbirliği yapmaktadır. 
2016-2019 yılları arasında AB, FAO tarafından 
uygulanan proje ve programlara 932 milyon 
ABD dolarından fazla katkıda bulundu. 

FAO ve ortakları tarafından uygulanan ve 13 
ülkede, AB tarafından finanse edilen 
Sürdürülebilir Yaban Hayatı Yönetimi Programı 
da, hem vahşi yaşamı koruma hem de gıda 
güvenliğini ele almayı amaçlamaktadır. 

Avrupa Birliği ayrıca, mevcut Sürdürülebilir 
Yaban Hayatı Yönetimi Programı'na dayanarak, 
Tek Sağlık yaklaşımını tamamlamak ve 
güçlendirmek için mali destek sağlamıştır.  

Son yıllarda, FAO biyoçeşitliliği tüm tarım 
politikalarına bütünleştirme konusunda önemli 
ilerleme kaydetmiştir. 

Geçen yıl, Dünyanın Gıda ve Tarım için 
Biyoçeşitlilik Durumu hakkında rapor 
hazırlamıştır. Rapor, biyoçeşitlilik dâhil doğal 
kaynakların korunması ve verimliliği artırmak 
için genetik kaynakların korunması ve 
kullanılması gerektiğini vurgulamaktadır. 

FAO ayrıca, tarım uygulamalarının biyoçeşitlilik 
üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı, 
sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik 
etmeyi ve biyoçeşitliliği bir bütün olarak 
korumayı, geliştirmeyi, korumayı ve geri 
yüklemeyi amaçlayan Tarımsal Sektörlerde 
Biyoçeşitliliğin Yaygınlaştırılması Stratejisini 
kabul etmiştir. 

Buna ek olarak FAO, Gübrelerin Sürdürülebilir 
Kullanımı ve Yönetimi için Uluslararası Davranış 
Kuralları da dâhil olmak üzere, sektörler 
arasında bir dizi biyolojik çeşitlilikle ilgili araçlar 
ve rehberlik de geliştirmiştir. 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_745568/lang--en/index.htm
https://images.pexels.com/photos/5938/food-salad-healthy-lunch.jpg?cs=srgb&dl=aksam-yemegi-bufe-foodporn-gida-5938.jpg&fm=jpg
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Tarih: 23 Haziran 2020, Kaynak: FAO 

Türkiye’deki Suriyeli Mülteci Kadınların 
Becerilerinden Değer Yaratmak 

Mülteci krizi kaynaşma ve bütünleşme zorlukları 
yaratırken COVID-19 salgını durumlarını daha 
da zorlaştırdı ve kadınlar dâhil olmak üzere en 
fazla risk altında olan grupların korunması için 
daha güçlü çabaları gerekli hale getirdi. Bu geçiş 
sürecine yardımcı olmak için, Türkiye Hükümeti 
sağlık ve eğitim hizmetleri ile işgücü 
piyasalarına erişim imkânı sunmaya devam 
etmektedir. 

Bu zorlukların başarıyla aşıldığı alanlardan biri, 
Suriyeli kadın mültecilerin işgücü piyasası 
becerilerini kullanmalarına yardımcı olan sosyal 
girişimler olmuştur. Bu girişimler sayesinde 
Suriyeli kadın mülteciler girişimcilik ruhu ile 
sosyal kaynaşma tutkusunu bir araya getirerek, 
sonuçta kendi evleri haline gelen topluluklara 
katkıda bulunma fırsatına sahip olmuşlardır. 

“Seçili Yerlerde Geçici Koruma Sağlanan 
Suriyeliler ile Türk Vatandaşları için Ekonomik 
Fırsatların Güçlendirilmesi” projesi ile sosyal 
girişimlerin mülteci kadınlar için ekonomik 
fırsat yaratma ve kapsayıcılığı arttırma 
potansiyeli için örnek teşkil etmektedir. Avrupa 
Birliği tarafından finanse edilen Dünya 
Bankası tarafından uygulanan bu pilot proje, 
kadınların yönettiği dört sosyal kooperatifinin 
kurulmasına, yüzden fazla kişi için istihdam 
yaratılmasına yardımcı olmuş ve Türkiye’de 
sosyal girişimciliğe katkıda bulunmuştur. 

Tarih: 24 Haziran 2020, Kaynak: THE WORLD 
BANK 

Türkiye Genelinde 117 Noktada Mayıs Ayı 
Sıcaklık Rekoru Kırıldı 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 
analizine göre, Türkiye 16-22 Mayıs tarihleri 
arasında eşi görülmemiş bir sıcak hava dalgası 
ile karşı karşıya kalmıştır. 35 şehre yayılmış 117 
gözlem istasyonunda Mayıs ayının en yüksek 
sıcaklıkları kaydedilmiştir. MGM, 13 Mayıs 

tarihinde Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç 
Anadolu dâhil ülkenin batı bölgelerinde 
sıcaklıkların artacağı ve normalin 9 ila 13 °C 
üzerine çıkacağı yönünde bir uyarı 
yayınlamıştır. 

Mayıs 2020 için ölçülen maksimum sıcaklık 
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 43,2 °C olarak 
kaydedilmiştir. Bu değer, Mayıs 1945’de 
kaydedilen rekor sıcaklığın 2,5 °C üzerindedir. 

Mayıs 2020, en sıcak on birinci Mayıs ayı 
olmuştur. 

Tarih 22 Haziran 2020, Kaynak: WMO 

Kuzey Kutup Dairesinden 38 °C’lik yeni sıcaklık 

rekoru bildirildi 

Dünya Meteoroloji Örgütü, Kuzey Kutup 
Dairesi'nde rapor edilen 38° C sıcaklığı 
doğrulamaya çalışmaktadır. Rekor değer, 20 
Haziran'da Rus kasabası Verkhoyansk'ta uzun 
süreli bir Sibirya sıcak hava dalgasının ve orman 
yangını artışının olduğu sırada gözlemlenmiştir. 

Sakha Cumhuriyeti'nin (Yakutistan) kuzey 
kesiminde yer alan Verkhoyansk, Doğu 
Sibirya'nın çok sert ve kuru karasal iklimine 
(kışları çok soğuk ve yazları sıcak) sahip bir 
bölgesinde yer almaktadır. Verkhoyans’ta 
1885’ten bu yana günlük kayıtlara sahip olan 
meteoroloji istasyonunda en son rekor sıcaklık 
37,3°C sıcaklık ile 25 Temmuz 1988’de 
kaydedilmiştir.  

Kuzey Kutbu dünyadaki en hızlı ısınma yaşanan 
bölgeler arasındadır ve küresel ortalamanın iki 
katı oranda ısınmaktadır. Kuzey Kutbu'nda (60 ° 
-85 ° N) son 4 yılda (2016-2019) yıllık hava 
sıcaklıkları kayıtlardaki en yüksek değerlerdir. 
Eylül 2019 ayında (buzul erime mevsiminden 
sonra) Kuzey Kutup Denizi buzlarının hacmi, 
1979-2019 ortalama değerine göre %50' den 
fazla azalmıştır. 

Arktik İklim Forumu'na göre Haziran-Ağustos 
2020 için Kuzey Kutbu'nun çoğunluğunda 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1295173/icode/
http://operationsportal.worldbank.org/secure/P165687/home?tab=dashboard
http://operationsportal.worldbank.org/secure/P165687/home?tab=dashboard
http://operationsportal.worldbank.org/secure/P165687/home?tab=dashboard
https://europa.eu/european-union/index_en
https://europa.eu/european-union/index_en
https://www.worldbank.org/en/region/eca
https://www.worldbank.org/en/region/eca
file:///C:/Users/Gökhan/Downloads/worldbank.org/tr/news/feature/2020/24/turkey-world-refugee-day-2020
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sıcaklıkların normalin üzerinde devam etmesi 
beklenmektedir. 

Hem Batı hem de Doğu Sibirya'nın bölgesel 
etkileri üzerine yapılan tartışmada Forum, yaz 
başlarında sıcaklıkların normalin üzerinde ve 
yağış miktarlarının normalin altında olması 
nedeniyle orman yangınları riski konusunda 
uyarmıştır. Öngörülen yüksek sıcaklıklar, sürekli 
kalıcı bozulmaya ve kıyı erozyonuna yol açabilir. 
Deniz buzu miktarındaki azalma ve tundra 
bölgesinde permafrost (kutup bölgesindeki 
devamlı donmuş haldeki topraklar) erimesi, 
kutup ayıları, ren geyiği, balinalar gibi temel 
türler için zorluklar yaratabilir ve permafrost 
erimesi metan gibi kuvvetli sera gazlarının açığa 
çıkmasına neden olabilir. 

Tarih 23 Haziran 2020, Kaynak WMO 

ILO, 1-2 ve 7-9 Temmuz tarihleri arasında 

“COVID-19 ve İş Dünyası” konulu üst düzey, 

sanal, Küresel bir Zirve gerçekleştirecek 

Bu işçilerin, işverenlerin ve hükümetlerin 
şimdiye kadarki en büyük çevrimiçi toplantısı 
olacak. Milyonlarca işçinin ve işletmenin 
olağanüstü kırılganlığını açıkça ortaya koyan 
salgının ekonomik ve toplumsal etkilerini nasıl 
ele alacaklarını tartışacaklar. 

Katılımcılar ayrıca, küresel salgın sonrası 
iyileşmede iş dünyasının nasıl daha iyi bir 
şekilde gelişim sağlayabileceğini tartışacaklar. 

1–2 Temmuz'da bölgesel etkinlikler 
gerçekleşecek ve ardından 7–9 Temmuz 
tarihlerinde üç boyunca küresel tartışmalar 
gerçekleşecek. 

Küresel Zirve aşağıda yer verilen bir dizi konuyu 
inceleyecektir: 

• Tam ve üretken istihdam bu yeni ortamda 
nasıl teşvik edilecek 

• Salgının ortaya çıkardığı iş dünyasındaki 
büyük güvenlik açıklarını gidermek için ne 
yapılması gerekiyor 

• Hangi işçiler özel destek ve özen istedikleri 

• Yoksulluğun azaltılması ve ortadan 
kaldırılması, toparlanma sürecinin merkezi 
hedefleri olarak nasıl konumlandırılır? 

• Uluslararası toplum, BM'nin 2030 
Gündeminin sunulmasına yeniden 
yönlendirebilmek üzere gerçek ortak bir 
amaç ile nasıl bir araya gelebilir  

Zirve, 30 Haziran'da, COVID19'un dünya iş 
piyasalarına etkisini analiz eden "ILO İzleme 
5.nci baskı: COVID19 ve iş dünyası" isimli 
çalışmanın tanıtımını takiben başlayacaktır. 

Tarih 26 Haziran 2020, Kaynak: ILO 

AB, Çiftlikten Çatala ile Biyoçeşitlilik 
Stratejilerini Kabul Etti  

 

 

Avrupa Komisyonu, 11 Aralık 2019 tarihinde 
açıklanan ve iklim değişikliği ile mücadele 
açısından AB’nin 2050 yılına kadar sera gazı 
salınımlarını net olarak sıfırlamayı amaçladığı 
yeni büyüme stratejisi “Avrupa için Yeşil 
Mutabakat” kapsamında, 20 Mayıs 2020 tarihinde 
adil, sağlıklı ve çevre dostu bir gıda sistemi için 
Çiftlikten Çatala (Farm to Fork) Stratejisini ve 
doğa üzerinde oluşturulan tahribatın giderilmesi 
için de Biyoçeşitlilik (Biodiversity) Stratejisini 
kabul etti. 

Çiftlikten Çatala Stratejisi çerçevesinde Komisyon 
2030 yılına kadar erişilmek üzere somut hedefler 
ortaya koydu: kimyasal pestisit kullanımını ve 

riski ile daha zararlı olan pestisitlerin kullanımını 
% 50 azaltmak, besin kayıplarını yarı yarıya 
azaltarak gübre kullanımını %20 oranında 
düşürmek, çiftlik hayvanları ve su ürünleri için 
antimikrobiyallerin satışlarını % 50 azaltmak ve 

Fotoğraf : Avrupa Komisyonu 

https://ec.europa.eu/info/news/eu-agricultural-outlook-arable-land-area-continue-its-decline_en
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organik tarım yapılan alanları toplam tarım 
alanlarının %25'ine yükseltmek. 

Ayrıca Komisyon, 2030 yılına kadar perakende ve 
tüketici düzeyinde kişi başına gıda atıklarını 
yarıya indirmeyi ve gıda sahteciliğine karşı 
mücadeleyi artırmayı hedefliyor. Tüketicilerin 
bilinçli, sağlıklı ve sürdürülebilir gıda seçimleri 
için Komisyon, uyumlaştırılmış zorunlu paket önü 
gıda etiketlemesi de önerecek. 

Biyoçeşitlilik Stratejisi kapsamında ise, 2030 
yılına kadar tarım alanlarının en az %10'unun 
yüksek biyoçeşitliliğe sahip alanlar olması, en az 
üç milyar yeni ağaç dikilmesi, istilacı yabancı 
türler tarafından tehdit edilen türlerinin sayısının 
%50 oranında azaltılması, AB'nin kara ve deniz 
alanlarının asgaride %30'unun yasal olarak 
korunması ve ekolojik koridorların birbirine 
bağlanması gibi somut hedefler belirlenmekte. 

Tarih: 20 05 2020, Kaynak: Avrupa Komisyonu 1 
ve Avrupa Komisyonu 2 

 

AB Komiseri Kyriakides'in 
Biyoçeşitlilik Stratejisi ve Çiftlikten 
Çatala Stratejisine ilişkin yaptığı 
açıklamalar  

AB Komiseri Kyriakides, COVID19 salgınının, 
sağlık, ekosistemler ve tedarik zincirleri 
arasındaki güçlü bağlantılar göz önüne 
alındığında, esnek bir gıda sisteminin ve gıda 
güvenliğinin önemini daha net bir şekilde ortaya 
koyduğunu, AB genelinde obezite oranlarında 
artış gözlendiğini ve tüketim alışkanlıklarını 
değiştirmek gerektiğini belirterek, gıda sistemini 
dönüştürmek adına en az 27 somut eylem 
sunduklarını ifade etti. 

Kyriakides ,“Tarımda pestisit kullanımını ve 
riskini % 50 oranında azaltarak çevremizi 
korumak için harekete geçeceğiz ve ayrıca gübre 
kullanımını en az % 20 oranında azaltacağız. 
AB'nin pestisitlerin sürdürülebilir kullanımı 
hakkındaki mevzuatını gözden geçireceğiz ve 
hasatta zararlılardan ve hastalıklardan 
korunmanın alternatif yollarını destekleyeceğiz. 
Ayrıca AB organik tarıma ayrılmış tarım 
arazilerinin büyüklüğünü en az % 25'e çıkarmak 
için harekete geçeceğiz. Tarım ve su ürünleri 

yetiştiriciliğinde antibiyotik kullanımını % 50 
azaltacağız” şeklinde açıklamalarda bulundu. 

Tarihi: 20 05 2020, Kaynak: Avrupa Komisyonu 

 

Sürdürülebilir AB Balıkçılık ve Gıda 
Sistemine Doğru  

20 Mayıs 2020 tarihinde açıklanan Çiftlikten 
Çatala ve Biyoçeşitlilik Stratejileri, Avrupa Yeşil 
Anlaşması doğrultusunda rekabetçi bir şekilde 
sürdürülebilir geleceğe yönelik ortaklaşa 
çalışmak için doğayı, balıkçıları, çiftçileri, 
işletmeleri ve tüketicileri bir araya getirerek 
karşılıklı olarak birbirini pekiştirmekte. 

Fotoğraf : Anguskirk 

Çiftlikten Çatala girişimi kapsamında, AB su 
ürünleri yetiştiriciliğinin sürdürülebilir gelişimi 
için hazırlanacak stratejik rehberler, sektörün 
sürdürülebilirliğini ve rekabetçiliğini artırmaya 
yönelik bir yönlendirme sağlayacak. Ayrıca 
sektöre, antimikrobiyal kullanımının % 50 
azaltılması ve organik su ürünleri yetiştiriciliğinin 
artırılmasına yönelik rehberlik edecek. Komisyon 
ayrıca AB'de yosun (alglerin) üretiminin ve 
kullanımının geliştirilmesi için ayrı bir strateji 
planlamakta. Ayrıca bu strateji, özellikle 
Akdeniz'de sürdürülmesi gereken çabaları 
vurgulayarak, Ortak Balıkçılık Politikasının tam 
olarak uygulanması ihtiyacını yineleyecek. 
Avrupalı balıkçıları ve su ürünleri yetiştiricilerini 
gerekli geçişi sağlama konusunda desteklemek 
için finansal araçlar da dâhil olmak üzere bir dizi 
önlem mevcut olacak. Çiftlikten Çatala 
Stratejisinde açıklanan tüm girişimler, 
paydaşlarla daha fazla tartışmaya ve istişareye 
tabi olacak. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_920
https://www.flickr.com/photos/anguskirk/16181795317/
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Biyoçeşitlilik Stratejisi ise korunan alanların 
genişletilmesi ve habitatların ve balık stoklarının 
geri kazanılması için sıkı bir şekilde korunan 
alanların oluşturulması yoluyla deniz 
ekosistemlerinin korunmasını güçlendirmeyi ve 
“iyi çevresel statü” elde edilmesini amaçlamakta. 
Strateji, denizdeki insan faaliyetlerinin 
yönetiminde ekosistem temelli bir yaklaşıma 
duyulan ihtiyacı vurgulamakta. 

Tarih: 20 05 2020, Kaynak: Avrupa Komisyonu  

Komisyon: AB’nin yeni gıda politikası,  
Ortak Tarım Politikası hedefleriyle 
eşleşecek  

Avrupa Parlamentosu'nun talebi üzerine 
Komisyon, Ortak Tarım Politikası (OTP) reform 
teklifinin, Yeşil Anlaşma ile uyumluluğunu analiz 
eden ve AB'nin çevre politikasını tehlikeye 
atabilecek olası engelleri belirleyen bir 
değerlendirme belgesi hazırladı. 

Belgede, OTP'nin “Yeşil Anlaşma'nın hedefini 
karşılama potansiyeli” olduğu sonucuna 
varılmaktaysa da, bazı hususların nihai mevzuatta 
yer almasının, diğerlerinin ise var olan boşlukları 
kapatabilmek adına iyileştirilmesinin gerekli 
olduğu belirtildi. 

Tarım Komiseri Wojciechowski ilk 
değerlendirmeyi doğrulayarak, 2018 yılında 
sunulan OTP reformu teklifinin, ana unsurlar 
korunarak güçlendirileceğini, Yeşil Anlaşma'nın 
başarısı için çok önemli bir araç olacağını söyledi. 

Ayrıca, Üye devletler için zorunlu eko-plan, 
gelişmiş koşulluluk ve kırsal kalkınma fonlarının 
en az % 30'unun çevre ve iklim eylemine tahsis 
edilmesi taahhüdü şeklinde 3 hükmün korunması 
gerektiğini vurguladı. 

Tarih: 28 05 2020,  Kaynak: Euractiv  

2030 yılına kadar organik tarım 
yapılan tarımsal arazilerin oranını üç 
katına çıkarmayı hedefleyen yeni gıda 
politikası  

AB’nin Çataldan Çiftliğe (F2F) stratejisi, 2030’a 
kadar organik tarım alanlarının üç kat artmasını, 
yani AB’deki tarım arazilerinin % 25’ininin bu 
alanlarda kullanılmasını hedefliyor. 

Stratejide; organik gıda pazarının büyümeye 
devam edeceği ve organik tarımın daha fazla 
teşvik edilmesi gerektiği belirtiliyor. 

Aynı zamanda organik tarımın biyoçeşitlilik 
üzerinde olumlu etkisi olduğu, istihdam imkânları 
oluşturduğu ve genç çiftçileri cezbettiği ifade 
ediliyor. 

Sürdürülebilir uygulamaları desteklemek adına 
Strateji, hassas tarım, tarımsal ekoloji, tarımsal 
ormancılık ve karbon çiftçiliği gibi uygulamaları 
desteklemek için önemli bir finansman akışı 
olarak yeni “eko-planlar” sunmakta. 

Tarihi: 20 05 2020, Kaynak:  Euractiv 

 

Avrupa Kom isyonu Ön Yüz Etiketlemesi 
Raporu  

Avrupa Komisyonu 1169/2011 sayılı Tüzük 
kapsamında beklenen raporu yayımlamıştır. 
Raporda hâlihazırda AB Üye Devletleri tarafından 
uygulanan veya geliştirilmekte olan ön yüz 
etiketleme modelleri ile uluslararası düzeyde 
uygulananlar yer almaktadır. Bu modellerin 
tüketici algısı, satın alma alışkanlıkları, gıdanın 
yeniden formüle edilmesi ve iç pazar üzerine 
etkileri incelenmiştir. Aynı zamanda, Üye 
Devletlerin pozisyonlarına ve AB düzeyinde olası 
uyumlaştırma sorusuna da değinilmiştir. Şu anda 
AB pazarında geliştirilmiş veya yetkilendirilmiş 
altı adet ön yüz etiketlemesi modeli mevcuttur.  

Komisyon Raporu, Ortak Araştırma Merkezi 
tarafından ön yüz etiket modellerinin etkileri ile 
ilgili yapılan bir alan yazın taramasının ana 
bulgularına genel bir bakış sunmaktadır. 
İncelenen çalışmalar, ön yüz etiketleme 
modellerinin, tüketicilerin sağlık bilinciyle gıda 
seçimleri yapmalarına yardımcı olma 
potansiyelini doğrulamaktadır. 

Komisyon, raporda AB düzeyinde uyumlaştırılmış 
zorunlu ön yüz etiketlemesinin uygun olacağı 
sonucuna varırken herhangi bir ön yüz etiketleme 
modelini önermemiştir. Çiftlikten Çatala 
Stratejisinde açıklandığı gibi, konuyla ilgili 
Komisyon tarafından başlatılacak olan girişim, 
tüm paydaşlarla daha ayrıntılı ve kapsamlı bir 
tartışma ve bir etki değerlendirmesi 
gerektirecektir.  

https://ec.europa.eu/fisheries/press/towards-sustainable-eu-food-system_en
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eus-new-food-policy-will-match-cap-goals-commission-says/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/new-food-policy-to-triple-amount-of-agricultural-land-farmed-organically-by-2030/
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Bundan sonraki süreçte, Komisyonun, farklı ön 
yüz besin bildirimi etiketlemesi seçenekleri için 
etki analizi başlatması, ayrıca, Çiftlikten Çatala 
Stratejisinde belirtildiği üzere 2022 yılı sonuna 
dek bir taslak sunması beklenilmektedir.  

Tarih: 20 05 2020, Kaynak:  Avrupa Komisyonu  

 

COVID19 krizi 'tarımda dijital devrimi 
başlatabilir'  

Dijital tarımın AB tarım sektörünün 
sürdürülebilirliğini geliştirmesine ve salgının 
etkisinden kurtulmasına yardımcı olma kapasitesi 
göz önüne alındığında, COVID19 krizinin 
ardından büyük bir ivme kazanacağı öngörülüyor. 

Ancak, bu geçişe, çiftçilerin yeterince hazır olup, 
olmadığı konusunda kayda değer endişeler de 
bulunmakta. 

Tarımsal gıda sektörünün dijitalleşmesi, AB'nin 
yeni gıda politikası Çiftlikten Çatala stratejisinde, 
gıda zincirindeki tüm aktörlerin sürdürülebilirlik 
hedeflerine ulaşmak için teknolojik ve dijital 
çözümlerden faydalanması gerektiğini 
vurgulayan önemli bir tema olarak görülüyor. 

OTP ve çiftliklerin dijital dönüşümünü 
desteklemek ve çiftçilerin çevresel 
performanslarını iyileştirmek için verileri daha iyi 
kullanmalarına yardımcı olmak adına Ufuk 
Avrupa (Horizon Europe) finansmanından 
yararlanılabilecek. 

COVID19 sonrası toparlanma sürecinin önemli bir 
parçası haline gelecek olan dijital tarım, tarımda 

olduğu kadar kırsal alanlarda da dijital bir devrimi 
başlatmak için ön planda olacak.  

Tarımsal gıda sektörünün dijitalleşmesi ile hızlı ve 
güvenilir bağlantı ile çiftçiler, danışmanlık 
hizmetlerine ve sürdürülebilir ve daha kazançlı 
uygulamalara geçiş yoluna rehberlik eden 
çevrimiçi kurslara daha kolay erişebilecek. 

Tarih: 26 05 2020, Kaynak:  Euractiv  

 

Komisyon, Ortak Tarım Politikası 
ikinci sütun ödemelerini artırdı  

Avrupa Komisyonu, kısa bir süre önce ortaya 
konulan Çiftlikten Çatala (F2F) stratejisini bir araç 
olarak kullanarak; AB'nin tarım sektörünü 
yeşillendirmeyi desteklemek adına Avrupa Kırsal 
Kalkınma Tarım Fonu için (EAFRD) 20 milyar 
avroluk bir artış öneriyor. 

Bununla birlikte, 27 Mayıs Çarşamba günü 
Komisyon, tarımsal desteklere tahsis edilen 
tutarın, OTP reformuna ilişkin Haziran 2018'deki 
teklifine kıyasla 24 milyar avro artırılmasını da 
önerdi. 

Komisyona göre, kırsal kalkınma desteklerinin 
artması, Avrupa Yeşil Anlaşması'nın uygulanması 
için gerekli yapısal değişikliklerin 
uygulanmasında; çiftçileri ve kırsal alanları 
destekleyerek, yeni biyolojik çeşitliliğin ve 
Çiftlikten Çatala (F2F) stratejisi için belirlenen 
hedeflerin gerçekleşmesine katkıda bulunacak. 

Tarihi: 27 05 2020, Kaynak: Euractiv 

 

 

 

AB tarımsal depolama politikasını 
değiştirmeye mi hazırlanıyor?  

AB, COVID19 sağlık krizinin rezervlerin 
zayıflıklarını öne çıkardığı bir zamanda tarımsal 
depolama politikasını değiştirmeye hazırlanıyor. 

Sağlık krizi, AB gıda sektörünün bazı 
kırılganlıklarını gösterdi ve gıda arzı baskı 
altındayken, gıdaya hâkimiyet konusu bir kez 
daha ön plana çıktı. 

https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/labelling_legislation/nutrition-labelling_en
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/covid-19-crisis-could-kick-off-digital-revolution-in-agriculture/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/commission-hikes-caps-second-pillar-spending-to-deliver-green-deal/
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Örneğin, AB, tahıl yıllık tüketimin % 12'sine denk 
gelen, yaklaşık bir buçuk ay yetecek miktarda son 
derece düşük bir tahıl stokuna sahip. Diğer büyük 
nüfuslu ülkelerle karşılaştırıldığında, diğer tüm 
büyük ülkeler daha temkinli davranıyor: Rusya 
(% 18), Hindistan (% 23), ABD (% 25), nüfus 
bakımından en büyük ülke olan Çin ise hala en 
büyük stokları elinde tutmakta; bu da tüketiminin 
%75’ine denk geliyor. 

Çiftlikten Çatala (F2F) stratejisinde, Avrupa 
Komisyonunun son krizi de dikkate alarak, 
“tarımsal kriz rezervi”nin yeniden düşünüleceğini 
belirtiliyor. Komisyonun ayrıca, kendi 
koordinasyonunda olacak ve AB üye devletlerini 
de içerecek şekilde “gıda krizine müdahale” olarak 
bilinen yeni bir mekanizma önerisi ile 2021'de 
AB’nin herhangi bir doğal afet durumunda gıda 
tedariki ve gıda güvenliğini sağlamak için bir acil 
durum planı hazırlaması bekleniyor. Ancak, bu 
yeni araçlara ayrılabilecek finansman henüz 
tanımlanmamış durumda. 

Tarih: 29 05 2020, Kaynak: Euractiv  

 

 

Avrupa'nın balıkçılık endüstrisi COVID 
sonrası nasıl gelişecek?  

Avrupa balıkçılığının COVID19 salgınıyla başa 
çıkmasına yardımcı olmak için neler yapıldığını 
öğrenmek amacıyla Avrupa Çevre, Okyanuslar ve 
Balıkçılık Komiseri Virginijus Sinkevičius ile 
yapılan bir söyleşide bu sağlık krizi sona 
erdiğinde balıkçılık dâhil olmak üzere 
ekonominin daha sürdürülebilir bir şekilde 

yeniden başlatılmasının mümkün olup olmadığı 
sorusu gündeme geldi. Buna karşın Sinkevičius, 
Avrupa Komisyonu’nun birkaç ay önce AB’nin 
büyüme stratejisi olarak Yeşil Anlaşmayı ortaya 
koyduğunu, ayrıca mavi ekonominin Yeşil 
Anlaşmada çok önemli bir rol oynadığını ve 
sürdürülebilirlik için anahtar bir unsur olduğunu 
vurguladı. Bu krizin AB’ye balıkçıların 
beklenmedik tehditlere maruz kalabileceğini 
gösterdiğini ifade eden Komiser, bununla başa 
çıkmanın en iyi yolunun ise Avrupa Birliği'nin 
Yeşil Anlaşmaya bütünleştirilecek güçlü mavi 
ekonomi stratejisi olduğunu belirtti. 

Tarih: 19 05 2020, Kaynak: Euronews  

 

Avrupa Denizcilik Günü İptal Edildi  

Her yıl AB tarafından 20 Mayıs tarihinde 
düzenlenmekte olan Avrupa Denizcilik Günü 
konferansı bu yıl için de Komisyon büyük bir 
etkinlik planlanmıştı. Ne var ki, COVID19 ve sosyal 
mesafe kuralları nedeniyle, düzenleyiciler - 
Avrupa Komisyonu, İrlanda hükümeti ve Cork 
Şehir Konseyi - etkinliği tamamen iptal etmek için 
toplu karar aldı.  

Tarihi: 20 05 2020, Kaynak: Avrupa Komisyonu  

 

AB COVID-19 müdahalesi 
sürdürülebilirliği teşvik etmeli:  Yazar: 
Rebecca Hubbard 

COVID19 krizi, deniz ürünleri tedarik 
zincirlerinde bozulmaya neden olarak, bazı balık 
popülasyonlarına geçici bir rahatlama getirdi, 
ancak bu durum balıkçılar için geçiş planı sona 
erdiğinde ve halk sağlığı krizi geçtikten sonra 
kalıcı olmayacak. Okyanus ekosistemlerinin 
sağlığının iyileştirilmesi açıkça şart ve sosyal 
olarak adil bir şekilde yapılması gerekmekte. 

AB, sektöre ve bağlı olduğu ekosistemlere uzun 
vadeli faydalar sağlayacak; aynı zamanda 
COVID19'a yanıt olarak balıkçılığın desteklenmesi 
için sayısız potansiyel politikaya sahip. Örneğin, 
temel verilerin toplanmasını sağlamak ve yasa 
dışı, kayıt dışı ve düzenlenmemiş balıkçılığı (IUU) 
engellemek için gözlemciler yerine kameralar 
yerleştirerek uzaktan elektronik izlemeyi 

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eu-food-stocks-should-gear-up-for-a-rise-of-food-protectionism/
https://www.euronews.com/2020/05/19/what-will-europe-s-fishing-industry-look-like-post-covid
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/press/cancellation-european-maritime-day-2020_en


14 
 

gerçekleştirebiliyor.  Alternatif olarak, AB 
balıkçılık endüstrisi tarafından kamuoyunda 
savunulan bazı politikalardan da kaçınılmalı. 
Örneğin, bu yılki balıkçılık kotalarının % 25'inin 
gelecek yıla devredilmesi mevcut iklim ve 
biyolojik çeşitlilik krizlerini daha da 
kötüleştirebilir veya önerilen KDV muafiyeti 
COVID19 ile ilgili herhangi bir sorunu 
çözmeyecek. Bununla birlikte, hükümetler, 
balıkçılara kota tahsislerini kullanma fırsatı 
vermek için kota yönetim sistemindeki mevcut 
esneklikleri devam ettirmeli; COVID19 halk 
sağlığı krizi nedeniyle kaybedilen balıkçılık 
gelirinin gelir destek programları yoluyla telafi 
edilmesini sağlamalı ve okyanus ekosistemleri 
üzerinde daha az etkisi olan av araçlarının 
benimsenmesi gibi, iyileştirilmiş çevresel 
performans üzerindeki sabit işletme maliyetleri 
için herhangi bir desteği programlamalı. 

Temel olarak, COVID19 ekonomik krizi gelirler, 
maliyetler ve geçim kaynakları ile ilgili olarak 
görülmekte. Balık popülâsyonlarının 
yenilenmesine izin verilirse gelirlerdeki 
iyileşmeler daha büyük ve daha uzun ömürlü 
olacak; denizde daha fazla balık varsa, sonraki 
balıkçılık kotaları daha büyük olacak. Daha fazla 
balık popülâsyonu daha az çaba ile hasat 
edileceğinden balıkçılık maliyetleri de azalırken, 
kota belirleme döngülerinin ani düşüş ve 
yükselişlerinin sona erdirilmesi ve balık 
popülâsyonlarının daha büyük boyutlara 
ulaşmasıyla daha iyi fiyatlar güvence altına 
alınacak. “Daha iyi inşa etme” yolu ile deniz 
ortamına yatırım yapılmalı, deniz balıkçılığı için 
daha dayanıklı bir iş modeli sağlanmalı ve finansal 
desteği zarar verici sübvansiyonlardan 
uzaklaştırmalı; endüstrinin yönetim maliyetlerini 
ödediği, sınırlı bir kamu kaynağına erişim için 
ödeme yaptığı ve çevresel zararları karşıladığı bir 
sistem oluşturulmalı. 

Sonuç olarak, COVID19 müdahale önlemleri bir yıl 
boyunca destek sunabilirken, sürdürülebilir bir 
deniz ortamı gelecek yıllar için geçim kaynaklarını 
destekleyecek. Yeni AB Biyoçeşitlilik Stratejisi 
bunu kabul etmekte ve okyanus sağlığını 
iyileştirmek için düşük etkili balıkçılığa adil bir 
geçiş yapılması gerektiğini vurgulamakta. Şimdi 
en büyük zorluk bunu gerçeğe dönüştürmek olup 

AB'nin yaşam destek sistemine zarar veren ve kıyı 
topluluklarının geleceğini zayıflatan kısa vadeli 
kârlara yönelik kararlar vermeyi bırakması 
gerekmekte. 

Tarihi: 31 05 2020, Kaynak: Euronews 

  

AB Parlamentosunda Türkiye için 
ayrılan fonlar oylandı  

Avrupa Parlamentosunda (AP) bulunan sosyal 
demokrat, liberal, yeşil siyasi gruplarındaki 
milletvekilleri, Türkiye' için katılım öncesi 
fonların devamını savundu. 

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü ve AB-
Türkiye Karma Parlamento Komitesi üyesi Nacho 
Sanchez Amor Twitter hesabından, "Bugün AP, 
Türkiye'ye yönelik Katılım Öncesi Yardım Aracı 
(IPA) fonlarının askıya alınmasına büyük 
çoğunlukla karşı çıktı. Bu fonlar artık esas olarak 
bağımsız sivil bir toplumu desteklemeye 
odaklandı"  açıklamasında bulundu. 

Avrupa Komisyonunca sunulan Rapora dair 
yapılan değişiklik önerilerinden biri,  çeşitli 
reformlarda ilerleme kaydedilmemesi 
durumunda Türkiye için katılım öncesi fonların 
askıya alınması yönündeydi. Katılım öncesi fonları 
kesme konusundaki değişiklik, önerisi sosyal 
demokrat, liberal ve yeşil siyasi grupları 
arasındaki koalisyon sebebi ile AB 
milletvekillerinin çoğunluğu tarafından 
reddedildi. 

Kabul edilen metin ayrıca IPA fonlarının 
Türkiye'deki sivil toplumu desteklemek için çok 

Fotoğraf : United Nations Development Programme 

https://www.euronews.com/2020/05/22/covid-19-response-must-foster-sustainability-support-fishing-incomes-and-ecosystems-view
https://www.flickr.com/photos/unitednationsdevelopmentprogramme/32540194650/
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önemli olduğunu teyit etmiş oldu. AB, Türkiye'nin 
IPA fonları için 2020'de toplam 168,2 milyon € 
(186,5 milyon $) kaynak sağlayacak. 

Tarih: 15 05 2020, Kaynak: AA  

 

Bu yılki Genişleme Paketi Haziran 
yerine Ekim ayında mı yayınlanacak? 

Avrupa Komisyonu, Genişleme Paketi 
yayınlanmasını bir kez daha erteledi. Aday 
ülkelerin ve AB üyeliği için potansiyel adayların 
ilerleyişine dair raporlar bu kez Ekim ayında 
yayınlanacak. 

Yakın tarihte müzakerelerine yeşil ışık yakılan 
Kuzey Makedonya ve Arnavutluk için müzakere 
çerçeve belgeleri, daha önce belirlendiği gibi, 
Haziran ayında açıklanacak. Gecikmenin nedeni, 
COVID19 salgını ve tüm genişleme süreci analizini 
ve her ülke için ayrı ayrı raporları içeren bu 
kapsamlı belge üzerinde çalışan yetersiz insan 
kaynağı olarak gösteriliyor. 

Geçen yılki paket, Avrupa Parlamentosu 
seçimlerinin ardından Mayıs ayı sonunda 
yayınlandı. 2018'den bu yana, raporların Nisan 
ayında yayınlanması planlanmakta, ancak bu, dış 
koşullar nedeniyle sürenin ertelendiği ikinci yıl 
oldu. 

Tarihi: 20 05 2020, Kaynak:  Euractiv  

 

 

 

Yeni AB bütçe teklifi Ufuk Avrupa için 
94,4 milyar € öngörüyor  

Komisyon'un 1,85 trilyon avroluk uzun vadeli 
bütçesine, araştırma için daha fazla para 
aktarılmış durumda. 

Avrupa Komisyonu, COVID19 krizinden 
kurtulmaya yardımcı olmak için 1,85 trilyon 
avroluk yedi yıllık AB bütçe planının bir parçası 
olarak, gelecekteki Ufuk Avrupa programında 
araştırma ve yeniliğe 94,4 milyar avro tahsis 
etmeyi öneriyor. 

Komisyon yetkilileri, bunun Ufuk Programının 
kendi önlemleriyle birlikte, araştırma ve yenilik 

için toplam harcama planlarında 13,5 milyar 
avroluk bir artışı temsil ettiğini belirtti. Ortaya 
çıkan haberin ardından, sayıların nasıl 
yorumlanacağı konusunda bazıları bunu bir 
kesinti, diğerleri bir artış ve kimisi de değişiklik 
yok olarak yorumladı. 

Tarih: 27 05 2020, Kaynak: Sciencebusiness  

 

Komiser Wojciechowski Ortak Tarım 
Politikası bütçesine ilişkin 
açıklamalarda bulundu  

Komiser Wojciechowski basın toplantısında, yeni 
Çok Yıllık Mali Çerçeve (MFF) döneminde OTP’nin 
durumuna ilişkin olarak,  Komisyon'un gıda 
güvenliğini sağlamayı garanti altına alan çiftçiler 
için destek ve Avrupa Yeşil Anlaşması'nın 
uygulanması açılarından güçlendirilmiş bütçe 
önerisinin, Avrupa tarımının başarısı için önemini 
vurguladı. 

2021-2027 yılları arasını kapsayacak olan gözden 
geçirilmiş Çok Yıllık Mali Çerçeve (MFF), OTP’nin 
finansmanını önemli ölçüde güçlendirmekte. Yeni 
teklifte, toplamda 7 yıl için, tarım ve kırsal 
kalkınmaya yönelik 391 milyar avro öneriliyor. 
Bu, Komisyon'un 2018 yılında yaptığı tekliften 
26,4 milyar avro daha fazla.  

Wojciechowski, “Çiftçilere, özellikle bu zor 
zamanlarda, gıdaların daha sürdürülebilir şekilde 
üretimine devam etmeleri için gerekli kaynakların 
temin edilebilmesi; yeni kaynaklardan, tek pazar 
ve güçlü rekabet avantajından yararlanmaya 
devam edilirken, sektörü dış şoklara karşı daha 

Fotoğraf : Jernej Furman Fotoğraf : chris couderc 

https://www.aa.com.tr/en/economy/eu-parliament-scraps-cutting-funds-for%20turkey/1841439
https://www.euractiv.com/section/enlargement/news/enlargement-package-postponed-until-autumn-negotiation-framework-to-go-ahead-in-june/
https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/new-eu-budget-proposal-foresees-eu944-billion-horizon-europe
https://www.flickr.com/photos/91261194@N06/49826383918/in/photolist-2iUZf1N-2iYyNFw-2iPVeMi-2iZTE6X-2iNBVR8-2iNxwXX-2iNAfNp-2iNBQZQ-2iNA8at-2iNjmeN-2iLnkGm-2iMxN2D-2iNAend-2iV2k42-2iNAu9Z-2iMxMXL-2iUVsfD-2iLkHAp-2iQkLEZ-2iPQRiz-2iNAfv5-2iNw4ct-2iNi1WW-2iV4Axa-2iNjW7Y-2iNBU3y-2iNxpnM-2iNfe1i-2iMzgnv-2iMuDTW-2iEcQXg-2iNjGfz-2iNfeHa-2iQxk1P-2iUYBqJ-2j12FKy-2iNjFdK-2iNfeV4-2iNAwSe-2iXPZ58-2iNyVW8-2iYyMAF-2iYyRK7-2iYqTny-2iNLn7U-2iYAqrJ-2iUyh8r-2iNBYXd-2iUPnoi-2iNQMS6
https://www.flickr.com/photos/131789495@N07/40842136955/
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dayanıklı hale getirecektir. Tüm bölge, ülke ve 
çiftçilere bu olumlu sonucun oluşmasında 
gösterdikleri mükemmel işbirlikleri için teşekkür 
ederim” şeklinde açıklamalarda bulundu. 

Tarih: 02 06 2020, Kaynak:  Avrupa Komisyonu  

 

Anlaşmasız Brexit tarımsal gıda 
sektörünü 'ciddi şekilde bozabilir'  

AB tarımsal gıda paydaşlarının 4 Haziran 
Perşembe günü yaptığı açıklamada, AB ile 
İngiltere arasında ticaret anlaşması 
yapılmamasının tarımsal gıda sektörü için ciddi 
sonuçları olacağı ifade edilmiştir. 

AB-İngiltere'nin gelecekteki ilişkileri ile ilgili 
müzakerelerin dördüncü turu sona ererken, 
sektörde çalışan gruplar, endişelerini dile 
getirmiştir. 

Yetkililer, geçiş düzenlemelerinin 'anlaşma yok'-
'uzatma yok' kombinasyonunun, tarifelerin 
getirilmesiyle AB ve İngiltere arasındaki “entegre 
tedarik zincirlerini” ve “tarım-gıda ticaretini” 
ciddi şekilde bozacağını vurgulamışlardır. 

Tarih: 05 06 2020, Kaynak: Euractiv  

 

AB'nin tarım alanlarında biyolojik 
çeşitlilik kaybını engelleyemiyor 

Avrupa Birliği Sayıştayı (ECA) 5 Haziran Cuma 
günü yayınlanan bir raporda, AB’nin biyolojik 
çeşitlilik kaybını tersine çevirmek için on yıl süren 
politika çabasının sonuç vermediği konusunda 
uyarıda bulundu. 

AB denetçileri, tarım arazilerinde biyolojik 
çeşitliliği korumak ve geliştirmek için OTP 
kapsamında alınan önlemlere ek olarak, 
Komisyon'un 2011 biyolojik çeşitlilik 
stratejisinde belirtilen her iki hedefin de biyolojik 
çeşitlilikteki düşüşün durdurulmasında sınırlı bir 
etkiye sahip olduğunu belirtti. 

Tarih: 05 06 2020, Kaynak: Euractiv  

 

Biyokütle,  Yeşil  Anlaşmanın sektörel 
bütünleşmesine  katkıda bulunabil ir 

Üye devletlerin sürdürülebilir ve kaynak 
açısından verimli biyokütle değer zincirleri 
geliştirmek için Enerji ve İklim planlarını Ortak 
Tarım Politikasına uyumlaştırabildikleri ifade 
edildi. 

Ulusal düzeyde sektörle bütünleşik biyokütle 
politikalarının, coğrafi ortamlarda 
önceliklendirmeyi kolaylaştıracağı, kaynak 
verimliliğine odaklanacağı, kırsal ve daha geniş 
ekonomik kalkınmaya katkıda bulunacağı ve 
kapsayıcı yeşil, düşük karbon ekonomisi 
hedeflerini karşılamaya fayda sağlayacağı 
düşünülüyor. 

Tarih: 05 06 2020, Kaynak: Euractiv  

 

 

 

AB Tarım Bakanları,  yeni 
sürdürülebilir gıda politikasının 
sürdürülemez ithalat riski taşıdığını 
söyledi  

AB tarım bakanları 8 Haziran Pazartesi günü 
yaptıkları açıklamada, Avrupa Komisyonu'nun 
Avrupa gıda sistemini daha sürdürülebilir hale 
getirme yönündeki son çabalarının yanlışlıkla 
başka yerlerde sürdürülemez tarım 
uygulamalarını teşvik etme riski taşıyabileceğini 
vurguladı. 

Hırvat dönem başkanlığının ev sahipliği yaptığı 
gayri resmi Tarım ve Balıkçılık Konseyi'nde video 
konferans yoluyla konuşan Bakanlar, Avrupa Yeşil 
Anlaşması'nın iki temel unsuru olan Çiftlikten 

Fotoğraf : Gilles San Martin 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_992
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/brexit-no-deal-could-severely-disrupt-agrifood-sector/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eu-unable-to-curb-biodiversity-loss-on-farmlands-auditors-say/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/opinion/biomass-can-contribute-to-sector-integration-in-green-deal/
https://www.flickr.com/photos/sanmartin/48325831317/
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Çatala ve Biyoçeşitlilik stratejileri hakkındaki 
görüşlerini sundu. 

Bazı üye devletler, AB üreticilerine yönelik yeni 
yüksek kaliteli ürün talepleri ile ithal edilen 
ürünlerin daha düşük standartları arasındaki 
asimetrik riskle ilgili endişelerini dile getirdi. 

İspanya bakanı Luis Planas'a göre, stratejinin 
hedeflerine uygunluk, üretimi bu sürdürülebilir 
gerekliliklere tabi olmayan üçüncü ülkelerden 
yapılan ithalata ilişkin üye devletler için başka 
maliyetler anlamına gelebilir.  

Tarihi: 09 06 2020, Kaynak:  Euractiv  

 

Almanya mevsimlik işçi kısıtlamalarını 
hafifletiyor 

Alman hükümeti 11 Haziran Çarşamba günü, ilk 
olarak COVID19 yayılmasını önlemek için 
getirilen mevsimlik tarım işçileri giriş 
kısıtlamalarını hafifletti. 

Tarım Bakanı Julia Kloeckner, 16 Haziran'dan 31 
Aralık'a kadar AB'den ve Schengen bölgesinden 
mevsimlik işçilerin sıkı hijyen kurallarına 
uymaları şartıyla bir kez daha Almanya'ya kara 
veya hava yoluyla serbestçe girmelerine izin 
verileceğini açıkladı. 

Alman çiftlikleri, özellikle Polonya ve 
Romanya'dan yılda 300.000 yabancı işçi getiriyor. 

Tarih: 10 06 2020, Kaynak:  Euractiv  

 

Fi-Compass Araştırma Raporları: AB 
Tarım ve Gıda Sektöründe Finansman 
Açığı 19,8 ila 46,6 milyar € arasında  

Fi-Compass (Avrupa Komisyonu'nun ESIF 
hizmetleri ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 
ortak bir girişim), her ülkedeki (24) çiftçilerin ve 
gıda işletmelerinin faaliyet gösterdiği finansal 
ortamı ayrıntılı olarak analiz etti. Raporlar, 
bankacılık sistemlerini, iki sektör için önemli 
finansal oyuncuları ve ulusal ve / veya AB 
finansmanlı krediler, garantiler ve çeşitli finansal 
programlar incelemeleri ile mevcut finansal 
araçların nasıl iyileştirileceği ve yenilerinin nasıl 
oluşturulacağı konusunda ülkeye özgü sonuçları 
da vermekte. Ayrıca, düşük eğitim seviyesinde 

olan çiftçilerin finansal okuryazarlığı ve 
bankaların tarımla ilgili bilgi eksikliği ile ilgili zayıf 
noktaları da tespit edildi. 

Raporlara göre “büyük çiftlikler” finansmana 
oldukça kolay erişime sahip gibi görünse de, genç 
çiftçiler ve çiftçiliğe yeni başlayanların en çok 
etkilenen gruplar arasında oldukları ve genellikle 
yeterli finansman olanaklarından yoksun 
kaldıkları görüldü. Küçük çiftlikler, teminat 
(garanti) olarak kullanılacak varlıkların eksikliği 
ve iş planlarının nasıl hazırlanacağı konusunda 
gerekli beceri noksanlığı nedeniyle kalkınma 
yatırımlarına erişim konusunda önemli 
zorluklarla karşılaşıyor. 

Raporlar, tarımsal gıda sektöründe daha fazla 
finansal aracın bulunduğunu, ancak tekliflerini ve 
kapsamını iyileştirme olasılıklarının devam 
ettiğini belirtiyor. 

Tarım ve Kırsal Kalkınma Komiseri Janusz 
Wojciechowski ise rapora ilişkin olarak; 
“Sürdürülebilir gıda sistemlerine geçiş, gıda 
tedarik zincirindeki çiftçiler ve operatörler için 
yeni fırsatlar getirecektir. Ancak, bunu sağlamak 
için finansmana ve fonlamaya erişim esastır. Bu 
nedenle, ulusal makamların çiftçiler ve kırsal 
işletmeler için finansmana erişimi 
iyileştirmelerine yardımcı olacak 24 fi-compass 
ülke raporunun yayınlanmasını memnuniyetle 
karşılıyorum. COVID19 krizi büyük olasılıkla AB 
genelindeki tarım ve tarım-gıda sektörünün 
finansal ihtiyaçlarını artıracak ve bu durumdaki 
gelişmeleri daha da önemli hale getirecektir” 
şeklinde değerlendirmede bulundu. 

Fotoğraf : Lise1011 

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/new-sustainable-food-policy-bears-risk-of-unsustainable-imports-ministers-warn/
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/germany-relaxes-restrictions-on-seasonal-workers/
https://www.flickr.com/photos/lise1011/49824080397/
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Tarih: 11 06 2020, Kaynak: Avrupa Komisyonu  

 

AB Komisyonu, Sürdürülebilir Pestisit  
Kullanımı Direktifinin planlanan 
gözden geçirme için yol haritası 
yayınladı  

Avrupa Komisyonu, pestisitlerin sürdürülebilir 
kullanımı ile ilgili AB mevzuatının 
değerlendirilmesi ve bu mevzuatın olası gözden 
geçirme için bir başlangıç etki değerlendirmesi 
için kombine bir yol haritası yayınladı. Bu girişim, 
Çiftlikten Çatala stratejisi kapsamında öngörülen 
kimyasal pestisitlerin kullanımını ve riskini 
azaltma taahhüdüne ilişkin eylemlerden biri. 
Vatandaşlar, uzmanlar ve paydaşlar, bu planlanan 
girişimin diğer unsurlarını tanımlamaya yardımcı 
olmak için 7 Ağustos 2020'ye kadar yol haritası ve 
başlangıç etki değerlendirmesi hakkında geri 
bildirimde bulunmaya davet edildi. 

Tarihi: 02 06 2020, Kaynak: Avrupa Komisyonu  

 

Gıda güvenliği şimdi ve gelecekte 
herkesin işi' -  Dünya 2020 Gıda 
Güvenliği Günü’nü kutluyor  

EFSA İcra Direktörü Bernhard Url, "Gıda güvenliği 
EFSA'nın rutin işidir, ancak iklim değişikliğinin 
etkisini sınırlamak ve tüketicilerin, üreticilerin ve 
doğal dünyamızın yararına sürdürülebilir küresel 
gıda sistemleri oluşturmak istiyorsak, gıda 
güvenliğini şimdi ve gelecekte dikkate almak 
herkesin işidir." şeklinde konuştu. 

Gıda güvenliği ortak bir sorumluluktur ve EFSA, 
BM etkinlik destekleyicileri Codex Alimentarius, 
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO) de dâhil olmak üzere ulusal, 
Avrupalı ve uluslararası ortaklarımızla birlikte 7 
Haziran 2020'de ikinci Dünya Gıda Güvenliği 
Günü'nü kutlayacağını ifade etti. 

Bu hayati konuda farkındalığı artırmak ve gıda 
kaynaklı riskleri önlemeye, tespit etmeye ve 
yönetmeye yardımcı olan, gıda güvenliği, insan 
sağlığı, ekonomik gönenç, tarım, pazara erişim, 
turizm ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda 
bulunan eylemlere ilham vermek için birleştikleri 
ifade edildi. 

EFSA İcra Direktörü Bernhard Url şunları da 
ekledi: "2020 Dünya Gıda Güvenliği Günü için AB 
gıda güvenliği sisteminin üç önemli özelliğine 
odaklanmak istiyoruz – Tek Sağlık yaklaşımını, 
sürdürülebilir gıda sistemlerini ve gıda 
güvenliğinin ortak sorumluluğunu uygulamak. 
Tek Sağlık yaklaşımının temeli, insanların 
sağlığının hayvanların ve çevrenin sağlığıyla 
bağlantılı olmasıdır.  

Bunlar, Avrupa ve ulusal örgütlerin birçok 
paydaşımızla birlikte Avrupa'nın gıda güvenliği, 
hayvan sağlığı ve refahı ve çevre koruma 
standartlarının dünyanın en yüksekleri arasında 
yer almaya yardımcı olduğu AB gıda güvenliği 
sisteminin önemli özellikleridir." 

Tarih: 04 06 2020, Kaynak: EFSA  

AB, iyileşmeye yardımcı olması 
amacıyla balıkçılık fonunu 500 milyon 
€ artırdı  

Avrupa Çevre, Okyanuslar ve Balıkçılık Komiseri 
Virginijus Sinkevičius, Komisyon’un Avrupa 
Denizcilik ve Balıkçılık Fonunu (EMFF) 500 
milyon € artırma kararını açıkladı. Bu durum, 
2018'de EMFF için başlangıçta önerilen bütçeye 
kıyasla % 8'den fazla bir artış anlamına 
gelmektedir. Ek finansman, mevcut İyileştirme 
Paketinin bir parçası şeklinde ve sektör 
üzerindeki acil sosyo-ekonomik etkiyi hafifletmek 
için daha önceki AB destek önlemlerinin devamı 
niteliğinde. Komisyon, ek finansmanın Avrupa 
Yeşil Anlaşması ve Ortak Balıkçılık Politikasının 
hedefleri doğrultusunda hızlı bir toparlanmaya 

Fotoğraf : Brendan Landis 

https://ec.europa.eu/info/news/needs-farmers-and-agri-food-companies-are-significant-2020-jun-11_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12413-Sustainable-use-of-pesticides-revision-of-the-EU-rules
https://www.efsa.europa.eu/en/news/food-safety-everyones-business-now-and-future-celebrating-world-food-safety-day
https://www.flickr.com/photos/qf8/265818259/
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katkıda bulunmasını sağlamak için AB ülkeleri ile 
yakın bir çalışma hedeflemekte. 

Tarih: 02 06 2020, Kaynak: Avrupa Komisyonu  

  

Deniz yosunu yetiştiriciliği:  Avrupa 
için ekonomik ve sürdürülebilir bir 
fırsat  

Deniz yosunu yetiştiriciliği büyüyen bir endüstri 
olarak kabul edilmekte. Neredeyse hepsi Asya'dan 
gelmekle birlikte küresel makro alg üretimi yılda 
30 milyon tonu aşıyor. Avrupa üretimi ise küresel 
rakamlara sadece % 1 oranında katkıda 
bulunmakta ve bu küçük oran çoğunlukla 
yetiştiricilikten değil doğal stokların 
toplanmasından gelmekte. Sürdürülebilir üretim 
yönünde düzenleyici politikalar AB’de 
yetiştiricilik izinleri almayı zorlaştırıyorken, deniz 
yosunu yetiştiricileri umutlarını Çiftlikten Çatala 
(Farm to Fork) adlı yeni AB stratejisine 
bağlamakta.  Bu strateji Avrupa'nın yeni Yeşil 
Anlaşması'nın bir parçası olarak, adil, sağlıklı ve 
çevre dostu gıda sistemlerine ekonomik geçişi 
hızlandırmayı hedeflemekte. 

Tarih: 10 06 2020, Kaynak: Euronews  

 

 

Brexit  sonrası balıkçılık hakları süreci 
AB üye ülkeleri tarafından bloke edildi  

Üst düzey İngiltere müzakere kaynaklarının 
yaptığı açıklamada Avrupa Komisyonu'nun 
İngiltere ile İlişkiler Görev Gücü Başkanı Michel 
Barnier AB balıkçılık ülkeleri tarafından 
geçtiğimiz hafta Brexit sonrası av hakları 
konusundaki görüşmelerde ilerleme sürecini 
bloke etmeye zorlandı. AB baş müzakerecisi, av 
haklarının nasıl hesaplanacağı konusundaki 
çıkmazdan kurtulmak için yeni bir süreç önerdi. 
Ancak Fransa, Belçika, İrlanda, Danimarka ve 
Hollanda gibi AB balıkçılık ülkeleri Barnier’in 
önerisini reddettikten sonra bu süreci terk etmek 
zorunda kaldı. Bu sebeple, yılsonunda geçiş 
döneminin bitiminden önce Brüksel ile serbest 
ticaret anlaşmasını kabul etmenin önündeki en 
büyük engellerden biri olan balıkçılık konusunda 

bu haftaki müzakerelerde önemli bir ilerleme 
kaydedilmedi. 

Tarihi 07 06 2020, Kaynak: Telegraph  

 

Deniz levreği hakkında yeni rapor 
yayınlandı  

Avrupa Komisyonu ve Avrupa Su Ürünleri Avcılığı 
ve Yetiştiriciliği Piyasa Gözlemevi (EUMOFA) 
tarafından yayınlanan yeni rapora göre, AB'deki 
birçok küçük ölçekli gemi için, levrek tüm ürünler 
için karaya çıkarma değerlerinin % 10'undan 
fazlasını temsil etmekte ve bu oran Hollanda'da 
%50 ve Fransa'da %40'lara kadar çıkmakta. 
Özellikle pasif av aracı, kanca ve olta kullanan 
küçük ölçekli balıkçı filoları levrek avcılığından 
oldukça kazançlı çıkmakta ve avladıkları üründen 
yüksek değerler alabilmekte. Bu av araçları ile 
yakalanan levrek, Avrupa’da en büyük paya sahip 
olan Fransız pazarında 35 €/kg'a kadar fiyatlara 
ulaşabilmekte. Son yıllarda av miktarı düşmüş 
olsa da, tüketicilerin levrek talebi hiç değişmedi. 
Bu durum levreği Avrupa ıstakozundan sonra 
Kuzey Doğu Atlantik'teki büyük ticari türler 
arasında ortalama olarak en pahalı ikinci balık 
haline getirdi. Avrupa’da levrek ağırlıklı olarak 
Fransa, İspanya, İngiltere ve daha az ölçüde 
Belçika ve Hollanda filoları tarafından avlanmakta 
ve Fransa ve İngiltere'de ticareti yapılmakta. 

Tarihi: 15 06 2020, Kaynak: Avrupa Komisyonu  

 

Komisyon, AB'nin Ortak Balıkçılık 
Politikası’nı değerlendirdi ve 2021 yılı 

Fotoğraf : Avrupa Parlamentosu 

https://ec.europa.eu/fisheries/press/eu-tops-fisheries-fund-%E2%82%AC500-million-help-recovery_en
https://www.euronews.com/2020/06/09/seaweed-farming-an-economic-and-sustainable-opportunity-for-europe
https://www.telegraph.co.uk/news/2020/06/07/post-brexit-fishing-rights-progress-blocked-eu-member-states/
https://ec.europa.eu/fisheries/press/wild-seabass-new-report-market-trends-one-europe%E2%80%99s-top-fish_en
https://www.flickr.com/photos/european_parliament/48837321442https:/www.flickr.com/photos/131789495@N07/40842136955/
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için av kotaları konusunda istişarelere 
başladı  

Komisyon, Ortak Balıkçılık Politikası’nın (CFP) 
uygulanmasını değerlendiren yıllık bildirim 
(Communication) belgesini kabul etti ve 2021 yılı 
için avlanma kotalarının belirlenmesine yönelik 
istişare sürecini başlattı. Bildirim belgesi, 
Komisyon'un hem biyolojik çeşitlilik hem de 
çiftlikten çatala stratejilerinin önemli bir bileşeni 
olan çevresel olarak sürdürülebilir ve ekonomik 
olarak uygulanabilir balıkçılık taahhüdünü 
doğrulamakta. Ortak Balıkçılık Politikası 
çerçevesinde kaydedilen ilerleme, 
sürdürülebilirliğin hem erişilebilir hem de 
ekonomik olarak uygulanabilir olduğunu 
göstermekte. 

Çevre, Okyanuslar ve Balıkçılıktan Sorumlu 
Komisyon Üyesi Virginijus Sinkevičius: “Bu yılın 
ilk aylarının balıkçılık sektörü için son derece 
zorlayıcı olduğunu ancak hedeflenen önlemlerin, 
balıkçılara,  AB'deki su ürünleri yetiştiricilerine ve 
kıyı topluluklarına etkili bir şekilde destek 
vermelerini sağladığını söyledi.  

Sinkevičius ayrıca, balıkçılık sektörünün 
dayanıklılığını daha da artırmaları gerektiğini; 
Ortak Balıkçılık Politikası ile sunulan 
sürdürülebilir balıkçılığın, bu konuda kilit bir 
faktör olduğunu ve özellikle yakın zamanda 
yayınlanan çiftlikten çatala ve AB biyolojik 
çeşitlilik stratejilerinin 2030'da Avrupa Yeşil 
Anlaşması'nın önemli yapı taşları olmaya devam 
ettiğini ifade etti. Son raporların Avrupa 
denizlerinde 2003'e göre % 50 daha fazla balık 
olduğunu gösterdiğini ve büyük filo parçalarının 
son yıllarda çok kârlı hale geldiğini vurguladı. 
Bununla birlikte hala bazı zorlukların olduğu; 
özellikle ıskartayı ortadan kaldırma çabalarının 
yoğunlaştırılması gerektiğini belirtti. 

Sinkevičius son olarak, Üye Devletler, Danışma 
Konseyleri, balıkçılık endüstrisi, sivil toplum 
kuruluşları ve ilgili vatandaşları istişare sürecine 
katılmaya ve 2021 yılı için avlanma kotaları 
hakkındaki görüşlerini ifade etmeye davet etti. 

Tarih: 17 06 2020, Kaynak: Avrupa Komisyonu 

 

Bir Sonraki Çok Yıllı  Fina nsal 
Çerçevede Yeni Katılım Öncesi Yardım 
Aracı -  IPA III   

Komisyon, IPA III dönemi (2021-2027) için 12,9 
milyar avro (2018 fiyatları) veya güncel değeri ile 
14,5 milyar avroluk bir bütçe öneriyor. 

Türkiye, yeni dönemde de Katılım Öncesi Yardım 
Aracı'nın bir yararlanıcısı olmaya devam edecek. 
Komisyon teklifine göre, IPA III döneminde 
faydalanıcı ülkelerin hiçbirine ayrı ayrı bütçe 
tahsisatı belirlenmeyecek ve Komisyon proje 
tekliflerini, özellikle hukukun üstünlüğü, temel 
haklar, ekonomik yönetişim ve kamu yönetimi 
reformları gibi bir dizi koşul ışığında 
değerlendirecek. 

Tarih:02 06 2020, Kaynak: Avrupa Komisyonu  

 

Várhelyi:  Avrupa Komisyonu, Batı 
Balkan ülkeleri için IPA fonunu 
artırmayı önerdi  

AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi 
Olivér Várhelyi, Avrupa Komisyonun, bir sonraki 
AB bütçesinde Batı Balkan ülkeleri için IPA 
fonlarında bir artış teklif edeceğini ve bölge için 
bir ekonomik plan hazırlığında olduklarını 
belirtti. 

Ayrıca Várhelyi, AB ve Batı Balkanlar'daki 
ülkelerin salgının ekonomik sonuçlarıyla 
mücadele etmek için kullanabileceği mevcut 
bütçeden ek fon tahsis etme önerisini açıkladı ve 
salgından sonra ekonomik boşluğun 

Fotoğraf : Avrupa Parlamentosu 

https://ec.europa.eu/fisheries/press/sustainable-fisheries-commission-takes-stock-progress-implementation-eus-common-fisheries_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_988
https://www.flickr.com/photos/european_parliament/49524887768/
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genişlemesini önlemeye çalıştıklarını da sözlerine 
ekledi. 

Tarih: 02 06 2020, Kaynak: 
Europeanwesternbalkans  

 

Avrupa Parlamentosu üyeleri şarap 
sektörü için daha iddialı önlemler 
istiyor 

Avrupa Parlamentosu Tarım Komitesi, 
Komisyonun meyve ve sebze üreticileri için tahsis 
ettiği yardım konusundaki vetosunu kaldırmayı 
kabul etmek için şarap sektöründe üst düzey bir 
grup oluşturulmasını istedi. 

Komisyonun Avrupa Parlamentosu ve şarap 
sektörü arasındaki güveni ve diyaloğu yeniden 
sağlamak için özel bir tartışma grubuna ihtiyaç 
duyduğu ifade ediliyor.  

Şarap sektörü salgın tarafından çok sert bir 
şekilde etkilendi. Otel ve restoran sektörünün 
kapanmasıyla, piyasa değerinin yarısını temsil 
eden iş fırsatlarının neredeyse % 30'u geçici 
olarak ortadan kalktı. 

Başlıca Avrupa çiftçi birliği olan COPA-COGECA, 
krizin şarap sektöründe uzun vadeli yansımalara 
sahip olacağını öngörüyor. 

Tarih: 15 06 2020, Kaynak:  Euractiv  

 

İngiltere, gen düzenlemesini 
destekliyor  

İngiltere Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Dışişleri 
Bakanı George Eustice, Brexit'ten sonra gen 
düzenlemesine destek verdiğini belirterek, 
İngiltere hükümetinin AB'nin bu konudaki tavrına 
katılmadığını belirtti. 

Gen düzenlemesinin böcek ilaçlarına olan 
bağımlılığı azaltarak, iyileştirilmiş genetik 
direncin zararlı ve hastalıklar için önemli olacağı 
vurgulanmakta olup, İngiltere hükümetinin 
“CRISPR” gibi gen düzenleme tekniklerinin belirli 
bir tür içindeki, belirli bir genin taşınmasına ve ya 
değiştirilmesine izin veren geleneksel bitki 
yetiştiriciliğinin; hedeflenmiş bir üst formu 
olduğu düşünülüyor. 

Bununla birlikte, genetiği değiştirilmiş 
organizmalar (GDO'lar) ve gen düzenleme 
teknolojileri arasındaki ayrımı belirterek, GDO'lar 
üzerindeki düzenleyici çerçevenin değiştirilmek 
istenmediği de ifade edilmekte. 

Eustice, 18 Haziran Perşembe günü yapılan bir 
çevre denetimi toplantısında Brexit'ten sonra gen 
düzenlemesine destek verdiğini belirterek, 
İngiltere hükümetinin AB’nin bu konudaki tavrına 
katılmadığını söyledi. 

Ayrıca Eustice, “gen düzenlemesinin böcek 
ilaçlarına olan bağımlılığımızı azaltmak isteyip 
istemediğimizi düşünmemiz gereken bir alan” 
olduğunu, iyileştirilmiş genetik direncin haşere ve 
hastalık mücadelesi için önemli olacağını 
vurguladı. 

Tarih: 18 06 2020, Kaynak: Euractiv  

 

Avrupa Parlamentosu canlı hayvan 
taşımacılığı konusunda yeni kararı 
onayladı  

Avrupa Parlamentosu, 19 Haziran Cuma günü 
canlı hayvan taşımacılığı konusunda çalışacak 
Araştırma Komitesi kurulmasını onayladı. Süreç, 
yapılan denetimler sonrasında, canlı hayvan 
taşımacılığı sırasında hayvanların refahı ile ilgili 
oldukça büyük sorunlar oluştuğunun ortaya 
çıkarmasıyla başladı. 

Fotoğraf : Irina Souiki 

https://europeanwesternbalkans.com/2020/06/02/varhelyi-ec-proposes-to-increase-the-ipa-fund-for-the-countries-of-the-western-balkans/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/meps-call-for-ad-hoc-panel-to-restore-trust-between-lawmakers-and-wine-sector/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/uk-environment-secretary-offers-support-for-gene-editing-diverges-from-eu-stance/
https://www.flickr.com/photos/stillmemory/8658301378/in/photolist-ec74mf-csC43w-csBRNb-csC4Hh-5r9bVG-2gEoBjH-csBAQs-csBzmq-csBvE3-csBAau-pQX9Ho-csBQnm-csC5sY-vyksqK-csBJy3-csBXnQ-csBEp9-axkRwK-dhnaNY-oYQ257-csBYgW-csC1K3-QXund-csBNuS-2gRnQaj-csBL13-csBM39-csC13j-m7aSo-csBT1Y-csBWSh-5Vh2hE-csBE3d-4Aix18-doq1Z3-8ddk1G-vguJrz-eszqXQ-csBWbG-csBR5Y-fc3FHg-fc3FNi-csBKiJ-csByoU-csBGRG-csBxwu-h6M8id-csBwA5-csBPgW-2gmmK2z
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Araştırma Komitesi, Parlamentonun acil 
toplumsal sorunları ele alması adına kurulmuş 
olup, mevcut durumda Ulaştırma Yönetmeliğinin 
uygulanmasını engelleyen başlıca sıkıntıları 
değerlendirecek ve ayrıca AB Komisyonu ve üye 
ülkelerin kuralları uygulama ve uygulama 
konusundaki sorumluluklarını incelemekle 
görevlendirilecek. 

Avrupa Komisyonu, son üç yıl içinde nakliye 
sırasında hayvan refahı konusunda çeşitli 
denetimler gerçekleştirerek, büyük hayvan refahı 
sorunlarını ve düşük uyum düzeylerini ortaya 
koyuyor. 

Avrupa Sayıştayı ayrıca hayvan refahı 
mevzuatının uygulanmasına ilişkin raporunda, 
nakliye sırasında “refah konularıyla ilgili belirli 
alanlarda zayıflıkların devam ettiği” sonucuna 
vardı. 

Tarihi: 19 06 2020, Kaynak: Euractiv 

 

SINKEVIČIUS: COVID19 ,  AB'nin yeşil 
hırsını engellemek için bir bahane 
olamaz 

Avrupa Komiseri Virginijus Sinkevičius Euractiv 
İtalya'ya verdiği özel bir röportajda, üye ülkelerin 
COVID krizini AB'nin çevre ve sağlığını koruma 
çabalarını zayıflatmak için bir bahane olarak 
kullanamayacağını ifade etti. Komiser, salgının AB 
ekonomisi ve toplumu üzerindeki etkisinin birçok 
üye ülkede geniş kapsamlı ve bazen dramatik 
olduğunu kabul etmekle birlikte Ursula von der 
Leyen'in ekibinin gelecekteki çalışmalarını 
planlarken krizin doğrudan etkisini hesaba 
katması gerekeceğini de ekleyerek, Komisyonun 
gerçekten gerekli olduğu yerde esneklik sağlamak 
için elinden gelen her şeyi yaptığını söyledi. 

Ancak Sinkevičius, çevre sorunlarının krizle 
birlikte ortadan kalkmadığını vurgulayarak “İklim 
değişikliği ağırlaşıyor, kırılgan doğamıza ve 
biyolojik çeşitliliğimize daha fazla baskı getiriyor” 
dedi. Vatandaşların alışkanlıklarının dokusunda 
sürdürülebilirlik ve dayanıklılığı oluşturmanın 
büyük bir endişe kaynağı olan plastik kirliliği gibi 
her zamankinden daha önemli olduğunun altını 
çizdi. 

Tarihi: 22 06 2020, Kaynak: Euractiv  

 

2020 sonrası OTP reformun ilişkin 
geçiş dönemi düzenlemeleri 
konusundaki tartışma  

Ortak Tarım Politikası'nın (OTP) geçiş 
yönetmelikleri ile ilgili devam eden 
görüşmelerinde, Konsey ve Parlamento, 2020 
sonrası OTP konusunda bir anlaşma olmasa bile, 
AB tarım desteklerinin iki yıl boyunca devam 
etmesine izin verecek geçici bir plan üzerinde 
anlaştı. 

Bununla birlikte, Komisyon mevcut OTP ile bir 
sonraki OTP arasındaki boşluğu kapatmak için bir 
yıllık bir geçiş dönemi olmasını savunuyor. 
Komisyonun bu konuda tartışmaya açık olmaması 
ve farklı argümanları dinlemek istememesi, 
müzakerecileri sinirlendirmekte. 

Tarih: 23 06 2020, Kaynak: Euractiv  

 

AB Tarım Komiseri: % 25 organik tarım 
hedefi üzerindeki endişeler yersiz  

AB tarım alanlarının % 25'inin 2030 yılına kadar 
organik tarıma ayrılması hedefine yönelik artan 
endişe nedeniyle, AB Tarım Komiseri Janusz 
Wojciechowski plana desteğini yineleyerek 
bunun başarılabilir olduğunu vurguladı. Ancak 
çiftçiler hala, bu kadar büyük bir arzın sektörü 
“öldürebileceğini” ve üretimin talebi 
aşabileceğinden endişe duyuyor. 

Bu hedef, Çiftlikten Çatala (F2F) stratejisi 
tarafından belirlenen birkaç hedeften biriydi. 25 

Fotoğraf : Ron Reiring 

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/european-parliament-approves-new-committee-on-live-transport-of-animals/
https://www.euractiv.com/section/coronavirus/news/sinkevicius-covid-19-cannot-be-an-excuse-to-curb-eus-green-ambition/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/commission-irks-council-parliament-by-opposing-two-year-bridging-cap-gap/
https://www.flickr.com/photos/84263554@N00/48624705131/
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Haziran günü Dünya Gıda Konvansiyonunda 
konuşan Wojciechowski, stratejinin en tartışmalı 
hedeflerinden biri olduğunun ve çiftçilerin 
özellikle bu konuda endişe duyduğunun farkında 
olduğunu ancak hedefin ulaşılabilir olduğunu 
vurguladı. Tarım arazilerinin yaklaşık % 25'ini 
organik tarıma ayıran bir üye ülke olarak 
Avusturya örneğini verdi ve buna rağmen 
Avusturya pazarlarında fazla organik gıda sorunu 
yaşamadığından bahsetti. 

Ayrıca, AB'de, özellikle de bazı üye ülkelerde, 
kamu talebinin artırılması ve pazarın teşvik 
edilmesi için büyük bir potansiyel bulunduğunu 
öne sürerek, AB organik pazarını teşvik etmenin 
ve geliştirmenin öneminin altını çizdi.  

Tarih: 25 06 2020, Kaynak: Euractiv  

 

Avrupa'da “veg-meat” “sebze-et” adı 
piyasayı kızıştırıyor  

'Etli' olarak etiketlenen bitki bazlı gıda 
maddelerini yasaklayan bir Fransız kanunu ve 
vegan burger markası üzerindeki bir mahkeme 
savaşı, yeni gıda ürünleri söz konusu olduğunda, 
olası tüketici aldatmacası hakkındaki tartışmayı 
yeniden canlandırdı. 

Mayıs sonunda, Fransız Ulusal Meclisi tüketicilere 
gıda etiketlemesi konusunda daha fazla şeffaflık 
sağlayan bir yasaya yeşil ışık yaktı. 

Yeni kurallar, sebze burgerleri ve vegan sosisleri 
gibi bitki bazlı proteinler içeren ürünlerin 
pazarlanması için yaygın olarak hayvansal kökenli 
gıda maddeleriyle ilişkili isimlerin kullanımını 
yasaklıyor.  

Ardından gelecek bir uygulama tüzüğünde, 
üreticinin cezalandırılmadan 'et' adını 
kullanabileceği bitkisel proteinlerin oranının 
belirlenmesi beklenmekte. 

Tarih: 26 06 2020, Kaynak: Euractiv  

 

Et işleme sektöründeki işçileri 
korumak için hızlı önlemler için 
Komisyona Çağrı  

Son birkaç ay içinde AB'deki et fabrikalarında bir 
dizi salgından sonra, Almanya Kuzey Ren-

Vestfalya'da bulunan Tönnies et tesisinde, bu 
hafta 1.500'den fazla coronavirüs vakası 
görülmüş ve işçilerin üçte ikisinin COVID19 testi 
pozitif çıktı. 

Buna karşılık, yerel bölgedeki ortalama bulaşma 
oranının sadece % 0.05 olduğu ifade ediliyor. EPP-
Hıristiyan Demokratların sağlık politikası sözcüsü 
Peter Liese bu tesisleri virüs için ideal bir üreme 
alanı haline getiren çeşitli koşullar olduğunu, 
özellikle soğuk, zayıf havalandırma ve hava 
sirkülasyonu ile birleştiğini söyledi. Bu koşulların 
Almanya ile sınırlı olmadığını, AB genelinde 
standart uygulamalar olduğunu vurguladı. 

Bu nedenle Liese, mezbahaların havalandırma 
sistemlerinin mümkün olan en kısa sürede 
kontrol edilmesini ve güçlendirilmesini istedi ve 
AB genelindeki mezbahalardaki tüm çalışanların 
zorunlu ve sistematik testlerinin acil sosyal 
mesafe kurallarına ek olarak acilen gerekli 
olduğunu ifade etti. Ayrıca, “Avrupa'daki 
mezbahalardaki birçok salgın, sonbahar ve kış 
aylarında ikinci bir dalga tehdidi hakkında da net 
bir uyarıdır” şeklinde açıklamada bulundu. 

Tarih: 26 06 2020, Kaynak: Euractiv  

 

Fransız Coğrafi İşaretli Peynirler 
Bölgelerinin Benzersiz bilgi birikimini 
taşıyor  

 

Menşe Adı (PDO) korumasından yararlanan 46 
peynirle Fransa, İtalya'nın hemen önünde, resmi 
kalite işaretleri altında Avrupa peynir şampiyonu 
olarak anılmakta. Fransa'nın her yerine dağılmış, 
bölgelerin çeşitliliğine ve zenginliğine tanıklık 

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eu-agriculture-commissioner-refutes-concerns-over-25-organic-target/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/whats-in-a-name-row-over-veg-meat-name-heats-up-in-europe/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/working-conditions-in-meat-processing-plants-make-them-hotbed-for-covid-19/
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etmekte ve Fransa'da veya yurtdışında tüketiciye 
ürünün köken garantisi sunmakta. 

Fransız gıda mirasının bir parçası olan bu 46 
ürünün arkasında, bu sektörleri günlük olarak 
destekleyen 18.000 süt üreticisi ve 430 işleme 
veya olgunlaştırma atölyesi bulunuyor. Fransa 
PDO peynir endüstrisi,  üretim bölgelerinde 
58.000 kişilik doğrudan istihdam sağlıyor ve 1,9 
milyar avronun üzerinde yıllık ciroya sahip. 

Kırmızı ve sarı logosuyla tanınan PDO, tüketiciye 
süt üretiminden peynirin olgunlaştırılmasına 
kadar tüm aşamaların tanımlanmış coğrafi alanda 
gerçekleştiğini garanti ediyor. Ulusal düzeyde, en 
az bir Menşe Adı koruması (PDO) ile ürüne katkı 
sağlayan üreticiler, Fransız süt üreticilerinin 
büyük bir bölümünü temsil etmektedir. Süt ineği 
yetiştiricilerinin % 21'i; koyun sütü çiftçilerinin % 
93'ü ve keçi yetiştiricilerinin % 36'sı PDO’ya sahip 
üretim yapmakta. 

Tarih: 26 06 2020, Kaynak:  agriculture.gouv.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

Küçük perakendecilerin gıda bağışında 
uyacakları basit ve güvenilir hijyen 
kurallarına ilişkin kılavuz  

Komisyon, gıda bağışı da dâhil olmak üzere gıda 
perakende faaliyetleri için gıda güvenilirliği 
yönetim sistemleri kılavuzunu sunan bir Tebligat 
yayınladı. Bu girişimin amacı, kasap, fırın, market 
ve dondurma dükkânı gibi küçük işletmelerin, 
tüketiciye sattıkları gıdaların güvenilir üretimini 
sağlamak için AB kurallarını uygulamalarında 
desteklenmesidir. Kılavuz, küçük perakende 
mağazalarında yeterli olabilecek iyi hijyen 
uygulamalarının önemini vurgulayarak 
işletmeleri oldukça karmaşık olan tehlike analizi 

ve kritik kontrol noktaları (HACCP) prensiplerine 
dayanan prosedürlerden kurtarmakta ve 
böylelikle ilgili AB gerekliliklerini uygulamak için 
basit bir yol önermekte. Kılavuz büyük ölçüde 
Avrupa Gıda Güvenilirliği Otoritesinin iki bilimsel 
görüşüne dayanarak hazırlandığından gıda 
güvenilirliğinin sağlanması devam etmekte.  

2017'de kabul edilen AB gıda bağışı ilkelerine 
dayanarak oluşturulan kılavuz, gıdaların güvenilir 
şekilde yeniden dağıtılmasına katkıda bulunan 
bazı basit ilave iyi hijyen uygulamaları hakkında 
önerilerde bulunarak gıda bağışını daha da 
kolaylaştırmakta. Yeniden dağıtılan gıdaların raf 
ömrünün sonuna yaklaştığı ve gıda tedarik 
zincirinin gıda bankaları ve diğer yardım 
kuruluşları gibi ilave aktörlere uzandığı göz önüne 
alındığında, gıda bağışı belirli gıda güvenilirliği 
zorluklarını ortaya çıkarabilmekte. Bu yeni 
kılavuz, COVID19 salgını nedeniyle gıda bağışı 
talebinin artması kapsamında 
değerlendirildiğinde ilgili tüm aktörler için 
zamanında destek sağlamakta. 

Daha genel olarak, Bildiri, güvenilir gıda bağış 
uygulamalarını kolaylaştırarak gıda atığını 
azaltma ve gıda güvenliğini artırma üzerindeki 
olumlu etkisi nedeniyle, yakın zamanda kabul 
edilen Komisyonun Çiftlikten Çatala Stratejisine 
mükemmel bir şekilde uymakta. 

Tarih: 15 06 2020, Kaynak: Avrupa Komisyonu  

 

Sürdürülebilir olmayan balıkçılık 
faaliyetleri, Üye Devletlerin ve ticaret 
ortaklarının güvenliğini ve istikrarını 
riske atıyor  

WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) tarafından 
hazırlanan yeni bir raporda, yasadışı balıkçılık 
uygulamalarının, iklim ve doğa olayları nedeniyle 
zaten sınırlı olan kaynakları daha da kısıtlayarak 
sınır ötesi güvenliği zayıflattığına yer veriliyor. 

Raporda, AB tarafından küresel balıkçılık 
endüstrisini önemli ölçüde etkileyen küresel bir 
sağlık krizi olan COVID19’un etkilerinin 
azaltılması planlanırken dünyanın önemli balık 
stoklarının büyük bir kısmını riske atan, kıyı 
topluluklarının gıda güvenliğini ve Avrupa deniz 
ürünleri pazarının sürdürülebilirliğini tehdit eden 

Fotoğraf : pxfuel 

https://agriculture.gouv.fr/les-fromages-aop-le-savoir-faire-des-terroirs-francais
https://ec.europa.eu/newsroom/sante/newsletter-specific-archive%20%20issue.cfm?archtype=specific&newsletter_service_id=327&newsletter_issue_id=23207&page=1&fullDate=Mon%2015%20Jun%202020&lang=default
https://www.pxfuel.com/en/free-photo-opiqa
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yasa dışı, kayıt dışı ve düzenlenmemiş (IUU) 
balıkçılık faaliyetleriyle mücadelenin önemi 
vurgulanıyor. Halihazırda revizyonda olan Avrupa 
Balıkçılık Kontrol Tüzüğünün deniz ürünlerinin 
daha iyi izlenebilirliğini teşvik edecek şekilde 
düzenlenmesi gerektiği belirtiliyor. Hem AB 
sınırları içinde hem de ötesinde balıkçılık 
sektörüne bağlı geçim kaynaklarına ve çevreye 
verilen zararı dikkate alan gerçekten caydırıcı bir 
yaptırım sisteminin gerekliliğine dikkat çekiliyor. 

Raporda ayrıca COVID19 salgınının balıkçılık 
sektörü üzerinde güçlü bir etkisi olduğu birçok 
balıkçının tek gelir kaynaklarının kesintiye 
uğraması yanında, gemideki gözlemcilerin, 
mürettebatın, denetmenlerin ve liman işçilerinin 
de virüse maruz kalmasıyla ilgili endişeleri 
artırdığı, aynı zamanda, bazı balık türleri 
üzerindeki baskıyı artıran konserve deniz 
ürünleri gibi bozulamaz gıda satışlarının 
artmasına yol açtığı ifade ediliyor. 

Rapora WWF web adresinden ulaşılabilir. 

Tarihi: 26 06 2020, Kaynak: fishfocus.co.uk  

 

https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/3s_en_final.pdf
https://fishfocus.co.uk/unsustainable-fishing-puts-security-and-stability-of-eu-at-risk/

