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Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma 
Enstitüsü (IFPRI): COVID-19 yayıldıkça 
yoksulluk ve gıda güvensizliği önemli ölçüde 
artabilir 

2020'de 80 milyonu Afrika'da ve 42 milyonu 
Güney Asya'da olmak üzere140 milyondan fazla 
insanın aşırı yoksulluğa düşebileceği 
öngörülmektedir (mevcut seviyelerden %20 
daha fazla). Bu durum, gıda güvensizliğini 
artıracaktır. Daha önce görülmemiş bir 
ekonomik acil durum yardımı sağlamak için 
adımlar atılmadığı sürece, küresel bir sağlık 
krizi büyük bir gıda krizine neden 
olabilecektir.  

IFPRI'nin varsayımlarına göre, 2020 yılında 
küresel ekonomik büyümede %5'lik bir düşüş 
öngörülmektedir. Bu projeksiyon, dünya 
ekonomisindeki %2-3'lük büyümeden 
kaynaklanan en son IMF tahminine büyük 
ölçüde benzemektedir.  

 

Tablo 1. COVID-19 Küresel ekonomik durgunluk 
2020 IFPRI Senaryosu 

Gelişmekte olan ülkeler için, toplam GSYH’de 
%3,6 düşüş gerçekleşmesi ve Afrika'daki 
ekonomilerin en çok etkilenenler olması 
beklenmektedir (neredeyse %9 düşüş). 
Tarımsal gıda sektörlerinin korunabilmesi ise 
mümkün olup ihracat kazançlarındaki azalma ve 
kaybın yerli üretimi artırması beklenmektedir.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Kentsel hizmet sektörlerindeki düşük işgücü 
talebi, işçileri tarıma dönmeye zorlayabilir 
ve aynı zamanda daha fazla yerli gıda 
üretimine katkıda bulunabilir. Bununla 
birlikte, sektörde daha fazla çalışan olduğunda, 
bireysel gelirler düşük kalacaktır. Bu tahminler 
aşırı yoksullara işaret ettiğinden, gıda 
güvensizliği çeken insanların sayısında artış 
beklenmektedir. 
 

 
 
Yüksek gelirli ülkeler ve uluslararası kuruluşlar, 
düşük ve orta gelirli ülkelere sağlık ve sosyal 
koruma programlarını genişletmek, gıda tedarik 
zincirlerini güçlendirmek ve yeterli ve uygun 
fiyatlı gıda tedarikini sağlamak için gerekli mali 
alanı ve ithalat kapasitesini sağlamak için 
çalışmalıdır. Ayrıca, dünyanın karşı karşıya 
olduğu mevcut sağlık ve ekonomik krizlerinde, 
gereksiz gıda fiyat krizinden kaçınmak için 
ticaret kanallarını açık tutma çabaları da 
sürdürülmelidir. Buna ek olarak, büyük ölçekli 
bir gıda krizini ortadan kaldırmak ve esnek gıda 
tedarik zincirlerine yatırım yapmak için büyük 
miktarlarda düşük koşullu finansman 
gerekecektir. 

Yayın Tarihi: 16.04.2020 
Kaynak: IFPRI 
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Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP): 
Dünya Günü neden her zamankinden daha 
önemli? 

 

22 Nisan Dünya Günü olarak kutlanmaktadır. 
Koronavirüs (COVID-19) dünyaya yayılmakta ve 
haber başlıklarına, düşüncelere ve dikkatlere 
hükmederken, iklim konusunda eyleme geçme 
ihtiyacı acilliğini sürdürmektedir.  

Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın (UNEP) 
2019 Emisyon Açığı Raporu'na göre, küresel 
ısınmayı 1,5oC'nin altında tutmak için 
küresel CO2 emisyonlarının 2020 sonunda 
%7,6 oranında azalması ve her yıl %7,6 
oranında düşmeye devam etmesi 
gerekmektedir.  

2020 Dünya Günü, sadece Dünya Günü'nün 50. 
yıldönümü değil, aynı zamanda iklim konusunda 
eyleme geçmek için Paris Anlaşması'nın 
imzalanmasının da yıldönümüdür.  

Pandemi, küresel ölçekte tehditler karşısında 
insanların ve gezegenin kırılganlığına dair kesin 
bir hatırlatmadır.  

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, COVID-
19'un sosyo-ekonomik etkilerine ilişkin 
"Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Paris 
İklim Değişikliği Anlaşması'nı daha iyi yerine 
getirebilseydik, bu zorlukla daha iyi 
yüzleşebilirdik." dedi. 

Yayın Tarihi: 21.04.2020 
Kaynak: UNEP 

 

 

AB, FAO, OCHA, UNICEF, USAID VE WFP’DAN 
ORTAK AÇIKLAMA: Küresel Gıda Krizi 
Raporu COVID-19’un etkisiyle savunmasız 
ülkeler için yeni gıda krizi risklerini ortaya 
koyuyor 

Birleşmiş Milletler ajansları, hükümetler ve sivil 
toplum kuruluşları açlığın ana sebeplerini ele 
alan 2020 Küresel Gıda Krizi Raporu’nu* 
yayımladı. Rapor 2019’un sonu itibariyle 55 
ülke ve bölgede 135 milyondan fazla insanın 
akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya 
olduğunu gözler önüne seriyor.  

Rapora göre 2019’da gıda krizi yaşanan 55 
ülkede 75 milyon çocuk boy kısalığı yaşarken, 17 
milyon kişi de aşırı zayıflıktan mustariptir. Bu 
raporun 2017’deki ilk basımından bu yana en 
yüksek gıda güvensizliği ve kötü beslenme 
seviyesidir.  

Buna ek olarak, 2019’da 183 milyon kişi zor 
şartta olarak sınıflandırıldı. Bu akut açlığın 
en yüksek noktası ve herhangi bir şok ile 
karşılaşıldığında bir krize ya da daha kötü 
bir duruma dönüşme riskini beraberinde 
getirmektedir.  

Raporda bahsi geçen 135 milyon kişinin 
yarısından fazlası (73 milyon) Afrika’da, 43 
milyon Orta Doğu ve Asya’da ve 18,5 milyon kişi 
de Latin Amerika ve Karayipler’de yaşamaktadır.  

Bu eğilimlerin arkasındaki ana itici sebepler: 
çatışma, (77 milyon insanı akut gıda 
güvensizliğine** iten ana faktör), iklim 
değişikliği (34 milyon insan) ve ekonomik 
çalkantıdır (24 milyon). 

* Küresel Gıda Krizleri Raporu Küresel Ağ’ın ana 
yayınıdır ve Gıda Güvenliği Bilgi Ağı (FSIN) ile 
birlikte hazırlanmaktadır. Rapor 15 uluslararası 
insanı yardım ve kuruluşunun çok ortaklı analitik 
sürecinin sonucudur. 

** Akut gıda güvensizliği bir kişinin yeterli gıda 
tüketememesi sonucu hayatlarının ve geçim 
kaynaklarının ciddi tehlikede olduğu anlamına 
gelmektedir.  

Yayın Tarihi: 21.04.2020 
Kaynak: FAO 

 

 

https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/why-earth-day-more-important-ever
http://www.fao.org/turkey/news/detail-events/en/c/1272114/
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Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE): 
Veteriner Hekimlik Mesleğinin COVID-19 
Krizine Yanıt Vermeye Katkısını Kutladı 

25 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü 
vesilesiyle, OIE, veteriner hekimlik mesleğinin 
araştırmadan insan numunesi testlerine, 
ekipman ve insan kaynağı tedarikine kadar 
beşerî sağlık sektörünü desteklemek için 
gösterdiği çabaları kutlamaktadır. Salgın, çok 
sektörlü işbirliğinin ve uzmanlık paylaşımının 
her zamankinden daha önemli olduğunu 
hatırlatmaktadır. Bu pandemi, birçok formda 
olabilen uzun süreli ve sürdürülebilir bir Tek 
Sağlık işbirliğine olan ihtiyacı 
uyandırmaktadır.  

Birçok ülkede veteriner hekimler, insan sağlığı 
yetkililerinin çalışmalarını destekleme 
konusundaki kararlılıklarını göstermiştir. 
Veteriner laboratuvarları, insan örneklerini test 
ederek, bulaşıcı hastalıkların testine ilişkin 
deneyimlerini ve uzmanlıklarını kullanmıştır. 
Veteriner hekimler, insan kaynakları yetersiz 
olduğunda hastanelerde ve laboratuvarlarda da 
gönüllü olarak çalışmaktadır. Bazı ülkelerde, 
veteriner epidemiyologlar, halk sağlığı 
alanındaki meslektaşlarını desteklemektedir. 

Veteriner hizmetlerinin, nüfus için güvenli 
gıda tedarikinde sürekliliğin sağlanmasına 
ve geçimlerinin sürdürülmesine katkıda 
bulunan faaliyetlerine devam etmesi çok 
önemlidir. 

Tarih: 24 Nisan 2020, Kaynak: OIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IFAD’ın COVID-19 Krizine Yanıtı  

 

Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), 
gelişmekte olan ülkelerdeki küçük ölçekli 
çiftçilere ve mikro, küçük ve orta ölçekli 
kırsal girişimlere istihdam yaratma ve 
gelirleri artırma konusunda çabaların devamı 
olarak kırsal KOBİ’lere yardım eden Tarımsal 
İşletme Sermayesi (ABC) Fonu'na 9 milyon ABD 
Doları yatırımda bulundu.  

Eylül 2019'da kabul edilen özel sektör katılım 
stratejisi kapsamında, IFAD doğrudan özel 
sektör kuruluşlarını finanse edebilir ve kırsal 
KOBİ'ler ve küçük ölçekli üretici kooperatiflerini 
hedefleyen fonlara yatırım yapabilir.  

IFAD'ın İyi Niyet Elçileri Idris ve Sabrina Elba, 
tarafından başlatılan kampanyada, IFAD'dan 
temin edilen 40 milyon dolarlık katkıyla, yeni bir 
küresel koronavirüs yardım fonu olan çok 
donörlü “COVID-19 Kırsal Yoksul Teşvik Aracı” 
kurulmuştur. Fon, COVID-19'un kırsaldaki 
küçük ölçekli çiftçiler üzerindeki etkisini 
azaltmak için hükümetlerden, vakıflardan ve 
özel sektörden en az 200 milyon dolar daha 
toplamayı hedeflemektedir.  

COVID-19 krizine stratejik yanıt kapsamında, 65 
ülkede 100'den fazla proje, COVID-19 yanıtının 
bir parçası olarak uygulanabilecek önlemler 
belirlenmiştir. Örneğin Hindistan, Meksika ve 
Filistin'de, pazara erişimin azalmasının 
etkilerini hafifletmek için çiftçilerden tarımsal 
ürün fazlası satın alma planları vardır. 
Hükümetlere krizin potansiyel olarak en ciddi 
etkilerinden bazılarını hafifletmeye çalışırken 
tavsiyelerde bulunulmaktadır.  COVID-19 
sonrası toparlanmayı hızlandırma planları 

Dünya Veteriner Hekimler Günü, her yıl 
Nisan ayının son Cumartesi günü, o yıl için 

belirlenen bir tema çerçevesinde 
kutlanmaktadır. 2020 yılının teması; “İNSAN 

VE HAYVAN SAĞLIĞI İÇİN ÇEVREYİ 
KORUMAK” olarak belirlenmiştir. 

 
 

https://www.oie.int/en/for-the-media/press-releases/detail/article/responding-to-the-covid-19-crisis-the-contribution-of-the-veterinary-profession/
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geliştirilirken, hükümetlerin desteklenmesi 
hedeflenmektedir.  
Kaynak: IFAD 
 
Dünya Gıda Progamı (WFP): 370 milyon 
Çocuk, Okul Yemeklerinden Mahrum 
Kalmakta 

 
 
COVID-19 krizi küresel düzeyde yoksullar 
arasında açlık seviyesini arttırırken, Dünya Gıda 
Programı (WFP) ve UNICEF, okulların 
kapanmasının ardından artık okul yemeği 
alamayacak olan  370 milyon çocuğun beslenme 
ve sağlıkları üzerindeki yıkıcı etkileri önlemeye 
çağırıyor.  

WFP Direktörü David Beasley “Dünyada 
milyonlarca çocuk için, okulda aldıkları yemek 
bir günde aldıkları tek öğündür. Okul yemeği 
olmadan, aç kalma, hasta düşme ve yoksulluktan 
kurtulma şanslarını kaybetme riski taşırlar. 
Sağlık pandemisinin açlık felaketi haline 
gelmesini önlemek için şimdi harekete 
geçmeliyiz ”dedi.  

68 ülkede, hükümetler ve WFP çocuklara okul 
yemeklerine alternatif olarak eve 
götürülebilecek gıdalar, kuponlar veya nakit 
transferleri sağlamaktadır.  

Ajanslar çevrimiçi Okul Yemekleri Haritası 
aracılığıyla okul yemeklerine ihtiyaç duyan 
çocukları tespit etmek için birlikte 
çalışmaktadır. Başlangıçta bu çalışma, 10 milyon 
çocuğu desteklemek için 30 düşük gelirli ülkeye 
odaklanacaktır. 

Tarih: 29 Nisan 2020 
Kaynak: WFP 
 

Uluslararası Uzmanlardan DSÖ'ye COVID-19 
Virüsünün Hayvan Kaynağını Tanımlaması  
Tavsiyesi 

 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum 
Komitesi'nin son toplantısında, uluslararası 
uzmanlar DSÖ’ye COVID-19 salgınının 
arkasındaki virüsün hayvansal kökenlerini ve 
insanlara nasıl bulaştığını ortaya çıkarmak üzere 
çalışmasını tavsiye etti. 

DSÖ başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus 
basın toplantısında: “Komitenin DSÖ’nün dünya 
ile işbirliği içinde uluslararası bilimsel 
çalışmalar yoluyla virüsün hayvan kaynağını 
tanımlamak için çalışması tavsiyesini kabul 
ediyoruz”dedi. 

Tarih: 1 Mayıs 2020, Link: BM 

FAO, G20'de COVID-19 tehdidi altında gıda 
tedarik zincirlerinin korunması çağrısında 
bulundu 

 

Suudi Arabistan Krallığı tarafından toplanan 
Olağanüstü G20 Tarım Bakanları Gıda Güvenliği 
ve Beslenme Toplantısı'nda, FAO Genel 
Direktörü Qu Dongyu, ülkelere yerel üretimi 
güçlendirme ve gıda tedarik zincirlerini 
kısaltmalarını önerdi. Qu, "Tedarik zincirindeki 
her aktörle işbirliği yapmamız, kamu-özel sektör 
ortaklıkları kurmamız ve yeniliği teşvik etmemiz 
gerekiyor" dedi. Roma merkezli üç BM gıda 
ajansı (FAO, WFP ve IFAD) adına konuşan FAO 
Genel Direktörü, G20 bakanlarını politika 
çerçevelerine uzun vadeli hedefler eklemeye de 
çağırdı. 

https://www.ifad.org/en/web/latest/news
https://www.wfp.org/news/futures-370-million-children-jeopardy-school-closures-deprive-them-school-meals-unicef-and-wfp
https://news.un.org/en/story/2020/05/1063072
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Qu, e-ticaret araçlarını yerel dayanıklılığı 
artırmanın ve üreticiler ile tüketiciler arasındaki 
doğrudan bağlantıları desteklemenin bir yolu 
olarak işaret etti. "Yeni iş modellerine ihtiyaç 
var. Dünya genelinde tarım ve gıda 
sistemlerinde e-ticareti hızlandırmanın 
zamanı geldi" dedi. 

G20 Tarım Bakanları COVID-19 hakkında; tarım 
ve gıda üretimi için gerekli girdiler, gıda ve 
ürünlerin sınır ötesi sürekli akışını sağlamak için 
çalışmanın önemini teyit eden bir Bakanlık 
Bildirgesi kabul ettiler. Bildirge ayrıca G20 
ülkelerinin en yoksul, en savunmasız ve 
yerinden edilmiş insanlar da dahil olmak üzere 
tüm insanlar için yeterli, güvenilir, uygun fiyatlı 
ve besleyici gıdaların erişilebilir olmasını 
sağlamak için birlikte çalışacağına dikkat 
çekiyor. 

Yayın Tarihi: 16.04.2020, Kaynak: FAO   
 
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 
(OECD) ve donör ülkeler, 2019 yılında resmi 
yardımda artışa dayanan kalkınma 
çabalarını Covid-19 krizine odaklamak için 
çalışıyor 

OECD ve dış yardım sağlayan üye ülkeler, 
özellikle en yoksul ülkeler için Resmi Kalkınma 
Yardımı (ODA) 2019'da artış gösterirken, en 
savunmasız ülkelerin Covid-19 krizini 
atlatmasına yardımcı olabilmek için nasıl 
çalışabileceklerini araştırmaktadırlar. 

Resmi kalkınma ajanslarından toplanan ön 
verilere göre, OECD'nin Kalkınma Yardım 
Komitesi (DAC) üyelerinden gelen ODA, 
2018'e göre %1,4 artışla 2019’da 152,8 
milyar ABD dolarına ulaştı. Afrika'ya ve en az 
gelişmiş ülkelere yapılan ikili ODA sırasıyla %1,3 
ve %2,6 arttı. 2018'den bu yana %2 düşen ve 
donör ülkelerdeki mültecilere bakmak için 
harcanan yardımlar hariç ODA gerçek anlamda 
%1,7 arttı. 

OECD Genel Sekreteri Angel Gurría, “Küresel 
kalkınma çabasındaki bu artış, özellikle 
koronavirüs krizinin en ağır etkileriyle karşı 

karşıya olan ülkelere destek vermek üzere ek bir 
görevi olduğu için önemli bir ilk adım” dedi.  

Yayın Tarihi: 16.04.2020, Kaynak: OECD   
 
Gelecekteki Pandemileri Önleyebilecek 
Doğayı Koruma ve Sürdürülebilir Şekilde 
Kullanma Yolları 

 

UNEP yayınladığı bir makale ile insanlar ve doğa 
arasındaki dengeye dikkat çekmekte ve Covid-
19 salgını nedeniyle söz konusu dengenin 
yeniden ele alınması ihtiyacını vurgulamaktadır.  

Zoonoz hastalıklar, insanlar yabani hayatla 
temas ettiğinde insan nüfusuna yayılan 
hastalıklar olup şimdiye kadar ortaya çıkan 
tüm bulaşıcı hastalıkların % 75'i zoonozdur.  

UNEP, makalesinde  dünya ekosistemlerinin 
sürdürülebilir yönetiminin gelecekte Covid-19 
gibi hastalıkların ortaya çıkma riskini azaltmaya 
yardımcı olabileceği altı yol belirtmiştir: 

1. Yaban hayatı habitatlarının korunması: 
Doğal habitatların imhası ve dönüşümü, zoonoz 
hastalıkların, daha sonra insanlarla daha fazla 
temasa geçen türlerin yer değiştirmesi yoluyla 
bulaşmasını artırabilir.  

Ormanlar gibi doğal yaşam alanlarının 
korunması, zoonoz hastalık bulaşma riskini 
önemli ölçüde azaltabilir. 

2. Ekosistem bütünlüğünü geri kazanma: 
Araştırmalar, bozulmuş habitatların daha hızlı 
evrimsel süreçleri ve hastalıkların 
çeşitlenmesini teşvik edebileceğini göstermiştir. 
Hasarlı ekosistemlerin restorasyonu, doğal 
ortamlara istikrar getirmeye yardımcı olabilir. 
Ekosistemin bütünlüğü ve işleyişi, karada, tatlı 
sularda ve okyanuslarımızda insan sağlığına, 
esenliğine ve toplumun esnekliğine dayanır. 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1272077/icode/
https://www.oecd.org/newsroom/oecd-and-donor-countries-working-to-focus-development-efforts-on-covid-19-crisis-building-on-a-rise-in-official-aid-in-2019.htm
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3. Doğal tür çeşitliliğinin korunması: Yerli 
tür çeşitliliğinin yüksek olduğu durumlarda, 
zoonoz hastalıklar için enfeksiyon oranları 
daha düşük olabilir. Daha fazla tür çeşitliliği, 
tek bir patojenin baskın olmasının daha zor 
olduğu anlamına gelir. Çeşitli alan bazlı koruma 
önlemleri (yerli topluluk tarafından korunan 
alanlar gibi) tür çeşitliliğinin korunmasına ve 
genel ekosistemin sağlığına yardımcı olabilir. 

4. Sürdürülebilir, güvenli ve yasal bir yaban 
hayatı ticaretinin sağlanması: Yasadışı yaban 
hayatı ticareti nedeniyle insanlar, potansiyel 
zoonoz patojenleriyle temasa geçer. Yaban 
hayatı kaynaklarının akıllıca yönetimi ve 
uygun düzenlemeler, yaban hayatı 
ticaretinin sürdürülebilir, yasal ve güvenli 
olmasını sağlar. 

5. Yeşil tedarik zincirleri: Ormansızlaşma, 
kirlilik ve sürdürülemez arazi kullanımı gibi 
uygulamalardan kaynaklanan yaban hayatın yer 
değiştirmesi sorunu sürdürülebilir ticaret ile 
azaltılabilir. Doğal sermayeye dayalı yönetim 
yaklaşımlarını, ekonomik ve ticari karar alma 
sürecinin merkezine koymak daha yeşil tedarik 
zincirlerini teşvik edebilir. 

6. Uluslararası çevre politikaları üzerinde 
uzlaşmak: Ölçülebilir hedefleri olan çok taraflı 
çevre anlaşmaları ve hesap verebilirlik, 
ekosistemlerin korunmasına yardımcı olabilir. 
Geliştirilmekte olan 2020 sonrası Küresel 
Biyoçeşitlilik Çerçevesi, biyolojik çeşitlilik 
kaybını tersine çevirmek ve sürdürülebilir 
ekosistem yönetimini sağlamakta anahtar 
olacaktır. 

Covid-19'dan sonra daha iyi bir geri dönüş 
için küresel planların, “Tek Sağlık” yaklaşımı 
ile insan ve tarım sağlığının ekosistem 
sağlığına dayanmasını göz önünde 
bulundurması gerekecektir.  

Ekosistemleri ve tüm biyolojik çeşitliliklerini 
korumak ve teşvik etmek, daha iyi bir gelecek 
inşa etmenin anahtarı olacaktır.  

Tarih: 05 Mayıs 2020, Kaynak: UNEP  

 

Hem Coronavirüs Hem de İklim Değişikliği 
ile Mücadelede “İşbirlikçi Liderlik” Kritik 
Şart 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio 
Guterres Salı günü yaptığı açıklamada, 
koronavirüs pandemisinin toplumların ne kadar 
hassas olduğunu gösterdiğini; ancak 
hükümetler, küresel ısınma da dahil olmak üzere 
ortak zorluklar üzerinde birlikte çalışırlarsa, bu 
durumun dünyamızı daha iyi hale getirmek için 
bir fırsat olabileceğini ifade etti. İklim değişikliği 
konulu iki günlük bir uluslararası toplantıda 
konuşan BM Genel Sekreteri, dünya genelindeki 
acil sağlık durumlarına tek etkili yanıtın cesur, 
vizyon sahibi ve işbirlikçi liderlik olduğunu 
söyledi.  

Guterres, ölçümlerin başlamasından bu yana 
geçen on yılın tarihin en sıcak dönemi 
olduğunu belirterek, iklim değişikliğinin 
yaklaşmakta olan varoluşsal tehdidini ele 
almak için aynı liderliğe ihtiyaç duyulduğunu 
söyledi. Avrupa Birliği'ni 2050 yılına kadar 
Avrupa'yı iklimden bağımsız ilk kıta haline 
getirecek olan güncellenmiş emisyon azaltma 
planlarını yıl sonuna kadar sunarak, “küresel 
liderlik” göstermeye çağırdı.  

Guterres, 20 büyük gelişmiş ve gelişmekte olan 
ekonominin birlikte küresel emisyonların 
%80'inden fazlasını oluşturduğunu da ekledi. 
2015 Paris iklim anlaşmasına atıfta bulunarak, 
“Paris Anlaşması büyük ölçüde ABD ve Çin'in 
katılımıyla mümkün oldu. Bu gibi ülkelerin 
katkısı olmadan, tüm çabalarımız olumsuz 
sonlanacak” dedi.  

ABD yüzyılın sonuna kadar küresel ısınmayı 2°C 
altında tutmayı taahhüt eden Paris 
Anlaşması'ndan çekilmek için harekete geçti. 
Guterres “Bunlar karanlık günler, ama umutsuz 
değiliz. Dünyamızı daha iyi hale getirmek için 
nadir ve kısa bir fırsatımız var. Tüm insanlar için 
güvenli, sağlıklı, kapsayıcı ve daha dayanıklı bir 
dünya için bir temel sağlamak amacıyla 
pandemik iyileşmeyi kullanalım” dedi. 

Tarih: 28 Nisan 2020, Kaynak: Time 
 
 
 

https://www.unep-wcmc.org/news/six-ways-conserving-and-sustainably-using-nature-could-prevent-future-pandemics
https://time.com/5828535/un-chief-coronavirus-climate-change-collaboration/
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FAO: Orman Endüstrisi Güvenlik Kayıtlarını 
Artırmalı 

 

Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü'nde 
yayınlanan FAO raporuna göre, ormancılık 
endüstrisi, sürdürülebilirliği için insana yakışır 
kırsal istihdamın teşvikine yönelik adımlar 
atmalıdır. Orman hasadında iş sağlığı ve 
güvenliği raporu, ormancılığın dünyadaki en 
tehlikeli sivil mesleklerden biri olduğunu 
savunmaktadır.  

Rapor, orman kazalarını azaltmak için, 
tehlikelerin tanımlanması, güvenlik 
denetimlerinin yapılması, güvenli çalışma 
prosedürlerinin, eğitim ve ilk yardım eğitimi 
sağlanmasının ve kaza soruşturmasının 
gerekliliğini ortaya koymaktadır.  

Tarih: 28 Nisan 2020, Kaynak: FAO 
 

 
 
FAO, Rusya Federasyonu'nun Doğu 
Afrika'daki Çöl Çekirgeleri ile Mücadele için 
10 Milyon Dolar Bağışını Memnuniyetle 
Karşıladı 

FAO Genel Direktörü QU Dongyu, Rusya 
Federasyonu'na; Doğu Afrika'daki çöl çekirgesi 
salgını ile mücadeleye katkısı için teşekkür etti. 
Rusya Federasyonu tarafından sağlanan 10 
milyon dolarlık bir katkı,  Etiyopya, Kenya, 
Güney Sudan ve Uganda'daki FAO 
operasyonlarını desteklemek için kullanılacak. 

Çöl çekirgesi, dünyadaki en yıkıcı göçmen zararlı 
olup gıda güvenliği ve kırsal geçim kaynakları 
için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. 2020'de, 
iklim koşulları, Doğu Afrika, Güneybatı Asya ve 
Kızıldeniz çevresindeki alanda bu zararlıların 
yaygın olarak üremesine elverişli bir ortam 
sağlamıştır.  

Altı Doğu Afrika ülkesinde; Etiyopya, Kenya, 
Somali, Güney Sudan, Uganda ve Tanzanya’da 
yaklaşık 20 milyon insan ve Yemen'de 15 milyon 
insan zaten akut gıda güvensizliği yaşamakta 
olup, zararlılardan en kötü şekilde 
etkilenmektedir.  

Tarih: 28 Nisan 2020, Kaynak: FAO 

COVID-19, Batı Afrika için En Kötü Zamanda 
Ortaya Çıktı 

FAO Batı Afrika Direnç Koordinatörü Coumba 
Sow, özellikle Orta Sahel'deki Burkina Faso, Mali 
ve Nijer'de oluşan insani krizden endişe 
duyduklarını ifade etti.  

Batı Afrika'da, Nisan ayından itibaren 11 
milyondan fazla insanın, çoğunlukla çatışma 
nedeniyle acil gıda yardımına ihtiyacı vardır.  

FAO’nun bölgedeki öncelikleri arasında; COVID-
19'dan etkilenen korunmasız hane halklarının 
yeterli gıdaya erişmesini desteklemek, çiftçilerin 
kuraklıkta yem ve su ve ekime başlamak için 
tohumlarını bulmalarını, sosyal korumayı, 
insanların yiyecekleri uygun fiyatlarla 
alabilmeleri değer zincirlerini işlevsel bir şekilde 
sürdürmeyi sağlamak yer almaktadır. 

 

İklim değişikliği ile mücadele için 
önerilen eylemler 

1. Ekonominin karbondan arındırılmasını 
hızlandırırken, yeşil bir geçişle yeni iş ve 
işletmeler sunmak 
2. İşletmeleri kurtarırken yeşil işler ve 
kapsayıcı büyüme yaratmak için vergi 
mükelleflerinin parasını kullanmak 
3. Kamu finansmanıyla ekonomileri griden 
yeşile kaydırmak 
4. Gelecekte çevre ve iklime yardımcı olacak 
projelere kamu fonlarını yatırmak 
5. Küresel finansal sistem, politika ve 
altyapıyı şekillendirmeye çalışırken, 
ekonomi için risk ve fırsatları göz önünde 
bulundurmak 
6. COVID-19 ve iklim değişikliği ile mücadele 
için uluslararası topluluk olarak çalışmak 

Kaynak: BM 
 
 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1273056/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1273197/icode/
https://news.un.org/en/story/2020/04/1062752
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16 Nisan'da, Afrika Birliği'nin (AU) 55 üye 
ülkesinin tümü, AU-FAO'nun toplantısında, 
Afrika'nın en savunmasız ülkeleri için yiyecek ve 
beslenmeye erişimi desteklemeyi taahhüt 
etmiştir. Pandemi kötüleşirse, bölgede 50 
milyon kadar insan bir gıda kriziyle karşı 
karşıya kalabilir.  

Kaynak: FAO  
 
COVID-19: Uzun Vadeli Açlığın Etkisini 
Azaltmak için Ekonomik Teşvik  

 

COVID-19’un sağlık alanında oluşturduğu acil 
durumunun ötesinde, bir ekonomik durgunluk 
belirmekte olduğu için ülkeler, açlık ve gıda 
güvensizliği üzerindeki uzun vadeli etkileri 
yumuşatmak için önlemler almalıdır.  Küresel 
ekonomi için tahminler tarihi bir gerilemeye 
işaret etmektedir. Uluslararası Para Fonu, dünya 
genelinde gayri safi yurtiçi hasılanın Ocak ayında 
%3,3 büyüme tahminlerine kıyasla 2020 yılında 
%3,0 oranında küçülmesini beklemektedir. 

Zamanında ve etkili politikaların yokluğunda, 
milyonlarca insanın COVID-19 tarafından 
tetiklenen durgunluğun bir sonucu olarak açlıkla 
mücadele etmesi muhtemeldir. Bu sayı, 
ekonomik daralmanın ciddiyetine göre 14,4 
milyondan 38,2 milyona kadar değişebilecek 
olup hatta bu sayının maksimum 80.3 milyona 
kadar ulaşabileceği öngörülmekte ve gıda 
ithalatı yapan tüm 101 ülkenin GSYİH 
büyümesinde %10'luk gerçekten yıkıcı bir 
daralma olabilecektir. 

FAO, ülkeleri uluslararası sağlık krizi sırasında 
ticaret akışını ve gıda tedarik zincirlerini canlı 

tutmak ve tarımsal üretimi artırmak için 
ellerinden geleni yapmaya çağırmaktadır. 

Hükümetlerin ekonomik büyüme üzerinde 
beklenen darbeye yanıt vermek için 
hazırladıkları büyük ölçekli mali ve parasal 
tepkiler, sağlıklı gıdalara eşit erişimin olmadığı 
birçok orta ve düşük gelirli ülkesinde uzun 
süredir devam eden sorunların üstesinden 
gelmek için bir fırsat sunmaktadır.  

Nakit ve ayni transferler, güvenlik ağları, 
gelir desteği, gıda bankaları gibi dağıtım 
programları en savunmasız ve en fakir 
kişilere yönlendirilmelidir.  

Düşük ve orta gelirli ülkelerde "gıda için teşvik" 
girişimlerinin teşvik edici örnekleri vardır. 
COVID-19 salgını ışığında en az 106 ülke sosyal 
koruma önlemleri uygulamıştır. Ancak Afrika 
ülkelerinin nakit transferleri dağıtma kabiliyeti 
şu ana kadar zayıftır.  

En yoksul ve en savunmasız ülkelere yardım 
etmek için uluslararası işbirliği ve yardıma 
ihtiyaç vardır. Salgın sırasında gıda erişimini 
destekleme girişimlerine yönelik kamu teşvik 
tedbirleri, gelecekte ekonomik yavaşlamalara ve 
gerilemelere karşı gıda sistemlerine daha kalıcı 
bir dayanıklılık oluşturma fırsatı da 
sunmaktadır. 

Tarih: 30 Nisan 2020, Kaynak: FAO 

Dünyanın orman alanı azalıyor ancak kayıp 
oranı yavaşladı 

FAO’nun “Küresel Orman Kaynakları 
Değerlendirmesi 2020” raporuna göre; dünya, 
toplam arazi alanının %31'i olan toplam 4,06 
milyar hektar orman alanına sahiptir. Her ne 
kadar ormanlar dünya halkları arasında veya 
coğrafi olarak eşit olarak dağıtılmasa da bu alan 
kişi başına 0,52 ha’dır.  

Tropik alan, dünya ormanlarının en büyük 
oranına (%45) sahiptir ve bunu boreal, ılıman ve 
subtropikal alanlar takip etmektedir. 

Dünya ormanlarının yarısından fazlası (%54) 
sadece beş ülkede bulunuyor: Rusya 
Federasyonu, Brezilya, Kanada, Amerika Birleşik 
Devletleri ve Çin. Dünya, 1990'dan bu yana, 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1271835/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1273127/icode/
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Libya büyüklüğünde bir alan olan 178 milyon 
ha’lık orman kaybetti. 

 

Net orman kaybı oranı, bazı ülkelerde orman 
tahribatındaki azalmaya ilaveten ağaçlandırma 
ve doğal yolla ormanlık alanların genişlemesi 
dolayısıyla 1990-2020 döneminde ciddi oranda 
azaldı. 1990-2020 döneminde net orman kaybı 
oranı yılda yaklaşık 7,8 milyon ha'dan 
2000–2010 yılları arasında 5,2 milyon ha alana 
ve 2010–2020 yılında yılda 4,7 milyon ha alana 
düşmüştür. Net orman kaybındaki düşüş oranı, 
son on yılda ormanlık alanların genişleme 
oranındaki artışa bağlı olarak yavaşlamıştır.  

Tarih: 7 Mayıs 2020, Kaynak:  FAO 

Küresel Gıda Fiyatları Nisan Ayında Daha da 
Düştü 

Dünya gıda fiyatları Nisan ayında da düşerek 
üst üste üç ay boyunca düşüş yaşadı. En çok 
işlem gören gıda ürünlerinin uluslararası 
fiyatlarını izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi, 
Nisan ayında ortalama 165,5 puan düzeyinde 
olup bir önceki aya göre %3,4 daha düşük ve 
Nisan 2019'a göre ise %3 daha düşük çıktı. 

FAO Şeker Fiyat Endeksi, 13 yılın en düşük 
seviyesini gördü ve aylık bazda daha da büyük 
bir düşüş kaydeden Mart ayına göre %14,6 
düştü.  

FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, hurma, soya ve 
kolza tohumu yağı değerlerinin düşmesiyle 
Nisan ayında %5,2 azaldı.  

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi %3,6 oranında 
düştü. Tereyağı ve süt tozu fiyatları, artan 
ihracat imkânları, artan stoklar, zayıf ithalat 
talebi ve kuzey yarımkürede restoran satışları 
nedeniyle çift haneli düşüş kaydetti. FAO Et 

Fiyatı endeksi ise %2,7 azaldı. FAO Kıdemli 
Ekonomisti G. Aratchilage, "COVID-19 salgını et 
için hem talep hem de arzı etkiliyor. 
Restoranların kapanması ve azalan hane halkı 
gelirleri, daha düşük tüketim ve işgücü kıtlığı, 
hayvancılık üretimini önemli düzeyde etkiliyor, " 
dedi. 

Uluslararası buğday ve pirinç fiyatları önemli 
ölçüde yükselirken, mısır fiyatları keskin bir 
şekilde düştüğü için FAO Tahıl Fiyat Endeksi çok 
az düştü. 

 Uluslararası pirinç fiyatları, büyük ölçüde daha 
sonra yürürlükten kaldırılan Vietnam'ın geçici 
ihracat kısıtlamalarına bağlı olarak Mart ayından 
itibaren %7,2 oranında artarken, Rusya 
Federasyonu’nun ihracat kotası getirmesiyle 
buğday fiyatları %2,5 oranında arttı.  

Mısır da dâhil olmak üzere kaba tanelerin 
fiyatları, hem hayvan yemi hem de biyoyakıt 
üretimi için kullanım talebindeki azalmanın 
etkisiyle %10 düştü. 

FAO, 2020/21 küresel buğday arzı ve talebi 
tahminlerini de açıkladı. Dünya üretimi; Avrupa 
Birliği, Kuzey Afrika, Ukrayna ve ABD'de daha 
düşük hasat beklentilerinin Avustralya, 
Kazakistan, Rusya Federasyonu ve Hindistan'da 
daha büyük hasatlarla dengelenmesiyle 762,6 
milyon ton olarak tahmin ediliyor.  

2020/21 yıllarında küresel buğday kullanımının 
istikrarlı olması beklenirken, yem ve endüstriyel 
kullanımlardaki azalmalara karşın gıda 
tüketiminde artış yaşandı. 2021'de mahsul 
mevsiminin kapanmasıyla birlikte buğday 
stoklarının, Çin stoklarında öngörülen büyük bir  

artışla 274,5 milyon tona yükseleceği tahmin 
edilirken, dünyanın geri kalanında küresel 
stokların yaklaşık %5 oranıyla 2013'ten beri en 
düşük seviyeye gerilemesi bekleniyor.  

FAO, 2019 için 2.720 milyon ton tahıl kullanım 
öngörüsünü sürdürürken, COVID-19'un 
ekonomik büyüme, enerji piyasaları ve hayvan 
yemi talebi üzerindeki etkileri nedeniyle 
2019/20'de tahıl kullanımı öngörüsünü ise 24,7 
milyon ton azalttı. Yeni tahmin çoğunlukla Çin ve 
ABD'de mısır kullanımının azaldığını gösteriyor. 

http://www.fao.org/3/CA8753EN/CA8753EN.pdf
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Nijerya için gıda alım tahminlerinin düşmesine 
bağlı olarak, dünya genelinde toplam pirinç 
kullanımı için tahmini kısmen düştü, ancak genel 
pirinç tüketiminin, gıdadaki yıllık genişlemenin 
öncülüğünü sürdürerek yeni bir rekor kırması 
bekleniyor.  

2019/20 döneminde buğday kullanımının, artan 
gıda tüketiminin beklentisiyle önceki sezona 
göre %1,2 oranında artması bekleniyor. 

 

Düşük kullanım oranları, 884 milyon ton veya 
açılış seviyelerinin 1,6 milyon ton üzerinde olan 
dünya tahıl stoklarının yükselmesine yol 
açmaktadır. Tahıl stoklarındaki artış öncelikle 
428 milyon tonluk tüm zamanların en yüksek 
seviyesine çıkması beklenen yüksek mısır 
stoklarını yansıtmaktadır. 

2019/20 yılında dünya tahıl ticaretinin ise 
sorgum ve buğday kaynaklı %2,8 oranında 
artarak 422 milyon tona yükseleceği tahmin 
edilmektedir. Karadeniz bölgesinde yetiştirilen 
buğdayla ilgili ihracat kısıtlamaları çoğu 
durumda zaten kaldırılmıştır ve üretici ülkelerin 
tam yıl ihracat taahhütlerini etkilemesi 
beklenmemektedir. 

Tarih: 07 Mayıs 2020, Kaynak:  FAO 

Ülkeler COVID-19 salgınının etkisinden 
kaçarken FAO'nun artan açlığı önlemek için 
350 milyon dolara ihtiyacı var 

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), COVID-19'un 
yıkıcı bir gıda krizi oluşturmaması için açlıkla 
mücadele ve geçim kaynaklarına yönelik 
faaliyetleri artırmak üzere 350 milyon dolar 
aramaktadır. Her ne kadar pandeminin gıda 
güvenliği üzerindeki tam ölçekli ve uzun vadeli 
etkisi henüz ortaya konmamış olsa da, kanıtlar 

akut açlıktan halihazırda etkilenen ülkelerde, 
insanların gelirleri düştükçe ve gıda fiyatları 
yükseldikçe gıdaya erişim için giderek daha fazla 
mücadele ettiğini göstermektedir.  

Çiftçilerin tarlalara erişimindeki sıkıntılar, ekim 
için tohum ya da hayvanları için yem temininde 
yaşadıkları zorluklar ekim faaliyetlerini ciddi 
oranda etkileyecektir. Bu durum, hem kırsal hem 
de kentsel alanlarda daha az gıda bulunmasına 
yol açacaktır. Giderek daha fazla küresel liderin, 
açlığın aslında virüsün sebep olduğu hastalıktan 
daha fazla cana mal olabileceğini vurguladığı 
FAO yetkilileri tarafından belirtilmektedir. 
COVID-19'un şaşırtıcı sosyoekonomik etkileri 
daha belirgin hale geldiğinden Mart ayı sonu 
itibariyle FAO, yeni fon talebini üç katına 
çıkartarak  350 milyon dolarlık bir fon talebinde 
bulunmuştur.  

COVID-19 nedeniyle ortaya çıkan yeni ihtiyaçları 
karşılamak için acilen ek finansman 
gerekmektedir. FAO, Güney Sudan'da en büyük 
tohum dağıtımını gerçekleştirmiş ve böylelikle 
çiftçiler ekim mevsimini kaçırmamıştır. Yapılan 
sebze tohumu ve tarımsal alet yardımıyla, her 
ailenin en az 6 ay boyunca yeterli miktarda 
yiyecek yetiştirebileceği ve biraz fazlasını da 
satabileceği anlamına gelmektedir.  

Somali'de FAO, 200.000 kişiye gıda ve diğer 
temel ihtiyaçlara erişmesine yardımcı olmak için 
4 milyon doların üzerinde para aktarımı 
sağlamıştır. Suriye'de ise, sebze üreticilerini 
çiftçilere yılda yaklaşık 2.000 $ ek gelir 
getireceği tahmin edilen fidanlıklar kurmaları 
için desteklemiştir. Pakistan'da, 160.000 kişiyi 
gıda israfını önleme konusunda 
bilinçlendirmeye yönelik çevrimiçi bir 
kampanya yürüterek COVID-19’dan nasıl 
korunacakları konusunda farkındalık 
yaratmıştır. Haiti'de yaklaşık 50.000 kişiye 
tohum ve diğer girdiler dağıtılmıştır. 

FAO Genel Direktörü, "Donörler son aylarda çöl 
çekirgelerinin istilasına yanıt vermede cömert 
ve hızlı davrandılar. Akut açlıkta ani artışları 
önlemek için bu cömertliğe ve savunuculuğa 
ihtiyacımız var" dedi. 

Tarih: 18 Mayıs 2020, Kaynak: FAO 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1273914/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1276081/icode/
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COVID-19, İklim Değişikliği ile Mücadele 
Etmekte Olan Gıda Endüstrisini Rahatsız 
Ediyor 

 

COVID-19 salgını, iklim değişikliği ile mücadele 
edilirken pirincin küresel gıda güvenliğini 
sağlamadaki kritik rolünü pekiştirmiştir. 3,5 
milyardan fazla insan diyetlerinin temel parçası 
olarak pirince güvenmektedir. Bugün aç olan 
820 milyon insandan yaklaşık %60'ı pirinç 
tüketiminin yıllık tahıl diyetlerinin %40'ından 
fazlasını oluşturduğu bölgelerde yaşamaktadır.  

COVID-19'dan önce, küresel nüfusun yarısına bu 
gıdayı sağlayan sektör, iklim değişikliğinin 
etkileriyle başa çıkmak için zaten mücadele 
etmekteydi. Halihazırda salgın pirinç sektörünü 
tahrip etmekte, yaşamları ve geçim kaynaklarını 
daha da tehdit etmektedir. Pirinç üretimi, 
fiyatları ve uluslararası ticareti, pandemi ve 
yaygın kuraklıklardan etkilenmektedir. Panik 
alımları pirinç ihraç eden ülkeleri ihracata 
sınırlama veya yasak koymaya iterken, bazı 
ithalatçı ülkeler tarafından uygulanan iç fiyat 
sınırlamaları ise ithalat miktarlarının düşmesine 
neden olmuştur.  

Ülke çapında sokağa çıkma yasaklarından 
kaynaklanan lojistik kesintilerle 
birleştiğinde, beş temel ülkeden sağlanan 
küresel pirinç tedarikinin yarısından fazlası 
şu anda risk altındadır. Fiyat artışları, pirincin 
temel gıda olduğu ve aylık harcamanın 
neredeyse yarısını oluşturabileceği yoksul 
hanelere orantısız bir şekilde zarar vermektedir. 

Hareket kısıtlamaları çiftçilerin tohum, gübre ve 
tarlada işçilik gibi hayati girdiler elde etmesini 
de zorlaştırmaktadır. Karantinalar göçmen 
işçileri evlerine dönmeye zorladıkları için zaten 
ekilmiş olan ekinler işgücü eksikliği nedeniyle 

risk altındadır. COVID-19, iklim değişikliğinin 
altında yatan etkilerin gıda ve su güvenliğini 
tehlikeye attığı bir zamanda gelmiştir. Dünya 
pirinç ihracatının %50'sini sağlayan Güneydoğu 
Asya, 40 yıldır en kötü kuraklığını yaşamaktadır. 

İklim değişikliği, gıda sistemlerinin ve insan 
sağlığının kırılganlıklarını arttıracaktır. 
Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), 
küçük işletme kapasitesini ve mevcut ve 
gelecekteki şoklara karşı dayanıklılığı 
güçlendirmek için özellikle Sürdürülebilir Pirinç 
Platformu aracılığıyla ortaklarla yakın işbirliği 
içinde çalışmaktadır.  

2011 yılında UNEP ve Uluslararası Pirinç 
Araştırma Enstitüsü tarafından başlatılan 
Sürdürülebilir Pirinç Platformu (SRP), pirinç 
üretiminde sürdürülebilir en iyi uygulamaların 
geniş çapta benimsenmesini artırmak ve pirinç 
çiftliklerinden kaynaklanan sera gazı 
emisyonlarını azaltmak için sürdürülebilir 
üretim standartları, göstergeler, teşvikler ve 
sosyal yardımlar geliştirmektedir. SRP üyeleri 
ayrıca COVID-19 yanıtına aktif olarak yardımcı 
olmaktadır. Üreticilerin küresel krizlerin geniş 
kapsamlı çevresel, sosyal ve ekonomik 
darbelerini azaltmak ve önlemek için 
kapasitelerini geliştirmeye ihtiyaçları olacaktır.  

Tarih: 14.05.2020, Kaynak: Worldenvironment 

UNEP, pandemi risklerini azaltmak için 
zoonozlar üzerindeki çalışmalarını 
hızlandırıyor 

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), 
zoonoz tehditlerin haritalanması ve çevreyi 
koruma konusundaki çalışmalarını, COVID-19 
krizi gibi gelecekteki olası pandemilerin riskini 
azaltmaya yönlendirmektedir. UNEP’in yanıtı 
dört alanı kapsamaktadır: Ülkelerin COVID-19 
atıklarını yönetmelerine yardımcı olmak, doğa 
ve insanlar için değişim sağlamak, ekonomik 
iyileşme paketlerinin gelecekteki krizlere karşı 
dayanıklılık yaratmasını sağlamak ve küresel 
çevre yönetimini modernize etmek. UNEP İcra 
Direktörü Inger Andersen, “COVID-19 ile 
gezegen insanlığın değişmesi gerektiğine dair en 
güçlü uyarısını verdi. Ekonomileri kapatmak, bu 
uyarıya kısa vadeli bir yanıttır. Doğa ile çalışan 
ekonomiler, dünya uluslarının gelişmesini 

https://www.worldenvironmentday.global/covid-19-disrupting-food-industry-already-thrown-turmoil-climate-change
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sağlamak için kritik öneme sahiptir” dedi. 
Ulusların COVID-19'un sosyo-ekonomik ve 
çevresel etkilerini ele alma çabalarında destek 
olmak için, UNEP çalışmalarını BM’nin diğer 
kurumlarıyla koordineli olarak devam 
ettirecektir. Söz konusu çalışmalardan bir kısmı 
şu şekildedir:  

• Karar vericilerin, kişisel koruyucu ekipman, 
elektronik ve farmasötik ürünler gibi tehlikeli 
atıklardaki ani artışla başa çıkmalarını, insan 
sağlığına veya çevreye daha fazla zarar 
vermeyecek şekilde desteklemek,  

• Düzenlenmemiş yaban hayatı ticaretinden, 
habitat parçalanmasından ve biyolojik çeşitlilik 
kaybından kaynaklanan yeni küresel risk 
haritalaması da dahil olmak üzere, ülkelerin 
doğaya olumlu yaklaşımlarla tehditleri azaltma 
yeteneğini geliştirmeye yönelik zoonoz risk ve 
müdahale programı. 

• Doğaya ve sürdürülebilirliğe yatırım için 
fırsatları desteklemek 

• Sürdürülebilir tüketim ve üretimi yeniden inşa 
etmek, ölçeklendirmek, hızlandırmak ve yeni 
yeşil işler yaratmak için gerçek ekonomi 
aktörlerine ulaşmak, BM ajansları, finans, 
hükümet ve özel sektör kurumlarıyla ortaklıklar 
kurmak, yeşil ve sürdürülebilir ürünler için 
pazarları ve tedarik zincirlerini canlandırmak  

UNEP yetkilileri, kayıp ekosistemleri ve biyolojik 
çeşitliliği kazanarak, iklim değişikliğiyle 
mücadele ederek ve kirliliği azaltarak, 
gelecekteki pandemi risklerini azaltmakta 
ülkelere daha fazla destek sağlamayı 
amaçlamaktadır. 

Tarih: 12 .05.2020, Kaynak: UNEP 

FAO, Doğu Afrika ve Yemen'deki Çöl 
Çekirgelerine karşı mücadelede ilerleme 
kaydediyor, ancak gıda güvenliği krizi 
tehdidi devam ediyor 

FAO Genel Direktörü QU Dongyu, Doğu Afrika ve 
Yemen'deki çöl çekirgesi artışıyla mücadelede 
önemli kazanımlar elde edildiğini söyledi. 
Bununla birlikte, devam eden yağmur mevsimi 
sadece çiftçiler için geçim kaynakları sağlamakla 
kalmayıp çekirgelerin üremesi için de elverişli 
koşullar sağladığından, gıda güvenliği krizini 

önlemek için daha fazla çaba gösterilmesi 
gerektiğini vurgulamıştır.  

 
Fotoğraf: FAO 

FAO, çöl çekirgelerinin yayılmasının 
önlenmesiyle yılda beş milyon insanı beslemek 
için yeterli olan 720.000 ton tahılın, on ülkede 
kurtarıldığını tahmin etmektedir. Qu, 
kazanımlarının önemli olduğunu ancak gelecek 
aylarda daha fazla insanın geçim kaynaklarını 
kaybetme ve gıda güvenliğinin kötüleşme 
riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti. 

Çöl çekirgesi istilasının özellikle Doğu Afrika 
bölgesinde endişe verici boyutlarda olduğu, Gıda 
Krizleri Küresel Raporu’nda yakın zamanda 
yayınlanan tahminlere göre, 2020'nin ikinci 
yarısında bölgede 25 milyondan fazla insanın 
akut gıda güvensizliği ile karşılaşacağı 
belirtilmiştir. Ancak bu tahminler, COVID-19'un 
akut gıda güvensizliği bölgesindeki olası 
etkilerinden önce yapıldığı vurgulanmıştır.  

FAO, Ocak ayında çöl çekirgeleriyle mücadeleyi 
başlattığından bu yana 130 milyon dolarlık fon 
sağlandığını ancak, fonun kontrol faaliyetlerine 
yoğunlaştığını ve bu nedenle geçim kaynaklarına 
yönelik faaliyetlere daha fazla destek verilmesi 
gerektiğini de ifade etmiştir.  

Tarih: 11.05.2020, Kaynak: FAO 

 

OECD ülkeleri Kosta Rika'yı 38. üye olmaya 
davet etti 

OECD ülkeleri 15 Mayıs 2020 tarihinde 
oybirliğiyle Kosta Rika'yı Örgütün üyesi olmaya 
davet etmeye karar verdi. Kosta Rika, katılım 
sürecinin bir parçası olarak 22 OECD Komitesi 
tarafından derinlemesine teknik incelemeleri 

https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/unep-steps-work-zoonotics-protecting-environment-reduce-pandemic
http://www.fao.org/news/story/en/item/1274257/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1274257/icode/
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başarıyla tamamladı ve ülkenin mevzuatının, 
politikalarının ve uygulamalarının rekabet, 
istatistik gibi alanlarda OECD standartlarına 
uymasını sağlayan önemli reformlar 
gerçekleştirdi. Kosta Rika’nın üyeliği ile 
OECD’nin üye sayısı 38 olacaktır. Kosta Rika 
Başkanı Carlos Alvarado Quesada ve OECD Genel 
Sekreteri Angel Gurría önümüzdeki günlerde 
Katılım Anlaşması imzalayacaklar.  

OECD Genel Sekreteri Angel Gurría, “Çok 
taraflılığın her zamankinden daha önemli olduğu 
bir zamanda Kosta Rika'yı OECD ailesine davet 
etmekten mutluluk duyuyoruz, günümüzün 
küresel zorluklarına çözüm bulmanın en iyi yolu, 
gelişmekte olan, gelişen ve gelişmiş 
ekonomilerin çözümlerde yan yana çalışmasını 
sağlamaktır ”dedi.   Kosta Rika, örgütün Latin 
Amerika ve Karayipler bölgesinden Meksika, Şili 
ve Kolombiya'yanın ardından dördüncü üye ülke 
olacaktır. 

Tarih: 15 .05.2020, Kaynak: OECD 

 

Suriye: Hayat kurtarıcı sınır ötesi yardım 
operasyonunun yenilenmesi için BM’ye 
çağrıda bulundu 

BM’nin bir üst düzey yetkilisi, Güvenlik 
Konseyi’ni Suriye’nin kuzeydoğusundaki 
milyonlarca umutsuz insana Türkiye’den sınır 
ötesi teslimatlar aracılığıyla hayat kurtarıcı 
yardım sağlayan mekanizmayı yenilemeye 
çağırdı.  

İnsani Yardım Koordinatörü Mark Lowcock, 
Büyükelçilere verilen sanal brifing sırasında, 
COVID-19 salgınının zorluklarına rağmen 
kamyonların çalıştırılmasına devam etme 
ihtiyacını belirterek “Güvenlik Konseyi 
tarafından yetkilendirilen kuzeybatı Suriye için 
sınır ötesi operasyon, BM'nin başka yollarla 
ulaşamayacağı milyonlarca sivil için bir yaşam 
çizgisidir. İzinler yenilenmelidir. Konsey 
tarafından verilen erken bir karar, bu hayati 
operasyonun aksamasını önleyecektir” dedi. 

Tarih: 19.05.2020, Kaynak:  UN 

 

DSÖ ülkeleri, Koronavirüs aşısına 'adil ve 
zamanında erişim', sağlanmasında hemfikir 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Salı günü yıllık 
Dünya Sağlık Asamblesi'ni sonuçlandırdı ve 
ajansın kendi performansı da dahil olmak üzere 
COVID-19 pandemisine küresel yanıtın bağımsız 
bir şekilde gözden geçirilmesini gerektiren bir 
kararı kabul etti. 18-19 Mayıs tarihlerinde 
Cenevre'de yapılan telekonferans ile ilk kez 
düzenlenen DSÖ’nün yıllık toplantısının 
gündemi, dünya çapında 4,7 milyondan fazla 
insanı enfekte eden ve 316.100'den fazla ölüme 
neden olan Koronavirüstü.  

ABD Başkanı Donald Trump Pazartesi günü 
Twitter aracılığıyla DSÖ’ye gönderdiği mesajda, 
BM kuruluşuna 30 gün içinde önemli reformlar 
yapması, aksi takdirde önemli bir fon kaybına 
uğrayacağı uyarısında bulundu.  

 

194 Üye Devlet tarafından oybirliğiyle alınan 
kararla DSÖ, COVID-19 teşhis kitleri, 
terapötikler, ilaçlar ve aşılara erişim sağlamak 
için gerekli olan geliştirme, üretim ve dağıtım 
kapasitelerini hızlı bir şekilde tanımlamak ve 
dağıtımı için seçenekler sunmak üzere 
görevlendirildi. Uluslararası kuruluşlar COVID-
19 yanıtı için güvenli, etkili, kaliteli, uygun fiyatlı 
teşhis, terapötikler, ilaçlar ve aşıların üretimini 
geliştirmek, test etmek, patentlere lisans vermek 
ve bu ürünlere erişimi kolaylaştırmak için 
ortaklaşa çalışmaya çağrıldı. 

Tarih: 19.05.2020, Kaynak:  UN 

http://www.oecd.org/newsroom/oecd-countries-invite-costa-rica-to-join-as-38th-member.htm
https://news.un.org/en/story/2020/05/1064432
https://news.un.org/en/story/2020/05/1064442
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Kısa vadeli görünüm: Koronavirüs 
salgınından kaynaklanan zorluklara rağmen 
AB tarımsal gıda sektörü esneklik 
gösterebiliyor 

Avrupa Komisyonu tarafından 20 Nisan 2020'de 
yayınlanan AB tarım pazarlarına yönelik kısa 
vadeli görünüm raporu, tarımsal gıda sektörü için 
son eğilimler ve beklentiler hakkında ayrıntılı bir 
genel bakış sunmaktadır. 

Koronavirüsün ortaya çıkışının AB tarımsal gıda 
sektörü için benzeri görülmemiş zorluklar 
doğurduğundan bahseden raporda; AB'de ve 
dünyada uygulanan karantina tedbirleri 
nedeniyle gıda talebinin hızla değiştiğini,  
stoklama eğilimlerinin yanı sıra restoran, bar ve 
otellerin kapatılması da tarımsal gıda üreticileri 
üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olduğunu 
ifade etmektedir. 

Diğer bir yandan makarna, pilav, un, konserve, 
meyve ve sebzeler gibi temel gıdaların daha fazla 
talep görürken, yüksek kaliteli etler, şarap ve özel 
peynirler gibi AB dışında önemli ölçüde tüketilen 
yüksek değerli ürünlerin tüketiminde düşüş 
gözlemlendiği belirtilmektedir. 

Yayın Tarihi: 20.04.2020 

Kaynak: Avrupa Komisyonu 

 

 

 

 

 
Coğrafi İşaretli Ürünler, Geleneksel Ürünlerin 
iki katı değere sahip 

Avrupa Komisyonu tarafından 20 Nisan 2020 
tarihinde yayınlanan bir araştırmaya göre, Coğrafi 
işaretlerin (GI) "ekonomik fayda" sağladığı ifade 
edilmektedir. 

AB genelindeki 3.207 GI korumalı ürünün her 
birinden ekonomik verileri derleyen çalışma, 
GI'lerin 74.76 milyar € satış değerini temsil 
ettiğini belirtmektedir. 

GI'lerin arasında en tanınmış iki örnek, Fransa'nın 
Champagne bölgesinde yetiştirilen üzümden 
üretilen şampanya ve sadece İtalya Parma 
çevresindeki tepelerde üretilebilen kuru şarküteri 
ürünü 'Prosciutto di Parma' olarak sayılmaktadır. 

Yayın Tarihi: 21.04.2020 

Kaynak: Euractive  

Komisyon, tarım-gıda sektöründe 
korumacılığa kaymaya karşı uyardı 

COVID-19 salgını ile başa çıkmak için mücadele 
eden AB'deki ülkeler giderek daha fazla korumacı 
önlemler almayı, ulusal tarımsal gıda ürünlerini 
teşvik etmeyi ve ithal ürünleri caydırmayı 
hedeflemektedir. Avrupa Komisyonu bu tip 
düşünceler karşısında iç pazarda mal ve 
hizmetlerin serbest dolaşımı üzerindeki etkisi 
hakkında endişelerini ifade etme gereği 
duymaktadır. 

 

https://ec.europa.eu/info/news/short-term-outlook-despite-challenges-arising-coronavirus-outbreak-eu-agri-food-sectors-show-resilience-2020-apr-20_en
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/geographical-indications-found-to-double-value-of-agri-food-products/
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Komisyon sözcüsü verdiği demeçte, tek pazarın 
“AB genelinde tedarik sağlamadaki en güçlü 
varlığımız” ve hiçbir üye devletin tüm ürünler için 
tüm ihtiyaçlarını karşılama kapasitesine sahip 
olmadığını vurgulamaktadır. Sözcü ayrıca, Üye 
Ülkelerin AB içi ihracat yasaklarına ve kısıtlayıcı 
önlemlere başvurduğunu ve söz konusu bir 
tutuma karşı diğer devletlerin ihlal davalarına 
başvurabileceğini de belirtti. 

Yayın Tarihi: 23.04.2020 

Kaynak:  Euractiv  

Yatlardan biyoyakıtlara, İspanyol çiftçiler 
döngüsel ekonomiyi benimsediler 

Döngüsel ekonomi kavramı, atık ürünlere yeni bir 
hayat vermesinin, hammaddelerin yeniden 
kullanılmasının ve böylelikle, atıkların 
azaltılmasına dayalı bir tarımsal sistem 
oluşturmanın yenilikçi yollarını arayan bir 
kavram olup, İspanyol çiftçiler arasında 
popülerlik kazanmaktadır.  

Girişimler, döngüsel bir ekonominin teşviki için 
planlar içeren AB’nin yeni ve kapsamlı çevre 
politikası olan “Yeşil Anlaşma” ile de 
örtüşmektedir.  

Anlaşma, 2020 sonrası Ortak Tarım Politikası'nın 
(OTP) amaçlarına da yansıtılan gıda üretiminin 
çevreyi korumasını ve iklim değişikliğiyle 
mücadele etmesini sağlama hedeflerini 
içermektedir. Bu kapsamda, yeşil ambalajların 
kullanılması ile hem enerji bağımlılığının hem de 
karbon ayak izlerinin azaltılması da yer 
almaktadır. 

Kurutulmuş meyveleri dönüştüren ve satan 
kooperatifler, yan ürünlerini değerlendirmenin 
en iyi yolunu bulmak için de çok çalışmaktadır. 
Kooperatifler, badem kabukları için, farmasötik 
amaçlardan giysi için boya üretimine, 
biyobozunur torbalara ve gıda ambalajlarına 
kadar birçok kullanım alanı bulmaktadır. 

Aynı zamanda bir yapı malzemesi olarak ve daha 
özel olarak, kabuk frezelemesinden sonra elde 
edilen malzemenin gerçekten daha dirençli 
olduğu göz önüne alındığında, yat güvertelerinin 
yapımında  ve verniklerde tik ağacının yerine 
kullanılabileceğini ifade etmektedirler. 

Ayrıca; zeytinyağı üretiminden kalan atıkların 
enerji formu olarak kullanılabileceğini biyoyakıt 
olarak, endüstride veya elektrik ya da doğal gaz 
tasarrufu sağlayan evlerde ısıtma için 
kullanılabileceği, bu yan ürünlerin kooperatif 
yoluyla diğer sektörlere satıldığı ifade 
edilmektedir. Bu yaklaşımların hem döngüsel 
ekonomiye katkı sağladığı hem de geri dönüşüm 
sorununu da ortadan kaldırdığı 
vurgulanmaktadır. 

Yayın Tarihi: 28.04.2020 

Kaynak: Euractiv  

Avrupa Parlamentosu Tarım Komitesi Ortak 
Tarım Politikası (OTP) reformu kapsamında 
geçiş sürecini onayladı 

AB Milletvekilleri, 28 Nisan Salı günü yapılan ilk 
uzaktan oylama oturumunda, çiftçilere yapılan 
ödemelerin OTP'yi yeniden düzenleme 
hususunda herhangi bir ekleme yapılmaksızın 
devam etmesini sağlayacak bir anlaşmaya 
vardılar. 

Avrupa Parlamentosu üyeleri, Avrupa 
Komisyonu'nun desteklediği geçiş dönemi için bir 
yıllık süreyi savunsa da, otomatik olarak diğer yıla 
da uzatabileceğini belirttiler. 

Bununla birlikte, Avrupa Parlamentosu Üyeleri, 
OTP reformu ve devam eden sağlık krizinin yol 
açtığı ciddi sorunlar için net bir çözüm bulunmasa 
bile, sektöre yeterli desteğin sürdürülmesinin 
sağlanmasını planlamaktadırlar. 

Fotoğraf : Lise1011 

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/commission-warns-against-shift-towards-protectionism-in-agri-food-sector/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/from-yachts-to-biofuel-how-spanish-farmers-are-embracing-circular-economy/
https://www.flickr.com/photos/lise1011/49824080397/
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Genel kurulun hedefinin Haziran sonundan önce 
kesin bir anlaşmaya varmak ve Hırvatistan 
Başkanlığını Almanya'ya devretmek olduğu 
belirtilmektedir. 

AB Tarım Bakanları, bir ya da iki yıllık geçiş 
dönemine girilip girilmeyeceği konusunda fikir 
birliğine varamadığından mazbata kısmen 
onaylanmıştır. 

Yayın Tarihi: 29.04.2020 

Kaynak:  Euractiv  

Ağdaki deliklerin kapatılması: AB Avrupa 
balıkçılığındaki gizliliği nasıl ortadan 
kaldıracak? 

Balıkçılık Kontrol Tüzüğü’nün revizyonu, Üye 
Devletlerin balıkçılık filosunu kontrol etme 
çabalarının ortaya çıkması ve AB hukuk 
ihlallerinin cezasız kalmasının önlenmesi için 
önemli bir fırsat sunmaktadır. 

AB, dünyadaki en büyük deniz ürünleri pazarı 
olup yalnızca tükettiği deniz ürünlerinin % 
60'ından fazlasını ithal etmekle kalmamakta, aynı 
zamanda 75.000'den fazla AB balıkçı teknesi 
tarafından üretilen ve 150.000'den fazla insanın 
istihdam edildiği 4,6 milyar avro brüt katma 
değere sahip büyük bir balıkçılık endüstrisine 
sahip olarak anılmaktadır. Avrupa balıkçılık 
pazarının büyük ölçeğine, filosunun büyüklüğüne 
ve AB'nin pazarını yasadışı deniz ürünlerinden 
uzak tutma çabalarına rağmen, balıkçılık 
sektörünün hala gölgede faaliyet gösteren bazı 
kısımları olduğu ifade edilmektedir. 

COVID-19 salgını balıkçılık endüstrisindeki geçim 
kaynakları ve işlerde önemli bir zorluk 
oluştururken, Mayıs 2018'den bu yana yürütülen 
Balıkçılık Kontrol Sisteminin yenilenmesi 
çalışmaları ise AB'deki balıkçılar için eşit 
şartlarda rekabet ve sektörün şeffaflığını 
sağlamak için bir fırsat oluşturmaktadır. 

Balıkçılık Kontrol Sistemi, Avrupa sularındaki 
balıkçılık faaliyetlerini ve yabancı sulardaki AB 
gemilerinin faaliyetlerini izlemektedir. Bu sistem, 
balıkçılık faaliyetlerinin, uzun vadeli 
sürdürülebilir balıkçılığı güvence altına alan, AB 
yasalarına uygun olmasını sağlamayı 
amaçlamaktadır. 

Balıkçılık Kontrol Yönetmeliğindeki muafiyetler, 
AB balıkçılık filosunun % 89'unun, şu anda 
yalnızca 15 metreden uzun gemiler için gerekli 
olan, yer  izleyici cihazlar olmadan balıkçılık 
faaliyeti gerçekleştirmesine izin vermektedir. 
AB'de 59.000'den fazla olan 10 metrenin altındaki 
balıkçı tekneleri de avlarını beyan etmek zorunda 
değildirler. Buna ek olarak, 10 metrenin altındaki 
tekneler tarafından bildirilmeyen balıkçılık 
faaliyetlerinin çoğunun, balık stoklarının yaklaşık 
% 80'inin aşırı avlandığı Akdeniz'de 
gerçekleştiğini belirtmek gerekmektedir. 

Bu muafiyetlerin yürürlüğe girmesinden bu yana 
on yıl geçmiş olup bu süre zarfında, en son 
teknolojiler sayesinde, gemileri bulabilen, ihtiyaç 
durumunda balıkçıların güvenliğine katkıda 
bulunan ve daha etkili sürdürülebilir balıkçılık 
yönetimini destekleyen küçük ve uygun maliyetli 
elektronik cihazlar geliştirilmiştir. Gerçekçi ve 
uygun fiyatlı çözümler artık mevcut ve Avrupa’da 
bazı bölgelerde küçük ölçekli balıkçılar bu tür 
izleyicileri gönüllü olarak başarıyla kurmaya 
başlamıştır. Balıkçılık Kontrol Tüzüğü’nün gözden 
geçirilmesi, bu muafiyetleri geri çekmek ve AB'de 
yakalanan her balığı kayıt altına almak için önemli 
bir fırsat sağlamaktadır. 

Bugüne kadar, birleştirilmiş bir şekilde, her 
ülkede kaç denetim yapıldığını ve ihlaller tespit 
edildiğinde hangi yaptırımların uygulandığını 
gösteren halka açık bir bilgi bulunmamaktadır. Bu 
durum, AB kontrol önlemlerinin 
uygulanmamasını kolaylaştırmış ve 2018 Avrupa 
Komisyonu etki değerlendirmesine göre mevcut 

Fotoğraf : FWC Research Institute 

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/meps-agree-on-two-year-bridging-cap-divide/
https://www.flickr.com/photos/myfwc/28670174091/
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Balıkçılık Kontrol Sisteminin uyum kültürünü 
etkili bir şekilde teşvik edememesine yol açmıştır. 
Uygulamadaki bu boşluklar kurallara uymayan 
balıkçıların serbestçe hareket etmesine veya her 
üye ülkede aynı suç için farklı cezalar almalarına 
sebep olmaktadır. Bu durum da, Ortak Balıkçılık 
Politikasının sürdürülebilir balıkçılığı güvence 
altına alma hedefini riske atarak AB genelinde eşit 
bir rekabet alanının oluşturulmasını 
engellemektedir. 

Mevcut durumda üye devletlerin filolarını kontrol 
etme, sularında yasa dışı, kayıt dışı ve 
düzenlenmemiş balıkçılığı durdurma veya 
yasadışı avlanmış ürünlerin AB deniz ürünleri 
pazarına girmesini engelleme çabaları hakkında 
AB çapında kamuya açık bir bilgi 
bulunmamaktadır. 

AB Balıkçılık Kontrol Koalisyonu, Avrupa 
Parlamentosu ve Bakanlar Konseyi üyelerini 
ağdaki bu delikleri etkili bir şekilde kapatan 
tedbirler almaya ve son on yıl boyunca devam 
eden uygulama boşluklarına değinmeye 
çağırmaktadır. Ayrıca acil bir eylem olarak, 
AB'den Ortak Balıkçılık Politikası'nın hedeflerini 
karşılamak, balık popülasyonlarını yeniden 
oluşturmak, balıkçıların güvenliğini sağlamak ve 
gelecek nesillerin geçim kaynaklarını garanti 
altına almak amacıyla tüm AB gemileri için izleme 
ve raporlama zorunluluğu getirmesini talep 
etmektedir. 

Yayın Tarihi: 22.04.2020 

Kaynak: Euronews  

Bilim İnsanları: Aşırı Avlanmayı 
Sonlandırmak Bir İklim Aksiyonudur 

Bilim İnsanları ekosistem temelli balıkçılık 
yönetiminin okyanusun sağlığı ve iklim 
değişikliğine tepki verme kapasitesi açısından 
kritik önem taşıdığını ifade ederek Avrupa 
Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve AB Üye 
Ülkelerini balıkçılık sınırlamalarının buna göre 
belirlenmesini tavsiye etmektedir. 

Balıklar, deniz ekosisteminin önemli bir parçası 
ve okyanus sağlığında kritik bir rol 
oynamaktadırlar. Bilim insanlarına göre; deniz 
ekosistemi balıkçılık ve insanlar tarafından 
hızlandırılmış iklim değişikliği sebebiyle ağır 

baskı altındadır. Aşırı avlanma balık biokütlesini 
azaltmakta; biyolojik çeşitliliği etkilemekte; 
denizdeki besin ağını kısırlaştırıyor ve deniz 
yaşam alanlarını bozmaktadır. Bu durum, deniz 
ekosistemini iklim değişikliğinin etkilerine karşı 
daha savunmasız hale getirmektedir. 

AB'de Kuzey Doğu Atlantik ve Baltık Denizi’ndeki 
balık stoklarının en az yüzde 38'inin ve Akdeniz ve 
Karadeniz'de ise yüzde 87'sinin aşırı avlandığı 
tahmin edilmektedir.  

İklim değişikliği ve aşırı avlanmanın birleşik 
etkileri, okyanus sağlığının bozulmasını 
hızlandırmaktadır. Bilim İnsanları, aşırı 
avlanmayı sona erdirmenin, okyanus üzerindeki 
kümülatif baskıları azaltacağını ve iklim 
değişikliğinin etkilerini azaltmaya katkıda 
bulunacağını ifade etmektedir. 

Yayın Tarihi: 28.04.2020 

Kaynak: Our Fish 

Korona virüs salgınının küresel balık unu ve 
balık yağı üretimi için anlamı 

Uluslararası Balık Yemi ve Balık Yağı Örgütü'ne 
(IFFO) göre, korona virüs salgını sırasında hemen 
hemen her yerde su ürünleri avcılık ve 
yetiştiricilik faaliyetleri devam etmektedir. 
Avrupalı üreticiler de çalışmalarını devam 
ettirmektedir. Endüstri, yem sektörü yoluyla 
temel gıda tedarik zincirinin bir parçası olduğu 
için üretime devam edilmesi gerekmektedir. 
Bununla birlikte, sektörde etkileşimleri en aza 
indirmek ve çalışanların güvenliğini sağlamak için 
birkaç yeni uygulama geliştirilmiştir. Yeni 

Fotoğraf : Marco Verch 

https://www.euronews.com/2020/04/22/closing-holes-in-the-net-how-the-eu-needs-to-remove-secrecy-from-european-fishing-view
https://our.fish/news/ending-overfishing-is-climate-action-scientist-statement-of-support/
https://www.flickr.com/photos/160866001@N07/48549541801/
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girişimler ile tedarik zincirinin işçilerin olası 
enfeksiyonlardan daha fazla etkilenebileceği tüm 
kısımları ertelenmiştir. 

Örgüte göre virüs, halkın su ürünleri yetiştiriciliği 
ürünlerine olan talebini etkileyebilmekte ve bu 
tür ürünlere olan talebin düşmesi de endüstriyi 
etkileyecektir. Ayrıca, sınırlar kapandığı ve 
limanlarda gecikmeler olduğu için endüstri, 
ticaret lojistiği ile ilgili sorunlardan da 
etkilenebilecektir. Deniz ürünleri sektörü, 
özellikle büyük oranda taze balık tüketilen 
restoranların kapanması nedeniyle baskı altında 
bulunmaktadır. IFFO, mevcut durumun balık unu 
ve yağına olan talep üzerinde kısa vadeli olumsuz 
etkileri olacağını öngörerek, ancak 2020'nin 
sonunda tam bir iyileşme beklenmektedir. 

Yayın Tarihi: 28.04.2020,  

Kaynak: EFFOP 

İngiltere, Brexit sonrası yeşil balıkçılık 
konusunda dünyaya liderlik edeceğini iddia 
etti 

İngiliz yetkililer, yaptıkları açıklamada AB’yi 
yaklaşık dokuz milyon ton balığı aşırı avlamakla 
suçlayarak Brexit geçiş döneminden ve Ortak 
Balıkçılık Politikasından ayrıldıktan sonra 
dünyaya sürdürülebilir balıkçılıkta liderlik 
edeceklerini iddia etmektedirler. 

Yapılan açıklamaya göre, AB hükümetleri düzenli 
olarak Brüksel'deki yıllık av sınırlarıyla ilgili 
müzakereler sırasında Uluslararası Deniz 
Araştırmaları Konseyi'nin bilimsel 
tavsiyelerinden çok daha yüksek seviyelerde 
avlanma limitleri getirmektedirler. 

‘Balıklarımız ve Yeni Ekonomi Vakfı’nın (Our Fish 
and the New Economics Foundation) bir raporuna 
göre, İngiltere de dâhil olmak üzere AB, 2020 
yılına kadar aşırı avlanmayı sona erdirmek için bir 
yasa çıkmasına rağmen, son yirmi yılda 8,78 
milyon ton aşırı avcılık gerçekleştirilmiştir. 

İngiltere ve AB, kilitlenen Brexit ticaret 
görüşmelerinde balıkçılığa ilişkin hususlarda 
büyük bir ayrılık yaşamaktadır. Brüksel, AB 
teknelerinin “mevcut koşullar altında” İngiltere 
sularına erişimini korumak istemekte ve balıkçılık 
anlaşmasını herhangi bir serbest ticaret 
anlaşmasının önkoşulu olarak görmektedir. 

İngiltere, yıllık olarak müzakere edilen ve 
“bilimsel ilkelere” dayanan erişimle yapılan 
herhangi bir balıkçılık anlaşmasının, ticaret 
anlaşmasından ayrı olması gerektiğinde ısrar 
etmektedir. Bir hükümet yetkilisi, “İngiltere uzun 
zamandır deniz ortamının korunmasına destek 
vermekte ve planlarımız dünya çapında 
sürdürülebilir balıkçılık için altın bir standart 
belirlemek” şeklinde açıklamada  bulunmuştur. 
“Bağımsız bir kıyı devleti haline geldikçe, balık 
stoklarını sürdürülebilir bir şekilde yönetmek ve 
balıkçılık fırsatlarını adil ve bilimsel bir temelde 
paylaşmak için AB, Norveç ve Faroe Adaları da 
dâhil olmak üzere ortaklarımızla yakın çalışma 
konusunda kararlıyız” ifadelerine de yer 
verilmektedir. 

Yayın Tarihi: 29.04.2020, Kaynak: Telegraph  

2019 faaliyetleriyle ilgili Avrupa Balıkçılık 
Kontrol Ajansı'nın (EFCA) raporu yayınlandı 

Avrupa Balıkçılık Kontrol Ajansı'nın (EFCA) 2019 
yılına ait Yıllık Raporu 30 Nisan’da 
yayımlanmıştır. EFCA’nın misyonunun AB’nin 
Ortak Balıkçılık Politikası (OBP) çerçevesinde en 
yüksek kontrol, denetim ve gözetim standartlarını 
tanıtmak olduğu ifade edilmektedir. Öncelikli 
amacı ise ulusal kontrol ve denetim faaliyetleri 
arasında koordinasyon ve işbirliğini organize 
ederek OBP kurallarına uyulmasını ve bu 
politikanın etkili bir şekilde uygulanmasını 
sağlamaktır. 

2019 yılı boyunca EFCA, OBP’nin kontrol 
rejiminin uygulanmasında Üye Devletleri ve 
Avrupa Komisyonu'nu desteklemiştir. Bu destek, 

Fotoğraf : Coast Guard News 

https://effop.org/news-events/what-the-coronavirus-pandemic-means-for-the-global-production-of-fishmeal-and-fish-oil/
https://www.telegraph.co.uk/politics/2020/04/29/brexit-britain-will-lead-world-green-fishing-uk-claims-eu-accused/
https://www.flickr.com/photos/coastguardnews/26519216738/
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ortak dağıtım planlarının koordinasyonunu, 
karaya çıkarma yükümlülüğüne uygunluk ile ilgili 
özellikli projelerin geliştirilmesini ve üçüncü 
ülkelerle ilgili olarak uzaktan elektronik izleme 
(REM) gibi yeni teknolojileri ve kapasite 
oluşturma operasyonlarını içermektedir. 

0Sahil güvenlik faaliyetlerine ilişkin Avrupa’daki 
işbirliği, EFCA'nın OBP’nin etkin ve tek tip 
uygulanmasına katkısını artırmıştır. Yıl boyunca, 
ajans, EUROPOL ve EUROJUST ile operasyonel 
işbirliğini genişleterek, yasadışı balıkçılık 
faaliyetlerine karşı mücadeleyi 
güçlendirmektedir. 

Yayın Tarihi: 30.04.2020, Kaynak: Avrupa 
Komisyonu 

İngiltere hükümeti, AB’nin balıkçılıkla ilgili 
Brexit tekliflerini "asla kabul etmeyeceğini" 
söyledi 

İngiltere, Brüksel'i müzakerelerde 'sınırlı 
ilerleme' için suçlamakta ve AB’yi, AB Birleşik 
Krallık sularında balıkçılıkla ilgili mevcut 
haklarını koruma talebini geri çekmediği sürece, 
Brexit sonrası ticaret anlaşmasının tehlikeye 
gireceği konusunda uyarmaktadır. 

İngiltere, Brüksel balıkçılık konusundaki 
taleplerini geri çekmedikçe AB ile Brexit sonrası 
ticaret anlaşmasından uzaklaşmaya hazır 
olduğunu belirtmektedir. Londra, İngiltere 
çevresindeki sulardaki kaynaklar da dâhil olmak 
üzere bazı alanlardaki talepler yüzünden AB'nin 
bir serbest ticaret anlaşması konusunda şimdiye 
kadar 'sınırlı ilerleme' kaydettiğini ifade 
etmektedir. Ancak İngiltere müzakere ekibine 
yakın bir kaynak Brüksel'in bu talebinin 'asla 
gerçekleşmeyeceğini’ fark etmesi gerektiğini 
söylemektedir. AB’nin ‘eşit rekabet alanı 
taleplerinin ve Avrupa Adalet Divanı'nın iki taraf 
arasındaki anlaşmazlıkların tek arabulucusu 
olması konusunda ısrarının süreci yavaşlattığı 
vurgulanmaktadır. 

Yayın Tarihi: 30.04.2020, Kaynak: Daily Mail  

EuroNatur ve Agent Green, Romanya'nın 
Natura 2000 alanlarındaki doğal ormanların 
trajik kaderi hakkında fikir veren bir fotoğraf 
ve video belgesi yayınladı 

22 Nisan 2020'de EuroNatur, Client Earth ve 
Agent Green, Romanya'nın Natura 2000 
bölgelerindeki doğal ormanların giderek yok 
edilmesi konusunda bir şikâyette bulundular. 
EuroNatur, yapılan çalışma ile değerli ormanların 
korkunç durumunu görselleştirerek Natura 2000 
sahalarındaki yerel denetimlerde Fagaras 
Dağları'nda çekilen  fotoğrafların, ekolojik olarak 
son derece değerli ormanların giderek imha 
edildiğini belgelemektedir. Belgelerde, ayrıca bu 
orman alanlarının olağanüstü biyolojik 
çeşitliliğini ve güzelliğini gösteren doğal 
ormanların resimleri de yer almaktadır. 

Haberde Romen Çevre Bakanı Alexe Costel’in, 
Romanya'daki Natura 2000 alanları ve 
ormanların korunması konusunu fazla 
önemsemediği ifade edilmektedir. Haberde ayrıca 
AB’ye şikâyetin sunulduğu gün 22 Nisan 2020'de 
Bakanın, Çevre, Okyanuslar ve Balıkçılıktan 
sorumlu AB Komiseri Virginijus Sinkevičius 
gerçekleştirdiği video konferans görüşmesinde 
şikâyetten ve Natura 2000 alanlarındaki 
sorundan bahsedilmediği, bu görüşmenin bir 
halkla ilişkiler çalışması olduğu iddia 
edilmektedir. 

Yayın Tarihi: 24.04.2020 

Kaynak: Euronatur  

AB Programı, Robotik ve Tarımı Birleştiren 
Projeler için Fon Sağlıyor 

Robotik şirketler ve çiftçiler, Avrupa dijital 
yenilikçi ağını güçlendirmeyi amaçlayan bir 
programdan hibe almak için yarışmaktadırlar. 

Fotoğraf : Coast Guard News 

https://ec.europa.eu/fisheries/press/efca-reports-2019-activities_en
https://ec.europa.eu/fisheries/press/efca-reports-2019-activities_en
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8274023/Britain-warns-EU-post-Brexit-trade-deal-threat-unless-drops-fishing-demands.html
https://www.euronatur.org/en/news/detail/news/photo-documentation-about-loggings-in-romanias-natura-2000-areas-published/
https://www.flickr.com/photos/coastguardnews/49851714942/
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Avrupa Birliği Araştırma ve İnovasyon programı 
Ufuk 2020’nin bir parçası olan agROBOfood ilk 
kez 2,65 milyon avro bütçeli çağrı ile günlük 
işlemler için maliyetleri düşürmek, verimi en üst 
düzeye çıkarmak veya güvenlik ve emniyet 
sorunlarını robotik teknolojiye odaklanarak 
çözmek gibi tarımsal- gıda sektörünün sorunlarını 
doğrudan ele alınmasını hedeflemektedir.   

Robotik teknoloji şirketleri ve Avrupalı çiftçiler, 
ilk kez çağrıya çıkan “agROBOfood -Açık Yenilik 
Deneyleri Çağrısı” için Avrupa Birliği'ne 
gönderilecek robotik kullanan yenilikçi tarım 
projeleri üzerinde işbirliği yapmaktadırlar. 1 
Mart-  31 Mayıs tarihleri arasında açık olacak çağrı 
için, Türkiye de dâhil, Avrupa çapında birçok 
küçük ve orta ölçekli işletmenin başvurusuna açık 
olacak programa dair ayrıntılı bilgi ve başvuru 
için https://agrobofood.eu/open-calls/ adresi 
ziyaret edilebilmektedir. 

Yayın Tarihi: 22 Nisan 2020  

Kaynak: Olive Oil Times 

Koronavirüs: Avrupa Komisyonu, Komşu On 
Ülkeyi Desteklemek İçin 3 Milyar Avro Makro-
Finansal Yardım Paketi Açıklıyor 

Avrupa Komisyonu, koronavirüs salgınının 
ekonomik etkilerini azaltmaya yardımcı olmak 
için gelişmekte olan ve komşu ülkelere 3 milyar 
avroluk makro-finansal yardım (MFA) paketi 
önerisini kabul etmiştir. 

Teklif, finansman ihtiyaçlarının ön 
değerlendirmesini takiben, MFA fonlarının şu 
şekilde dağıtılmasını öngörmektedir: 

• Arnavutluk Cumhuriyeti: 180 milyon €  

• Bosna-Hersek: 250 milyon € 

• Gürcistan: 150 milyon € 

• Ürdün Krallığı: 200 milyon €  

• Kosova: 100 milyon € 

• Moldova Cumhuriyeti: 100 milyon €  

• Karadağ: 60 milyon € 

• Kuzey Makedonya Cumhuriyeti:160 milyon € 

• Tunus Cumhuriyeti: € 600 milyon 

• Ukrayna: 1,2 milyar € 

Yayın Tarihi: 22 Nisan 2020  

Kaynak: Avrupa Komisyonu 

Koronavirüs: Komisyon, Tarım-Gıda 
Sektörünü Desteklemek İçin Olağanüstü 
Önlemler Açıkladı 

Avrupa Birliği tarım-gıda sektörü, Koronavirüsün 
patlak vermesini takiben, benzeri görülmemiş bir 
direnç gösteriyor olsa da bazı piyasa unsurlarının, 
beklenmedik halk sağlığı krizinin sonuçları 
nedeniyle ağır darbe aldığı belirtilmektedir.  
Komisyonun mevcut durumdan en çok etkilenen 
tarım ve gıda piyasalarını daha da fazla 
desteklemek için ek istisnai önlemler getirmeyi 
önerdiği ifade edilmektedir. 

Yeni paket; süt ve et sektörlerinde özel depolama 
yardımı (private storage aid -PSA) için tedbirler, 
fazlasıyla etkilenmiş sektörlerdeki operatörlerin 
kendi kendine örgütleme tedbirlerinin 
onaylanması ve meyve ve sebze, şarap ve diğer 
bazı pazar destek programlarında esneklikler 
içermektedir. 

Koronavirüs krizine ek bir yanıt olarak açıklanan 
istisnai önlemler şunları içermektedir: 

• Özel depolama yardımı: Komisyon, süt (yağsız 
süt tozu, tereyağı, peynir) ve et (sığır eti, koyun ve 
keçi eti) ürünleri için özel depolama yardımı 
vermeyi önermektedir. 

• Pazar destek programları için esneklik: 
Komisyon, şarap, meyve ve sebzeler, zeytinyağı, 
arıcılık ve AB'nin okul programı (süt, meyve ve 
sebzeler) için pazar destek programlarının 

Fotoğraf : Samuel Huron 

https://www.oliveoiltimes.com/world/eu-program-offers-funding-for-projects-that-combine-robotics-agriculture/81110
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_716
https://www.flickr.com/photos/samuel-huron/9409793976/
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uygulanmasında esneklik getirecektir. Bu, 
fonlama önceliklerinin tüm sektörler için kriz 
yönetimi önlemlerine yeniden yönlendirilmesini 
sağlayacaktır. 

• AB rekabet kurallarından muafiyet istisnası: 
Süt, çiçek ve patates sektörleri için geçerli olan 
Komisyon, Ortak Pazarlar Organizasyon 
Yönetmeliği'nin 222. maddesi uyarınca, 
operatörlerin kendi kendine örgütlenme 
önlemlerini benimsemelerine izin veren belirli 
rekabet kurallarından muafiyetlere izin 
verecektir. Bu sektörlerin pazarı istikrara 
kavuşturmak için toplu olarak önlem almalarına 
izin verilecektir. Örneğin, süt sektörünün, süt 
üretimini toplu olarak planlamasına ve çiçek ve 
patates sektörünün ürünleri piyasadan çekmesine 
izin verilecektir. 

Yayın Tarihi:  22 Nisan 2020  

Kaynak: Avrupa Komisyonu 

AB, İsveç ve Avusturya, Gürcistan'da (Svaneti, 
Racha-Lechkhumi ve Yukarı Imereti) Organik 
Tarımda Yerel Kalkınma Girişimleri İçin 1,16 
Milyon € Destek Verileceğini Açıkladı. 

AB, İsveç ve Avusturya GRETA projesi 
kapsamında; çiftçiler, çiftçi grupları, 
kooperatifler, işleme birimleri ve çeşitli diğer 
aktörler için organik tarım sektöründe büyük 
ekonomik fırsatlar yaratmak için Yerel Kalkınma 
Girişimi'ni (LDI) başlattı. 

Girişim, küçük ölçekli işletmeler, çiftçiler, çiftçi 
aileleri,  kooperatifler, resmi/gayri resmi çiftçi 
grupları,  girişimciler, aile tarım işletmeleri dâhil 
olmak üzere proje hedefli belediyelerden (Mestia, 
Lentekhi, Tsageri, Oni, Ambrolauri, Sachkhere, 
Chiatura ve Tkibuli) başvuru sahiplerini 
hedeflemektedir. 

Kapsama alınan belediyelerin dışında bulunan 
ancak organik ürünlerini bölgeden satın alan 
belediyelerden de Yerel Kalkınma Girişimi'ne 
başvuru yapılabilecektir. 

Başvuru sahibi veya başvuru grubu başına Yerel 
Kalkınma Girişimi (LDI) desteğinin büyüklüğü, 
ortak bütçenin toplam bütçenin en az % 10'u 
kadar olacak şekilde, 5000 GEL ila 150 000 GEL 
arasında olacaktır. 

Yayın Tarihi: 28 Nisan 2020  

Kaynak: Avrupa Birliği Gürcistan Delegasyonu 

COVID-19 İle İlgili IPARD Uygulamasına İlişkin 
Yönergeler 

Avrupa Komisyonu, Koronavirüs tarafından 
tetiklenen mevcut kriz koşullarında Katılım 
Öncesi Yardım Aracı Kapsamında Kırsal Kalkınma 
Programlarının (IPARD) uygulanmasının yeniden 
ayarlanmasına ilişkin yönergeler yayınlamıştır.  

Bu araçtan yararlanan aday ülkelere (Arnavutluk, 
Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye)  
yönelik yönergeler ile IPARD uygulamasında 
esneklik sağlarken, mevcut yararlanıcıları 
destekleyecek ve rahatlatacak kısa vadeli 
eylemler listelemektedir.    

Yeni Yönergeler üç farklı eylemi kapsamakta:  

1. Ulusal makamlar tarafından doğrudan 
uygulanabilecek eylemler,  

2. Ulusal düzeyde uygulamadan önce Komisyon 
tarafından onaylanması gereken eylemler, 

3. Komisyonun inisiyatifindeki eylemler.   

Yönergeler ile doğrudan ulusal makamlar 
tarafından alınabilecek tedbirler olarak; proje 
onayı için gerekli yerinde doğrulama için 
alternatif araçlar kullanılabilmesi önerilmekte, 
projelerin uygulanması için sürelerin 
uzatılmasına izin verilmekte, e-imzanın tanınması 
ve kontrollerin geçici olarak askıya alınması 
mümkün kılınmaktadır. 

Fotoğraf : Isriya Paireepairit 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_2722
https://eeas.europa.eu/delegations/georgia/78103/eu-sweden-and-austria-announce-%E2%82%AC116-million-local-development-initiatives-organic-agriculture_en
https://www.flickr.com/photos/isriya/2852890043/
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Yayın Tarihi: 29 Nisan 2020, Kaynak: Avrupa 
Komisyonu 

Pestisitler: İlk kümülatif risk raporları 
yayınlandı 

Biri tiroit sistemi üzerindeki kronik etkileri, diğeri 
ise sinir sistemi üzerindeki akut etkilerini göz 
önünde bulunduran değerlendirmelerin, EFSA ile 
Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü 
(RIVM) arasında çok yıllı bir işbirliğinin sonucu 
olduğu ifade edilmektedir. Belgeler, EFSA'nın 
ulusal kurumlar, akademi, sivil toplum kuruluşları 
ve ticari dernekler de dahil olmak üzere çeşitli 
paydaşlardan değerli geri bildirimler aldığı iki 
aylık bir danışma sürecinin ardından 
sonuçlandırılmıştır.  

Her iki değerlendirmenin genel sonucu, diyetle 
ilgili kümülatif maruziyetten kaynaklanan tüketici 
riskinin, değişen derecelerde kesinlik ile 
kapsanan tüm nüfus grupları için düzenleyici 
eylemi tetikleyen eşiğin altında olmasıdır. 
Pestisitlerin diğer organlar ve vücut fonksiyonları 
üzerindeki etkilerini kapsayan değerlendirmeler 
önümüzdeki yıllarda takip edileceği ifade 
edilmektedir. EFSA şu anda Avrupa Komisyonu ile 
kapsamlı bir uygulama planı tanımlamaktadır. 

Yayın Tarihi: 29.04.2020, Kaynak: EFSA 

Xylella: Konakçı listesine 37 yeni bitki türü 
eklendi 

Otuz yedi yeni bitki türü, Xylella fastidiosa 
patojeninin konakçıları olarak tanımlanmıştır. 
Çoğu doğal olarak enfekte olmuş ve hem AB 
ülkelerinde (Fransa, İtalya, Portekiz ve İspanya) 
hem de AB üyesi olmayan ülkelerde (ABD ve İran) 
bulunmuştur. Yeni konakçılar arasında çakal otu 
(Erigeron sp.), helichrysum stoechas, fıstık 
(Pistacia vera) ve trabzon hurması (Diospyros 
kaki) gibi yaygın süs, yabani ve ticari bitkiler 
bulunmaktadır. 

Yayın Tarihi: 28.04.2020, Kaynak: EFSA 

Coronavirus: Komisyon, tarım-gıda sektörünü 
daha da desteklemek için önlemler paketini 
kabul etti 

Komisyon, koronavirüs krizinden en çok 
etkilenen tarım ve gıda sektörlerini desteklemek 
için en son istisnai tedbir paketini yayınlamıştır. 

İstisnai tedbirler, süt ve et sektörleri için özel 
depolama yardımı, zorlu sektörlerdeki piyasa 
tedbirlerini düzenlemeye yönelik geçici yetki ve 
pazar destek programlarının uygulanmasındaki 
esneklikleri içermektedir. Komisyon, bu pazar 
önlemlerinin yanı sıra, Üye Devletlerin çiftçilere 
ve küçük tarımsal gıda işletmelerine 5.000 € - 
50.000 € 'ya varan miktarlarda ödeme 
gerçekleştirmek için  kırsal kalkınma fonlarını 
kullanmalarına izin vermeyi önermiştir. 

Tarım ve Kırsal Kalkınma Komiseri Janusz 
Wojciechowski, “Çiftçileri ve işletmeleri 
desteklemek için gerekli tüm önlemleri mümkün 
olduğunca çabuk almaya çalışıyoruz. Bazı tarım ve 
gıda piyasaları krizden ağır etkilendi. Ancak, artık 
bu önlemlerin benimsenmesinin somut destek 
sağlayacağından, piyasalara doğru sinyali 
göndereceğinden ve yakında bir miktar da olsa 
istikrar sağlayacağından eminim. Bu paket ve 
önceki destek önlemleri Komisyonun hazır 
olduğunu ve mevcut durumun gerektirdiği şekilde 
hareket edeceğini göstermektedir. Paydaşlarla, 
Avrupa Parlamentosu ve Üye Ülkelerle yakın 
temas halinde durumu izlemeye devam edeceğiz ” 
şeklinde konuştu. 

Yayın Tarihi: 04.05.2020, Kaynak: Avrupa 
Komisyonu 

Mısır, süpürge darısı ve çavdar ithalat 
vergileri Avrupa Komisyonu tarafından tekrar 
güncellendi 

Dünya genelinde mısırdaki düşük fiyatlar ve 
yüksek arz, Avrupa Komisyonu tarafından ikinci 

Fotoğraf : Prachatai 

https://ec.europa.eu/info/news/guidelines-implementing-ipard-context-covid-19-2020-apr-29_en
https://ec.europa.eu/info/news/guidelines-implementing-ipard-context-covid-19-2020-apr-29_en
https://www.efsa.europa.eu/en/news/pesticides-first-cumulative-risk-reports-published
https://www.efsa.europa.eu/en/news/xylella-37-new-plant-species-added-host-list
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_788
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_788
https://www.flickr.com/photos/prachatai/49730107921/
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bir ithalat vergisi güncellemesine yol açmıştır. 
Mısır, süpürge darısı ve çavdar ithalat vergisi ton 
başına 5,27 € olarak uygulanırken yeni hesaplama 
ile ton başına vergiler 10.40 € 'a revize edilmiş 
olmuştur. Resmi Gazete'de 5 Mayıs 2020'de 
yayınlanan revize tarife,  642/2010 sayılı AB 
düzenlemesine göre hesaplanmaktadır. Üç 
hububat için ithalat vergisi, Avrupa referans fiyatı 
ile mısırın dünya ölçeği arasındaki farka bağlı 
olarak - ABD fiyatı, Rotterdam limanı fiyatı (yani 
maliyet, sigorta ve navlun dahil) olarak 
hesaplanmaktadır. 

Yayın Tarihi: 06.05.2020, Kaynak:   Avrupa 
Komisyonu 

Avrupa Komisyonu tarım ve gıda ürünleri için 
promosyon politikası hakkında geri bildirim 
talep ediyor 

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği'nin tarım ve 
gıda ürünleri için uyguladığı promosyon politikası 
hakkında halkın katılımıyla bir toplantı 
gerçekleştirmiştir. Mevcut politikanın genel bir 
değerlendirmesinin parçası olarak 
gerçekleştirilen istişare toplantısıyla Komisyon; 
vatandaşların ve paydaşların mevcut önlemlerin 
etkinliği ile diğer alanlardaki AB eylemleriyle 
tutarlılıkları ve bunların katma değeri hakkında 
geri bildirim toplamayı amaçlamıştır. 

Tarım ve Kırsal Kalkınma Komiseri Janusz 
Wojciechowski: “Avrupa tarım ve gıda ürünleri, 
en üst düzey güvenlik ve kalite düzeyleri ile 
bilinir. Promosyon politikamız, bu itibarın 
korunmasına ve ürünlerimizin küresel düzeyde 
rekabet gücünün desteklenmesine katkıda 
bulunmaktadır. Ancak, sürdürülebilir üretime ve 
tüketime katkıda bulunurken, bunu en verimli ve 
uygun maliyetli bir şekilde yaptığımızdan emin 
olmak önemlidir. Dolayısıyla AB paydaşlarının 
görüşü bizim için çok değerlidir ve onların 
değerlendirmelerini ve fikirlerini dört gözle 
bekliyorum” şeklinde konuşmuştur. 

Yayın Tarihi: 08.05.2020, Kaynak:  Avrupa 
Komisyonu 

Avrupa Yeşil Anlaşması: Yeni Döngüsel 
Ekonomi Eylem Planı, üretim ve tüketim 
şeklimizi değiştirirken iklim nötr, tarafsız ve 
rekabetçi ekonomiye giden yolu gösteriyor 

Avrupa Komisyonu, Avrupa'nın sürdürülebilir 
büyüme için gündeminde bulunan Avrupa Yeşil 
Anlaşması'nın ana yapı taşlarından biri olan yeni 
Döngüsel Ekonomi Eylem Planını kabul etmiştir. 

Yeni Eylem Planı, ekonomiyi yeşil bir geleceğe 
uygun hale getirmeyi, çevreyi korurken; aynı  
zamanda rekabet gücünü artırmayı ve tüketicilere 
yeni haklar vermeyi amaçlamaktadır. 2015 
yılından bu yana yapılan çalışmalara dayanan yeni 
Plan, kullanılan kaynakların AB ekonomisinde 
olabildiğince uzun süre tutulmasını sağlamak 
amacıyla döngüsel bir ekonominin tasarım ve 
üretimine odaklanmaktadır. 

Avrupa Yeşil Anlaşması Genel Müdür Yardımcısı 
Frans Timmermans, “2050 yılına kadar, doğal 
çevremizi korumak ve ekonomik rekabet 
gücümüzü güçlendirmek için tamamen döngüsel 
bir ekonomiye gerek duyuyoruz. Bugün 
ekonomimiz hâlâ, çoğunlukla doğrusal, bu 
nedenle ikincil malzeme ve kaynakların sadece % 
12'si ekonomiye geri kazandırılıyor. Birçok ürün 
çok kolay bozularak tekrar kullanılamıyor ve ya 
geri dönüştürülemiyor. Bugünün planı ile 
ürünlerin üretilme biçimini değiştirmek için 
harekete geçiyoruz” şeklinde konuşmuştur. 

Yayın Tarihi: 11.05.2020 

Kaynak:  Avrupa Komisyonu 

Yasadışı Göçmen işçi düzenlemesi, İtalya’nın 
koalisyonuna baskı yapıyor 

İtalya'nın koalisyon partileri arasında tarım işçisi 
olarak çalışan yasadışı göçmenlerin düzenli hale 
getirilmesiyle ilgili gerginlik yaşanmaktadır. Bu da 

Fotoğraf : Travis Wise 

https://ec.europa.eu/info/news/import-duties-maize-sorghum-and-rye-updated-again-european-commission-2020-may-06_en
https://ec.europa.eu/info/news/import-duties-maize-sorghum-and-rye-updated-again-european-commission-2020-may-06_en
https://ec.europa.eu/info/news/european-commission-seeks-feedback-promotion-policy-agri-food-products-2020-may-08_en
https://ec.europa.eu/info/news/european-commission-seeks-feedback-promotion-policy-agri-food-products-2020-may-08_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_420
https://www.flickr.com/photos/photographingtravis/49766682543/
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çiftçi aileleri ve şirketleri desteklemeyi amaçlayan 
yardım paketinin hayata geçme sürecini 
yavaşlatmaktadır. Rilancia Italia (Relaunch Italy) 
olarak adlandırılan yeni teşvik paketi 55 milyar € 
değerinde olup onaylanması halen 
beklenmektedir. 

Sürtüşmenin ana noktasının, çoğunlukla tarım 
sektöründe çalışan ve İtalya'da ikametleri resmi 
olarak yasallaştırılmamış yüz binlerce göçmen 
için kütlesel bir öneri olması olduğu 
görülmektedir. 

İtalya Ekonomi Bakanı Roberto Gualtieri, 11 
Mayıs Pazartesi günü konunun koalisyonda 
gerginliğe yol açtığını ve hükümetin en iyi çözümü 
bulabilmek adına çaba gösterdiğini belirtmiştir. 
Ayrıca, “Sadece işgücü sıkıntısı kaynaklı değil, 
aynı zamanda kayıt dışı çalışma oranlarının da 
ortaya çıkmasına yardımcı olacağı gerekçeleriyle 
bu düzenlemenin önemli olduğu belirtilmiştir. 

Yayın Tarihi: 12.05.2020, Kaynak: Euractiv  

Alman kesimhaneleri COVID-19 
enfeksiyonlarının kaynağını oluşturuyor 

Alman mezbahalarında yaygın olan koronavirüs, 
bu işletmelerdeki çalışma koşulları hakkında sert 
bir tartışma başlatmıştır. Yeşiller 11 Mayıs 
Pazartesi günü Federal Meclis'te Perşembe günü 
yapılacak konuyla ilgili bir tartışma istedi. 
Milletvekili Bitta Haßelmann, “Et endüstrisindeki 
sömürünün nihayet sona ermesi gerekiyor” 
şeklinde ifade etmiştir. 

Tartışma, 1.200'den fazla çalışanın COVID-19 
testlerinin pozitif olması sonrası kapatılan 
Coesfeld, Kuzey Ren-Vestfalya'daki bir fabrikadan 
kaynaklanmaktadır. 

Münster idari mahkemesi, “yetersiz önlemler 
nedeniyle, fabrika ciddi bir epidemiyolojik tehlike 
kaynağı haline geldi” demiştir. Sonuç olarak, 
bölgenin koronavirüs kısıtlamaları uzatılmış ve 
eyaletteki et fabrikalarında çalışan 20.000 kişinin 
tümünün test edileceği ifade edilmiştir. 

1.200'den fazla çalışanının, COVID-19 testlerinin 
pozitif çıkması sonrasında, Kuzey Ren-
Vestfalya'daki Coesfeld adlı bir fabrika; 
epidemiyolojik tehlike kaynağı haline geldiği 
gerekçesiyle kapatılmıştır. Eyalette, kısıtlamalar 
uzatılırken; et fabrikalarında çalışan 20.000 kişiye 

daha test yapılacağı belirtilmiştir. Ayrıca, Baden-
Württemberg ve Bavyera'daki mezbahalarda da 
yüksek enfeksiyon oranları bildirilmiş olup, 128 
çalışanın da COVID-19  testlerinin pozitif çıkması 
ardından Schleswig-Holstein'daki bir tesisin daha 
kapatıldığının altı çizilmiştir. 

Euroactive’e göre,  mezbahalardaki birçok çalışan 
COVID-19 hastasıdır, çünkü birlikte çalışıp 
yaşamaktadırlar. Endüstrideki suistimaller 
yıllardır bilinmektedir, ancak çok az değişiklik 
olmuştur. Alman et endüstrisi, yıllardır Doğu 
Avrupa'dan, özellikle Romanya ve 
Bulgaristan'dan gelen düşük ücretli işçileri 
çalıştırması nedeniyle eleştiriliyordu. İşçilerin 
birçoğunun geçici işçi olarak istihdam edildiği ve 
bu daimi sürekli çalışanlara göre daha düşük 
standartlara tabi tutuldukları ve sektörde kayıt 
dışılık oranın çok fazla olduğu belirtilmektedir. 

Yayın Tarihi: 13.05.2020, Kaynak:  Euractiv  

Böcek bazlı yemler, AB sürdürülebilirlik 
hedefleri için “muazzam bir potansiyel” 
barındırıyor 

Resmi olarak 20 Mayıs'ta sunulması beklenen 
‘Çiftlikten Çatala’ stratejisinin taslak 
versiyonunda, böcekleri potansiyel bir yenilik 
olarak kullanarak “sürdürülebilir yeni yem 
malzemeleri” oluşturulmasının destekleneceği 
vurgulanmaktadır. “Hayvansal üretimin çevre ve 
iklim üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için 
Komisyon; karbon ayak izini, su-hava kirliliğini ve 
hayvancılıkta metan emisyonunu azaltmaya 
yardımcı olan yenilikçi yem katkılarının pazara 

Fotoğraf : Animal Freedom 

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/migrant-workers-regularisation-puts-strain-on-italys-ruling-coalition/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/german-slaughterhouses-become-a-source-of-covid19-infections/
https://www.flickr.com/photos/45650247@N08/4187541666/
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ulaşmasını sağlayacaklarını belirtmiştir. 
“Böcekler gibi sürdürülebilir yem malzemeleri ile 
kritik öneme sahip yem malzemelerinin (örneğin 
ormansızlaştırılmış topraklardan soya) teşvik 
etmek adına çalışmalar başlayacağı ifade 
edilmektedir. 

Böcek üretimi sektörünün çıkarlarını temsil eden 
bir kar amacı gütmeyen kuruluş olan gıda ve yem 
için uluslararası böcek platformundan (IPIFF) 
Constantin Muraru ise son zamanlarda böceklerin 
insan tüketimi için bir gıda ürünü olarak tutma 
potansiyeli konusunda oldukça hararetli 
tartışmalar olmasına rağmen, böceklerin hayvan 
yemi olarak oynayabileceği role çok daha az 
dikkat edildiğini, “muazzam bir potansiyele sahip 
olduğunu” söylemiştir. 

Yayın Tarihi: 13.05.2020, Kaynak:  Euractiv  

AB Tarım ve Kırsal Kalkınma Komiseri: tarım 
sektöründe kullanılan aşırı devlet 
yardımlarının yol açabileceği risklere karşı 
uyarıda bulundu 

Avrupa Tarım ve Kırsal Kalkınma Komiseri Janusz 
Wojciechowski “COVID-19 krizi ile mücadele eden 
çiftçileri rahatlatmak için devlet yardımlarının 
aşırı kullanılması; üye ülkelerdeki tek pazar ve 
adil rekabeti sağlamak adına endişe verici 
olabilir” demiştir. 

AB’nin tarıma yönelik devlet yardım kuralları 
kapsamında, Ortak Pazar destek önlemleri 
kapsamına girmeyen sektörlere yardımcı olmak 
için devlet yardımlarını salgın süresince geçici 
olarak gevşetmiştir.  

Komisyonun, geçici çerçeveyle çiftlik başına 
verilebilecek devlet yardımları tutar tavanını 
100.000 avroya kadar artırdığı, buna ilaveten de 
minimis yardımıyla onay almadan verilebilir 
ulusal destek tavanını da son zamanlarda 20.000 
avroya ve belirli durumlarda 25.000 avroya 
çıkardığı belirtilmektedir. Bu durumda, çiftlik 
başına verilebilecek toplam ulusal desteğin 
120.000 € veya 125.000 € yükseldiği anlamına 
geldiği ifade edilmektedir. 

Yayın Tarihi: 14.05.2020, Kaynak: Euractiv  

Komisyonun yeni çevirimiçi meyve çeşitleri 
kataloğu  

AB mevzuatına göre, Üye Devletlerin ulusal 
kataloglarına dayanan meyve çoğaltım materyali 
ve  meyve için AB kataloğunun oluşturulmasını 
gerekmektedir. Bu ulusal katalogların yönetimi 
için Komisyonun yeni Meyve Üretim Materyalleri 
Bilgi Sistemi (FRUMATIS) çevirimiçi hale 
getirilmiştir. 

FRUMATIS çeşidin tanımlanması, kaydı, kaydın 
geçerlilik süresi, fikri mülkiyet hakları ve çeşidin 
üreticisi ve sahibi gibi isteğe bağlı ayrıntılar 
hakkında bilgi sağlamaktadır.  FRUMATIS, AB 
genelinde piyasaya arz edilen çeşitlere olan 
güveni artırmayı amaçlayan, kolayca sorgulama 
yapılabilen bir veritabanıdır. AB'de üretilen 
meyve çoğaltım materyali ve meyve bitkilerinin 
tahmini değeri 760 milyon Avronun üzerindedir. 
AB'de 11.400 hektarın üzerinde bir alanda iki 
milyar bitki üretilmektedir. 

FRUMATIS halihazırda 14.000'den fazla meyve 
çoğaltım materyali ve meyve bitkisini 
listelemektedir. Bu yeni sistem Üye Devletlerin 
kendi ulusal kataloglarının Komisyonun web 
sayfasında yayımlanmasını yönetmelerine olanak 
tanımaktadır. FRUMATIS, kamu erişimine açık 
yapılandırılmış veri kaynaklarına bağlanmasını 
sağlayan semantik teknolojileri kullanmaktadır. 
Komisyon, zirai ve sebze türleri, meyve 
cinsleri/türleri ve asma çeşitlerinin kataloglarının 
merkezini oluşturmayı amaçlamaktadır. 

Yayın Tarihi: 11.05.2020 

Kaynak: Avrupa Komisyonu 

Fotoğraf : European Parliament 
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Gıdada Okratoksin A: Halk sağlığına ilişkin 
değerlendirme 

EFSA, gıdalarda Okratoksin A'nın (OTA) (tahıl, 
korunmuş et, taze ve kuru meyve ve peyniri içine 
alan gıda çeşitlerinde bulunabilen küfler 
tarafından doğal olarak üretilen mikotoksin) 
bulunmasıyla ilişkili halk sağlığı riskleri hakkında 
bilimsel bir görüş yayımlamıştır. 

2006'daki son değerlendirmeden bu yana elde 
edilen yeni veriler, OTA'nın DNA'ya doğrudan 
zarar vererek genotoksik olabileceğini 
düşündürmektedir. Uzmanlar ayrıca böbrek 
üzerinde kanserojen etkisi olabileceğini de 
doğrulamışlardır. Bu nedenle uzmanlar maruz 
kalma marjını (MOE) hesaplamışlardır. Bu değer, 
risk değerlendiricilerinin gıda ve yemde hem 
genotoksik hem kanserojen olan bu maddelerin 
mevcudiyetten kaynaklı olası güvenilirlilik 
değerlendirmelerinde kullandıkları bir araçtır. 

EFSA önceki görüşünde, böbrekteki toksik etkisi 
ve kanserojen etkisine dayanarak tolere edilebilir 
haftalık alımı (TWI) belirlemiştir.Uzmanlar şimdi 
MOE’yi hesaplayarak daha koruyucu bir yaklaşım 
sergilemiş, kullanmış ve çoğu tüketici grubu için 
bir sağlık endişesi olduğu sonucuna varmışlardır. 
EFSA’nın bilimsel tavsiyesi, devam eden 
gıdalardaki maksimum OTA seviyeleri 
görüşmelerinde Avrupa Komisyonunu 
bilgilendirici olacaktır. EFSA, taslak görüşüyle 
ilgili paydaşlara ve farklı taraflara danışmış ve bu 
süreçte alınan yorumlar rapor sonuçlandırılırken 
dikkate alınmıştır. 

Yayın Tarihi: 13.05.2020, Kaynak: EFSA  

Web semineri: Bitki sağlığı için yatay tarama 

Küreselleşen ticaret, seyahat ve insan 
dolaşımındaki hızlı artışla birleşince, bitki 
zararlılarının birkaç gün içinde dünyanın bir 
tarafından diğer tarafına gidebileceği anlamına 
gelmektedir. Risk değerlendiricisi ve bitki 
sağlığından sorumlu memurlar yarının 
zararlılarını yatay tarama ile takip etmektedir. 

EFSA, Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma 
Merkezi (JRC) ve AB Üye Devletleri ile işbirliği 
içinde,  AB topraklarını ilgilendiren yeni, yeni 
geliştirilen veya yinelenen zararlıları belirlemek 

için medya ve bilimsel makaleleri 
tarayabilmektedir. 

EFSA Journal'da yayınlanan aylık bir medya 
bülteni, dünya çapında bitki zararlıları ile ilgili en 
güncel haberlere dikkat çekmektedir. İzleme 
yoluyla  tespit edilen yeni zararlılar, oluşturduğu 
riske göre değerlendirilmekte ve bilgiler Avrupa 
Komisyonu ve Üye Devletler ile paylaşılmaktadır.  
Bilimsel yayınlara odaklanan ikinci bir bültenin 
geliştirildiği ve EFSA Journal'da da yayınlanacağı 
ifade edilmektedir. 

Yayın Tarihi: 12 Mayıs 2020, Kaynak: EFSA  

COVID-19 salgını esnasında veteriner ilaçların 
bulunabilirliğini sağlamak için düzenleyici 
esneklik 

Avrupa Komisyonu, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve 
Karşılıklı Tanıma ve Merkezi Olmayan Prosedür 
Koordinasyon Grubu – Veteriner Hizmetleri 
(CMDv), COVID-19 salgınının getirdiği bazı 
kısıtlamaların üstesinden gelebilmek için, 
veteriner ilaçları geliştiren, üreten ve dağıtan 
şirketlere yönelik, yasal çerçeveye uyum konulu 
bir rehber yayımlamıştır.  

Ortak geliştirilen soru-cevap belgesine göre, 
pandemiden kaynaklanan arz kesintileri riskini 
azaltmak için, gerektiğinde veteriner ilaçlar için 
düzenleyici kuralların COVID-19 bağlamında daha 
fazla esneklikle uygulanması gerektiği ifade 
edilmektedir. Bu rehber, halk sağlığını ve hayvan 
sağlığını korumak için gerekli olan yüksek kaliteli, 
güvenli ve etkili veteriner ilaçların, halk sağlığı 

Fotoğraf : European Parliament 
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krizi esnasında bulunabilir olmasını sağlamayı 
amaçlamaktadır. 

Soru-Cevap Belgesi, veteriner hizmetleri 
sektöründeki pazarlama ruhsatı sahiplerinin 
pandemi bağlamında karşı karşıya kalabileceği 
bazı kısıtlamalara yönelik düzenleme esnekliğinin 
mümkün olduğu alanları ortaya koymaktadır. Bu 
önlemler, aşağıdakiler dahil olmak üzere, farklı 
düzenleme alanlarını kapsamaktadır:  

• Pazarlama izni işlemleri, 

• İlaç güvenliğinin izlenmesi, 

• Üretim tesislerinin ve veteriner ilaçlar için iyi 
üretim uygulamalarının (GMP) denetimleri. 

Yayın Tarihi: 04.05. 2020 

Kaynak: EMA 

AB'nin Katılım Öncesi Mali Yardımlarının 
Üçüncü Dönemi Başlıyor 

Avrupa Birliği'nin (AB) aday ülkeler için 
yürüttüğü Katılım Öncesi Yardım Aracı'nın 2021-
2027 yıllarını kapsayan üçüncü dönemi (IPA III) 
çalışmaları Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa 
Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı 
başkanlığında tüm bakanlıkların bakan 
yardımcılarının katılımıyla yapılan dijital 
toplantıyla başlamıştır. 

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığından yapılan 
açıklamada, AB tarafından sağlanan hibe nitelikli 
IPA fonları hakkında bilgi verildi. Açıklamada, 
fonların, Türkiye’nin AB müktesebatına uyumu ve 
uygulamasına yönelik kapasitesinin geliştirilmesi 
ile ekonomik ve sosyal uyuma yönelik 
kapasitelerinin oluşturulması hedefleri 
çerçevesinde yürütülen proje ve programlar 
vasıtasıyla kullanıldığı bildirilmiştir. 

Açıklamada, "Bu kapsamda Türkiye bir aday ülke 
olarak 2002-2020 yıllarında demokrasi ve 
yönetişim, hukukun üstünlüğü ve temel haklar, 
çevre ve iklim eylemi, ulaştırma, enerji, rekabet 
edebilirlik ve yenilikçilik, eğitim, istihdam ve 
sosyal politikalar, tarım ve kırsal kalkınma 
alanındaki muhtelif projeler ve programlar 
vasıtasıyla toplam 9,3 milyar avro kadar kaynak 
kullanmıştır" ifadesi yer almaktadır. IPA’nın yeni 
dönemi çalışmalarını başlatmak amacıyla 13 
Mayıs 2020'de gerçekleştirilen Mali İşbirliği 

Koordinasyon Kurulu toplantısında IPA’nın 2021-
2027 yıllarını kapsayacak yeni dönemi hakkında 
AB Başkanlığı tarafından bakanlıklara bilgi 
verildiği ve bakan yardımcıları tarafından 
yürütülen proje hazırlıkları hakkında 
değerlendirme yapıldığı kaydedilen açıklamada 
şu ifadeler kullanılmıştır: 

 "Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı 
Büyükelçi Faruk Kaymakçı toplantıda, 
Komisyonun IPA’nın 2021-2027 yıllarını 
kapsayacak yeni dönemi için yedi aday ülkeye 
yaklaşık 14 milyar avroluk bir bütçe ayırdığını ve 
ülke tahsisatlarının olmayacağı bu yeni dönemde 
performansa dayalı rekabetçi bir programlama 
süreci yürütüleceğini ifade ederek, ülke olarak IPA 
III dönemi fonlarından azami ölçüde yararlanmak 
amacıyla ulusal ve AB uyum öncelikleri ile azami 
ölçüde uyumlu ve hemen uygulamaya geçebilecek 
şekilde olgun projelerin geliştirilmesi için tüm 
bakanlıklar ile uyum içinde çalışmaya 
başlanıldığına vurgu yapmıştır." 

Yayın Tarihi: 14.05.2020, Kaynak: AA 

AB, Norveç ve Faroe Adaları, pelajik balık 
stoklarının daha iyi izlenmesi ve kontrolü için 
anlaşma sağladı 

22 Nisan'da Avrupa Birliği, Norveç ve Faroe 
Adaları, Kuzey Doğu Atlantik'teki paylaşılan 
pelajik balık stoklarının izlenmesi, kontrolü ve 
gözetimi için bir kıyı devletleri anlaşması 
imzalamıştır. Bu anlaşma balıkçılık kontrolüne 
yönelik ilk anlaşma olma özelliği taşımakta ve 
pelajik stokların kontrolü ve yönetimi konusunda 
eşit bir rekabet alanına ulaşmada önemli bir adım 

Fotoğraf : NOAA 
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olarak görülmektedir. Anlaşma, diğer kıyı ve 
balıkçılık devletlerinin imzasına açıktır. Grönland, 
İzlanda ve Rusya Federasyonu anlaşmaya taraf 
değillerdir fakat bu kıyı devletleri gelecekte söz 
konusu anlaşmaya katılmaları için teşvik 
edilebilmektedir. 

Üç imzacı, ıskartayı önlemek ve karaya çıkarma ile 
tartma işlemlerini izlemek için bir takım kontrol 
önlemleri almayı taahhüt etmektedir. Ayrıca, 
karaya çıkarma yükümlülüğüne uyulmasını 
sağlamak amacıyla yasa dışı ıskartanın 
önlenmesine yönelik çeşitli önlemler alınması 
zorunlu olacaktır. Kontrol otoritelerinin tartım 
verilerine gerçek zamanlı erişimi ve karaya 
çıkarma ile işleme tesislerinin kamera ile gözetimi 
gibi önlemler avcılığın daha iyi kontrol edilmesini 
ve izlenmesini sağlayacak. İmzalayanlar ayrıca, ilk 
kez, doğru tartım ve avcılık kaydı sağlamayı 
amaçlayan bir dizi önlem üzerinde anlaşmışlardır. 
Buna ek olarak, kameralar ve sensörler gibi 
teknede Uzaktan Elektronik İzleme sistemlerini 
test etmek için iddialı bir plan uygulanacaktır. 

Yayın Tarihi: 04.05.2020, Kaynak: Avrupa 
Komisyonu 

AB'de aşırı avlanma tüm zamanların en düşük 
seviyesinde 

Avrupa Balıkçılık için Bilimsel, Teknik ve 
Ekonomik Komite (STECF)’nin Ortak Balıkçılık 
Politikasının (CFP) performansı hakkında yıllık 
raporu, AB balık stoklarının durumundaki iyi 
ilerleme konusunda güzel haberler vermektedir.  
Bilimsel rapor, Kuzey Doğu Atlantik'te 2003-2018 
dönemi boyunca av baskısında önemli bir düşüş 
olduğunu göstermektedir. Ortalama olarak, bu 
alanda değerlendirilen tüm stoklar için, balıkçılık 
baskısı son 20 yılda neredeyse yarı yarıya azalmış 
ve çoğu için maksimum sürdürülebilir verim 
düzeylerine (MSY) ulaşmış görünüyor. Sonuç 
olarak, balık popülasyonlarının önemli ölçüde 
artmakta olduğu ve 2018 yılında 2010 
seviyelerine göre %50 daha yüksek bir 
popülasyon seviyesine ulaşıldığı ifade ediliyor. 
Bununla birlikte, raporda özellikle Akdeniz'de 
daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiği ortaya 
konmaktadır. 

Yayın Tarihi: 07.05.2020, Kaynak: Europeche 

Balıkçılık konusunda işbirliğine varılamaması 
AB-İngiltere arasında anlaşma umudunu 
azaltıyor 

AB-İngiltere ticaret müzakerelerinin gecikmeli 
üçüncü turu, devam eden salgın nedeniyle sanal 
ortamda bu hafta başlamıştır.  Mart ayından bu 
yana balıkçılık da dahil önemli konularda somut 
bir ilerleme kaydedilememiştir. İngiltere ayrı bir 
serbest  ticaret anlaşmasında ısrar ederken, AB 
baş müzakerecisi Michel Barnier, AB'nin dengeli, 
sürdürülebilir ve uzun vadeli bir balıkçılığı 
içermeyen herhangi bir ekonomik anlaşmayı 
kabul etmeyeceğini vurgulamıştır. Haziran ayında 
müzakerelerin devamına ilişkin üst düzey bir 
kararın alınması beklenmektedir. Nispeten küçük 
bir sektör olan balıkçılık, İngiltere için oldukça 
önemlidir çünkü Brexit savunucuları tarafından 
“kontrolü geri almak” ve “İngiliz” balıklarını AB 
balıkçılarının ağlarından korumak” gibi anlamlara 
gelmektedir. Bununla birlikte balıklar sınır 
tanımamakta ve hareket özgürlüğü 
kısıtlanamamaktadır. AB ve İngiltere balıkçılığı 
birbirine bağımlı durumdadır; Avrupalılar İngiliz 
balıkçılık alanlarına erişime ihtiyaç duyarken 
İngiliz balıkçılar deniz ürünlerini ihraç etmek için 
Avrupa pazarlarına ihtiyaç duymaktadırlar. 

Anlaşmadaki kilitlenme en çok Kanalın her iki 
tarafındaki balıkçılar için endişe vericidir çünkü 
söz konusu balıkçılar anlaşmazlığın doğrudan 
sonuçlarına maruz kalacak ve balık 
popülasyonları gittikçe aşırı avlanma yarışı 
riskiyle karşı karşıya kalacaktır. 

Yayın Tarihi: 03.05.2020, Kaynak:  Euronews 

Fotoğraf : NOAA 
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