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  KISALTMA LİSTESİ

 

 AARINENA Yakın Doğu ve Kuzey Afrika Araştırma Kuruluşları Birliği (The Association of Agriculture Research Institutions in the Near East 
and North Africa)

 AB  Avrupa Birliği 

 ABAD  Avrupa Birliği Adalet Divanı 

 ABS  Erişim ve Fayda Sağlama Çalışma Grubu (Access and Benefit-Sharing)

 ACCOBAMS  Karadeniz, Akdeniz ve Mücavir Atlantik Bölgesinde Yaşayan Deniz Memeli Türlerinin Korunması Anlaşması (The Agreement on 
the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and Contiguous Atlantic Area)

 ACCS Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) İşbirliği Ülkeleri Danışma Komitesi (The Advisory Committee of                       
Co-operating States)

 ACDP  ECMWF Veri Politikası Danışma Komitesi (The Advisory Committee for Data Policy)

 ACSFI  Sürdürülebilir Orman Temelli Endüstriler Tavsiye Komitesi (The Advisory Committee on Sustainable Forest-based Industries)

 AÇA Avrupa Çevre Ajansı (European Environment Agency)

 AET Avrupa Ekonomi Topluluğu

 AfB Afrika Birliği (African Union)

 AFWC  Afrika Ormancılık ve Yaban Hayatı Komisyonu (The African Forestry and Wildlife Commission)

 AG  Avustralya Grubu

 AiB  Akdeniz için Birlik (Union for Mediterrenean)

 AMIS  Tarım Piyasaları Bilgi Sistemi (The Agricultural Market Information System)

 AOAD  Tarımsal Kalkınma için Arap Örgütü (The Arab Organization for Agricultural Development)

 AP  Avrupa Parlamentosu 

 APFC  Asya-Pasifik Ormancılık Komisyonu (The Asia-Pacific Forestry Commission)

 ASEAN  Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (The Association of Southeast Asian Nations)

 ATGF Avrupa Tarımsal Garanti Fonu (European Agricultural Guarantee Fund)

 BAGİS Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi

 BAE  Birleşik Arap Emirlikleri 

 BİLTEDAK İİT Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Daimi Komitesi

 BM Birleşmiş Milletler

 BMBÇS bkz. UNCBD

 BMÇMS bkz. UNCCD

 BSEC bkz. KEİ

 BSPPF  Karadeniz Proje Tanıtım İmkânı (The Black Sea Project Promotion Facility)

 BWC  Biyolojik Silahlar Sözleşmesi (The Biological Weapons Convention)

 C3S  Copernicus İklim Değişikliği Servisi (Copernicus Climate Change Service)

 CAADP Kapsamlı Afrika Tarım Kalkınma Programı (The Comprehensive Africa Agriculture Development Programme)

 CAC  Kodeks Alimantarius Komisyonu (The Codex Alimentarius Commission)

 CACFish  Orta Asya ve Kafkasya Bölgesel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Komisyonu (The Central Asian and Caucasus Regional 
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Fisheries and Aquaculture Commission)

 CAMS  Copernicus Atmosfer İzleme Servisi (The Copernicus Atmosphere Monitoring Service)

 CBP  SESRIC Kapasite Geliştirme Programı (Capacity Building Programme)

 CBW  Kimyasal ve biyolojik silahlar (Chemical and Biological Weapons)

 CEC  IUCN Eğitim ve İletişim Komisyonu (The Commission on Education and Communication)

 CEESP IUCN Ekonomik ve Sosyal Politika Komisyonu (The Commission on Environmental, Economic and Social Policy)

 CEL  IUCN Çevresel Kanun Komisyonu (The Commission on Environmental Law)

 CEM  IUCN Ekosistem Yönetimi Komisyonu (The Commission on Ecosystem Management)

 CEMS  Copernicus Acil Durum Yönetim Servisi (The Copernicus Emergency Management Service)

 CEP  Sivil Acil Planlama (The Civil Emergency Planning)

 CEPC  NATO Sivil Olağanüstü Hal Planlama Komitesi (The NATO Civil Emergency Planning Committee)

 CFS  Dünya Gıda Güvenliği Komitesi (The Committee on World Food Security)

 CITES Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (The Convention on 
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)

 CGIAR  Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Danışma Grubu (The Consortium of International Agricultural Research Centres)

 CGRFA  Gıda ve Tarım için Genetik Kaynaklar Komisyonu (The Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture)

 CIAT  Uluslararası Tropik Tarım Merkezi (The International Center for Tropical Agriculture)

 CIFOR  Uluslararası Ormancılık Araştırmaları Merkezi (The Center for International Forestry Research)

 CIMMYT  Uluslararası Buğday ve Mısır Araştırma Merkezi (The International Maize and Wheat Improvement Center)

 CIP  Uluslararası Patates Merkezi (The International Potato Center)

 COAG   Tarım Komitesi (The Committee on Agriculture)

 COFFI  UNECE Ormanlar ve Orman Endüstrisi Komitesi (The UNECE Committee on Forests and the Forest Industry)

 COFI  FAO Balıkçılık Komitesi (The Committee on Fisheries)

 COFO  FAO Ormancılık Komitesi (The Committee on Forestry)

 COMCEC bkz. İSEDAK

 COP  Taraflar Konferansı (Conference of the Parties)

 CPF Ülke İşbirliği Çerçevesi (Country Programming Framework)

 CPG      CEPC Sivil Korunma Grubu (Civil Protection Group)

 CPM Bitki Sağlığı Önlemleri Komisyonu (The Commission on Phytosanitary Measures)

 CWANA  Orta ve Batı Asya ile Kuzey Afrika Grubu (The Central and West Asia and North Africa)

 CWC  Kimyasal Silahlar Sözleşmesi (The Chemical Weapons Convention)

 ÇEM  Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

 ÇG  Çalışma Grubu

 D-8 Gelişen Sekiz Ülke 

 DD  Doğa Derneği

 DEİK Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu

 DKMP  Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

 DOCCU  EİT Uyuşturucu, Kaçakçılık ve Organize Suç ile Mücadele Birimi (ECO-Drug and Organized Crime Coordination Unit)

 DSİ  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
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 DTÖ Dünya Ticaret Örgütü

 DWG  G20 Kalkınma Çalışma Grubu (The G20 Development Working Group)

 ECA  Avrupa Tarım Komisyonu (The European Commission on Agriculture)

 ECE Avrupa Ekonomik Komisyonu (Economic Commission for Europe)

 ECMWF  Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (The European Centre for Medium-Range Weather Forecasts)

 ECO  bkz. EİT

 ECO-IEST EİT Çevre Bilimi ve Teknoloji Enstitüsü (Institute of Environmental Science and Technology)

 ECOMET  Meteorolojik Ekonomik Fayda Grubu (Economic Interest Grouping of the National Meteorological Services of the European 
Economic Area)

 ECO-RCC  EİT Gıda Güvenliği Bölgesel Koordinasyon Merkezi (ECO -Regional Coordination Centre for Food Security)

 ECOSOC  Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (The United Nations Economic and Social Council)

 EFC   Avrupa Ormancılık Komisyonu (The European Forestry Commission)

 EFI  Avrupa Orman Enstitüsü (The European Forest Institute)

 EIFAAC  Avrupa İç su Balıkçılığı ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Danışma Komisyonu (European Inland Fisheries and Aquaculture Advisory 
Commission)

 EİT  Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 

 EMFF Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonu (The European Maritime and Fisheries Fund)

 ENKİDAK İİT Enformasyon ve Kültürel İşler Daimi Komitesi 

 EPPO Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma Örgütü (The European and Mediterranean Plant Protection Organization)

 EuFMD  Avrupa Şap Hastalığı ile Mücadele Komisyonu (The European Commission for the Control of Foot-and-Mouth Disease)

 EUFORGEN  Avrupa Orman Genetik Kaynakları Programı (The European Forest Genetic Resources Programme)

 EUMETSAT Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilatı (The European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites)

 EUROFISH  Avrupa’da Balıkçılığın ve Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Uluslararası Örgütü (The International Organisation for the 
Development of Fisheries and Aquaculture in Europe)

 EXCOM UNHCR İcra Komitesi (Executive Committee)

 EVOLTREE  Karasal Biyoçeşitlilik Aktörü Olarak Ağaçların Evrimi (EVOLution of TREEs as drivers of terrestrial biodiversity)

 FAO Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (The Food and Agriculture Organization of the United Nations)

 FAO-SEC  FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi (FAO’s Subregional Office for Central Asia)

 FAPG CEPC Gıda ve Tarım ve Planlama Grubu

 FC  ECMWF Mali Komitesi (The Finance Committee)

 FCIC  İslam Ülkeleri Müşavirler Federasyonu (The Federation of Consultants from Islamic Countries)

 FE Forest Europe

 FLEGT  Avrupa Birliği Orman Hukuku Uygulama Yönetişimi ve Ticareti (EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade)

 FRiT  Türkiye’deki Mülteciler için AB Yardım Programı (The EU Facility for Refugees in Turkey)

 FTPP  FAO-Türkiye Ortaklık Programı (The FAO Turkey Partnership Programme)

 G20 Yirmiler Grubu

 GATT  Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (The General Agreement on Tariffs and Trade)

 GATS Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (The General Agreement on Trade in Services)

 GCC Genel Koordinasyon Komitesi (The General Coordinating Committee)

 GCR  Mültecilere Yönelik Küresel Mutabakat (Global Compact on Refugees)
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 GEF  Küresel Çevre Fonu (The Global Environment Facility)

 GFCM  Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu (The General Fisheries Commission for the Mediterranean)

 GKRY Güney Kıbrıs Rum Yönetimi

 GSMH Gayrı Safi Milli Hasıla

 GSYH  Gayri Safi Yurt İçi Hasıla

 GTC  Hububat Ticaret Sözleşmesi (The Grains Trade Convention)

 GYÜ  Gelişme Yolundaki Ülkeler 

 HLPE  Gıda Güvenliği ve Beslenme Üst Düzey Uzmanlar Paneli (The High Level Panel of Experts)

 IBRD  Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (The International Bank for Reconstruction and Development)

 ICARDA  Uluslararası Kurak Alanlarda Tarımsal Araştırma Merkezi (The International Center for Agricultural Research in the Dry Areas)

 ICCAT  Atlantik Ton Balıklarının Korunması Uluslararası Komisyonu (The International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas)

 ICOLD Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu (International Commission On Large Dams)

 ICID Uluslararası Sulama ve Drenaj Komisyonu (The International Commission On Irrigation And Drainage)

 ICSID  Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi (International Centre for Settlement of Investment Disputes)

 IDA  Uluslararası Kalkınma Birliği (The International Development Association)

 IFAD  Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (The International Fund for Agricultural Development)

 IFC  Uluslararası Finans Kurumu (The International Finance Corporation)

 IFPRI  Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü (The International Food Policy Research Institute)

 IGC   Uluslararası Hububat Konseyi (The International Grains Council)

 IHP  UNESCO Hükümetlerarası Hidroloji Programı 

 IICPSD  İstanbul Uluslararası Kalkınmada Özel Sektör Merkezi (Istanbul International Center for Private Sector in Development)

 ILO  Uluslararası Çalışma Örgütü (The International Labour Organization)

 IMF  Uluslararası Para Fonu (The International Monetary Fund)

 IPA Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (The Instrument for Pre-Accession Assistance)

 IPARD IPA kırsal kalkınma bileşeni (The instrument for pre-accession assistance for rural development)

 IPBES Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Konulu Hükümetlerarası Platform (The Intergovernmental Science-Policy Platform on 
Biodiversity and Ecosystem Services)

 IPC  Uluslararası Kavaklar ve Diğer Hızlı Büyüyen Türler Sürdürülebilir İnsanlar ve Çevre Komisyonu (The International Commission on 
Poplars and Other Fast-Growing Trees Sustaining People and the Environment)

 IPCC  Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (The Intergovernmental Panel on Climate Change)

 IPoW  UNECE / FAO Entegre Çalışma Programı (the Integrated Programme of Work)

 IRIWI Uluslararası Buğday Geliştirme Girişimi (International Research Initiative For Wheat Improvement)

 ISO  Uluslararası Şeker Örgütü (The International Sugar Organization)

 ISTA  Uluslararası Tohum Test Birliği (International Seed Testing Association)

 IUCN   Uluslararası Doğa Koruma Birliği (The International Union for Conservation of Nature)

 IUFRO  Uluslararası Ormancılık Araştırma Enstitüleri Birliği (The International Union of Forest Research Organizations)

 IWWIP  Uluslararası Kışlık Buğday Geliştirme Programı (International Winter Wheat Improvement Program)

 İGGT  İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı 

 İİT  İslam İşbirliği Teşkilatı 
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 İKT  İslam Konferansı Teşkilatı 

 İSEDAK  İİT Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the 
Organization of the Islamic Cooperation)

 JWPFSEM  UNECE / FAO Ortak Orman İstatistikleri, Ekonomisi ve Yönetimi Çalışma Grubu (The Joint UNECE/FAO Working Party on Forest 
Statistics, Economics and Management)

 KAK bk. CAC

 KEİ  Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü 

 KKTC  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

 KM Kıdemli Memurlar Toplantısı

 KOBİ  Küçük ve Orta Ölçekli İşletme

 LACFC  Latin Amerika ve Karayipler Ormancılık Komisyonu (The Latin American and the Caribbean Forestry Commission)

 MAYZEM  Milletlerarası Akdeniz Yüksek Zirai Etütler Merkezi (bk. CIHEAM)

 MGM  Meteoroloji Genel Müdürlüğü

 MIGA  Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (The Multilateral Investment Guarantee Agency)

 NAFC  Kuzey Amerika Ormancılık Komisyonu (the North American Forest Commission)

 NATO  Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (The North Atlantic Treaty Organization)

 NEFRC  Yakın Doğu Ormancılık ve Mera Komisyonu (The Near East Forestry and Range Commission)

 NEPAD Afrika’nın Kalkınması İçin Yeni Ortaklık (The New Partnership for Africa’s Development)

 OBP Ortak Balıkçılık Politikası

 OECD Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (The Organisation for Economic Co-operation and Development)

 OIC bk. İİT

 OIE  Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (The World Organisation for Animal Health)

 OIV  Dünya Bağ ve Şarap Örgütü (The International Organisation of Vine and Wine)

 OTP  Ortak Tarım Politikası 

 OPD Ortak Piyasa Düzeni

 P4P  İlerleme için Satın Alma (Purchase for Progress)

 PDF  KEİ Proje Geliştirme Fonu (BSEC Project Development Fund)

 PERMIS  KEİ Daimi Uluslararası Sekretaryası (The Permanent International Secretariat of the Organization of the Black Sea Economic 
Cooperation)

 PSE  Üretici Destek Tahminleri (The Producer Support Estimate)

 RA  WMO Bölgesel Birlikleri (World Meteorological Organization Regional Association)

 RAS  Geri Ödenebilir Danışmanlık Hizmetleri (The Reimbursable Advisory Service)

 RCD  Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Teşkilatı (Regional Cooperation for Development or Organization for Regional Cooperation and 
Development)

 RPFS  ECO/FAO Bölgesel Gıda Güvenliği Programı (Regional Programme For Food Security)

 SAB  EFI Bilimsel Danışma Kurulu (The Scientific Advisory Board)

 SBI  Uygulama Yardımcı Organı (The Subsidiary Body on Implementation)

 SBSTTA  Bilimsel, Teknik ve Teknolojik Tavsiye Yardımcı Organı (The Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice)

 SESRIC  İslam Ülkeleri İstatistik Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (The Statistical, Economic and Social Research and 
Training Centre for Islamic Countries)
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 SIWI İsveç Uluslararası Su Enstitüsü (Stockholm International Water Institute)

 SOFA  Dünyada Gıda ve Tarımının Durumu Raporu (The State of Food and Agriculture)

 SOFI  Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Durumu Raporu (The State of Food Security and Nutrition)

 SOFIA  Dünyada Balıkçılık ve Su Ürünlerinin Durumu Raporu (The State of World Fisheries and Aquaculture)

 SOFO  Dünya Ormanlarının Durumu Raporu (The State of the World’s Forests)

 SPS   Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemlerinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma (The Agreement on the Application of Sanitary and Phytosa-
nitary Measures)

 STK Sivil Toplum Kuruluşu

 SUEN Türkiye Su Enstitüsü

 SYGM Su Yönetimi Genel Müdürlüğü

 SUBİS Su Ürünleri Bilgi Sistemi

 TAGEM  Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

 TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi

 TBT Ticarette Teknik Engeller Anlaşması (The Agreement on Technical Barriers to Trade)

 TCP  Teknik İşbirliği Programı (The Technical Cooperation Programme)

 TKDK Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

 TRIPS Ticaretle İlgili Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)

 TTKD  Türkiye Tabiatını Koruma Derneği 

 TTSMM  Tohum Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü

 UNCBD  BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (The UN Convention on Biological Diversity)

 UNCCD  BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (The United Nations Convention to Combat Desertification)

 UNDP  Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (The United Nations Development Programme)

 UNEA Birleşmiş Milletler Çevre Asamblesi (The United Nations Environment Assembly)

 UNECE  Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (The United Nations Economic Commission for Europe)

 UNEP Birleşmiş Milletler Çevre Programı (The United Nations Environment Programme)

 UNFCCC  BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (The United Nations Framework Convention on Climate Change)

 UNESCO Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

 UNFF Birleşmiş Milletler Orman Forumu (The United Nations Forum on Forests)

 UNFPA  Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (The United Nations Population Fund)

 UNHCR  Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (The United Nations High Commissioner for Refugees)

 UNICEF  Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (The United Nations Children’s Fund)

 UNIDO  Birleşmiş Milletler Endüstriyel Gelişme Örgütü (The United Nations Industrial Development Organization)

 UPOV  Uluslararası Yeni Bitki Çeşitlerini Koruma Birliği (The International Union for the Protection of New Varieties of Plants)

 WANA  Batı Asya ve Kuzey Afrika (The West Asia-North Africa)

 WB  Dünya Bankası (The World Bank)

 WFP  Dünya Gıda Programı (The World Food Programme)

 WHO  Dünya Sağlık Örgütü (The World Health Organization)

 WMO  Dünya Meteoroloji Teşkilatı (The World Meteorological Organization)

 WTO  bk. DTÖ 

 WWC Dünya Su Konseyi (The World Water Council)

 



Dr. Bekir PAKDEMİRLİ  
Tarım ve Orman Bakanı



çlıkla mücadele, sürdürülebilir gıda sistemlerinin oluşturulması, tarımda çalışan nüfusa adil bir yaşam stan-

dardının sağlanması, iklim değişikliğinin etkilerini azaltabilme ve bu etkilere uyum gösterebilme, sınırlı doğal 

kaynakları koruma ve sürdürülebilirliğini sağlama bütün dünyanın önceliğidir. Diğer taraftan, hızla artan nüfus, 

sanayileşme ve doğal kaynaklar üzerindeki yoğun baskılarla yaşanan gıda ve su güvenliği sorunu, erozyonla 

yitirilen verimli topraklar, ormanların tahribatı ve türlerin yok olma tehlikesi gibi sorunlar hepimizin ortak endişeleridir.

Dünyanın karşı karşıya kaldığı bu küresel sorunların yıkıcı etkileriyle mücadelede başarı, ulusal düzeydeki kazanımların 

uluslararası platformlarda paylaşılabilmesi ve ‘’Kimseyi Geride Bırakma’’ vizyonunun rehber edinilmesiyle hayat bulabilir. 

İklim değişikliği, tarım, gıda güvenliği, biyolojik çeşitlilik, orman ve su gibi uluslararası önceliğe sahip konuları odağında 

bulunduran birçok uluslararası kuruluş; doğal kaynakların koruma ve kullanma dengesi gözetilerek sürdürülebilir yöne-

timinin sağlanması amacıyla iş birlikleri geliştirmektedir. 

Kaynakların daha etkin ve verimli bir şekilde yönetildiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yetki ve görev alanı çe-

şitlenen Bakanlığımız, bugün uluslararası gündemin üst sıralarında kendisine yer bulan ve gelecek nesillerin refahı için 

uluslararası işbirliğinin kaçınılmaz olduğu tüm bu alanlarda görev ve sorumluluk üstlenmektedir.

Bu alanların tamamında başarılı örneklere ve iyi uygulamalara sahip olan ülkemiz, yürüttüğü projelerle, hem bölgesinde 

hem de uluslararası arenada küresel süreçlere yön veren ve tecrübesini paylaşan bir ülke olarak, uluslararası aktörlerin 

her zaman tercih ettiği bir ortaktır.

Tüm dünyayı sarsan pandemi sürecinde olduğu gibi, küresel etkiye sahip kriz anlarında Türkiye’nin sergilediği sakin ve 

kontrollü tutum ile sonuç veren başarılı yaklaşımlar, uluslararası platformlarda ilgiyle izlenmektedir.

Bakanlığımız, doğayı ve insanı merkezine alan, teknolojiyi en güncel hâliyle tüm faaliyet alanlarına uygulayan ve yenilik-

lere açık yaklaşımıyla, bir yandan Türkiye’nin geleceğine yatırım yaparken, diğer taraftan da Birleşmiş Milletler Sürdürü-

lebilir Kalkınma Amaçlarına birçok alanda doğrudan katkı sunmaktadır. 

Bakanlığımız, etkin uluslararası işbirliğinin gücüne duyduğu inançla uluslararası platformlarda aktif rolüne devam ede-

cek, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da sadece gündemi takip etmekle yetinmeyip, gündemi belirleyecek bir 

sorumlulukla hareket edecektir.

A



Aylin ÇAĞLAYAN ÖZCAN
Genel Müdür

AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü



ünya gündeminin önemli çevre sorunlarından gıda ve su güvenliği, iklim değişikliğinin toprak, 

ormanlar, biyoçeşitlilik ve su kaynaklarına etkisi; kaynaklarımızı korumanın ötesinde sürdürüle-

bilir yönetmenin ve yenilikçi çözümlerle günümüz koşullarına hızla uyum sağlayabilmenin altını 

çizmektedir. Bizler de uzun yıllara dayanan tecrübe ve birikimimizi ülkeler, bölgeler ve hatta kıtalar öte-

sine taşıyoruz. 

Bakanlığımız, uluslararası sözleşmelerle taahhüt altına alınan ulusal faaliyetlerinin yanı sıra, uluslararası 

kuruluşlar ve sözleşmeler kanalıyla da süreçlere dair inisiyatifler geliştirmekte ve karar alma mekanizma-

larına dâhil olarak süreç yönetiminde aktif rol oynamaktadır. 

Günümüz sorunlarının çözümü için çok taraflılığı ve müşterek çabaları öncelikli gören ülkemizin, girişimci 

ve insan odaklı dış politika yaklaşımı doğrultusunda Genel Müdürlüğümüzce derlenen “Avrupa Birliği, 

Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler” kitabıyla, Bakanlığımızın uluslararası iş birlikleri, Avrupa Bir-

liği’ne uyum süreci kapsamındaki çalışmaları ve taraf olduğu uluslararası sözleşmelere ilişkin, hem genel 

bir vizyon oluşturmak hem de muhtemel iş birlikleri için bir başvuru kaynağına sahip olmak amaçlanmıştır. 

Elinizdeki kitap, uluslarüstü bir yapılanma örneği olan Avrupa Birliği’ni, en kapsamlı küresel yapılanma 

olan Birleşmiş Milletler bünyesindeki ihtisas kuruluşlarını, ilişkili olduğumuz diğer uluslararası ve bölgesel 

kuruluşlar ile taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeleri ayrı başlıklarla ele almaktadır.

Dâhil olduğumuz uluslararası işbirliği platformlarının da tanıtıldığı ve Bakanlığımız özelinde ülkemizle ilişki-

lerinin yer aldığı bu kaynaktan, uluslararası süreçlere ilgi duyan ve kendisini geliştirmek isteyen herkesin 

yararlanacağını düşünüyor, kitabın hazırlanmasında emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

D





Bu kitap, Bakanlığımız çalışma alanlarında 

geçmişten günümüze işbirliği yürütmekte 

olduğumuz Avrupa Birliği, uluslararası ve 

bölgesel kuruluşlar ile sözleşmeler hakkında 

bilgi vermek amacıyla derlenmiştir. 
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AVRUPA BİRLİĞİ (AB)
EUROPEAN UNION

 Kuruluş Yılı 1957

 Merkez Brüksel, Strazburg, Lüksemburg

 Amacı Birlik vatandaşlarının refah ve mutluluğunu desteklemek
  İç sınırlar olmaksızın bir serbest pazar, özgürlük, güvenlik ve adalet  
  alanı yaratmak
  Dengeli ekonomik büyüme ve sosyal adalet temelinde sürdürülebilir  
  kalkınmayı sağlamak

 Üyeler 27* Üye (kalın olarak belirtilenler kurucu üyelerdir):
Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, 
Estonya, Finlandiya, Fransa, GKRY, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, 
İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, 
Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan
* İngiltere, 31.01.2020 tarihinde AB üyeliğinden ayrılmıştır.

 AB Başkanları Avrupa Komisyonu Başkanı: Ursula von der Leyen
  Avrupa Parlamentosu Başkanı: David Maria Sassoli
  Avrupa Birliği Konseyi (Zirve) Başkanı: Charles Michel
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 Resmi Diller Almanca, Bulgarca, Çekçe, Danca, Estonyaca, Felemenkçe, Fince, 
Fransızca, Hırvatça, İngilizce, İrlandaca, İspanyolca, İtalyanca, İsveççe, 
Letonca, Lehçe, Litvanyaca, Macarca, Maltaca, Portekizce, Romence, 
Slovakça, Slovence, Yunanca

 Resmi İnternet Sitesi https://europa.eu/

 Türkiye ile İlişkileri Ülkemiz AB’ye üyelik başvurusunu Temmuz 1959’da yapmıştır. 
Bu çerçevede, 12.09.1963 tarihinde tam üyelik koşulları 
yerine getirilinceye kadar geçerli olacak bir ortaklık antlaşması 
imzalanmıştır.

14.04.1987 tarihinde tam üyelik başvurusunda bulunulmuştur.

5.03.1995 tarihinde yapılan Ortaklık Konseyi Toplantısı’nda alınan 
karar uyarınca 1.01.1996 tarihinde Türkiye ile AB arasındaki Gümrük 
Birliği oluşturulmuştur.

10-11 Aralık 1999 tarihlerinde yapılan Helsinki Zirvesi’nde ülkemize 
AB üyeliği için Aday Ülke statüsü verilmiştir.

17.12.2004 tarihli Brüksel Zirvesi’nde, 3.10.2005 tarihinde üyelik 
müzakerelerine başlanması kararı alınmıştır.

Katılım Müzakerelerinde mevcut durumda şu ana kadar 35 fasıldan 
16 tanesi müzakerelere açılmış, bir tanesi geçici olarak kapatılmıştır.
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Genel Bilgi
Avrupa Birliği (AB), hâlihazırda 27 üye ül-

keden oluşan, siyasi ve ekonomik bir ör-

gütlenme olup Avrupa halklarının ortak 

değerler çerçevesinde, sosyal ve kültürel 

alanlarda da birbiriyle kaynaşmasını amaç-

lamaktadır. 500 milyondan fazla nüfusu, 

ortalama 16 trilyon avroluk Gayri Safi Yurti-

çi Hasılası (GSYİH) ve yaklaşık 4 trilyon av-

roluk ticaret hacmi ile AB, dünyanın en bü-

yük ekonomik ve ticari bloğudur. 2020 yılı 

itibariyle AB Bütçesi 153,6 milyar avrodur. 

AB’nin temelinde, İkinci Dünya Savaşı 

sonrası ekonomik ve siyasal anlamda za-

rara uğrayan Avrupa ülkeleri arasında ticari 

ilişkilerin kurulması ve ekonomik olarak bir-

birine bağımlı hale gelen ülkeler arasındaki 

çatışmaların engellenebileceği düşüncesi 

yatmaktadır. Bu amaçla, ilk aşamada Al-

manya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya 

ve Lüksemburg tarafından 1957 yılında 

Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) adı al-

tında ekonomik bir birlik olarak kurulan 

AB, 1993 yılında yürürlüğe giren Maast-

richt Antlaşması ile iklim, çevre, dış poli-

tika ve göç gibi birçok politika alanını da 

bünyesine alarak 28 üyeli bir ekonomik ve 

siyasi birlik haline gelmiştir. Ancak, İngilte-

re’de (Birleşik Krallık) 23.06.2016 tarihinde 

gerçekleştirilen ve AB’den ayrılma kararı-

nın çıktığı referandum ile başlayan süreç, 

31.01.2020 tarihinde nihayete ermiş ve 

İngiltere, AB’den resmen ayrılmıştır.

AB yapısı itibariyle klasik uluslararası veya 

bölgesel örgütlenmelerden farklılık göster-

mektedir. Uluslarüstü veya supranasyonel 

olarak nitelendirilen bu yapı çerçevesinde, 

üye devletler, imzaladıkları antlaşmalar 

kapsamında, kendi egemenlik haklarından 

bir kısmını, Birliğe devretmiş olup Birlik bu 

yetkiyi organları aracılığıyla kullanmaktadır. 

Bu nedenle, AB hukuku öncelikle bir ant-

laşmalar hukuku olmakla birlikte organların 

ortak politika alanlarındaki işleyişe dair ta-

sarrufları ile büyüyen ve derinleşen bir ya-

pıya kavuşmuştur. 

Bu yapının önemli bir sonucu, üye devlet-

ler arasında tüm sınırların ve kısıtlamaların 

kaldırılarak, malların, hizmetlerin, serma-

yenin ve kişilerin Birlik içerisinde serbest 

dolaşımının (dört özgürlük) garanti edildiği 

bir “Tek Pazar” oluşturulmasıdır. 1.01.2002 

tarihinde Avrupa ortak para birimi olarak 

avronun resmen tedavüle girmesi ve 19 

üye devlette para birimi olarak kullanılıyor 

olması da ekonomik entegrasyon açısın-

dan büyük katkı sağlamıştır.  

AB’nin yapısı sürekli olarak iki etkin güç 

çerçevesinde değişikliğe uğramıştır: ge-

nişleme ve derinleşme. AB genişleme dal-

galarıyla bünyesine yeni devletleri almış 

ancak bu durumla başa çıkmak üzere de 

kurucu antlaşmalarda değişiklik yaparak, 

yapısal anlamda kendini yeni koşullara 

adapte etmiştir.  

Kurucu Antlaşmalar ve genişleme dalgaları 

ile yapısal anlamda şekillenen AB; sektörel 

önceliklerini ve ekonomik hedeflerini stra-

teji belgeleri ile ortaya koymaktadır. Özel-

likle sürdürülebilir bir ekonomik büyüme 

modeli geliştirilmesi, vatandaşların sosyal 

AB yapısı itibariyle klasik uluslararası veya
bölgesel örgütlenmelerden farklılık 
göstermektedir. Uluslarüstü veya 

supranasyonel olarak nitelendirilen bu yapı 
çerçevesinde, üye devletler, imzaladıkları 

antlaşmalar kapsamında, kendi egemenlik 
haklarından bir kısmını, Birliğe devretmiş 

AB yapısı itibariyle klasik uluslararası veya
bölgesel örgütlenmelerden farklılık 

göstermektedir. Uluslarüstü veya supranasyonel 
olarak nitelendirilen bu yapı çerçevesinde, üye 

devletler, imzaladıkları antlaşmalar kapsamında, 
kendi egemenlik haklarından bir kısmını, 

Birliğe devretmiş olup Birlik bu yetkiyi organları 
aracılığıyla kullanmaktadır.
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refah seviyesinin yükseltilmesi, ekonomik 

büyümenin çevre öncelikleri ve enerji po-

litikası ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla 

AB, 03.03.2010 tarihinde, “Avrupa 2020: 

Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Bü-

yüme İçin Bir Strateji” başlıklı stratejiyi 

kabul etmiştir. Bu strateji ile AB, temel ön-

celikler olarak; bilgiye ve yeniliğe dayalı bir 

ekonomi geliştirerek akıllı büyüme; ve-

rimli kaynak kullanımı, daha yeşil ve daha 

rekabetçi bir ekonomiye dayalı sürdürüle-

bilir büyüme ve istihdamı artıran, sosyal 

ve bölgesel uyumu ön plana çıkaran, kap-

sayıcı bir büyümeyi ortaya koymuştur. 

Son olarak, özellikle çevrenin korunması, 

küresel ısınma ve iklim değişikliği ile müca-

dele konularının gitgide ön plana çıkmasıy-

la birlikte AB; yeni büyüme stratejisi olarak 

11.12.2019 tarihinde “Avrupa İçin Yeşil 

Mutabakat”ı (Green Deal) açıklamıştır. Bu 

mutabakat, AB’yi, modern, kaynak-verim-

li, rekabetçi bir ekonomik yapı temelinde, 

2050 yılında sera gazı emisyonlarının net 

olarak sıfırlandığı, ekonomik büyüme ve 

kaynak kullanımının birbirinden ayrıştırıl-

masının başarıldığı, adil ve müreffeh bir 

topluma dönüştürmeyi amaçlamakta olup 

ekonominin tüm sektörlerini ilgilendiren 

düzenlemeler içeren bir yol haritasından 

oluşmaktadır. 

Söz konusu Mutabakat kapsamında, ta-

rım ve ormancılık sektörüne yönelik ola-

rak, 20.05.2020 tarihinde iki önemli stra-

teji açıklanmıştır. Bu stratejilerden birincisi, 

gıda zincirinin tüm aşamalarını kapsayan, 

daha sürdürülebilir bir gıda politikası oluş-

turulmasını ve taşıma, depolama, ambalaj-

lama ve gıda atığı konusunda, gıda işleme 

ve perakende sektörlerinin çevresel etki-

lerinin azaltılmasını amaçlayan “Çiftlikten 

Çatala” stratejisidir. Diğer strateji ise, do-

ğanın korunması ve doğa üzerinde oluş-

turulan tahribatın giderilmesini hedefleyen 

“Biyoçeşitlilik Stratejisi”dir. 

Brexit
Avrupa Birliği’nin kurulduğu yıllarda Avrupa 

bütünleşmesinin dışında yer almayı tercih 

eden Birleşik Krallık (BK), 1961 yılında Da-

nimarka ve İrlanda ile birlikte AB’ye üyelik 

başvurusunda bulunmuştur. Bir süre Fran-

sız vetosu nedeniyle üyeliği kabul edilme-

yen BK’nın Birliğe dâhil olması 1973 yılında 

gerçekleşmiştir. Üyelik öncesi dönemden 

itibaren BK’nın AB ile mesafeli bir biçim-

de sürdürdüğü ilişkileri, üyeliği boyunca da 

ortak para birimi kullanımı ve serbest do-

laşımın gerçekleştiği Schengen Bölgesi’nin 

dışında kalmak gibi temel politika alanları-

na yansımıştır.

AB’nin 2007 yılında kabul ettiği Lizbon 

Anlaşması ile ilk kez üye ülkelere Birlikten 

ayrılma hakkının verilmesi BK için yeni bir 

sürecin kapısını açmış ve Brexit’in hayata 

geçmesi ile ayrılık tartışmaları başlamış-

tır. 2016 yılı bu süreçte önemli bir dönüm 

noktası olmuş ve BK ayrılığı referanduma 

götürerek konuyu oylamış ve sonuçta ka-

zanan ayrılıkçılar olmuştur. Uzun bir süre 

tartışılmış olsa da herkesi şaşırtan bu so-

nuç, ayrılık sürecini başlatmıştır. Referan-

dumun ardından büyük tartışmalara sahne 

olan Brexit süreci 2019’da hızlanmış ve 31 

Ocak 2020 tarihinde BK, resmen AB üye-

liğinden ayrılmıştır. Taraflar arasında “Çe-

kilme Anlaşması” imzalanarak 31 Aralık 

2020 tarihine kadar BK’nın AB hükümle-

rine ve anlaşmalarına tabi olduğu bir geçiş 

dönemi olmasına karar verilmiştir. 

AB ile BK arasında anlaşmalı ayrılık ama-

cıyla bir ticaret anlaşmasına yönelik görüş-

meler sürmektedir. Her iki taraf da araların-

da bir gümrük birliği kurulmasından yana 

olmadıklarını ve tercihli bir ticaret rejimi 

hedeflediklerini ortaya koyan açıklamalar 

yapmışlardır. Gelinen noktada tarafların, 

2020 sonuna kadar imzalanabilecek bir 

anlaşma üzerinde mutabakata varmanın 

uzağında oldukları görülmektedir. 

2020 boyunca yaşanan geçiş sürecinde 

BK, diğer alanlarda olduğu gibi dış tica-

rette de bağımsız bir ülke olmak amacıyla 

Türkiye de dâhil pek çok üçüncü ülkeyle 

serbest ticaret anlaşması görüşmelerini 

sürdürmüş, bazı ülkelerle görüşmelerini 

neticelendirmiş ve kendi gümrük tarife-

lerini belirleyerek Dünya Ticaret Örgütü 

(DTÖ)’ne bildirmiştir.

BK’nın AB ile 2020 sonuna kadar bir an-

laşma imzalayamaması durumunda, 2021 

itibari ile iki tarafın ilişkileri üçüncü bir ülke 

ile sürdürülen ticari ilişkiler gibi DTÖ kural-

ları çerçevesinde devam ettirilecektir.

Avrupa Birliği’nin Temel 
Organları
AB’nin en temel organları, AB politikalarına 

ilişkin karar alma sürecine dâhil olan üç ku-

rumdur; bütün olarak AB’nin menfaatlerini 

gözeten Avrupa Komisyonu, üye devletleri 

temsil eden Avrupa Birliği Bakanlar Kon-

seyi ile AB vatandaşlarını temsil eden ve 

doğrudan AB vatandaşları tarafından seçi-

len Avrupa Parlamentosu’dur.

Bu “kurumsal üçgen” AB’de uyulacak 

politikaları ve hukuku yaratır. İlke olarak, 

mevzuat önerisi Komisyon tarafından be-
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lirlenir; Parlamento ve Konsey tarafından 

yasalaştırır.

Bu üç ana organın yanı sıra, AB hukuku-

nun tüm üye devletlerde bir örnek uygu-

lanmasını ve yorumlanmasını sağlamakla 

yetkili Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) 

ve Birlik faaliyetlerinin finansmanını kontrol 

eden Sayıştay da önemli organlar arasın-

dadır.

1. Avrupa Komisyonu
Avrupa Komisyonu, yasama sürecini baş-

latan ve AB’nin yürütme organı olarak AB 

müktesebatını, bütçeyi ve programları uy-

gulamaktan ve idari denetimden sorumlu 

kurumdur. Ayrıca, AB hukukunun koruyu-

cusu olarak, Adalet Divanı ile birlikte, AB 

hukukunun bütün üye ülkelerde tam ola-

rak uygulanmasını sağlamakla yükümlü-

dür. Komisyon, aynı zamanda, uluslararası 

alanda AB’nin sözcüsü konumundadır. 

Üye devletlerin, uluslararası forumlarda, 

“tek bir ses” olarak konuşmasını sağlar; 

uluslararası anlaşmaları AB adına müzake-

re eder.

Avrupa Komisyonu, her bir üye devletten 

bir kişinin yer aldığı ve bir veya daha fazla 

AB politikasının yürütülmesinden sorumlu, 

5 yılda bir seçilen 27 Komiserden oluş-

maktadır. Komiserler, görevlerini ifa eder-

ken bağımsız hareket eder ve vatandaşı 

olduğu üye devletin değil, Birliğin genel 

menfaatlerini gözetirler. Komisyon’un mer-

kezi Brüksel’dedir. 

2. Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi
AB Bakanlar Konseyi, üye devletlerin ba-

kanlarından oluşmakta olup üye devletlerin 

ulusal çıkarlarının temsil edildiği bir organ-

dır. Hangi bakanın hangi toplantıya katıla-

cağı toplantının gündemine göre belirlenir 

ve ilgili konunun ismi ile anılır. 

Konsey, AB mevzuatının kabul edilmesi ve 

bütçenin onaylanması sürecinde Avrupa 

Parlamentosu ile birlikte görev yapmakta-

dır. Konsey, ayrıca AB’nin genel hedef ve 

önceliklerini ortaya koyarak, üye devletlerin 

ekonomi ve dış politikaları arasında uyumu 

sağlamakta önemli bir rol üstlenmektedir. 

AB Zirvesi ile birlikte üye devletlerin Birliğin 

Ortak Dış ve Güvenlik Politikası alanına yö-

nelik politikalarının belirlenmesinde ve AB 

adına üçüncü ülkeler ve uluslararası örgüt-

lerle uluslararası anlaşmalar imzalanmasın-

da yetki sahibidir.

Burada dikkat edilmesi gereken önem-

li bir husus, Avrupa Konseyi (Council of 

Europe), Avrupa Birliği Konseyi (AB Zir-

vesi-European Council) ve Avrupa Birliği 

Bakanlar Konseyi’nin (Council of the Euro-

pean Union) birbirine karıştırılmamasıdır. 

Avrupa Konseyi, Avrupa çapında insan 

hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü-

nü savunmak amacıyla 1949’da kurulmuş 

hükümetlerarası bir kuruluştur. Avrupa İn-

san Hakları Mahkemesi, Avrupa Konse-
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yi’ne bağlıdır. Avrupa Birliği Konseyi, diğer 

adıyla AB Zirvesi ise, AB’ye üye devletle-

rin başbakanları veya devlet başkanları ile 

AB Zirvesi Başkanı ve Avrupa Komisyonu 

Başkanı’nın katılımı ile meydana gelir. Yılda 

dört defa toplanan Zirve, Birliğin gelişmesi 

ve Avrupa’nın bütünleşmesi doğrultusun-

da öncelikleri ve temel politikaları belirleyen 

kararlar almaktadır. AB Zirvesi’nin herhan-

gi bir yasama yetkisi yoktur. AB Bakanlar 

Konseyi Avrupa Parlamentosu ile birlikte 

Birliğin yasama organı olarak görev yapan 

ve AB politikalarının koordinasyonundan 

sorumlu olan kurumdur. 

3. Avrupa Parlamentosu
Avrupa Parlamentosu (AP), AB vatandaş-

ları tarafından kendi menfaatlerini temsil 

etmek üzere seçilen bir organdır. Avrupa 

Parlamentosu üyeleri, beş yılda bir yapılan 

seçimlerle belirlenmektedir. 31.01.2020 

tarihinde İngiltere’nin AB’den ayrılmasın-

dan önce 751 sandalyeye sahip olan Par-

lamento, bugün için AB üyesi 27 devletin 

toplam 705 temsilcisinden oluşmaktadır. 

Ayrılmadan önce İngiltere’nin sahip olduğu 

73 sandalyeden 27’si diğer ülkelere dağı-

tılmış, kalan 46’sı ise muhtemel yeni üye 

devlet temsilcilerine verilmek üzere boş 

bırakılmıştır. 

AP üyeleri üye devlet vatandaşı olmalarına 

karşın, Avrupa vatandaşlarının demokra-

tik menfaatlerini ve siyasi görüşlerini tem-

sil eden bir organ olarak, ülkelerine göre 

değil, siyasi görüşlerine göre grup oluştur-

maktadır. AP’de, bugün için 8 siyasi parti 

grubu ve bağımsız üyeler yer almaktadır.

AP, Konsey ile birlikte yasama yetkisini 

paylaşmaktadır. Üye devletleri bağlayacak 

hukuki düzenlemelerin kabul edilebilmesi 

genel kural olarak hem Avrupa Parlamen-

tosu ve hem de Konsey’in onayı ile müm-

kün olmaktadır. AB bütçesini yine Konsey 

ile birlikte yapan AP’nin diğer AB kurumları 

üzerinde siyasi denetim yetkisi de bulun-

maktadır. Parlamento, Komisyon’a sözlü 

ve yazılı soru sorabilir, soruşturma komite-

leri kurabilir, şikâyet dilekçesi kabul edebilir 

ve Komisyonu, güvensizlik oyuyla ve 2/3 

çoğunlukla heyet halinde istifaya zorlaya-

bilir. Bazı konularda ise Parlamento sade-

ce danışma organı niteliğindedir, görüşleri 

bağlayıcılık taşımaz. Bu alanların en önem-

lisi dış politika konularıdır. 

4. Avrupa Birliği Adalet Divanı
ABAD, AB’nin yargı organı olup, Genel 

Mahkeme ve Uzmanlık Mahkemeleri ol-

mak üzere üçlü bir yapıdan oluşur. Adalet 

Divanı’nın temel amacı, AB hukukunun AB 

içerisinde her yerde aynı şekilde yorumlan-

masını ve uygulanmasını sağlamaktır. Di-

van, bu işleviyle, hukuka saygıyı sağlama, 

ulusal hukuk düzenleri ile AB hukuk düzeni 

arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, hukuki 

denetim, yorum, uyuşmazlık çözme, hu-

kuk yaratma ve boşluk doldurma işlevlerini 

yerine getirir.

ABAD, AB hukukundan kaynaklanan da-

valara bakmaya yetkilidir. Bunlar genel 

olarak üye devletlerin ve AB kurumlarının 

AB hukukuna uyup uymadığının denetlen-

mesine yönelik davalar ile üye devletler, 

AB kurumları, işletmeler ve bireyler arasın-

da hukuki ihtilafların çözüme bağlanması 

için AB hukukunun yorumlanmasına ilişkin 

davalardır. ABAD, Lüksemburg’da faaliyet 

göstermektedir.

5. Avrupa Sayıştayı
Avrupa Sayıştayı, AB bütçesinin deneti-

minden ve gelir ve harcamalarının hukuka 

ve usule uygun şekilde yapıldığının göste-

rilmesinden sorumludur. Sayıştay, yaptığı 

denetimlerini raporlar halinde üye devlet-

lere ve Komisyon’a sunar. Sayıştay’ın bir 

diğer görevi ise iktisadi bakımdan önemli 

kanun tasarılarının hazırlanması sürecinde 

görüş belirtmektir. Ayrıca bütün AB kurum-

ları önemli gördüğü herhangi bir konu hak-

kında Sayıştay’ın görüşlerine başvurabilir. 

Sayıştay, bunların yanı sıra, AB mali tüzük-

leri kabul edilmeden önce görüş bildirir.

Avrupa Sayıştayı, her bir üye devletten 

birer üye olmak üzere, 27 üyeden oluş-

maktadır. Üyeler, Konsey tarafından Par-

lamento’ya danışıldıktan sonra, 6 yıllık bir 

süre için seçilir. Sayıştay’ın merkezi Lük-

semburg’dadır.

AB’nin çalışmasında birçok organ da kilit 

role sahiptir: 

Avrupa Merkez Bankası; Avrupa Para 

Politikası’ndan sorumludur. 

Ekonomik ve Sosyal Komite; sivil toplu-

mu, işçileri ve işverenleri temsil eder. 

Bölgeler Komitesi; bölgesel ve yerel oto-

riteleri temsil eder. 

Avrupa Yatırım Bankası; AB yatırım pro-

jelerini finanse eder ve Avrupa Yatırım Fonu 

yoluyla küçük iş sahiplerine yardım eder. 

Avrupa Ombudsmanı; AB kurumları ve 

organları hakkındaki kötü yönetim şikâyet-

lerini inceler.

Avrupa Veri Koruma Denetçisi; kişisel 

verilerin gizliliğini sağlar.

Ayrıca, belli teknik, bilimsel ve idari görev-

leri yürütmek amacıyla ihtisaslaşmış ajans-

lar da kurulmuştur. 
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Avrupa Birliği’nin Tarım ve 
Balıkçılık Politikaları

1. Ortak Tarım Politikası (OTP)
Diğer ülkelerde olduğu gibi, AB’de de tarım 

büyük öneme sahip olup AB’nin toplam 

GSYİH’sinin %2,5’i, istihdamının %4,2’si 

ile toplam bütçesinin %36’sını oluşturmak-

tadır. Ayrıca AB, tarımsal ticaret açısından 

dünyanın önde gelen aktörleri arasında yer 

almakta olup 2019 yılında 3. Ülkelerle ger-

çekleştirdiği tarımsal ticaret hacmi 303,2 

milyar avro olarak gerçekleşmiştir.  

AB’nin Ortak Tarım Politikası (OTP); adın-

dan da anlaşılabileceği üzere, Birlik çapın-

da getirilmiş ortak kurallar çerçevesinde 

yürütülen ve üye devletlerin kendi ulusal 

tarım politikalarının yerine geçen bir politi-

ka olup esas olarak 1950’li yıllardaki prob-

lemleri çözmek için oluşturulmuştur. İkinci 

Dünya Savaşı yıllarında ve savaş sonrasın-

da yaşanan gıda yetersizliği, AB aktif nüfu-

sunun çok önemli bir bölümünü oluşturan 

tarım sektörü çalışanlarının gelir düzeyinin 

korunması ve üye ülkelerin ulusal tarım po-

litikaları arasındaki derin farklılıkların gide-

rilmesi gerekliliği, ortak bir tarım politikası 

oluşturulmasını gündeme getirmiştir.

OTP’nin, bugün de geçerliliğini koruyan 

amaçları; ürün arzını garanti altına almak, 

verimliliği artırmak, üreticilere istikrarlı bir 

gelir sağlamak, ürünlerin tüketicilere uygun 

fiyatla ulaştırılmasını temin etmek ve piya-

saları istikrara kavuşturmaktır. Bu amaçla-

ra ulaşmak üzere üç temel ilke; Tek Pazar 

(üye devletler arasında tarımsal ürünlerin 

serbest dolaşımı), Topluluk Tercihi (üçün-

cü ülkelerden yapılan düşük fiyatlı ihracata 

karşı koruma ve Topluluk ürünlerine önce-

lik verme) ve Mali Dayanışma (politikanın 

uygulanmasından kaynaklanan gelir ve gi-

derler için ortak bir fon oluşturulması (Av-

rupa Tarımsal Garanti Fonu-ATGF) olarak 

belirlenmiştir. 

1.1. Ortak Tarım Politikasının 
Unsurları
OTP, iki sütunlu bir yapıya sahiptir. Birinci 

sütun, tarımsal destekler ile tarım piyasala-

rına ilişkin önlemleri içerirken; ikinci sütunu, 

kırsal kalkınma politikası oluşturmaktadır. 

Buna ek olarak, yatay konular olarak ad-

landırılan ve bu iki sütun kapsamında şekil-

lenen yapının işleyebilmesi ve kontrolünün 

sağlanması için kurulması gereken idari 

yapı ve sistemlere ilişkin hususlar bulun-

maktadır.

Tarımsal Destekler ve Piyasa Tedbirleri

Tarımsal destekler, AB OTP bütçesi içe-

risindeki %70’lik payıyla, OTP’nin temel 

enstrümanı durumundadır. 2003 yılında 

gerçekleştirilen reform ile birlikte, çiftçile-

re verilen tarımsal desteklerin çoğunluğu 

üretimden bağımsız hale getirilmiş ve bu 

desteklerin verilmesi, çiftçilerin, çapraz 

uyum adı verilen, çevrenin korunması, bitki 

ve hayvan sağlığı ve hayvan refahıyla ilgi-

li “yasal idari şartlara” uyması ve tarımsal 

arazilerini “iyi tarım ve çevre koşullarında” 

tutmasına bağlanmıştır. Burada amaç, 

destekler ile üretim arasındaki bağın ko-

V    
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parılması ile çiftçilerin destek miktarlarına 

göre değil, piyasa taleplerine göre üretim 

yapmalarının sağlanması ve gelir istikrarı-

nın güvence altına alınmasıdır. Desteklerin 

üretimle bağlantısının kesilmesi, çiftçilerin 

bir şey üretmeden para alması anlamına 

gelmemektedir. Destek alabilmek için ak-

tif çiftçi olunması gerekmekte olup topra-

ğın ekilmemesi durumunda ise arazinin iyi 

tarım ve çevre koşullarında, tarıma hazır 

halde tutulması zorunludur. Hâlihazırda, 

tarımsal destekler içerisinde en büyük pay 

temel ödeme ve bu ödemeyi tamamlayan 

diğer doğrudan ödemelerden müteşek-

kil üretimden bağımsız ödemeler olmakla 

birlikte, üye devletler sınırlı oranda üretimle 

bağlantılı doğrudan destek de verebilir.  

Birinci sütununun diğer ayağını oluşturan 

piyasa önlemleri, Ortak Piyasa Düzeni 

(OPD) denilen bir sistem ile düzenlenmek-

tedir. Bu sistemin temelinde, piyasa istik-

rarının sağlanmasına yönelik kamu müda-

halesi önlemleri (müdahale alımları ve özel 

depolama yardımı), üretici örgütlerine iliş-

kin kurallar da dâhil olmak üzere, üretim ve 

pazarlamaya ilişkin kurallar, belirli sektörle-

re yönelik yardım programları ile dış ticaret 

önlemleri yer almaktadır. 

Kırsal Kalkınma

OTP’nin ikinci sütunu olan ve tarım büt-

çesinin yaklaşık %25’ini oluşturan kırsal 

kalkınma politikası, temel olarak, AB tarım 

sektöründeki rekabetçiliği artırmayı, kırsal 

peyzajı korumayı ve kırsal toplulukların 

ekonomik ve sosyal yapısını güçlendirmeyi 

hedeflemektedir. Harcamaların tamamının 

AB bütçesi tarafından karşılandığı birinci 

sütunun aksine, AB ve üye devletler tara-

fından ortaklaşa finanse edilmektedir. Bu 

politika, üye devletlerin kendi bölgesel ön-

celik ve ihtiyaçlarına göre hazırladıkları ve 

aşağıda yer alan öncelik alanları arasından 

en az dördüyle ilişkili tedbirleri içeren ulusal 

veya bölgesel kırsal kalkınma programları 

bazında yürütülmektedir:

•	 Tarım,	ormancılık	ve	kırsal	alanda	yeni-

lik ve bilgi transferinin hızlandırılması,

•	 Tarım	 işletmelerinin	 ekonomik	 perfor-

manslarının geliştirilmesi, tarımda re-

kabetin artırılması ve yenilikçi tarım tek-

nolojilerinin geliştirilmesi ile ormanların 

sürdürülebilir yönetiminin sağlanması, 

•	 Gıda	zinciri	organizasyonunun	geliştiril-

mesi,

•	 Ekosistemin	korunması	ve	geri	kazanı-

mı,

•	 Kaynakların	daha	etkin	kullanılması	 ve	

iklim değişikliği ile mücadele, 

•	 Sosyal	 katılım,	 yoksulluğun	 azaltılması	

ve ekonomik gelişmenin sağlanması.

Yatay Konular

Yatay konular dâhilinde; OTP kapsamın-

da getirilen tedbirlerin uygulanabilmesi, 

kontrolünün sağlanması ve finansmanı 

için gerekli idari yapılar ve sistemler bu-

lunmaktadır. Bunlardan biri, arazilerin, çift-

çilerin, destek başvurularının kayıtlarının 

tutulduğu ve denetiminin gerçekleştirildiği 

Entegre İdare ve Kontrol Sistemi bir diğe-

ri ise, AB bütçesinden verilen desteklerin 

üye devletlerde dağıtımının ve kontrolünün 

sağlanması için oluşturulan ve Komisyon 

tarafından akredite edilen Ödeme Kurum-

ları’dır. Bunlara ek olarak, çiftçilere arazi 

yönetimi, çapraz uyum kuralları ile kırsal 

kalkınma tedbirleri konusunda danışmanlık 

sağlamak üzere Çiftlik Danışma Sistemi ile 

çiftliklerden muhasebe verilerini toplayarak 

çiftçilerin gelir durumlarının değerlendiril-

mesini ve tarımsal desteklerin etkisini ölç-

meye yarayan Çiftlik Muhasebe Veri Ağı 

oluşturulmuştur. 

1.2. Güncel Gelişmeler
Ortaya çıkan yeni koşullar ışığında sürekli 

değişime uğrayan OTP, 2017 yılında yine 

bir reform sürecine girmiş ve Komisyon, 

01.06.2018 tarihinde OTP’nin geleceğine 

ilişkin mevzuat önerilerini yayımlamıştır. 

Bu çerçevede, AB düzeyinde yeni ortak 

hedefler belirlenmekte ve üye devletlerin 

uygulamayı öngördükleri tarım ve kırsal 

kalkınma tedbirlerini içeren ulusal stratejik 

planlar hazırlayarak bu hedeflere nasıl ula-

şacaklarını ortaya koymaları beklenmekte-

dir. Bu kapsamda, yeni OTP’nin hedefleri 

aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

•	 Güvenilir	gelir	kaynaklarının	desteklen-

mesi,

•	 Rekabetçiliğin	arttırılması,

•	 Gıda	zincirindeki	güç	dengesinin	yeni-

den ayarlanması,

•	 İklim	değişikliği	ile	mücadele,

•	 Doğal	kaynakların	sürdürülebilir	kullanı-

mı,

•	 Biyoçeşitliliğin	korunması,

•	 Genç	 neslin	 kırsal	 alanda	 kalmasının	

teşviki,

•	 İstihdamın	 ve	 ekonomik	 gelişmenin	

teşviki,

•	 Kaliteli	gıda	temini.

Bu 9 hedefe ek olarak, bilgi paylaşımının 

sağlanması, tarımda ve kırsal alanlarda 

inovasyonun ve dijitalleşmenin teşviki vası-

tasıyla sektörün modernizasyonu yatay bir 

hedef olarak öngörülmüştür. 

V    
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2. Ortak Balıkçılık Politikası (OBP)

2.1. Genel Bilgi
AB, dünya avcılık ve yetiştiricilik kaynaklı 

balık üretiminin yaklaşık % 3,1’ine tekabül 

eden üretimi ile Çin, Endonezya ve Hin-

distan’ın ardından dördüncü sırada yer al-

maktadır. Üretimin %80’i avcılıktan, %20’si 

ise yetiştiricilikten elde edilmektedir. 

Ortak Balıkçılık Politikası (OBP), AB’nin su 

ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliğinin yönetim 

aracı olup Birlik seviyesinde benimsenen 

ve her üye ülkede uygulanan ortak bir po-

litikadır. OBP, balıkçılık ve su ürünleri ye-

tiştiriciliğinin çevresel, ekonomik ve sosyal 

açıdan sürdürülebilir olmasını ve AB vatan-

daşları için sağlıklı bir gıda kaynağı sağ-

lamayı amaçlamaktadır. Politikanın temel 

amacı; dinamik bir balıkçılık endüstrisini 

teşvik etmek ve balıkçılık toplulukları için 

adil bir yaşam standardı sağlamaktır.

AB, balıkçılık uygulamalarının balık po-

pülasyonlarının üreme yeteneğine zarar 

vermemesi için politikalar geliştirmektedir. 

Mevcut politika ile 2015-2020 arasında 

sürdürülebilir ve uzun vadede balık stok-

larını koruyan avlanma limitlerinin belirlen-

mesi amaçlanmaktadır. OBP, insanların 

ekosistemin tüm bileşenleri üzerindeki 

etkisini değerlendiren ihtiyati yaklaşım il-

kesini benimsemektedir. Balıkçılık filoları-

nı avlarında daha seçici hale getirmeyi ve 

ıskarta uygulamasını ortadan kaldırmayı 

amaçlamaktadır.

2.2. Ortak Balıkçılık Politikasının 
Unsurları
Balıkçılık Yönetimi: OBP altında balıkçı-

lık yönetimi; sulara erişim kuralları, toplam 

müsaade edilebilir av miktarlarının belirlen-

mesi ve teknik tedbirler ile sağlanmaktadır. 

AB’de tekne kayıt sistemine kayıtlı tek-

nelerin hepsi tüm AB sularına eşit erişim 

hakkına sahiptir. Toplam müsaade edilebi-

lir av miktarı, belirli ticari türlerin belirli bir 

dönemde belirli bir bölgede avlanabilecek 

maksimum miktarının belirlenmesi ve bu 

miktarın tarihsel av kayıtlarına göre üye 

ülkelere dağıtılması anlamına gelmektedir.

Teknik önlemler ise balıkçıların nasıl, nere-

de ve ne zaman avlanacaklarını yöneten 

bir dizi kurallar bütünüdür. Bu önlemler 

kapsamında, minimum karaya çıkarma 

ve koruma boyu, av araçlarının tasarımı 

ve kullanımına ilişkin tanımlamalar, seçici 

av aracı gereklilikleri, avlanmanın yasak 

olduğu alanlar ve sezonlar ile avcılığın de-

niz ekosistemi ve çevre üzerindeki etkisini 

azaltıcı tedbirler belirlenmektedir. 

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Yöneti-

mi: AB, 2013 yılında AB düzeyinde ortak 

öncelikleri ve genel hedefleri ortaya koyan 

stratejik kılavuzlar yayımlamıştır. Kılavuz 

ilkelere dayanarak, Komisyon ve AB üye 

ülkeleri, sektörün üretimini ve rekabet gü-

cünü artırmaya yönelik işbirliği yapmak-

tadır. AB ülkelerinden sürdürülebilir su 

ürünleri yetiştiriciliğini geliştirmek için çok 

yıllı planlar hazırlamaları istenmektedir. Bu 

planlardaki öncelikler AB fonlarıyla destek-

lenmektedir.

Pazarlama ve Ticaret Politikası

OBP altında pazarlama ve ticarete ilişkin 

politikalar 379/2013 (AB) sayılı Ortak Pi-

yasa Düzeni (OPD) Hakkındaki Tüzük 

ile düzenlenmektedir. OPD; Profesyonel 

Örgütler, Tüketici Bilgisi, Pazarlama Stan-

dartları, Piyasa İstihbaratı ve Rekabet Ku-

ralları olmak üzere beş ana bileşenden 

oluşmaktadır.

Üretici örgütleri OPD’nin temel bileşenidir. 

Üretici örgütlerine sürdürülebilir avcılığı ve 

yetiştiriciliği sağlama, yasa dışı, kayıt dışı 

ve düzenlenmemiş avcılığı önleme, ürün-

lerin pazarlanmasına katkı sağlama, seçici 

av araçlarının kullanımını sağlama, tüke-

ticileri bilgilendirme gibi hususlarda çok 

fazla görev ve sorumluluk verilmiştir. Üre-

tici örgütlerinin tanınması ayrı bir Tüzükle 

düzenlenmektedir. Üretici örgütleri, üst 

birlik ya da sektör temsilcileriyle bir araya 

gelip branşlar arası örgüt kurabilmektedir. 

Kurallarını kuruldukları bölgede üye olma-

yan balıkçılara da yaygınlaştırabilmektedir. 

AB’de üretici örgütleri üretim ve pazarlama 

planı adı altında tüm üyelerine ait yıllık bir 

plan hazırlamak zorundadırlar.

Tüketici bilgisi ile etiketlerde, türün ticari 

adı, üretim yöntemi, avlanma bölgesi, bi-

limsel adı ve avcılık ürünlerinde kullanılan 

av araçları, ürünün dondurulmuş olup ol-

madığı ve son kullanma tarihi gibi zorunlu 

bilgiler bulunması gerekmektedir.

Pazarlama standartları kapsamında ürün-

ler karaya çıkarılma noktalarında kalite ve 

boy standartlarına göre sınıflandırılmakta-

dır. Böylece ürünlerin piyasaya şeffaf bir 

şekilde sunulması sağlanmaktadır.

Piyasa istihbaratı kapsamında Avrupa Ko-

misyonu, Birlik pazarının ekonomik bilgisi-

ni (ilk satış fiyatı ve miktarı, son satış fiyatı 

ve miktarı gibi) toplamak, analiz etmek ve 

yaymakla görevlendirilmiştir. Komisyon, 

internet aracılığıyla kamunun kullanımına 

açık olan Avrupa Su Ürünleri Avcılık ve Ye-

tiştiriciliği Piyasa Gözlemevi’ni kurmuştur.

Son olarak, OPD rekabet kurallarına tabi-
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dir. Bununla birlikte, OPD’nin işleyişini ve 

AB hedeflerine ulaşılmasını sağlamak için 

rekabet kurallarının uygulanmasına yönelik 

(özellikle üretici örgütlerine yönelik) istisna-

lar mevcuttur.

Uluslararası Politika

Uluslararası Politika kapsamında, Avru-

pa Komisyonu, Birliği temsilen çok taraflı 

anlaşmalar ve iki taraflı anlaşmalar altında 

üçüncü ülkeler ve Bölgesel Balıkçılık Yöne-

timi Örgütleri ile balıkçılık anlaşmalarını mü-

zakere etmekte ve sonuçlandırmaktadır.

Çok Taraflı Anlaşmalar

Birlik, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku 

Sözleşmesi (UNCLOS) gibi uluslararası 

anlaşmaların geliştirilmesi konusunda aktif 

bir role sahiptir. Ayrıca, Birleşmiş Milletler 

(BM) Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) yö-

netiminde, Koruma ve Yönetim Tedbirleri-

ne Uyum Konusunda Anlaşma (1993) ve 

Sorumlu Balıkçılık Anlaşması (1995) kabul 

edilmiştir. AB, “Yasa Dışı, Kayıt Dışı ve Dü-

zenlenmemiş Balıkçılığın Önlenmesine Dair 

Liman Devleti Önlemleri Hakkında Ulusla-

rarası Anlaşma”ya da taraftır. AB sürdürü-

lebilir balıkçılığı sağlamada tam olarak rol 

almak istemektedir. Bu yüzden Bölgesel 

Balıkçılık Yönetimi Örgütlerinin bazılarına 

tam üyedir; diğerlerine ise gözlemci olarak 

katılmaktadır. 

İki Taraflı Anlaşmalar

İkili balıkçılık anlaşmaları, AB ve üçüncü ül-

keler arasında, Birlik filosunun üçüncü ülke 

sularına ulaşmasında genel bir çerçeve or-

taya koymaktadır. AB, “Sürdürülebilir Ba-

lıkçılık Ortaklık Anlaşmaları” ve “Kuzey Ül-

keleriyle Yapılan Anlaşmalar” olmak üzere 

üçüncü ülkelerle iki tür balıkçılık anlaşması 

yapmaktadır.  

Türkiye – AB İlişkileri
Türkiye, AET’nin kurulmasından kısa bir 

süre sonra 31 Temmuz 1959’da Toplu-

luğa ortaklık başvurusunda bulunmuştur. 

AET Bakanlar Konseyi, Türkiye’nin yap-

mış olduğu başvuruyu kabul ederek, üye-

lik koşulları gerçekleşinceye kadar geçerli 

olacak bir ortaklık anlaşması imzalanma-

sını önermiştir. Bu kapsamda, 12.09.1963 

tarihinde Ankara Anlaşması imzalanmış ve 

1.12.1964 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ankara Anlaşması, Türkiye ile Avrupa 

Birliği ilişkilerinin hukuki temelini oluştur-

makta olup, taraflar arasındaki ticari ve 

ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi, 22 yıllık 

bir süreye yayılan hazırlık, geçiş ve son 

dönemden oluşan üç aşamanın sonunda 

taraflar arasında bir gümrük birliği oluştur-

mayı ve Türkiye’yi tam üyeliğe hazırlamayı 

amaçlamaktadır. 

Hazırlık döneminde, Türkiye’nin AB’nin 

yardımı ile geçiş dönemi ve son dönemde 

üstleneceği yükümlülükleri yerine getire-

bilmek üzere ekonomisini güçlendirmesi 

amaçlanmış olup 23.11.1970 tarihinde 

imzalanan ve 1973 yılında yürürlüğe giren 

Katma Protokol ile birlikte hazırlık dönemi 

sona ermiş ve “Geçiş Dönemi” başlamıştır. 

Katma Protokol, Türkiye’nin 22 yıllık bir 

geçiş dönemi sonunda, AB’nin OTP’sine 

uyumunun gerçekleştirilmesi koşuluyla, 

tarım ürünlerinde serbest dolaşımın sağla-

nabileceğini, bu hedefe ulaşıncaya kadar 

sürecek olan geçiş döneminde, taraflar 

arasında tercihli ticaret rejimi uygulana-

cağını hükme bağlamıştır. Bu çerçevede, 

1/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) 

ile ülkemize birtakım ilave tarımsal tavizler 

tanınmıştır.

Diğer taraftan Türkiye, 14.04.1987 tari-

hinde, Ankara Anlaşması’nda öngörülen 

dönemlerin tamamlanmasını beklemeden 

üyelik başvurusunda bulunmuştur. Buna 

karşılık Topluluk, Türkiye’nin üye olabilmek 

için ekonomik, sosyal ve siyasal alanda 

gelişmesi gerektiğini ve bu aşamada Or-

taklık Anlaşması çerçevesinde ilişkilerin 

geliştirilmesini önermiştir.
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Gümrük Birliği
Katma Protokol’de öngörülen 22 yıllık süre-

nin tamamlanmasının ardından 6.03.1995 

tarihinde 1/95 sayılı OKK ile geçiş dönemi 

sonlandırılarak Türkiye-AB Gümrük Birliği 

Alanı tesis edilmiştir. 

Geçiş dönemi içerisinde Türk tarımının 

OTP’ye uyumu konusunda kayda değer 

bir gelişme sağlanamadığından, Türki-

ye - AB Gümrük Birliğine, sadece sanayi 

ürünlerini ve içerdiği sanayi payı nedeniyle 

işlenmiş tarım ürünleri dâhil edilmiş olup, 

tarım ürünleri kapsam dışı bırakılmıştır. Bu 

çerçevede, işlenmiş tarım ürünlerinde AB 

ile ticaretimiz 1/97 sayılı OKK ile, birincil ta-

rım ürünlerine yönelik ticaret ise, 1/98 sayılı 

Ortaklık Konseyi Kararı ile düzenlenmiştir. 

Mevcut durumda, ülkemizin AB’nin Ortak 

Tarım Politikasını üstlenme yükümlülüğü 

bulunmamaktadır. 

AB’nin 2004 yılında Orta ve Doğu Avrupa 

Ülkeleri’ne genişlemesinin ardından ülke-

mizin bu ülkelerden bazıları ile imzalamış 

olduğu Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) 

feshedilmiş ve feshedilen STA’lardaki bi-

rincil tarım ürünleri tavizlerini yeni duruma 

göre yeniden düzenlemek için 1/98 sayılı 

OKK’nın ekleri 2/2006 sayılı OKK ile, iş-

lenmiş tarım ürünleri tavizleri için ise 1/97 

sayılı OKK’nın ekleri 1/2007 sayılı OKK ile 

yeniden belirlenmiştir. Bahse konu OKK’lar 

ile ülkemize gümrük vergisi indirimi sağlan-

masına rağmen AB’nin giriş fiyatı ve birim 

fiyatı gibi pazarı korumaya yönelik uygula-

maları kaldırılmamıştır. 

AB Müzakere Süreci
AB ile yürütülen müzakerelerde Tarım ve 

Orman Bakanlığı görev ve sorumluluğun-

da; 11 No’lu Tarım ve Kırsal Kalkınma 

Faslı, 12 No’lu Gıda Güvenilirliği, Veteriner 

Hizmetleri ve Bitki Sağlığı Politikası Faslı, 

13 No’lu Balıkçılık Faslı ile 27 No’lu Çev-

re ve İklim Değişikliği Faslı altında “Doğa 

Koruma” ve “Su Kalitesi” konuları bulun-

maktadır. 

AB üyelik sürecinde ‘Gıda Güvenilirliği, Ve-

teriner Hizmetleri ve Bitki Sağlığı’ başlıklı 

12 No’lu Fasıl 30.06.2010 tarihinde, 27 

No’lu Fasıl ise 21.12.2009 tarihinde mü-

zakerelere açılmış olup kapanış kriterlerinin 

yerine getirilmesine yönelik çalışmalar ha-

len devam etmektedir. 11 No’lu Fasıl ile 13 

No’lu Fasıl, AB-Türkiye Ortaklık Anlaşma-

sı’nın Ek Protokolünün uygulanması şartı-

na bağlı olarak askıya alınmıştır. 

11 No’lu Tarım ve Kırsal Kalkınma fas-

lı; çiftçilere verilen destekler, tarım ürün-

lerinin işlenmesi ve pazarlanması, üretici 

örgütleri ve tarım ürünleri dış ticaretine iliş-

kin kurallar, desteklerin sevk ve idaresi ile 

kontrolünü sağlayan sistemlerin oluşturul-

ması ve kırsal kalkınma fonlarının idaresine 

dair hususları içermektedir. Bu çerçevede, 

özellikle kırsal kalkınma alanındaki AB fon-

larının idaresi açısından Tarım ve Kırsal Kal-

kınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) 

kurulup akredite edilerek işler hale getiril-

mesi ile arazilerin ve çiftçilerin kaydını da 

içeren, tarımsal desteklerin idare ve kont-

rolüne ilişkin yapının oluşturulması yönün-

de önemli adımlar atılmıştır. Ayrıca, OPD 

kurallarına uyum için bir strateji hazırlanmış 

olup organik tarım mevzuatının uyumlaştı-

rılması çalışmaları ile coğrafi işaretler ala-

nında AB ile işbirliği faaliyetleri de devam 

etmektedir.

12 No’lu Gıda Güvenilirliği, Veteriner 

Hizmetleri ve Bitki Sağlığı faslı; gıda 

güvenilirliğinin teminine yönelik kurallar, 

hayvan sağlığı ve refahı ile bitki sağlığı-

na ilişkin kurallar ile bitkisel ve hayvansal 

ürünlerin pazarlanması ve ticaretine ilişkin 

hususları ele almaktadır. Bu fasılda, 5996 

sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, 

Gıda ve Yem Kanunu” ve ikincil düzenle-

meler ile AB’nin “Gıda Kanunu” ve “Hijyen 

Paketi” olarak adlandırılan yasal düzenle-

melere uyum sağlanmıştır. Ayrıca, büyük-

baş ve küçükbaş hayvanların kimliklendiril-

mesi ve kaydına ilişkin sistemler yürürlüğe 

konmuş, Trakya Bölgesi aşılama çalışma-

larıyla şap hastalığından ari hale getirilmiş, 

hayvan hastalıklarının kontrolü ve gıda 

işletmelerinin AB’ye uyumlu hale getiril-

mesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bit-

ki sağlığı alanında ise temel AB mevzuatı 

uyumlaştırılmıştır.

13 No’lu Balıkçılık faslı, balık kaynakla-

rının ve av filosunun yönetilmesi, denetim 

ve kontrol, ortak pazarlama standartlarının 

uygulanması ve piyasa tedbirlerinin üretici 

örgütleri aracılığıyla yürütülmesine yönelik 

kurallardan oluşmaktadır. Fasıl çalışmala-

rı, 2011 yılında kurulmuş olan ve balıkçılık 

faslı kapsamında güncel gelişmelerin ele 

alındığı Türkiye – AB Balıkçılık Diyalog Ça-

lışma Grubu kapsamında yürütülmektedir. 

Bu çerçevede, değişen koşullar ve sektö-

rün ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nda deği-

şiklik yapılmış olup Su Ürünleri Bilgi Sis-

temi (SUBİS) ile tekne ve balıkçılar ile ilgili 
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bilgiler yanında orkinos, kum midyesi gibi 

birçok türe ilişkin avlanma ve satış bilgileri 

toplanmakta ve takip edilmektedir. Ayrıca, 

Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi (BAGİS) 

ile anlık olarak 12 metrenin üzerindeki tüm 

balıkçı teknelerinin faaliyetleri izlenmekte 

ve av verisi toplanmaktadır.

27 No’lu Çevre ve İklim Değişikliği 

faslı altında yer alan “Doğa Koruma” alt 

başlığı kapsamında, Habitat ve Kuş Direk-

tiflerinin uyumlaştırılmasına ilişkin “Tabiatı 

ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu” ta-

sarısı hazırlanmıştır. “Su Kalitesi” alt baş-

lığı kapsamında ise Su Çerçeve Direktifine 

uyum büyük ölçüde sağlanarak, ülkemiz-

deki 25 havza için, Havza Koruma Eylem 

Planları 2013 yılında tamamlanmıştır. Nehir 

Havzası Yönetim Planları 8 nehir havza-

sında tamamlanmış bulunmakta, 3 nehir 

havzasında devam etmekte, 6 havzada 

planlama aşamasında bulunmakta ve geri 

kalan tüm havzalar için ise 2023 yılına ka-

dar tamamlanması planlanmaktadır. Diğer 

taraftan ülkemizde AB SÇD ve Taşkın Di-

rektifi ile uyumlu olarak taşkın risk yönetim 

planları, kuraklık yönetim planları ile sektö-

rel su tahsis planları hazırlama çalışmaları 

da hızla devam etmektedir. Ülkemiz adına 

Su Kalitesi sektörü koordinasyonu Su Yö-

netimi Genel Müdürlüğü (SYGM) tarafın-

dan sağlanmaktadır.

Ayrıca, müzakere fasılları kapsamında ya-

pılan uyum çalışmalarının değerlendirilme-

si, ortaya çıkan sorunlara ortaklaşa çözüm 

bulunması ve görüş alışverişinde bulunul-

ması amacıyla ülkemiz ile AB arasında çe-

şitli platformlar oluşturulmuştur. Bunlardan 

en önemlileri, Fasıl 11, 12 ve 13 kapsa-

mındaki uyum çalışmalarının görüşüldüğü 

“1 No’lu Tarım ve Balıkçılık Alt Komitesi” 

ve bu Komiteye bağlı oluşturulan “Hayvan 

Sağlığı Çalışma Grubu” ile “Gıda Güveni-

lirliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Kaynaklı 

Ticari Sorunlar Çalışma Grubu”; Fasıl 27 

konularının görüşüldüğü “6 No’lu Ulaştır-

ma, Çevre, Enerji ve Trans-Avrupa Ağları 

Alt Komitesi” ile Gümrük Birliği’nin işleyişi 

ve bu kapsamda uyumlaştırılması gereken 

mevzuata ilişkin çalışmaların görüşüldüğü 

Gümrük Birliği Ortak Komitesi’dir.

Buna ek olarak, AB de katılım sürecinde 

sağladığı mali fonlarla, uyum çalışmaları-

mıza katkı sağlamaktadır. Bu çerçevede 

AB, 2007 yılından bu yana Katılım Öncesi 

Mali Yardım Aracı’nın (IPA) kurumsal kapa-

site geliştirme bileşeni kapsamında, tarım, 

su kalitesi ve doğa koruma sektörleri için 

240 milyon avro tutarında destek sağla-

mıştır. Bu hibe ile AB’nin ilgili mevzuatına 

uyum sağlanması ile bunların uygulanması 

için gerekli altyapı ve idari yapıların oluş-

turulması amacıyla Bakanlığımız tarafından 

60’a yakın proje yürütülmüş olup bazıları-

nın uygulanmasına halen devam edilmek-

tedir. Aynı dönem içerisinde IPA’nın kırsal 

kalkınma bileşeni (IPARD) kapsamındaki 

AB hibesi tutarı ise yaklaşık 1,4 milyar avro 

olup bu destek, çiftçilerimize TKDK tara-

fından belirli kriterler çerçevesinde, proje 

bazlı olarak verilmektedir.

Gümrük Birliğinin 
Güncellenmesi
Gümrük Birliği’nin sektörler üzerinde, özel-

likle rekabet ve verimlilik açısından olum-

lu etkileri olmasına karşın, uygulamadan 

kaynaklanan belirli sorunları da bulunmak-

tadır. Bunların başında, AB’nin STA imza-

ladığı bazı ülkelerin, AB üzerinden ülkemiz 

pazarına avantajlı girmesi nedeniyle, ül-

kemizle benzer bir anlaşma imzalamada 

isteksiz kalmasıyla oluşan ticaret sapması 

ve haksız rekabet riski, gümrük birliğini il-

gilendiren alanlarda AB’nin karar alma ve 

danışma mekanizmalarına yeteri kadar dâ-

hil olunamaması, bazı üye ülkelerce taşı-

macılık kotaları ve transit vizeleri gibi teknik 

engellerin uygulanması gelmektedir. Bu 

sorunların yanı sıra, Gümrük Birliği’nin te-

sisinden bu yana geçen sürede ülkemizde 

ve dünya ticaretinde yaşanan gelişmeler 

ve değişimler de Gümrük Birliği’nin göz-

den geçirilmesini gerekli kılmıştır.

Bu yöndeki ilk girişim, Avrupa Komisyo-

nu’nun yaptırdığı Ekim 2013 tarihli Dün-

ya Bankası raporudur. Raporda, Gümrük 

Birliği’nin negatif ve pozitif etkilerine ilişkin 

tespitlerde bulunulmuş ve AB ile Türkiye 

arasındaki ticari entegrasyonun artmasının 

her iki tarafın da çıkarına olacağı sonucuna 
varılmıştır.
Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konu-
sunda Avrupa Komisyonu ile yürütülen 
teknik müzakereler 27.04.2015 tarihinde 
tamamlanmış ve müzakerelerin çerçeve-
sini belirleyen Rapor 12.05.2015 tarihinde 
resmiyet kazanmıştır. Söz konusu müza-
kere çerçeve belgesinde tarıma ilişkin ola-
rak;
•	 tarım	ürünlerinde	karşılıklı	daha	ileri	ta-

vizler, 
•	 sağlık	ve	bitki	sağlığı	hükümlerinin	güç-

lendirilmesi ve 
•	 coğrafi	 işaretlerde	 geliştirilmiş	 işbirliği	

başlıkları yer almaktadır.
Dolayısıyla, tarım sektörüne ilişkin olarak, 
ikili tarımsal tavizlerin geliştirilmesi ve tam 
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üyelik gerçekleşmeden tarım ürünlerinin 
Gümrük Birliği’ne dâhil edilmemesi karar-
laştırılmıştır. Tarım ürünlerinin Gümrük Bir-
liği’ne dâhil edilmesinden farklı olarak Tür-
kiye, üçüncü ülkelere karşı kendi gümrük 
tarifelerini uygulayabilecek ve AB ile tica-
rette menşe kuralları geçerli olacaktır.
2016 yılı Aralık ayı sonunda Avrupa Ko-
misyonu Gümrük Birliği’nin güncellenmesi 
müzakerelerini başlatmak için Konsey’den 
yetki talep etmiştir. Ancak henüz bu yetki 
alınmadığından müzakerelere başlanama-
mıştır.

AB’de Coğrafi İşaretler
AB’de tarımsal ürünler ve gıda maddeleri 
için kalite planlarına ilişkin 1151/2012 sayılı 
Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konse-
yi Tüzüğü ile düzenlenen coğrafi işaretler, 
PDO (menşe adı), PGI (mahreç işareti) ve 
TSG (geleneksel özellikli ürün adı) olmak 
üzere üç grupta değerlendirilmektedir.
Menşe adı (PDO), belirli bir teknik bilgi kul-
lanılarak belirli bir coğrafi alanda üretilen, 
işlenen ve hazırlanan tarım ürünlerini ve 
gıda maddelerini kapsar. Ör: Prosciutto di 
Parma (jambon).
Mahreç işareti (PGI), coğrafi alanla ya-
kından bağlantılı tarım ürünlerini ve gıda 
maddelerini kapsar. Ürünün üretim, işleme 
veya hazırlama aşamalarından en azından 
birisi söz konusu alanda gerçekleştirilir. Ör: 
Scotch Beef (sığır eti) - Birleşik Krallık (İs-
koçya).  
Geleneksel özellikli ürün adında ise, üretim 
araçlarında veya üretimin bileşiminde gele-
neksel karakter öne çıkar. Ör: Mozzarella 
(peynir)- İtalyan geleneği.
1151/2012 sayılı AB Tüzüğü uyarınca, 
“üçüncü ülkeler” olarak tanımlanan üye 

olmayan ülkeler hem tescil başvurusun-
da bulunma, hem de Komisyon tarafın-
dan yayımlanan başvurulara karşı itirazda 
bulunma hakkına sahiptirler. Bu çerçeve-
de, “Antep Baklavası” mahreç işareti, 
“Aydın İnciri” menşe adı, “Malatya Ka-
yısısı” menşe adı ve “Aydın Kestanesi” 
menşe adı altında tescil edilerek AB nez-
dinde koruma altına alınmış, 19 ürün için 
de tescil başvurusunda bulunulmuştur. 
Tescil başvurusunda bulunulan ürün-
ler; Afyon Pastırması, Afyon Sucuğu, Bay-
ramiç Beyazı, Taşköprü Sarımsağı, İnegöl 
Köftesi, Kayseri Sucuğu, Kayseri Pastır-
ması, Kayseri Mantısı, Antep Fıstığı, Milas 
Zeytinyağı, Antep Lahmacunu, Edremit 
Körfezi Yeşil Çizik Zeytini, Giresun Tombul 
Fındığı, Antakya Künefesi, Maraş Çöreği, 
Çağlayancerit Cevizi, Maraş Tarhanası, 
Gemlik Zeytini, Milas Yağlı Zeytini.  

Tescil Alan Ürünlerimiz
•	 Antep Baklavası: 10.07.2009 tari-

hinde mahreç işareti tescil başvuru-
su yapılmış, 8.08.2013 tarihinde AB 
Resmi Gazetesinde yayımlanmış ve 
21.12.2013 tarihinde ise Antep Bak-
lavası/Gaziantep Baklavası adı tescil 
edilerek koruma altına alınmıştır. (PGI – 
Mahreç İşareti)

•	 Aydın İnciri: 11.06.2013 tarihinde 
menşe adı tescil başvurusu yapılmış, 
15.09.2015 Tarihinde Avrupa Birliği 
Resmi gazetesinde yayımlanmış,  itiraz 
sürecinin tamamlanmasını müteakip 
17.02.2016 tarihinde tescil edilmiştir. 
(PDO – Menşe İşareti)

•	 Malatya Kayısısı: 13.05.2014 tari-
hinde menşe adı tescil başvurusu ya-
pılmış, 13.01.2017 tarihinde AB Res-

mi Gazetesi’nde yayımlanmıştır. İtiraz 
sürecinin tamamlanmasını takiben, 
07.07.2017 tarihinde tescil edilmiştir. 
(PDO – Menşe İşareti)

•	 Aydın Kestanesi: 8.09.2015 tarihinde 
menşe adı tescil başvurusu yapılmış, 
4.06.2020 tarihinde AB Resmi Gaze-
tesi’nde yayımlanmıştır. İtiraz sürecinin 
tamamlanmasını takiben, 24.10.2020 
tarihinde tescil edilmiştir. (PDO – Men-
şe İşareti)

Tescil Edilmesi Beklenen Ürünlerimiz
•	 Milas Zeytinyağı: 13.11.2017 tari-

hinde menşe adı tescil başvurusu ya-
pılmış, 17.08.2020 tarihinde AB Resmi 
Gazetesinde yayımlanmıştır. Şu aşa-
mada 17 Ağustostan başlamak üzere 
3 aylık itiraz süreci devam etmektedir. 
3 aylık süre içerisinde başvuruya itiraz 
gelmediği takdirde tescil işlemleri ta-
mamlanacaktır. 17.11.2020 tarihinden 
sonra tarihi net olmamakla birlikte tescil 

alması beklenmektedir.
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AVRUPA ÇEVRE AJANSI (AÇA)
EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY

 Kuruluş Yılı 1990

 Merkez Kopenhag, Danimarka

 Amacı Topluma ve karar alıcı kurumlara güncel, hedefe yönelik, ilgili ve 
güvenilir bilgi sunarak ve Avrupa’da çevre alanında belirgin ve 
ölçülebilir iyileşme sağlayarak sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek 

 Üyeler 32 üye
  AB Üyesi 27 ülke ile İsviçre, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve Türkiye. 

Ayrıca, Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, 
Sırbistan ve Kosova işbirliği yapılan ülke konumundadır.

 İcra Direktörü Hans Bruyninckx (Belçika)

 Resmi Dili 26 resmi dil

 Resmi İnternet Sitesi https://www.eea.europa.eu/

 Türkiye’nin Üyeliği  Türkiye, 18.03.2003 tarih ve 2003/5325 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  
  ile 01.05.2003 tarihinde Avrupa Çevre Ajansına tam üye olmuştur.
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Kuruluş ve Misyonu
Avrupa Çevre Ajansı (AÇA), görevi çevre 

hakkında güvenilir ve bağımsız bilgi sağ-

lamak olup, Avrupa Birliği’nin bir ajansıdır.

AÇA’yı kuran Tüzük AB tarafından 1990 

yılında kabul edilmiş olup Tüzüğün 1993 

yılı sonunda yürürlüğe girmesiyle birlikte 

çalışmalar 1994 yılında başlamıştır. Tüzük 

ayrıca AÇA ile birlikte çalışmak üzere, Av-

rupa genelinde 300’ü aşkın kuruluşun yer 

aldığı, ulusal çevre kuruluşlarından oluşan 

bir ağ olan Avrupa Çevre Bilgi ve Gözlem 

Ağını (Eionet) da kurmuştur.

AÇA’nın temel hedefleri; Avrupa seviye-

sinde çevre konusunda bilgi için ana kay-

nak olmak, uzun vadede sürdürülebilir bir 

topluma geçişte lider rol oynamak ve çevre 

konusundaki bilgileri paylaşmak ve kapa-

site oluşturmakta öncü kuruluş olmaktır.

AÇA, Eionet faaliyetlerini koordine etmek-

ten sorumludur. Eionet’in faaliyetlerini ulu-

sal seviyede koordine etmek üzere de, üye 

ülkelerdeki ulusal çevre ajansları veya çev-

re bakanlıkları olan Ulusal Odak Noktaları 

belirlenmiştir.

Eionet aracılığıyla AÇA, zamanında, ulusal 

geçerliliği olan, yüksek kalitede verilerin 

sunulmasına odaklanarak her bir ülkeden 

alınan çevresel bilgileri bir araya getirmek-

tedir. Bu bilgiler, AÇA internet sitesinde 

ayrıntılı bir şekilde bulunmakta olup hem 

tematik, hem de entegre çevresel değer-

lendirmelerin temelini oluşturmaktadır. Bu 

bilgiler, çevre yönetimi süreçlerini, çevre 

politikalarını belirlemeyi ve değerlendirme-

yi ve bunlara ilaveten ülke vatandaşlarının 

katılımını desteklemeye hizmet etmektedir.

AÇA yapmış olduğu değerlendirmeleri ve 

bilgileri; raporlar, brifingler, makaleler, basın 

bültenleri, çeşitli çevrimiçi ürünler ve hiz-

metler şeklinde sunmaktadır. Hazırlanan 

belgelerde çevrenin durumu, mevcut eği-

limler ve baskılar, ekonomik ve sosyal itici 

güçler ve politikanın etkinliğinin yanı sıra 

senaryolar ve diğer teknikler kullanılarak 

gelecekteki eğilimler, olasılıklar ve sorunlar 

belirlenmektedir.

Ajansın Yapısı
AÇA’nın Yönetim Kurulu, İcra Direktörü, 

Büro gibi temel organlarının yanı sıra, Bi-

limsel Komite, Ulusal Odak Noktası, Ulusal 

Referans Merkezi ve Avrupa Konu Merkezi 

gibi destek yapıları bulunmaktadır.

AÇA Yönetim Kurulu, 33 ülkenin her birin-

den bir temsilcinin yanı sıra Avrupa Komis-

yonu Çevre Genel Direktörlüğü ve Araştır-

ma Genel Direktörlüğü’nden iki temsilci ve 

Avrupa Parlamentosu tarafından atanan iki 
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bilimsel uzmandan oluşmaktadır. Yönetim 

Kurulu’nun görevleri arasında, AÇA’nın 

yıllık ve çok yıllık çalışma programlarının 

kabul edilmesi, bütçelerin incelenmesi ve 

onaylanması yer almaktadır.

İcra Direktörü ise, programların uygulan-

masından ve AÇA’nın rutin çalışmalarından 

Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Büro; başkan, beş adet başkan yardım-

cısı, Avrupa Komisyonundan bir temsilci 

ve Avrupa Parlamentosundan bir temsilci 

olmak üzere toplam yedi üyeden oluşmak-

tadır. 

AÇA Bilimsel Komitesi, çeşitli çevresel 

konuları ele alan en fazla 20 bilim insanın-

dan oluşan bağımsız bir danışma organı 

olup, temel görevi bilimsel katkı ve görüş-

lerle AÇA çalışmalarına destek sağlamak-

tır. 

Ulusal Odak Noktaları, yukarıda da be-

lirtildiği üzere, çalışmalarını koordine etmek 

amacıyla üye ve işbirliği yapan ülkelerde 

AÇA için ana irtibat noktası işlevini gör-

mektedir. 

Bunun yanı sıra, AÇA çalışma programı 

ile ilgili hava kalitesi, sağlık ve çevre, iklim 

değişikliği, atık, doğa ve biyolojik çeşitlilik, 

enerji ve daha fazlası gibi belirli çevresel 

konularda çalışan ve ulusal bir çevre kuru-

luşunda ilgili uzmanlığa sahip bir kişi veya 

gruplardan oluşan Ulusal Referans Mer-

kezi oluşturulmuştur. 

Ayrıca AÇA, yıllık olarak hazırlanan çalış-

ma programlarında tanımlanan faaliyetlerin 

yerine getirilmesi için, AÇA dışında oluştu-

rulan ve üye ülkelerin kurum ve kuruluşla-

rından oluşan Konu Merkezleri’nden hiz-

met alımı yapmaktadır. Halihazırda 7 adet 

Avrupa Konu Merkezi bulunmaktadır. Bu 

konu merkezleri; Biyolojik Çeşitlilik; İklim 

Değişikliğinin Etkileri, Hassasiyet ve Uyum; 

Yeşil Ekonomide Atık ve Malzeme; İç Sular, 

Kıyı ve Deniz Suları; Kent, Arazi ve Toprak 

Sistemleri; Hava Kirliliği, Ulaşım, Gürültü ve 

Endüstriyel Kirlilik ile İklim Değişikliği Azalt-

ma ve Enerjidir. 

Türkiye’nin Ajans 
Kapsamındaki Faaliyetleri
Ülkemizde AÇA ile ilişkileri yürütmek ve 

ulusal koordinasyonu yapma görevi, Ulu-

sal Odak Noktası olan Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir.

AÇA tarafından Ulusal Referans Merkezi 

olarak adlandırılan yapıya ilişkin olarak, ül-

kemizde kurumsal yapılanma kapsamında 

Birincil Odak Noktası tanımı kullanılmak-

tadır. Ülkemizde mevcut 24 Ulusal Refe-

rans Merkezi başlığı altında 7 bakanlık ve 

1 enstitü bünyesinde yer alan 105 Birincil 

Odak Noktası bulunmakta olup, her biri 

kendi konu başlığı altında AÇA tarafından 

gerçekleştirilen çalışmalara ve toplantılara 

katılım sağlamaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, 24 Ulu-

sal Referans Merkezi başlığı altında yer 

alan 11 konu başlığında görevli 58 Birin-

cil Odak Noktası ile AÇA’nın çalışmalarına 

katkı verilmektedir. 

Ayrıca, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü 

“İçsular, Kıyı ve Deniz Suları” konu ala-

nında bir Avrupa Konu Merkezi olarak 

çalışmaktadır.

Ülkemiz, Bilimsel Komite çalışmalarında 

Türkiye Su Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ah-

met Mete SAATÇİ tarafından gözlemci üye 

statüsünde temsil edilmektedir.

AÇA’nın amacı, topluma ve karar alıcı kurumlara 
güncel, hedefe yönelik, ilgili ve güvenilir bilgi 
sunarak ve Avrupa’da çevre alanında belirgin 
ve ölçülebilir iyileşme sağlayarak sürdürülebilir 
kalkınmayı desteklemektir. 
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ULUSLARARASI KURULUŞLAR

 Kuruluş Yılı 1945

 Merkez New York, ABD

 Amacı Savaşları ve barışa yönelik tehditleri önlemek
  Ülkeler arasında dostane ilişkiler kurmak
  Uluslararası ekonomik ve sosyal işbirliğini sağlamak

 Üyeler 193 Üye Ülke

 Genel Direktör Antonio Guterres (Portekiz)

 Resmi Dili Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça, İspanyolca 

 Resmi İnternet Sitesi https://www.un.org/

 Türkiye’nin Üyeliği  1945

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
UNITED NATIONS
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Kuruluş ve Misyonu
İkinci Dünya Savaşı’ndan galip çıkan bü-

yük devletlerin liderliğinde oluşturulan bir 

dünya örgütü olan Birleşmiş Milletler (BM), 

20. yüzyılın ilk yarısında yaşanan savaş-

ların ve barışa yönelik tehditlerin tekrarını 

önlemek ve uluslararası barış ve güvenliği 

korumak amacıyla kurulmuştur.

BM’nin kurucu antlaşması niteliğindeki 

BM Şartı, aralarında Türkiye’nin de bu-

lunduğu 50 ülke tarafından 26.06.1945 

tarihinde San Francisco’da imzalanmıştır. 

Daha sonra, Polonya’nın da Şart’ı imza-

lamasıyla, kurucu üye devletlerin sayısı 

51’e yükselmiştir. BM Teşkilatı, BM Şar-

tı’nda öngörüldüğü üzere, BM Güvenlik 

Konseyi’nin (BMGK) beş daimi üyesi dâ-

hil BM’nin üye devletlerinin çoğunluğunun 

Şart’ın onay işlemlerini tamamlamalarıyla, 

24.10.1945 tarihinde resmen faaliyete 

geçmiştir. Bu tarihten beri, 24 Ekim her yıl 

BM Günü olarak kutlanmaktadır.

Kuruluşun Yapısı
Birleşmiş Milletler’in ana organları Genel 

Kurul, Güvenlik Konseyi (BMGK), Ekono-

mik ve Sosyal Konsey (EKOSOK), Vesayet 

Konseyi, Uluslararası Adalet Divanı ve BM 

Sekretaryası’dır.

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamındaki Faaliyetleri
Türkiye, kurucu üyelerinden biri olduğu Bir-

leşmiş Milletler’e yönelik pro-aktif bir yak-

laşım benimsemekte ve BM gündeminde 

bulunan tüm konulardaki çalışmalara ola-

bildiğince aktif bir şekilde katkı sağlamaya 

çalışmakta; farklı grup ve örgütlere üyeli-

ğinden de istifadeyle, gündemdeki konu-

larda yapıcı ve uzlaştırıcı bir rol oynamaya 

gayret etmektedir.

BM bünyesindeki seçimlerde eşit ve den-

geli temsil ilkesinin uygulanması çerçeve-

sinde coğrafi gruplar tesis edilmiş olup, 

buna göre i) Afrika Ülkeleri, ii) Asya-Pasifik 

Ülkeleri, iii) Doğu Avrupa Ülkeleri, iv) Latin 

Amerika ve Karayip Ülkeleri (GRULAC) ve 

v) Batı Avrupa ve Diğer Ülkeler (WEOG) ol-

mak üzere toplam beş coğrafi grup bulun-

maktadır. Türkiye hem WEOG, hem Asya 

Grubu’nun çalışmalarına katılmakla birlik-

te, seçimler söz konusu olduğunda sade-

ce WEOG üyesi olarak addedilmektedir.

Üye devletler, BM bütçesine ekonomik ge-

lişmişlik düzeyleriyle orantılı zorunlu katkı 

sağlamaktadırlar. Ülkemizin BM zorunlu 

bütçesine katkı payı 2012 yılında % 0,617 

iken, 2013 yılında yüzde 1 seviyesini aşa-

rak BM bütçesinin %1,328’ine ulaşmıştır. 

Böylelikle Türkiye BM’ye en fazla katkıda 

bulunan ülkeler arasında 25. sıradan 16. 

sıraya yükselmiş; bu çerçevede BM’nin 

etkin şekilde çalışması yönünde faaliyetler-

de bulunan ve idari/mali konularda görüş 

birliği içinde olan ülkelerin katıldığı gayrı 

resmi bir oluşum niteliği taşıyan Cenevre 

Grubu’na da Mayıs 2014’te üye olmuştur. 

2016-2018 bütçe döneminde ülkemizin 

BM genel bütçesine katkı payı % 1.018 

iken 2019-2021 bütçe döneminde % 

1.371 olarak belirlenmiştir.

Türkiye ayrıca, kendisini doğrudan ilgilen-

dirmese de, diğer üye ülkelerin önem at-

fettikleri birçok konuda da aktif ve görünür 

bir tutum izlemekte; bu ülkelerin gündem-

lerindeki sorunlara da eğilmektedir.

BM’ye her forumda ve her vesileyle kat-

kıda bulunma arzusunda olan Türkiye, bir 

Türkiye, kurucu 
üyelerinden biri olduğu 
Birleşmiş Milletler’e 
yönelik pro-aktif bir 
yaklaşım benimsemekte 
ve BM gündeminde 
bulunan tüm 
konulardaki çalışmalara 
olabildiğince aktif bir 
şekilde katkı sağlamaya 
çalışmakta; farklı grup 
ve örgütlere üyeliğinden 
de istifadeyle, 
gündemdeki konularda 
yapıcı ve uzlaştırıcı bir 
rol oynamaya
gayret etmektedir.
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yandan uluslararası barış, güvenlik, istikrar 

ve refaha katkılarını artırmak, diğer yandan 

insan hakları, demokrasi ve hukukun üs-

tünlüğü gibi temel ilke ve değerlerin güç-

lendirilmesine yönelik çabalarını daha da 

ilerletmek için kararlıdır.

Uluslararası barış ve güvenliğin sağlanma-

sı ve korunmasında en önemli çok taraflı 

forum olma özelliğini koruyan BM Güven-

lik Konseyi’ne 2009-2010 dönemi geçici 

üyeliği, Türkiye’ye BM içinde ve uluslarara-

sı alanda ilave imkânlar kazandırmıştır. BM 

Şartı’ndaki ilke ve hedeflerin her zaman 

en kuvvetli savunucularından biri olan ve 

uluslararası sorunların çok taraflı işbirliği 

yoluyla çözümünü destekleyen Türkiye, 

1951-1952 ve 1954-1955 dönemlerinin 

ardından 1961 yılında yaptığı geçici üye-

likten yaklaşık yarım yüzyıllık aradan sonra 

gerçekleşen BMGK geçici üyeliği sırasın-

da, uluslararası alanda hem boyut, hem 

içerik olarak giderek zenginlik kazanan dış 

politika profiliyle BMGK çalışmalarına ka-

tılmış, birçoğu esasen kendi gündeminde 

bulunan konularda elinden gelen katkıyı 

yapmaya gayret göstermiştir.

Ülkemizin son yıllarda ekonomik büyüme 

ve kalkınma alanında sağladığı ilerleme, 

Afrika, Latin Amerika ve Karayipler ile Pasi-

fik bölgelerine yönelik açılım politikalarımız, 

AB perspektifimiz, G-20 üyeliğimiz ve ar-

tan resmi kalkınma yardımlarımız özellikle 

BM’nin kalkınma gündemine katkılarımızı 
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Türkiye’nin uluslararası barış ve istikrarın korunmasında 

uluslararası toplumun elindeki en önemli araçlardan biri 

olma özelliğini taşıyan barışı koruma operasyonlarına kat-

kısı BM’yle işbirliğinin somut bir örneğini teşkil etmektedir. 

Ülkemiz dünyanın çeşitli yerlerine konuşlandırılmış BM barış 

operasyonlarına askeri ve sivil personel katkısı sağlayan ül-

keler arasında yer almaktadır. Öte yandan, uluslararası alan-

da BM’nin kurulduğu 1945 yılından günümüze dek yaşanan 

gelişmeler, Teşkilat’ın çeşitli alanlarda reformunu da zorunlu 

hale getirmektedir. Türkiye BM’nin tüm dünya insanlarının 

umudu olma niteliğini sürdürmesi gerektiği inancıyla, BM 

sisteminin daha iyi işlemesine yönelik atılan adımları des-

teklemektedir. Bu kapsamda, BM Genel Sekreteri tarafından 

başlatılan üç sütunlu (barış ve güvenlik, yönetim, kalkınma) 

reform çalışmalarına da destek vermekteyiz. Ülkemiz, ulus-

lararası barış ve güvenliğin korunması, sorunların çok taraflı 

olarak ele alınması ve insan haklarının güçlendirilmesi bağ-

lamında norm oluşturan ve uluslararası meşruiyeti temsil 

eden tek küresel örgüt olan BM’ye büyük önem atfetmekte-

dir. Bu çerçevede ülkemiz, BM’nin her alanındaki faaliyetle-

rine etkin ve etkili katkısını artırarak sürdürecektir.

artırmamız için yeni fırsatlar sunmuştur. Nitekim 9-13 

Mayıs 2011 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen BM 

4. En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı, ülkemizin ulus-

lararası kalkınma işbirliğine desteğinin ve katkılarının 

somut olarak ortaya konulabilmesine imkân vermiştir. 

Türkiye, bu Konferans’la, 2020 yılına kadar EAGÜ ile 

ilgili konuları uluslararası gündeme taşıma ve çözüm 

arama gayretlerine yardımcı olma sorumluluğunu al-

mış, bir anlamda EAGÜ’nün sözcülüğünü üstlenmiş-

tir. Bu konferansın sonuçlarının izlenmesine yönelik 

Ara Dönem Gözden Geçirme Toplantısı da 27-29 

Mayıs 2016 tarihlerinde ülkemizin ev sahipliğinde 

gerçekleştirilmiştir.

Son yıllarda yürüttüğümüz etkin insani diplomasi BM 

platformuna da yansımaktadır. 1980’li yılların orta-

larından itibaren bazı ülkelere gıda yardımı şeklinde 

başlayan insani yardımlarımız, son on yılda kayda 

değer bir ivme kazanarak dünyanın birçok bölgesi-

ne yayılmış, ayrıca nicelik ve nitelik bakımından da 

çeşitlenerek, gıda dışında birçok alanı da kapsar 

hale gelmiştir. Bugün, insani yardımlarımıza ulusla-

rarası bir boyut da kazandırılmış ve bu alanda fa-

aliyet gösteren uluslararası kuruluşlarla işbirliğimiz 

arttırılmıştır. Ülkemiz, ikili düzeydeki insani yardım 

faaliyetlerine ilaveten, BM İnsani İşler Eşgüdüm 

Ofisi (OCHA), Dünya Gıda Programı (WFP) gibi 

uluslararası örgütler aracılığıyla da yardımlarını 

sürdürmeye gayret göstermektedir. Bu doğrultu-

da, ülkemiz, 01.07.2014 tarihinde BM İnsani İşler 

Eşgüdüm Ofisine (OCHA) en fazla gönüllü bağış 

yapan ülkelerin yer aldığı ve OCHA’nın izlediği in-

sani politikalara şekil vermeyi amaçlayan bir isti-

şare mekanizması niteliğinde olan OCHA Donör 

Destek Grubu’na üye olarak kabul edilmiştir. Bu 

çerçevede, 2018 Küresel İnsani Yardımlar Ra-

poruna göre Türkiye, 2017 yılında 8,07 milyar 

ABD Doları insani yardımla dünyadaki en fazla 

yardım yapan ülke olmuştur.
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Türkiye ayrıca insani yardımların milli gelire 

oranı temelinde yapılan sıralamada da yüz-

de 0,85 ile birinci sırayı almış ve dünyanın 

“en cömert ülkesi” olmuştur.

Uluslararası insani yardım sisteminin içinde 

bulunduğu tıkanıklık karşısında, BM Genel 

Sekreteri Ban Ki-Moon’un şahsi girişimi 

çerçevesinde tarihte ilk defa olmak üzere, 

Dünya İnsani Zirvesi (DİZ) Sayın Cumhur-

başkanımızın himayelerinde 23-24 Mayıs 

IFAD’ın Orta Asya ve 
Doğu Avrupa Merkezi 
İstanbul’da faaliyete 
geçmiştir. Ülkemiz ile 
Uluslararası Tarımsal 
Kalkınma Fonu (IFAD) 
arasındaki Ülke 
Ofisi- Doğu Avrupa 
ve Orta Asya Merkezi 
Kurulmasına ilişkin “Ev 
Sahibi Ülke Anlaşması” 
2020 yılı Mayıs ayında 
yürürlüğe girmiştir.

“
“

IFAD’ın Orta Asya ve 
Doğu Avrupa Merkezi 
İstanbul’da faaliyete 
geçmiştir. Ülkemiz ile 
Uluslararası Tarımsal 
Kalkınma Fonu (IFAD) 

arasındaki Ülke 
Ofisi- Doğu Avrupa 

ve Orta Asya Merkezi 
Kurulmasına ilişkin 

“Ev Sahibi Ülke 
Anlaşması” 2020 
yılı Mayıs ayında 

yürürlüğe girmiştir.
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2016 tarihlerinde İstanbul’da düzenlen-

miştir.

Devlet ve Hükümet Başkanları düzeyinde 

ve uluslararası örgütler, sivil toplum kuru-

luşları, akademik dünya, özel sektör ve 

krizlerden etkilenen toplumların temsilcile-

rinin iştirakiyle çok paydaşlı formatla ger-

çekleştirilen Zirve, BM Genel Sekreteri’nin 

09.02.2016 tarihinde yayımladığı “One 

Humanity: Shared Responsibility” başlık-

lı raporu ışığında, küresel insani sistemin 

mevcut koşullarda karşı karşıya bulundu-

ğu zorlukların aşılmasına yönelik hususla-

rın kapsamlı biçimde ve sistemde yer alan 

tüm aktörlerin katılımıyla ele alınmasını 

sağlamıştır. İnsani toplumun tüm paydaş-

ları Zirve sırasında sistemin geleceğine 

yönelik çeşitli taahhütlerde bulunmuşlar, 

görüş ve tecrübelerini paylaşmışlardır.

173 BM üyesi ülkenin hazır bulunduğu 

Zirve’ye 55 Devlet ve Hükümet Başka-

nı iştirak etmiş; ayrıca 60’ı aşkın Bakan 

ve 40’tan fazla uluslararası örgüt de Ge-

nel Sekreter / Başkan seviyesinde katılım 

sağlamıştır. Diğer paydaşlarla birlikte katı-

lımcı sayısı 9 bine ulaşmıştır. 900 medya 

mensubunun takip ettiği zirve, uluslararası 

medyada da geniş yankı bulmuştur.

Bu katılım düzeyiyle, DİZ, bir kerede en 

fazla ülkenin katılım sağladığı, BM merkezi 

New York dışındaki en büyük Zirve unva-

nını almıştır.

Ülkemizin, insani sistemin içinde bulun-

duğu sorunlara yönelik çözüm önerileri ve 

sistemin geleceğine dair görüşleri ve bu 

kapsamda hayata geçirdiği uygulamaları, 

Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat katıl-

dıkları ve eş başkanlık yaptıkları üst düzey 

toplantılarda ve ayrıca Bakanlarımız ve üst 

düzey yöneticilerimizin katıldıkları bir dizi 

toplantı ve etkinliklerde uluslararası insani 

toplumun temsilcileriyle paylaşılmıştır.

Önümüzdeki dönemde de, Zirve’nin so-

nuçları ve tüm paydaşlarca insani alanda 

dile getirilen taahhütlerin hayata geçirilme-

si ve izlenmesi sürecinde de Türkiye etkin 

rol almaya devam edecektir.

BM’yle ilişkilerimizde son yıllarda yaşanan 

ilerlemeler neticesinde, Doğu Avrupa, Kaf-

kasya, Orta Asya, Orta Doğu, Kuzey Afri-

ka gibi bölgelere yakınlığı, ulaşım kolaylığı, 

ekonomik, finansal ve kültürel açılardan bir 

merkez olması gibi sebeplerle, İstanbul’un 

BM bakımından bir merkez haline dönüş-

türülmesi düşüncesi de BM’ye yönelik 

politikamızın ana unsurlarından biri olarak 

ortaya çıkmıştır. Bugüne kadar BM’yle 

yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda, BM 

Nüfus Fonu UNFPA’nın Doğu Avrupa ve 

Orta Asya Bölgesel Ofisi’nin İstanbul’a 

taşınması sağlanmıştır. Ayrıca, BM Kal-

kınma Programı UNDP’nin Uluslararası 

Kalkınmada Özel Sektör Merkezi de İstan-

bul’da konuşlanmıştır. Bunlara ilave olarak 

UNDP Avrupa ve BDT Bölge Ofisi’nin ve 

BM Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendi-

rilmesi Birimi’nin (UN WOMEN) Avrupa ve 

Orta Asya’dan sorumlu bölgesel ofisinin 

İstanbul’a yerleşmesi sağlanmıştır En Az 

Gelişmiş Ülkelere (EAGÜ) yönelik Teknoloji 

Bankası Gebze’de faaliyet göstermektedir. 

IFAD’ın Orta Asya ve Doğu Avrupa Mer-

kezi İstanbul’da faaliyete geçmiştir. Ulusla-

rarası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Ülke 

Ofisi- Doğu Avrupa ve Orta Asya Merkezi 

Kurulmasına ilişkin “Ev Sahibi Ülke Anlaş-

ması” 5.11.2018 tarihinde imzalanmış ve 

08.05.2020 tarihinde 9 sayılı Cumhurbaş-

kanlığı Kararnamesi ile onaylanarak yürür-

lüğe girmiştir.



44

ULUSLARARASI KURULUŞLAR

 Kuruluş Yılı 1945

 Merkez Roma, İtalya

 Amacı Açlığı, gıda güvensizliğini ve yetersiz beslenmeyi ortadan 
  kaldırmaya yardımcı olmak
  Tarım, ormancılık ve balıkçılığı daha üretken ve sürdürülebilir 
  hale getirmek
  Kırsal yoksulluğu azaltmak
  Kapsayıcı ve etkili tarım ve gıda sistemlerini etkinleştirmek
  Geçim kaynaklarının tehdit ve krizlere karşı dayanıklılığını arttırmak

 Üyeler 194 Üye Ülke, 2 Ortak Üye (Faroe Adaları ve Tokelau) ve AB

 Genel Sekreter Qu Dongyu (Çin Halk Cumhuriyeti)

 Resmi Dili Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Rusça 

 Resmi İnternet Sitesi http://www.fao.org/home/en/

 Türkiye’nin Üyeliği  Türkiye FAO’ya 06.04.1948’de üye olmuştur. 
  27.07.2006 tarihinde imzalanan ve 2009 yılında yürürlüğe giren  
  “Ev Sahibi Ülke Anlaşması”yla, FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi 
  (FAO-SEC) Ankara’da kurulmuş ve FAO-Türkiye Ortaklık Programları 
  hayata geçirilmiştir.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GIDA VE TARIM ÖRGÜTÜ (FAO)
FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS
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Kuruluş Misyonu
BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), BM ça-

tısı altında gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerde açlıkla mücadelede ve yoksullu-

ğun önlenmesinde uluslararası düzeydeki 

çabaların önderliğini yürüten bir örgüttür. 

Örgüt ayrıca, gelişmekte olan ülkelerin do-

ğal kaynaklarını korumak suretiyle tarımsal 

kapasitelerini yükseltmek, ormancılık ve 

balıkçılık faaliyetlerini desteklemek, gıda 

güvenliğini temin etmek ve sürdürülebilir-

liğini sağlamayı hedeflemektedir. 

22-29 Haziran 2019 tarihlerinde gerçek-

leşen 41. FAO Konferansı’nda Çin Halk 

Cumhuriyeti vatandaşı Qu Dongyu, Genel 

Direktör olarak seçilmiştir.

FAO’nun Stratejik Hedefleri; 

•	 Yetersiz	beslenme	ve	yoksulluğun	orta-

dan kaldırılmasına ve gıda güvenliğinin 

sağlanmasına katkıda bulunulması,

•	 Tarım,	orman	ve	su	ürünleri	arzının	sür-

dürülebilir bir şekilde arttırılması ve ge-

liştirilmesi, 

•	 Kırsal	yoksulluğun	azaltılması,

•	 Yerel,	 ulusal	 ve	 uluslararası	 düzeyde	

tarım ve gıda sistemlerinin daha kapsa-

yıcı ve verimli olmasının sağlanması ve

•	 Tehlikeler	 ve	 krizler	 karşısında	 yaşam	

koşullarının iyileştirilmesidir.

FAO, kolay ulaşılabilir bilgi ağı oluşturma, 

uzman raporlarını paylaşıma açma, ulus-

lararası konferanslar düzenleme ve saha 

çalışmalarından edinilen bilgileri paylaşma 

prensibi esasına göre çalışmalarını yürüt-

mektedir. 

Bu kapsamda yayımlanan önemli raporlar 

şunlardır;

Gıda Görünümü Raporu

FAO’nun yılda iki kez (Mayıs/Haziran ve 

Kasım/Aralık) yayımladığı “Gıda Görünü-

mü” adlı rapor, küresel gıda ve yem pi-

yasalarını etkileyen gelişmelere odaklan-

maktadır. Rapor, uluslararası piyasalardaki 

emtiaya göre kapsayıcı bir değerlendirme 

ve tahmin yapmaktadır. 

FAO Gıda Fiyatları Endeksi Raporu

FAO, her ay düzenli olarak 5 emtia grubu-

nun fiyat endeksini ihracat hacmine göre 

ağırlıklandırarak Gıda Fiyatları Endeksi’ni 

oluşturmaktadır. Bu emtia; hububat, et, 

şeker, süt ürünleri ve sıvı ve katı yağlardır. 

2002-2004 yılları arasındaki ortalama fiyat 

baz alınarak hesaplamalar yapılmaktadır. 

FAO tarafından oluşturulan Hububat Fiyat-

ları Endeksi, 9 çeşit buğday, 1 çeşit mısır 

ve 16 çeşit pirinç ihracat fiyatı ve ürünle-

rin ihracattaki payları dikkate alınarak he-

saplanmaktadır. FAO Et Fiyatları Endeksi, 

sığır, koyun, kümes hayvanları ve domuz 

eti fiyatları; Süt Ürünleri Fiyatları Endeksi, 

tereyağı, yağsız süt tozu, yağlı süt tozu ve 

kazein fiyatları; Sıvı ve Katı Yağ Fiyatları 

Endeksi bitkisel ve hayvansal olan on bir 

yağın fiyatları ve Şeker Fiyat Endeksi de 

Uluslararası Şeker Anlaşması fiyatları dik-

kate alınarak hesaplanmaktadır. 

Dünyada Gıda ve Tarımın Durumu Ra-

poru (SOFA)

FAO yılda bir yayımlanan SOFA raporuyla 

kamuoyu gündemine gıda ve tarım alanın-

daki önemli konuların bilim temelli değer-

lendirmelerini getirmeyi amaçlamaktadır. 

Raporun her baskısı, kırsal kalkınma ve 

küresel gıda güvenliği ile ilgili önemli bir ko-

nuya ilişkin tespitlerin ve değerlendirmele-

rin kapsamlı bir özetini içerir.

Gelişmekte olan 
ülkelerin doğal 
kaynaklarını 
korumak 
suretiyle tarımsal 
kapasitelerini 
yükseltmek, 
ormancılık 
ve balıkçılık 
faaliyetlerini 
desteklemek, 
gıda güvenliğini 
temin etmek ve 
sürdürülebilirliğini 
sağlamayı 
hedeflemektedir. 
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Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenme-

nin Durumu Raporu (SOFI)

Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenme Du-

rumu Raporu FAO, Uluslararası Tarımsal 

Kalkınma Fonu(IFAD), Birleşmiş Milletler 

Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dün-

ya Gıda Programı (WFP) ve Dünya Sağlık 

Örgütü (WHO) tarafından ortaklaşa hazır-

lanan, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gün-

demi bağlamında açlığın sona erdirilmesi, 

gıda güvenliğine ulaşılması ve beslenme-

nin iyileştirilmesi konularında derinleme-

sine analiz sağlayan bir yayımdır. Rapor, 

politika yapıcıları, uluslararası organizas-

yonlar, akademik kurumlar ve kamuoyu 

dâhil olmak üzere geniş bir kitleye hitap 

etmektedir.

Dünyada Balıkçılık ve Su Ürünlerinin 

Durumu Raporu (SOFIA)

SOFIA, politika yapıcılara, sivil topluma ve 

geçim kaynakları yönünden sektöre bağlı 

olanlara, ilgili politika konusu da dâhil ol-

mak üzere, balıkçılık ve su ürünleri yetiş-

tiriciliği alanında veriler sunan ve objektif 

ve küresel ölçekli değerlendirmelerde bu-

lunan bir yayım olup her iki yılda bir yayım-

lanmaktadır.

Dünya Ormanlarının Durumu Raporu 

(SOFO)

SOFO, ormanların durumu, güncel temel 

politik, kurumsal gelişmeler ve orman sek-

törü ile ilgili kilit konular hakkında rapor, 

bilgi ve değerlendirmeler sunan bir yayım-

dır. Rapor, Dünya ormanları ile ilgili bilinçli 

tartışma ve karar almayı kolaylaştırmak 

için güncel, güvenilir ve sektör politikaları 

ile ilgili bilgileri geniş çapta erişilebilir hale 

getirmektedir.

Küresel Orman Kaynakları Değerlen-

dirmeleri Raporu (FRA)

FAO, 1946’dan beri üye ülkelerle işbirliği 

içinde gerçekleştirilen periyodik değerlen-

dirmelerle dünyanın orman kaynaklarını iz-

lemektedir. Küresel Orman Kaynakları De-

ğerlendirmesi (FRA) tarafından sağlanan 

bilgiler, dünyadaki ormanların kapsamlı bir 

görünümünü ve kaynağın nasıl değiştiği-

ni sunar. Böylesine net bir küresel resim, 

ormanları ve ormancılığı etkileyen sağlam 

politikaların, uygulamaların ve yatırımların 

geliştirilmesini desteklemektedir.

Tarımsal Emtia Piyasaları Raporu

Tarımsal Emtia Piyasaları Raporu, emtia 

piyasası konuları, tarımsal emtia piyasa-

sı gelişmeleri ve bunların farklı ekonomik 

kalkınma düzeyindeki ülkelere etkileri ile 

ilgilenen politika yapıcılar, emtia piyasası 

gözlemcileri ve diğer ilgililerine, tarafsız ve 

kapsamlı biçimde sunan bir yayımdır.

Kuruluşun Yapısı
FAO, çalışmalarını Konferans, Konsey ve 

Komiteler aracılığıyla yürütmektedir.

Konferans; en üst karar organı olup tüm 

üye ülkelerin katılımıyla 2 yılda bir tek sa-

yılı yıllarda düzenlenmektedir. Konferansa 

ülkeler, tarım bakanları başkanlığındaki 

heyetlerle katılır ve alınan kararları ülkele-

rinde uygulayacaklarını taahhüt ederler. 

Konferansın esas görevi, dünyada gıda ve 

tarım alanındaki gelişmeleri gözden geçir-

mek, FAO politikalarını belirlemek, iki yıllık 

Çalışma ve Bütçe Programı’nı onaylamak, 
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ayrıca üyelere ve uluslararası kuruluşlara 

öneriler sunmaktır. Konferans ayrıca, gö-

rev süresi 4 yıl olan Genel Direktörü seç-

mektedir.

Her iki yılda bir FAO Konferansı’nı takip 

eden çift sayılı yıllarda, yılın ilk yarısında 

Bölgesel Konferanslar düzenlenerek Kon-

ferans’ta alınan kararlar uyarınca çalışma 

programı ve faaliyetler belirlenmektedir. 

FAO Bölgesel Konferansları, aynı coğrafi 

bölgedeki üye ülkelerin tarım bakanları ve 

üst düzey yetkililerinin, küresel politikalar 

doğrultusunda bölgesel uyumun temini 

amacıyla, tarım ve gıda konusundaki güç-

lükleri ve öncelikleri inceleme fırsatı bul-

dukları resmi bir platformdur. Bölgede en 

üst düzeydeki yönetim organı olan Bölge 

Konferansları, sırayla farklı ülkelerin ev sa-

hipliğinde düzenlenmektedir.

Konsey; üst yönetim olarak anılan Konfe-

rans, aldığı kararları uygulaması için yöne-

tim organı olan 49 üyeli Konsey’e iletmek-

tedir. Konsey, Konferans’ın icracı organıdır 

ve çalışmalarını komite ve komisyonlar gibi 

alt çalışma grupları çerçevesinde yürüt-

mektedir. Konsey, Konferans toplantılarına 

hazırlık amacıyla her yıl iki kez toplanmak-

tadır. Konsey üyeleri Konferans tarafından 

üçer yıllık dönemler için seçilmektedir. 

Konsey; teşkilatın çalışma ve bütçe prog-

ramı, idari konular ve finansal konuların 

yanı sıra, dünya gıda ve tarımının durumu 

ile teşkilatın mevcut ve gelecekteki faali-

yetleriyle ilgilenir.

 Bölge Ofisleri Alt-Bölge Ofisleri İrtibat Ofisleri

1 Afrika Bölge Ofisi, Akra/GANA Kuzey Afrika Alt Bölge Ofisi, Tunus/TUNUS BM ABD İrtibat Ofisi, New-York/ABD 

2 Asya ve Pasifik Bölge Ofisi, Bangkok/TAYLAND Güney Afrika Alt Bölge Ofisi Harare/ZİMBABWE Kuzey Amerika İrtibat Ofisi, Washington/ABD 

3 Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi,  Orta Afrika Alt Bölge Ofisi Libreville/GABON Avrupa Birliği ve Belçika İrtibat Ofisi,  

 Budapeşte/ MACARİSTAN  Brüksel/BELÇİKA

4 Latin Amerika ve Karayipler Bölge Ofisi, Santiago/ŞİLİ Doğu Afrika Alt-Bölge Ofisi Addis Ababa/ ETİYOPYA BM İrtibat Ofisi, Cenevre /İSVİÇRE

5 Yakındoğu Bölge Ofisi, Kahire/MISIR Pasifik Adaları Alt-Bölge Ofisi, Apia/SAMOA Japonya İrtibat Ofisi, Tokyo/JAPONYA

6  Karayipler Alt Bölge Ofisi, Bridgetown/BARBADOS Rusya Federasyonu İrtibat Ofisi, Moskova/RUSYA

7  Orta Asya Alt Bölge Ofisi, Ankara/TÜRKİYE 

8  Orta Amerika Alt Bölge Ofisi Panama/ PANAMA 

9  Körfez İşbirliği Konseyi Ülkeleri

  ve Yemen Alt Bölge Ofisi, 

  Abu Dhabi/BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 

10  Maşrık Ofisi, Beyrut/LÜBNAN 

Merkezi Roma/
İtalya’da bulunan FAO, 
diğer ülkelerde Bölge 

Ofisleri, Alt-Bölge 
Ofisleri, İrtibat Büroları 
ve Ülke Temsilcilikleri 

ile hizmet vermektedir. 
Söz konusu ofislerin 

yerleşik olduğu 
ülkeler aşağıda 
sunulmaktadır. 

FAO Teşkilatı
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Komisyon; gıda, tarım, hayvan ve bitki 

sağlığı, ormancılık gibi hususları konu ba-

zında ilgili uzmanların katılımıyla ele almak-

tadır (Örneğin FAO Bitki Sağlığı Komisyo-

nu). Komisyonlarda oluşturulan görüş ve 

kararlar, FAO Konseyi’nde ele alınmaktadır. 

FAO Konseyi bir önceki toplantısında karar 

aldığı tarihte toplanarak Komisyon karar-

larını Konferans’a hazır hale getirmektedir. 

Konferans’ta kabul edilen ve bakanlarca 

uygulanacağı taahhüt edilen kararlar ülke 

politikası haline gelmektedir. 

Komiteler; Konseyin altında 8 alt komite 

bulunmaktadır. Bunlar; 

•	 Program	Komitesi,

•	 Finans	Komitesi,

•	 Yapısal	ve	Yasal	Konular	Komitesi,

•	 Emtia	Sorunları	Komitesi,

•	 Balıkçılık	Komitesi,

•	 Tarım	Komitesi,	

•	 Ormancılık	Komitesi,

•	 Dünya	Gıda	Güvenliği	Komitesi’dir.

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamındaki Faaliyetleri 
Türkiye, FAO’nun 6.04.1948’den beri üye-

sidir. Türkiye zaman içerisinde FAO’nun 

yalnızca teknik kapasitesinden yararlanan 

bir ülke konumundan çıkmış, FAO’ya fi-

nansman ve teknik işbirliği bakımından 

katkı sağlayan bir ülke durumuna gelmiş-

tir. FAO’nun Türkiye’de işbirliği içerisinde 

bulunduğu kurum ve kuruluşlar; Cumhur-

başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, ilgili 

bakanlıklar, Türk İşbirliği ve Koordinasyon 

Ajansı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Baş-

kanlığı, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum 

kuruluşları, özel sektör, üniversiteler ve ye-

rel yönetimler olarak sayılabilir.

FAO, ülkemizde temel olarak gıda güven-

liği ve gıda güvenilirliği, tarım, balıkçılık, 

ormancılık, biyoçeşitliliğin ve doğal kay-

nakların korunması, kırsal kalkınma konu-

larındaki projelere destek olmaktadır. Bu 

projeler ülkemizce fonlanan FAO-Türki-

ye Ortaklık Programları (FAO-Türkiye 

Gıda ve Tarım Ortaklık Programı (FTPP) ve 

FAO-Türkiye Ormancılık Programı (FTFP)) 

projeleri, FAO’nun finansmanıyla fonlanan 

Teknik İşbirliği Programı (TCP) projeleri 

ile Telefood projeleri ve doğal kaynakların 

sürdürülebilirliğine yönelik Küresel Çevre 

Fonu (GEF) finansmanlı projelerdir. 

Ülkemizde yaşayan geçici koruma altın-

daki Suriyeli sığınmacıların ve ev sahibi 

toplumun gıda güvenliğinin sağlanması ve 

geçim imkânlarının güçlendirilmesine yö-

nelik faaliyetlerde de bulunan FAO, 2016 

yılından beri “FAO Suriyeli Sığınmacı-

lar Bölgesel Dayanıklılık Programı” ve 

“Birleşmiş Milletler Bölgesel Mülteci 

Dayanıklılık Planı” çerçevesinde ulus-

lararası donör kurum ve kuruluşların fon 

destekleri ile gıda ve tarım alanında proje-

ler geliştirmekte; bu projelerde başta Tarım 

ve Orman Bakanlığı olmak üzere, ulusal ve 

uluslararası paydaşlar ile işbirliği içerisinde 

bulunmaktadır.

Bu projelerin dışında FAO, ulusal politika 

ve stratejilere yönelik tavsiye vermekte, 

FAO yayımları, network ve veri bankaları 

ile bilginin yayılmasını ve değişimini sağla-

makta, çalıştay, eğitimler, toplantılar, vb. ile 

kapasite gelişimine katkıda bulunmakta, 

ülkeler ve bölgeler arası işbirliği faaliyetle-

rini desteklemektedir.

Türkiye FAO’ya, yıllık üyelik katkı payı öde-

mekte ve FAO – Türkiye Ortaklık Program-

Ulusal politika ve stratejilere yönelik 
tavsiye vermekte, FAO yayımları, network 
ve veri bankaları ile bilginin yayılmasını ve 
değişimini sağlamakta, çalıştay, eğitimler, 
toplantılar, vb. ile kapasite gelişimine katkıda 
bulunmakta, ülkeler ve bölgeler arası işbirliği 
faaliyetlerini desteklemektedir.

Donör sıfatıyla ülkemizin uluslararası arenada 
prestiji ve görünürlüğü artırılmakta, geçici 

koruma altındaki Suriyeli sığınmacılara ve yerel 
halka yönelik tarımsal alanda projelere teknik 
destek sağlanmakta ve Türkiye katkı sağladığı 
tüm bu programlar ve projeler ile FAO Başarı 

Hikâyeleri’nde yer almaktadır.
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Avrupa Bölgesel 
Grubu’nda üye ve 
Yakın Doğu Bölgesel 
Grubu’nda gözlemci 
olarak yer alan Türkiye, 
teknik komite, komisyon 
ve danışma toplantıları 
gibi çalışmalarda temsil 
edilmektedir. Türkiye, 
FAO bünyesindeki Tarım 
Komitesi, Emtia Sorunları 
Komitesi, Gıda Güvenliği 
Komitesi, Balıkçılık 
Komitesi, Ormancılık 
Komitesi gibi komitelerde 
üye olarak yer almaktadır. 
Ayrıca FAO kapsamındaki 
birçok uluslararası ve 
bölgesel komisyonun 
üyesidir. Türkiye ayrıca, 
Pakistan’la birlikte 2016 
Uluslararası Bakliyat Yılı 
Yönlendirme Komitesi’nin 
eş-başkanlığını 
yürütmüştür.

FAO 
Çalışmalarında 
Türkiye’nin 
Temsili

ları gereği FTPP ve FTFP Güven Fonu’na 

mali katkı vermektedir. Ankara’da bulunan 

FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi’nin yıllık iş-

letme giderleri, Ev Sahibi Ülke Anlaşması 

gereği, Türkiye tarafından karşılanmaktadır.

FAO ile geliştirilen iş birlikleriyle; Türkiye, 

FAO’daki Komisyon ve Komitelerin çalış-

malarına katkı sağlamakta, tamamlanan 

projelerden somut çıktılar elde etmekte 

(CACFish, FishDEV-CA, ECO-RCC), baş-

ta Orta Asya ülkeleri olmak üzere Balkan-

lar’dan Kafkaslar’a, Afrika’ya olmak üzere 

geniş coğrafyada bilgi birikimi ve deneyi-

mini faydalanıcı ülkelerle paylaşarak işbir-

liği kapasitesini yararlanıcı ülkelere verilen 

eğitimler ve çalıştaylar yoluyla artırmakta, 

FAO bünyesindeki Türk çalışanlarla ulusla-

rarası seviyede temsil edilmektedir. Ayrıca, 

FTPP ve FTFP programları kapsamında 

donör sıfatıyla ülkemizin uluslararası are-

nada prestiji ve görünürlüğü artırılmakta, 

geçici koruma altındaki Suriyeli sığınmacı-

lara ve yerel halka yönelik tarımsal alanda 

projelere teknik destek sağlanmakta ve 

Türkiye katkı sağladığı tüm bu programlar 

ve projeler ile FAO Başarı Hikâyeleri’nde 

yer almaktadır.

FAO 30. Avrupa Bölgesel Konferansı 

Türkiye, 02-06 Mayıs 2016 tarihlerinde 30. 

Avrupa Bölgesel Konferansı’na ev sahipliği 

yapmıştır. Konferansın Bakanlar Oturumu-

nun ana teması “Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedefleri ve Avrupa ve Orta Asya Bölge-

si’nde Tarım ve Kırsal Kalkınmaya Yönelik 

Yansımaları” olarak belirlenmiştir. 

FAO-NEFRC 24. Oturumu

FAO bünyesinde, ormancılıkla ilgili altı ko-

misyondan birisi olan ve ülkemiz dâhil 27 

Yakın Doğu ve Kuzey Afrika (NENA) ülke-

lerinin dâhil olduğu “Yakın Doğu Ormancı-

lık ve Mera Komisyonu’nun 24. Oturumu 

25-29 Kasım 2019 tarihlerinde Türkiye’de 

yapılmış, Komisyon Başkanlığı ülkemize 

geçmiştir. 

FAO-SilvaMed, Akdeniz Ormanları 

Haftası

FAO bünyesinde kurulan Silva Mediter-

ranea (Akdeniz Ormanlarının Sorunları) 

Komitesinin 23. Oturumu ve 6.Akdeniz 

Ormanları Haftasında Türkiye yan etkin-

liği düzenlenmiştir. 2021 yılında Tunus’ta 

düzenlenecek FAO-7.Akdeniz Ormanları 

Haftasının Organizasyon Komitesinde Ba-

kanlığımız temsil edilmekte olup, 8. Akde-

niz Ormanları Haftası’nın ev sahipliği konu-

sunda da söz alınmıştır.
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FAO/WHO Kodeks Alimentarious Komisyonu (KAK)

Codex Alimentarious Commission (CAC)

Dünya Gıda Güvenliği Komitesi (CFS) 

Committee on World Food Security

FAO Balıkçılık Komitesi (COFI)

FAO Committee

FAO Ormancılık Komitesi (COFO)

Committee on Forestry

Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM)

General Fisheries Commission for the Mediterranean

Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesel Balıkçılık 

Ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Komisyonu (CACFISH)

Central Asian and Caucasus Regional 

Fisheries and Aquaculture Commission

Avrupa Şap Hastalığı ile Mücadele Komisyonu (EuFMD)

The European Commission for the Control of Foot-and-Mouth Disease

Avrupa İçsu Balıkçılık ve Su Ürünleri 

Yetiştiriciliği Danışma Komisyonu (EIFAAC)

European Inland Fisheries and Aquaculture Advisory Commission

Kuruluşun İlgili Komisyonları
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Genel Bilgi
Kodeks Alimentarius Komisyonu (KAK) 

1960’larda Birleşmiş Milletler Gıda ve Ta-

rım Örgütü (FAO) ve Dünya Sağlık Örgü-

tü(WHO) tarafından ortaklaşa kurulan ve 

merkezi Roma’da olan Birleşmiş Milletlere 

bağlı bir kuruluştur. 

KAK, FAO/WHO Ortaklığındaki Gıda Stan-

dartları Programı’nın uygulanmasıyla ilgili 

tüm konulardan sorumludur. Yılda bir kez 

Cenevre ve Roma arasında dönüşüm-

lü olarak toplanan Komisyon’un çalışma 

programı, WHO ve FAO bütçelerinden 

finanse edilmektedir. Komisyonda BM 

resmi dilleri (6 dil, İngilizce, Fransızca, İs-

panyolca, Rusça, Arapça, Çince) kullanıl-

maktadır. 

KAK’ın amacı; kaliteli ve güvenilir ürünlerin 

üretilmesi ve tüketicilere sunulmasının yanı 

sıra dünya gıda ticaretinde yer alan gıda 

maddelerinin kalite ve hijyen kriterlerinin 

belirlenmesidir. Kuruluşun görevi dünyada 

gıda ile ilgili uygulamaların sağlık ve tekno-

loji yönünden standartlaştırılmasını sağla-

maktır. Kuruluşun bu amaçla hazırladığı 

“Codex Alimentarius Standartları” tüm 

dünya ülkeleri için güvenilir gıda üretimin-

de referans dokümandır. Bu standartların, 

dünyada gıda güvenilirliğinin sağlamasına 

ek olarak ülkeler arasındaki gıda ticaretin-

de teknik engellerin önlenmesi gibi bir ya-

rarı da vardır. 1994 yılında Dünya Ticaret 

Örgütü (DTÖ)’nün kurulmasının ardından 

yürürlüğe giren DTÖ Sağlık ve Bitki Sağlı-

ğı (SPS) ve Ticarette Teknik Engeller (TBT) 

Anlaşmaları uluslararası ticarette gıda ile 

ilgili düzenlemeler için KAK Standartlarını 

referans olarak almıştır. 

KAK’a sadece ülkeler üye olabilmekte an-

cak çeşitli organizasyonlar ve sivil toplum 

kuruluşları gözlemci statüde toplantılara 

katılabilmektedir. KAK’a bugün 188 ülke 

ve bir organizasyon (Avrupa Birliği) üyedir. 

Ayrıca, Komisyona halihazırda 237 göz-

lemci statüsünde kuruluş katılmaktadır.

Komisyonun Yapısı 
Kodeks standartları hazırlanırken öncelikle 

çalışması istenen konular üye ülkeler ta-

rafından önerilir ve bununla ilgili bir proje 

dokümanı oluşturulur. Bu çerçevede ha-

zırlanan taslak metin Kodeks sekretaryası 

tarafından üye ülkelere görüşe açılır. Hazır-

lanan taslak ilgili alt komitelerde görüşülür. 

Bu görüşmeler sekiz basamaktan oluşur.

(Komisyon kararına göre 5 basamaklı hız-

landırılmış prosedür uygulanabilir.) Beşinci 

basamakta KAK’ın ara görüşü alınır. Alt 

komitelerde Sekizinci basamağa gelen 

standart taslaklar KAK tarafından onayla-

narak standart olarak yayımlanır. Standart-

ların revizyonu için izlenecek prosedür ise 

standartların ilk hazırlanması aşamasında 

izlenen prosedürle aynıdır.

KAK Komiteler:
KAK’da bulunan komiteler 3 ayrı kategori-

de görev yaparlar;

•	 Genel	konu	komiteleri

•	 Ürün	Komiteleri	

•	 Bölgesel	Komiteler

Genel Konu Komiteleri / Yatay Komiteler 
Genel konu komiteleri, tüketicinin korun-

ması ve sağlığı ile ilgili önemli tavsiyeleri ve-

ren, uzman bilimsel kuruluşların tavsiyele-

rine dayalı, Kodeks ürün standartlarındaki 

ilgili hükümleri desteklemek için tüm genel 

gıdalar, özel gıdalar ve gıda gruplarına uy-

gulanan genel kapsamlı prensiplerdir. Bu 

komiteler bir ürün standardının çıkarılma-

sına gereksinim duyulmayan özel koşullar-

da ya da genel uygulama için standartları, 

bulaşanlar ve katkı maddeleri için maksi-

mum limitleri, uygulama kodlarını ve diğer 

rehberleri oluşturmaktadır. 

•	 Tüm	gıdalara	 yönelik	olarak	genel	 ko-

nuları içeren gıda güvenilirliğine ilişkin 

hususlarda, aşağıda isimleri yer alan 

komiteler görev yapmaktadır.  

FAO/WHO Kodeks Alimentarious Komisyonu (KAK)
Codex Alimentarious Commission (CAC)

FAO/WHO Kodeks Alimentarious Komisyonu (KAK)

Codex Alimentarious Commission (CAC)

Dünya Gıda Güvenliği Komitesi (CFS) 

Committee on World Food Security

FAO Balıkçılık Komitesi (COFI)

FAO Committee

FAO Ormancılık Komitesi (COFO)

Committee on Forestry

Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM)

General Fisheries Commission for the Mediterranean

Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesel Balıkçılık 

Ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Komisyonu (CACFISH)

Central Asian and Caucasus Regional 

Fisheries and Aquaculture Commission

Avrupa Şap Hastalığı ile Mücadele Komisyonu (EuFMD)

The European Commission for the Control of Foot-and-Mouth Disease

Avrupa İçsu Balıkçılık ve Su Ürünleri 

Yetiştiriciliği Danışma Komisyonu (EIFAAC)

European Inland Fisheries and Aquaculture Advisory Commission
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•	 Bulaşanlar	Komitesi (Ev sahibi ülke; Hollanda)

•	 Gıda	Katkı	Maddeleri	Komitesi	(Ev	sahibi	ülke;	Çin	

Halk Cumhuriyeti)

•	 Gıda	Hijyeni	Komitesi	(Ev	sahibi	ülke;	ABD)

•	 Gıda	İthalat	İhracat	Sertifikasyon	Sistemleri	Komi-

tesi (Ev sahibi ülke; Avustralya)

•	 Etiketleme	Komitesi	(Ev	sahibi	ülke;	Kanada)

•	 Genel	Prensipler	Komitesi	(Ev	sahibi	ülke;	Fransa)

•	 Komisyona	 kodeks	 standartları,	 uygulama	 kodları	

ve diğer metinlerin hazırlanması için genel prensip-

ler, diğer organizasyonlarla ilişkiler, Kodeks Komite-

leri ve Görev Kuvvetlerinin kurulması ve işlemesi için 

kurallar ve çalışma prosedürleri, Prosedür Kuralları 

ve tanımlar gibi ana konularda bilgi vermektedir. 

•	 Numune	Alma	ve	Analiz	Metotları	Komitesi	(Ev	sahibi	

ülke; Macaristan)

•	 Özel	 Beslenme	Amaçlı	 Gıdalar	 Komitesi	 (Ev	 sahibi	

ülke; Almanya)

•	 Pestisit	 Kalıntısı	 Komitesi	 (Ev	 sahibi	 ülke;	 Çin	 Halk	

Cumhuriyeti)

•	 Veteriner	 ilaç	 Kalıntısı	 Komitesi’dir	 (Ev	 sahibi	 ülke;	

ABD).

Ürün Komiteleri /Dikey Komiteler

Kodeks ürün standartları, ürüne özgü veya ürün grupla-

rına yönelik standartlar olarak tanımlanmaktadır ve dikey 

komitelerce çalışılır. Kodekste yer alan başlıca dikey komi-

teler ve bu komitelere ev sahipliği yapan ülkeler:

Aktif Komiteler:
•	 Taze	Meyve	ve	Sebzeler	Komitesi	(Meksika),

•	 Katı-Sıvı	Yağlar	ve	İlgili	Ürünler	Komitesi	(Malezya),

•	 İşlenmiş	Meyve	ve	Sebzeler	Komitesi	(ABD),

•	 Tahıllar,	Baklagiller	ve	Bitkisel	Proteinleri	İçeren	Benzer	

Ürünler Komitesi (ABD)

•	 Baharat	ve	Yemeklerde	Kullanılan	Bitkiler	Komitesi’dir	

(Hindistan)

Çalışmasını tamamlamış kapalı komiteler:

•	 Kakao	Ürünleri	ve	Çikolata	Komitesi	(İsviçre)

•	 Balık	ve	Su	Ürünleri	Komitesi	(Norveç),

•	 Et	Hijyeni	Komitesi	(Yeni	Zelanda),

Türkiye 01.10.1963 yılında KAK’a üye olmuştur. 

Kodeks irtibat noktası Tarım ve Orman Bakanlığı, 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’dür. Kodeks ir-

tibat noktası, Kodeks komisyonu ile haberleşme 

kanalı olup ülkedeki diğer ilgili birimlerin katılımı 

için koordinatörlük görevini sağlamaktadır. Bu 

kapsamda Kodeks İrtibat Noktası koordinasyo-

nun sağlanması ve ülke görüşlerinin oluşturulması 

için Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu ile yakın ilişki 

içindedir. Bakanlığımız KAK’ın ilgili komitelerine ka-

tılmakta ve ülke görüşlerini aktarmaktadır.

Ülkemiz ulusal mevzuatının hazırlanmasında Ko-

deks Alimentarius normları ve yaklaşımları temel 

teşkil etmektedir. Ülkemizin, uluslararası yaklaşım-

lara müdahil olmak ve uluslararası ticarette söz 

sahibi olabilmek için Kodeks Alimentarius Komis-

yonu ve ilgili alt komite çalışmalarına katılım sağla-

ması büyük önem arz etmektedir. 

2010 yılında İzmir’de gerçekleşen Bulaşanlar Ko-

deks Komitesi’ne ev sahipliği yapmamız ve 2012 

yılında İstanbul’da gerçekleşen Ayran Fiziksel Ça-

lışma Grubu toplantısını düzenlememiz ülkemizin 

uluslararası platformda prestijini yükseltmiş; ulus-

lararası lobi faaliyetleri ve ülkemiz taleplerinin kabul 

ettirilebilmesi açısından büyük önem arz etmiştir. 

Resmi İnternet Sitesi: http://www.fao.org/

fao-who-codexalimentarius/en/

T
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•	 Süt	ve	Süt	Ürünleri	Komitesi	 (Yeni	Ze-

landa),

•	 Şekerler	Komitesi	(İngiltere),	

•	 Doğal	Mineral	Sular	(İsviçre)

•	 Sebze	Proteinleri	(Kanada)

Her bir komiteye bir üye ülke ev sahipliği 

yapmakta;  bu ülke, başkanın sağlanma-

sından ve komitenin kurulması ve devam 

ettirilmesi için gerekli harcamaların yapıl-

masından sorumludur. Ürün Komiteleri ge-

rekli hallerde toplanır ve komite çalışmala-

rını tamamladıktan sonra ya ara verir ya da 

tamamen kaldırılır. 

Özel (Ad hoc) ürünlere yönelik olarak yeni 

standartların oluşturulması amacıyla belirli 

bir süreyle yeni küçük ölçekli spesifik Ko-

miteler kurulabilir. 

Ürün standartlarında kapsam, tanım, te-

mel kompozisyon, katkı maddeleri, bula-

şanlar, hijyen, ağırlık ve ölçümler, etiketle-

me, numune alma ve analiz metotları gibi 

ana bölümler bulunmaktadır.

Bölgesel Komiteler

FAO/WHO Bölgesel Koordinasyon Komi-

teleri tarafından temsil edilen 6 Kodeks 

Bölgesi bulunmaktadır. 

Bunlar;

•	 Afrika	FAO/WHO	Koordinasyon	Komi-

tesi

•	 Asya	 FAO/WHO	 Koordinasyon	 Komi-

tesi

•	 Avrupa	 FAO/WHO	 Koordinasyon	 Ko-

mitesi

•	 Yakın	 Doğu	 FAO/WHO	 Koordinasyon	

Komitesi

•	 Latin	Amerika	ve	Karayipler	FAO/WHO	

Koordinasyon Komitesi

•	 Kuzey	 Amerika	 ve	 Güney	 Batı	 Pasifi-

FAO/WHO Koordinasyon Komitesi’dir.

Bölgesel gıda standartlarının oluşturulma-

sından bölgesel koordinasyon komiteleri 

sorumludur. Koordinasyon komiteleri, ge-

lişmekte olan ülkelerin sorunlarına ve böl-

gesel konulara eğilmek açısından önemli 

bir rol oynamaktadır. Bu komiteler kendi 

bölgelerine ait temsilcilerle iki yılda bir top-

lanmaktadır. Toplantı raporları Komisyona 

sunulmakta ve burada tartışılmaktadır. Ko-

ordinasyon komitesine başkanlık yapan 

ülke, aynı zamanda bölgesel koordinatör 

görevini yürütmektedir.

Bu komiteler, belli bir ev sahibi ülkeye sa-

hip değildir. Toplantılara Komisyon kararı 

ile bölgedeki bir ülke tarafından ev sahipliği 

yapılmaktadır. 

Uzman Kurullar

KAK’ın FAO/WHO Uzman Danışma Ku-

rulları bulunmaktadır. Uzman toplantıları 

komisyondan bağımsızdır, elde edilen so-

nuçlar Komisyon çalışmalarında bilimsel 

olarak katkı sağlar. Risk Yönetiminin ge-

rekliliklerinden olan risk değerlendirmesi 

bu Kurullarca yapılır ve bağımsız ve tarafsız 

kararların verilmesi sağlanır. 

Kurullara seçilen uzmanlar “uzman çağ-

rısı” ile davet edilir uzmanlık alanlarında 

önceden tanınan, bilimsel kariyerlerinin en 

üst noktalarında bulunan ve muhakeme 

yetenekleri yeterli ve tarafsız kişiler seçi-

lir. Uzmanlar devlet ya da özel kurumların 

sözcüsü olarak görüş oluşturamaz, sade-

ce kendi fikirlerini beyan ederler. Görevler 

süreli olmayıp, üst düzeyde bir kurumsal 

hafızaya ulaşılması gerekmektedir. Bu tür 

dört Kurul vardır; 

•	 Pestisit	 Kalıntısı	 Uzmanlar	 Kurulu		

(JMPR),

•	 Gıda	Katkı	Maddeleri	Uzmanlar	Kurulu		

(JECFA) 

•	 Mikrobiyolojik	 Risk	 Değerlendirmesi	

Uzmanlar Kurulu (JEMRA).

•	 Özel	Beslenme	Amaçlı	Gıdalar	Uzman-

lar Kurulu (JEMNU)

Bu Kurullar uzun yıllar boyunca, devletler, 

endüstri ve araştırma merkezleri tarafından 

yaygın olarak kullanılan uluslararası kabul 

görmüş veriler üretirler. Bu Kurulların Ko-

deks Komisyonu’nun çalışmalarına katkı-

ları büyük önem arz etmektedir. Faaliyetleri 

sonucunda oluşturulan yayınlar uluslarara-

sı kabul edilen referans dokümanlardır.

KAK’ın amacı; kaliteli ve güvenilir ürünlerin
üretilmesi ve tüketicilere sunulmasının yanı

sıra dünya gıda ticaretinde yer alan gıda
maddelerinin kalite ve hijyen kriterlerinin

belirlenmesidir.
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Genel Bilgi 
Dünya Gıda Güvenliği Komitesi (CFS) 
1974 yılında Roma’da düzenlenen Dün-
ya Gıda Konferansı’nda alınan kararla BM 
Genel Kurulu’nca kurulmuştur. Hükümet-
lerarası bir yapıda, gıda güvenliği politika-
larını gözden geçirmek ve takip etmek için 
yapılandırılmış bir BM Forumudur.
Komite, gıda güvenliği ve beslenme odak-
lı tüm paydaşların bir arada çalışacağı en 
kapsamlı uluslararası ve hükümetlerarası 
forum olmayı amaçlamaktadır. BM Genel 
Kurul kararları çerçevesinde gerekli politik 
kararlarını koordine ederken, dünya gıda 
durumundaki gelişmeleri izlemektedir. 
FAO, Komite’nin çalışmalarına yardım-
cı olmaktadır. CFS, Ekonomik ve Sosyal 
Konsey (ECOSOC) ve FAO Konferansı 
aracılığıyla BM Genel Kurulu’na rapor ver-
mektedir.
2008 yılında dünyayı etkisine alan gıda kri-
zini takiben 2009 yılında CFS, gıda güven-
liği ve beslenme üzerine diğer paydaşların 
seslerinin de küresel ölçekte duyulması 
için kısa süreli krizleri ve uzun dönemli ya-
pısal sorunları ele almak üzere bir reform 
sürecinden geçmiştir. 2009 yılına kadar 
FAO’nun bir Alt Komitesi olarak faaliyet 
gösteren CFS, bu süreçten sonra özerk 
yapılandırılmıştır.
2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi 

çerçevesinde çalışmalarını sürdüren CFS, 
halen 2017 yılında başlayan kırsal dönü-
şüm ve kentleşme sürecindeki toplumun 
gıda güvenliği ve beslenmesine ilişkin ça-
lışmalar geliştirmektedir.
CFS; 2050 yılında 9,8 milyar olacağı tah-
min edilen dünya nüfusunun beslenme 
ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için tarımsal 
üretimin arttırılması kadar üretimin ve yatı-
rımların sürdürülebilir olmasına, küçük aile 
çiftçiliğinin desteklenmesine, her bireyin ve 
özellikle nüfusun en savunmasız kesimleri 
için gıda güvenliği teminine öncelik ver-
mektedir.
CFS, geçirdiği reformla daha geniş bir 

paydaş grubunu kapsayarak ve gıda gü-
vensizliğini azaltacak politikaları destekle-
me kapasitesini artırarak daha etkin olmayı 
amaçlamıştır. Gıda güvenliğini sağlayacak 
ülke önderliğindeki süreçleri desteklemek 
için koordineli bir şekilde çalışmayı planla-
yan Kuruluşun faaliyet çerçeve programı:
•	 Gıda	 güvenliğine	 küresel	 bir	 yaklaşım	

getirilmesi,
•	 Politikaların	 yakınlaştırılmasının	 teşvik	

edilmesi,
•	 Ülkelerin	 ve	 bölgelerin	 desteklenmesi	

ve tavsiyelerde bulunulması,
•	 Ulusal	ve	bölgesel	düzeyde	koordinas-

yon sağlanması,

Dünya Gıda Güvenliği Komitesi (CFS) 
Committee on World Food Security 
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•	 Hesap	verilebilirliğin	 teşvik	edilmesi	ve	
en iyi uygulamaların paylaşılması,

•	 Gıda	güvenliği	ve	beslenme	için	küresel	
düzeyde stratejik bir çerçeve geliştiril-
mesi şeklindedir.

CFS ayrıca katılımı genişleterek aşağıdaki 
hedefleri gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.
•	 Dünya	gıda	sistemindeki	 tüm	paydaş-

lara söz hakkı verilmesi,
•	 Kapsayıcı	olma,	görüş	ve	deneyim	alış-

verişinin teşvik edilmesi,
•	 Gözleme	 dayalı	 bulgular	 ile	 bilimsel	

analizlere dayanması ve
•	 Açlığı	azaltmaya	yönelik	faaliyetlerin	et-

kinliğinin izlenmesi
Komite, ECOSOC aracılığıyla BM Genel 
Kurulu’na ve FAO Konferansı’na rapor 
vermektedir. CFS, FAO, IFAD ve WFP ta-
rafından eşit seviyede desteklenmektedir. 
CFS, çalışmalarının merkezine 2030 Sür-
dürülebilir Kalkınma Gündemini sürdürme-
yi almıştır. CFS, HLPE ile CFS Sivil Toplum 
Mekanizması tamamen gönüllü katkılar ile 
finanse edilmektedir. 
Komite çalışmalarına, BM kuruluşları ve or-
ganlarından temsilciler, Sivil Toplum Meka-
nizması kapsamında, yüzlerce sivil toplum 
örgütü, Özel Sektör Mekanizması kapsa-
mında 11 uluslararası özel sektör birliği, 
sivil toplum kuruluşları ile 500’den fazla 
bağımsız şirket ve CFS Genel Kurulunda 
bulunan delegeler dâhil olmaktadır. Komi-
tenin çalışmaları ve etkinlikleri, takip eden 
başlıklar altında yürütülmektedir;
•	 Sürdürülebilir	Kalkınma	Amaçları
•	 Beslenme
•	 Kırsal	Dönüşüm
•	 Uzun	Süreli	Krizler
•	 Sorumlu	Tarımsal	Yatırımlar
•	 Kullanım	Hakkı	üzerine	Gönüllü	Rehber	

İlkeler

•	 Küçük	Çiftçiler
•	 Kadınların	Desteklenmesi
•	 Gençlerin	Desteklenmesi
•	 Küresel	Stratejik	Çerçeve
•	 İş	Programı
•	 İzleme

Komitenin Yapısı
CFS, üyeler, katılımcılar ve gözlemcilerden 
oluşmaktadır. Komite üyeliği, FAO, IFAD 
ve WFP üyesi olan tüm devletler ile BM’ye 
üye olup da FAO’ya üye olmayan devletle-
re de açıktır. 
CFS’in yapısı, küresel, bölgesel ve ulusal 
ölçeklerde tüm paydaşları kapsayıcı bir şe-
kilde Büro, Danışma Grubu, Genel Kurul, 
Gıda Güvenliği ve Beslenme Üst Düzey 
Uzmanlar Paneli (HLPE) ve Sekretaryadan 
oluşmaktadır. 

CFS Bürosu; CFS’in icra koludur. Bir 
Başkan ve ikisi Afrika, Asya, Avrupa, Ya-
kın Doğu ve Latin Amerika’dan ve biri de 
Kuzey Amerika ve Güney Batı Pasifik’ten 
olmak üzere 12 üye ülkenin temsilcilerin-
den oluşmaktadır. Büro, iki yıllık süreler için 
seçilmektedir.

Danışma Grubu; özellikle de bölgesel, 
alt-bölgesel ve yerel düzeyde farklı pay-
daşlar ile bağlantıları ve süregelen çift yön-
lü bilgi alışverişini sağlamak için Büro’ya 
destek olmaktadır.
Danışma Grubu; BM kuruluşları ve diğer 
BM organları; özellikle küçük çiftçiler, ba-
lıkçılar, çobanlar, arazisi olmayanlar, kentli 
yoksullar, tarım ve gıda çalışanları, kadınlar, 
gençler, tüketiciler ve yerli halkı temsil eden 
sivil-toplum örgütleri, Uluslararası tarımsal 
araştırma enstitüleri, Dünya Bankası, Ulus-
lararası Para Fonu, bölgesel kalkınma ban-
kaları ve Dünya Ticaret Örgütü gibi ulusla-
rarası ve bölgesel finans kuruluşları veözel 

sektör teşekkülleri ile yardım kuruluşları 
olmak üzere 5 farklı CFS katılımcısı kate-
gorisinin temsilcilerinden oluşmaktadır.
Genel Kurul; gıda güvenliği konularında 
küresel düzeyde karar alma, müzakere 
etme, koordinasyon sağlama görevleri 
olan ve tüm paydaşların bütünlüğünü sağ-
layan merkezi organ olan Genel Kurul, yıl-
da bir kez toplanmaktadır.  

Yüksek Düzeyli Uzmanlar Paneli 

(HLPE); Yönlendirme Komitesi ile proje 
bazlı gıda güvenliği ve beslenmeye iliş-
kin hususların analizi ve raporlamasında 
faydalanılacak bir uzmanlar listesi olmak 
üzere iki bileşenden oluşmaktadır. Ekim 
2009’da oluşturulduğundan bu yana, 
bağımsız, bilime dayalı analizlerde bulu-
nup, tavsiyeler üreterek CFS çalışmaları-
nın önemli bir parçasını teşkil etmektedir. 
HLPE’nin raporları, bulguları ve tavsiyeleri, 
CFS politikalarına temel oluşturmaktadır.

CFS Daimi Sekretaryası; FAO, IFAD ve 
WFP personelinden oluşmaktadır ve Ro-
ma’da FAO Merkezi’nde bulunmaktadır. 
Sekretarya’nın temel görevi, Genel Kurul, 
Büro ve Danışma Grubu ile HLPE’nin ça-
lışmalarını desteklemektir. 

Türkiye’nin Komite 
Kapsamındaki Faaliyetleri 
2008-2009 dönemi için Gıda Güvenliği 
Komitesi Başkan Yardımcılığı görevini üst-
lenmiş olan Türkiye, CFS’de hâlihazırda 
Roma Büyükelçiliğimiz tarafından temsil 
edilmekte ve gerekli durumlarda Tarım ve 
Orman Bakanlığı personelince de toplan-
tılara katılım sağlanarak düzenli aralıklarla 
görüş bildirilmektedir.
Resmi İnternet Sitesi: http://www.fao.org/
cfs
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Genel Bilgi 
FAO Balıkçılık Komitesi (COFI) 1965 yılında 

FAO 30. Oturumunda oluşturulmuş olup 

günümüzde önemli uluslararası balıkçılık 

ve yetiştiricilik konularının görüşüldüğü tek 

hükümetlerarası platform olma özelliğini 

taşımaktadır.

Komite balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 

alanında yaşanan sorunlara çözüm getir-

meyi, uluslararası alanda sürdürülebilir ba-

lıkçılığın devamı için düzenlemeler yaparak 

tavsiyelerde bulunmayı ve işbirliğini geliştir-

meyi amaçlamaktadır. 

COFI’nin temel amaçları;

•	 Balıkçılık	ve	su	ürünleri	yetiştiriciliği	ala-

nında yaşanan sorunlara çözüm getir-

mek,

•	 FAO’nun	 balıkçılık	 konularındaki	 çalış-

malarının gözden geçirmek,

•	 Uluslararası	alanda	sürdürülebilir	balık-

çılığın devamı için düzenlemeler yapa-

rak tavsiyelerde bulunmak,

•	 Balıkçılık	 konusunda	 ülkeler	 arasında	

işbirliğini geliştirmek ve

•	 FAO	Konseyine	ve	FAO	Genel	Direktö-

rüne raporlama yapmaktır.

COFI ayrıca Balıkçılık ve Su Ürünleri konu-

sunda uluslararası anlaşmaların ve bağla-

yıcı olmayan enstrümanların müzakereleri-

ne de katkı sunan bir Forum olma özelliği 

taşımaktadır.

Komitenin Yapısı
Oturumları iki yılda bir düzenlen Balıkçılık 

Komitesinin iki alt komitesi bulunmaktadır:

Ticaret Alt Komitesi; COFI 16. Oturu-

munda kurulmuş olup ilk toplantısı 1986 

yılının Ekim ayında gerçekleştirilmiştir. Ko-

mite, balıkçılık ve su ürünleri için uluslara-

rası ticaretinin iktisadi ve teknik alanlarında 

tartışmaların yürütüldüğü bir forumdur.

COFI’de olduğu gibi bu Komite’nin üyeliği 

de bütün FAO üyelerine açıktır. Ayrıca FAO 

üyesi olmayan uzman kuruluşlar, bölgesel 

balıkçılık kuruluşları, uluslararası STK’lar 

gibi kuruluşlar da oy hakkı olmaksızın tar-

tışma ve oturumlara gözlemci olarak katı-

labilmektedir.

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Alt Komitesi; 

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Alt Komitesi 2001 

yılında COFI 24. Oturumunda kurulmuş 

olup ilk toplantısı 2002 yılının Nisan ayında 

Pekin, Çin’de gerçekleştirilmiştir. 

Komite, küresel gelişmeler doğrultusunda 

genel eğilimler ve temel problemlerin tartı-

şılması, uluslararası önem arz eden husus-

lar dikkate alınarak su ürünleri yetiştiriciliği-

nin açlıkla mücadele, ekonomik kalkınma 

ve gıda güvenliği konularında daha etkili 

şekilde rol oynamasının sağlanması ve 

sektörün ihtiyaçları doğrultusunda ulusla-

rarası eylemlerin belirlenmesi gibi alanlarda 

görev almaktadır. Ticaret Alt Komitesi’nde 

yer alan üyelik koşulları Su Ürünleri Yetişti-

riciliği Alt Komitesi için de geçerlidir.

Türkiye’nin Komite 
Kapsamındaki Faaliyetleri 
COFI’ye üyelik FAO üyesi tüm ülkelere açık 

olup, ülkemiz COFI’nin üyeleri arasında yer 

almaktadır. COFI’nin iki yılda bir gerçek-

leştirilen toplantılarına Bakanlığımızdan 

katılım sağlanmakta, çalışmalara dönem 

dönem katkı sunulmaktadır. 

Resmi İnternet Sitesi: http://www.fao.org/

about/meetings/cofi/en/

FAO Balıkçılık Komitesi (COFI)
FAO Committee on Fisheries
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Genel Bilgi 
FAO bünyesinde 1971 yılında kurulan Ormancılık Komitesi (COFO) 
ormancılık konusunda faaliyet gösteren en yüksek yasal organdır. 
COFO’nun iki yıllık oturumları, ormancılık çalışmalarında ortaya çı-
kan politik ve teknik sorunları belirlemek, çözümler aramak ve tav-
siyelerde bulunmak üzere ormancılık konusundaki üst düzey yetki-
lileri bir araya getirmektedir. Diğer uluslararası kuruluşlar ve sayısı 
giderek artan sivil toplum kuruluşları COFO oturumlarına katılım 
sağlamaktadır. COFO Oturumlarına katılım, tüm FAO üyesi ülkelere 
açıktır. 
COFO’nun temel amaçları;
•	 Uluslararası	ormancılık	sorunlarının	periyodik	 incelemelerini	ya-

parak, çözümlerinde uygulanacak eylemlerin önerilmesine ilişkin 
değerlendirmelerde bulunmak,

•	 FAO’nun	ormancılık	alanındaki	çalışma	programlarını	ve	uygu-
lamalarını gözden geçirmek ve gelecek çalışma programları ile 
uygulamaları konusunda tavsiyelerde bulunmak,

•	 Konsey	veya	Genel	Direktör	tarafından	Komiteye	havale	edilen	
veya Komite prosedürüne uygun olarak, üye ülke talebi üzerine, 
Komite gündemine alınan ormancılık konularını gözden geçire-
rek tavsiyelerde bulunmak,

•	 Komite	tarafından	değerlendirilen	konularda	Konsey’e	ve	Genel	
Direktör’e rapor vermek ve tavsiyelerde bulunmaktır.

Komitenin Yapısı 
Üye ülkelerin seçilmiş temsilcilerinden veya bağımsız atanan temsil-
cilerden oluşan aşağıda belirtilen teknik organlar, sürdürülebilir or-
mancılık için önemli olan konuları incelemekte ve raporlamaktadır. 
FAO da ormancılık gelişimi ve yönetiminin belirli alanlarına odak-

lanmak için düzenli olarak toplanan söz konusu teknik organların 

tavsiyelerinden faydalanmaktadır.

•	 Sürdürülebilir	Orman	Temelli	Endüstriler	Tavsiye	Komitesi	(ACS-

FI)

•	 Afrika	Ormancılık	ve	Yaban	Hayatı	Komisyonu	(AFWC)

•	 Silva	Mediterranea	Akdeniz	Ormancılık	Meseleleri	AFWC/	EFC/	

NEFC Komitesi 

•	 Asya	–Pasifik	Ormancılık	Komisyonu	(APFC)

•	 Avrupa	Ormancılık	Komisyonu	(EFC)

•	 İnsan	 ve	 Çevreyi	 Destekleyen	 Kavak	 ve	 Diğer	 Hızlı	 Büyüyen	

Ağaçlar Uluslararası Komisyonu (IPC)

•	 Latin	Amerika	ve	Karayipler	Ormancılık	Komisyonu	(LACFC)

•	 Yakın	Doğu	Ormancılık	ve	Mera	Komisyonu	(NEFRC)

•	 Kuzey	Amerika	Ormancılık	Komisyonu	(NAFC)

•	 Bölgesel	Ormancılık	Komisyonları								

Sürdürülebilir Orman Tabanlı Endüstriler Danışma Komitesi 
(ACSFI)
Komite, Genel Direktör tarafından 1960 yılında kurulmuş olup or-

man endüstri ürünlerinin sürdürülebilir üretim ve tüketim alanında 

FAO programına ve ilgili politika çalışmalarında Genel Direktör’e 

önerilerde bulunmaktadır.

Danışma Komitesi’nin oturumları her yıl gerçekleştirilmektedir. Da-

nışma Komitesi’ne üye Türk sektör temsilcileri bulunmaktadır. 

Resmi İnternet Sitesi: http://www.fao.org/forestry/industries/9530/

en/

AFWC/ EFC/ NEFC Silva Mediterranea Akdeniz Ormancılık 
Meseleleri Komitesi
Avrupa Ormancılık Komisyonu (EFC) tarafından 1948’de, savaş 

öncesi uluslararası organ Silva Mediterranea’nın yardımcı organı 

FAO Ormancılık Komitesi (COFO)
Committee on Forestry
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olarak kurulmuş olup 1970 yılında Akdeniz Ormancılık Meseleleri 
Ortak Alt Komisyonu’na dönüştürülmüştür. Akdeniz bölgesinde or-
man arazisi kullanımındaki eğilimleri periyodik olarak gözden geçir-
meyi, tarım, sanayi ve kentsel sektörlerde uygulanan değişikliklerin 
etkisini değerlendirmeyi ve üye devletlere değişen veya yeni oluşan 
durumlar karşısında gerekli yönlendirme veya iyileştirmeler konu-
sunda tavsiyelerde bulunmayı amaçlayan Komisyon’un ülkemiz de 
dâhil 28 üyesi bulunmaktadır.
Resmi İnternet Sitesi: http://www.fao.org/forestry/silva-mediterra-
nea/en/

Avrupa Ormancılık Komisyonu (EFC)
Konferans tarafından 1947’de FAO Marinaské-Lázne (Çekya) Or-
man Konferansı’nın tavsiyesi üzerine kurulan Avrupa Ormancılık 
Komisyonu (EFC); orman politikası oluşturulmasına dair tavsiyeler-
de bulunarak bu politikanın uygulanmasını bölgesel düzeyde göz-
den geçirmekte ve koordine etmektedir. Komisyon ayrıca, bilgi alış-
verişi sağlamakta ve teknik ve ekonomik sorunlarla ilgili uygulamalar 
ve eylemlere dair tavsiyelerde bulunmaktadır. 40 üyesi bulunan Ko-
misyon’a Türkiye de üyedir. 
Resmi İnternet Sitesi: http://www.fao.org/forestry/efc/en/
İnsan ve Çevreyi Destekleyen Kavak ve Diğer Hızlı Büyüyen 
Ağaçlar Uluslararası Komisyonu (IPC)
1947’de Fransız Hükümeti tarafından düzenlenen “Semaine in-
ternationale du Peuplier” sırasında kurulmuştur. Konferans, 10. 
Oturumunda (1959), Komisyon’u FAO çerçevesinde yerleştiren 
ve 26.09.1961’de yürürlüğe giren Sözleşme’yi onaylamıştır. 1967, 
1977 ve 2019 yıllarında Sözleşme’de değişiklikler kabul edilmiştir. 
IPC; kavak ve diğer hızla büyüyen ağaçların bilimsel, teknik, sos-
yal, ekonomik ve çevresel yönlerini incelemekte ve bilgi, teknoloji 
alışverişi tesis etmektedir. 38 üyesi bulunan Komisyon’a, Türkiye 
de üyedir. 
Resmi İnternet Sitesi: http://www.fao.org/forestry/ipc/en
Yakın Doğu Ormancılık ve Mera Komisyonu (NEFRC)
Konferans tarafından 1952’de FAO Amman (Ürdün) Ormancılık 
Konferansı kararının alınması amacıyla 7. Oturumda (24/53 sayılı 
Karar) kurulmuştur. Konsey’in 139. Oturumunda adı, Yakın Doğu 
Ormancılık Komisyonu’ndan Yakın Doğu Ormancılık ve Mera Ko-
misyonu’na değiştirmiştir. NEFRC; orman, ağaç, mera ve ürünle-

rinin yönetim politikasının oluşturulması konusunda tavsiyelerde 

bulunmak ve ulusal ve bölgesel düzeylerde uygulanmasını gözden 

geçirmek ve koordine etmek konularında çalışmaktadır. 27 üyesi 

bulunan Komisyon’a Türkiye de üyedir. 

İki yılda bir toplanan Komisyon’da Türkiye etkin faaliyet göstermek-

tedir. Günümüze dek gerçekleştirilen 24 toplantının, 25-29 Kasım 

2019 tarihlerinde düzenlenen 24. Oturumu da dâhil olmak üzere, 

4’üne Türkiye ev sahipliği yapmıştır. 

Resmi İnternet Sitesi: http://www.fao.org/neareast/nefrc/en/

FAO ormancılık çalışmalarında UNECE ile de ortaklık yürütmektedir. 

Ortak Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu 
(UNECE)& FAO Ormancılık ve Kereste Bölümü 
Ortak UNECE/FAO Ormancılık ve Kereste Bölümü, UNECE bölge-

sindeki ormanlarla ilgili faaliyetleri destekleyerek, UNECE Orman ve 

Orman Endüstrisi Komitesi’ne ve FAO Avrupa Ormancılık Komisyo-

nu’na Sekretarya hizmeti sağlar. Bölüm ayrıca UNECE/FAO Enteg-

re Çalışma Programını uygulamak için çalışır. 

Entegre Çalışma Programının genel amacı, topluma fayda sağla-

yacak orman ürünleri ve hizmetleri sağlamak için ormanları sürdü-

rülebilir bir şekilde yönetme çabalarında üye Devletleri ve bölgesel 

ekonomik entegrasyon örgütlerini desteklemektir.

Türkiye, söz konusu ortaklık marjında gerçekleştirilen toplantılara 

katılmakta ve süreçleri takip etmektedir.

4-7 Kasım 2019 tarihlerinde Cenevre’de gerçekleştirilen FO-

RET2019 UNECE/ FAO Ortak Oturumunda Türkiye, ormancılık 

alanında döngüsel ekonomiye katkı veren uygulamalar konusunda 

sunum gerçekleştirmiştir. 

Resmi İnternet Sitesi:http://www.unece.org/forests/welcome.html

Türkiye’nin Komite Kapsamındaki Faaliyetleri 
FAO Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen COFO Oturumlarına Ba-

kanlığımız temsilcileri iştirak etmekte ve ulusal ormancılık çalışma-

larında kaydedilen başarılı uygulamaları, girişimleri ve bölgeye katkı 

sunacak ortaklıkları uluslararası arenada paylaşma fırsatı bulmakta-

dır. Keza, COFO 24 Oturumu kapsamında gerçekleştirilen FAO-Tür-

kiye Ormancılık Ortaklık Programı (FTFP) lansmanıyla beş yıl süre-

cek ortaklık ve bu ortaklılığın bölgesel ve küresel hedeflere vereceği 

katkılar tanıtılmıştır.
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Genel Bilgi 
Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu 

(GFCM) bağlayıcı tavsiye kararları alma 

yetkisine sahip, uygulama alanında (Akde-

niz, Karadeniz ve Bağlantılı Sular) balıkçılık 

yönetiminde öncü bir rol üstlenen bölgesel 

balıkçılık yönetim kuruluşudur. 

FAO Anayasası’nın 14. maddesi altında 

kurulmuş olup GFCM’i kuran anlaşma 

1949 yılında Roma’da gerçekleştirilen 

FAO Konferansı’nda onaylanmış ve 1952 

yılında yürürlüğe girmiştir. 1963, 1976 ve 

1997 tarihlerinde tadil edilen kurucu anlaş-

ma, değişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap 

verebilmek için güncellenmiştir. Bu gün-

cellemeler sonucunda, çalışmalarına 1952 

yılında Konsey olarak başlayan GFCM, 

1997 yılında Komisyon’a dönüşmüştür. 

GFCM Kurucu Antlaşması’nı ve eklerini 

yeniden düzenlemek için en son 2012 yı-

lında başlayan süreç 2015 Mayıs ayında 

sonuçlanmıştır. Yenilenen GFCM Anlaş-

ması ve ekleri GFCM 39. Genel Kurul Top-

lantısı’nda kabul edilmiştir.

GFCM’in temel hedefi; uygulama alanın-

daki canlı deniz kaynaklarının biyolojik, 

sosyal, ekonomik ve çevresel düzeyde 

korunmasını ve sürdürülebilir kullanımını ve 

bunun yanı sıra su ürünleri yetiştiriciliğinin 

sürdürülebilir gelişmesini sağlamaktır. 

GFCM’in 22ülke ve Avrupa Birliği’nden 

oluşan 23 üyesi bulunmaktadır. Japonya 

2020 yılında GFCM üyeliğinden ayrılmış-

tır. Üyeler her yıl GFCM’in özerk bütçesine 

katkı sağlayarak GFCM’i finanse etmek-

tedir. GFCM üyeliği GFCM uygulama ala-

nına kıyısı olan ülkelere, GFCM uygulama 

alanında balıkçılık yapan diğer devletlere 

ve bölgesel ekonomik entegrasyon kuru-

luşlarına açıktır. Komisyon’da her üye ülke 

bir oy hakkına sahiptir. Bölgesel Ekonomik 

Entegrasyon Kuruluşları ise (Avrupa Birli-

ği) aynı zamanda Komisyon üyesi de olan 

üye Devletlerinin sayısına eşit sayıda oya 

sahiptir. GFCM bünyesinde düzenlenen 

toplantılarda tartışılan belirli konulara ilişkin 

yetki ve oy hakkına dair hususlar toplan-

tı öncesinde Bölgesel Ekonomik Enteg-

rasyon Kuruluşları tarafından Komisyon’a 

sunulur. Bölgesel Ekonomik Entegrasyon 

Kuruluşları, üye Devletleri kendi oylarını 

kullanırken oylarını kullanamazlar ve üye 

Devletleri de Bölgesel Ekonomik Enteg-

rasyon Kuruluşları oy kullanırken kendi oy-

larını kullanamazlar.

Rusya’nın gözlemci olarak yer aldığı Ko-

misyon’da Bosna-Hersek (2016), Gürcis-

tan (2015), Ürdün (2018), Moldova (2017) 

ve Ukrayna (2015), “taraf olmayan ancak 

işbirliği yapan üye” statüsündedir. Bu ülke-

lerin oy hakkı bulunmamaktadır.

Komisyonun Yapısı 
GFCM, üye ülkeler tarafından seçilmiş bir 

Büro (GFCM Başkanı ve Yardımcıları ile 

Komitelerin Başkan ve Başkan Yardımcı-

ları) tarafından idare edilir. 

Temel organları Komisyon, Büro ve Sek-

retarya olup bünyesinde bulunan başlıca 

komiteler ise Balıkçılık Bilimsel Tavsiye Ko-

mitesi, Yetiştiricilik Bilimsel Tavsiye Komite-

si, Uyum Komitesi,  İdari ve Mali Komite ile 

Karadeniz Çalışma Grubu’dur.

Yıl boyunca GFCM bünyesindeki komiteler 

ve çalışma grupları tarafından gerçekleşti-

rilen toplantılarda balıkçılık yönetimi ve su 

ürünleri yetiştiriciliğine ilişkin teknik ve idari 

hususlar tartışıldıktan sonra, her yıl bir defa 

düzenlenen GFCM Genel Kurul Toplantı-

sında nihai karar verilerek, tavsiye kararları 

üye ülkelerin kabulüne sunulmaktadır.

Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM)
General Fisheries Commission for the Mediterranean
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Türkiye’nin Komisyon 
Kapsamındaki Faaliyetleri 
Türkiye 1954’te GFCM’e üye olmuştur. Ül-

kemiz hem Akdeniz hem de Karadeniz’de 

su ürünleri avcılığında ve yetiştiriciliğinde 

önemli üretim hacmine sahip olması ne-

deniyle,  GFCM toplantılarına aktif şekilde 

katılım sağlamaktadır.

Balık türlerine ilişkin yönetim planları, av 

araçlarına ait düzenlemeler, deniz kaynak-

larının korunması, balıkçılığa ait verilerin 

toplanması, yasadışı kayıtdışı ve düzen-

lenmemiş balıkçılığın önlenmesine ilişkin 

etkin denetim yöntemlerinin ve gemi izle-

me sistemlerinin kurulması ve deniz me-

melileri, deniz kuşları, deniz kaplumbağası 

ve köpek balıkları gibi nesli azalmakta ya 

da koruma altında olan türlerin korunması 

gibi birçok teknik hususla ilgili GFCM’de 

kabul edilen tavsiye kararları ulusal mev-

zuatımıza aktarılmıştır.

Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma 

Enstitüsü içerisinde, GFCM tarafından Su 

Ürünleri Yetiştiriciliği Demonstrasyon 

Merkezi oluşturulmuş olup, bu enstitü-

müzde eğitimler düzenlenmesi kararlaştı-

rılmıştır.  

Resmi İnternet Sitesi: http://www.fao.org/

gfcm/en/
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Genel Bilgi
“Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesel Balıkçı-

lık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Komisyonu” 

(CACFish), Bakanlığımız ile FAO-SEC iş-

birliği çerçevesinde, Orta Asya ve Kafkas 

ülkeleri arasında doğal su kaynaklarının 

sürdürülebilir kullanımına yönelik ortak bir 

mekanizma kurulması ve su ürünleri ile ilgili 

deneyimlerin paylaşılması amacıyla, ülke-

mizin öncülüğü ve başkanlığında FAO al-

tında FAO Kuruluş Senedi’nin 14. Maddesi 

uyarınca kurulmuş bir yapıdır.

Kuruluşu 2009 yılında FAO Konseyi 

137. Oturumunda onaylanan Komisyon, 

3.12.2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

CACFish açılış toplantısı 19-21 Aralık 2011 

tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. 

CACFish’e üye ülkeler (Azerbaycan, Er-

menistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türki-

ye) haricinde bölgede yer alan Rusya Fe-

derasyonu, Ukrayna, Gürcistan, İran İslam 

Cumhuriyeti, Kazakistan, Türkmenistan, 

Özbekistan, Afganistan, Çin Halk Cum-

huriyeti ve Moğolistan’ın katılımı için davet 

mektupları gönderilmiştir. Bu ülkelerden 

bazıları Komisyon Oturumlarına gözlemci 

ülke olarak katılım sağlamaktadır. Anlaş-

ma kapsamında, FAO veya BM üyesi olan 

ülkeler diledikleri takdirde gözlemci olarak 

katılmak için talepte bulunabilmektedir.

CACFish Sekretaryası, Ankara’da bulunan 

FAO-SEC tarafından yürütülmektedir. Sek-

retarya idari işler ve bütçe hazırlanması ile 

ilgili konular ile beş yıllık çalışma planlarının 

hazırlanması, yürütülmesi, organizasyonla-

rın sağlanması ve diğer konularda görevler 

üstlenmektedir. 2019 yılı bütçesi 180.000 

ABD doları olup en yüksek katkı Türkiye 

tarafından sağlanmaktadır (124.031 ABD 

doları /2019). 

CACFish’in ana hatları ile kapsamı; 

Bölgede balıkçılık ve su ürünleri yetiştiricili-

ği üzerine kapasite geliştirici programlar ve 

bölgesel eğitimlerle kurumsal kapasitenin 

artırılması,

Üye ve gözlemci ülke personelinin, balıkçı-

lık yönetimi ve su ürünleri yetiştiriciliğindeki 

bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi,

Bölgesel balıkçılık ve su ürünleri yetiştiri-

ciliği konularında kazanımların paylaşımı 

(balıkçılık yönetimi, balıkçılık ve su ürünleri 

yetiştiriciliğinde daha iyi yönetim uygula-

maları, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 

için ekosistem yaklaşımı, su ürünleri yetiş-

tiriciliği üretim tekniği ve yöntemleri, veri ve 

bilgi toplanması, işlenmesi analizi ve yayı-

lımı),

Ortak bölgesel araştırma, geliştirme ve 

yönetim projeleri ve programlarına katılım 

fırsatları,

CACFish tarafından sağlanan mekanizma-

lar aracılığıyla, ülkelerin balıkçılık, su ürün-

leri yetiştiriciliği, hasat sonrası, gıda güve-

nirliliği vb. konularla ilgili bilgi paylaşımı,

Bilim adamları, politika belirleyiciler ile ba-

lıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğindeki diğer 

paydaşlar arasında bölgesel işbirliği ve da-

yanışma mekanizmaları,

Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesel Balıkçılık 
Ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Komisyonu (CACFISH)
Central Asian and Caucasus Regional 
Fisheries and Aquaculture Commission
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Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğindeki 

yasalar, yönetmelikler, politikalar ve plan-

ların uyumlaştırılması, bölgesel sorunların 

bölgedeki tüm ülkeler tarafından ele alın-

masının sağlanması,

Bölgedeki hükümetlere tutarlı ve özlü öneri 

ve tavsiyeler sunarak balıkçılık ve su ürün-

leri yetiştiriciliğinde sürdürülebilir ve so-

rumlu bir yönetim oluşturulması ve

En iyi işleve sahip bölgesel uygulamalarla 

bölgedeki koruma ve yönetim önlemlerinin 

uyumlu olarak uygulanması şeklinde ifade 

edilmektedir.  

CACFish Faaliyetleri 

Sürdürülebilir su ürünleri kaynakları ve ba-

lıkçılık yönetimi hususunda bölge ülkeleri-

nin gelişimine katkı sağlayacak kılavuzlar 

hazırlanmaktadır. 

Balıkçılık yönetimi ve yetiştiricilik konula-

rı öncelikli olmak üzere çeşitli konularda 

çalıştaylar düzenlenmekte, veri paylaşımı 

yapılmakta ve bölgedeki ülke uzmanlarına 

Türkiye’de eğitim verilerek deneyimler pay-

laşılmaktadır.

Türkiye’nin önderliğini yaptığı Komisyon’un 

diğer bir önemli görevi de, aynı coğrafyayı 

paylaşan, benzer kültürlere sahip ülkeleri 

ortak zeminde buluşturmak ve yakınlaş-

malarını sağlamaktır. Komisyon’da lider 

ülke konumunda olan Türkiye’nin, toplan-

tıya katılan üye ve gözlemci ülkeleri ortak 

konular etrafında birleştirici bir güç olarak 

hareket etmesi ve yine bu ülkelerin sorun-

larına karşı yapıcı ve kucaklayıcı şekilde 

davranması, bölge ülkeleri tarafından da 

takdirle karşılanmaktadır.

Komisyonun Yapısı
2015 yılına kadar her yıl düzenlenen CAC-

Fish Oturumları aynı yıl alınan kararla, 2016 

yılından itibaren iki yılda bir düzenlenmeye 

başlamıştır. Komisyonda üye ülkeler birer 

oy hakkına sahip olup kararlar oy çokluğu 

ile alınmaktadır. CACFish’in bir alt organı 

olarak kurulan Teknik Danışma Komitesi, 

bilimsel ve teknik tavsiyelerde bulunmak 

üzere görev yapmakta olup sunulan rapor-

lar Oturumda değerlendirilmektedir. 

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamındaki Faaliyetleri 
Komisyon’un kuruluşunda etkin rol oyna-

yan Türkiye ile Komisyon arasında kurul-

duğu günden bu yana yakın ilişkiler söz 

konusudur ve Türkiye 19.12.2011 tari-

hinde CACFish’e üye olmuştur. Ülkemiz 

Komisyon’un toplantılarına düzenli olarak 

katılmakta, planlanan etkinliklerin gerçek-

leştirilmesine destek vermektedir. Türki-

ye’nin su ürünleri yetiştiriciliği ve kaynak-

ların sürdürülebilir kullanımı hususlarında 

bu zamana kadar elde ettiği deneyim ve 

başarıların bölge ülkelerine aktarımı sağ-

lanmaktadır. Bu kapsamda, bölge ülke-

lerindeki balıkçılık alanında uzman perso-

nelin belirli dönemler halinde Türkiye’deki 

su ürünleri araştırma enstitülerinde eğitim 

almaları sağlanmaktadır. 

CACFish kapsamında bugüne kadar ger-

çekleştirilen altı toplantının ikisine ülkemiz 

ev sahipliği yapmıştır. 

Balıkçılık yönetimi 
ve yetiştiricilik 
konuları öncelikli 
olmak üzere 
çeşitli konularda 
çalıştaylar 
düzenlenmekte, 
veri paylaşımı 
yapılmakta ve 
bölgedeki ülke 
uzmanlarına 
Türkiye’de 
eğitim verilerek 
deneyimler 
paylaşılmaktadır.
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Genel Bilgi 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 

(FAO)’nün en eski komisyonlarından birisi 

olan Avrupa Şap Hastalığı ile Mücadele 

Komisyonu 1954 yılında, Avrupa’daki Şap 

hastalığı kontrolünü koordine etmek için 

hastalığın kıtada yaygın olduğu dönemde 

kurulmuştur. 

Şap Hastalığı insanları etkilemez ancak sı-

ğır, koyun, keçi ve domuzlar arasında ol-

dukça bulaşıcıdır ve gençlerde ölüme ve 

erginlerde ise ciddi oranlarda süt ve canlı 

ağırlık kaybına sebep olan bulaşma oranı 

oldukça yüksek bildirimi zorunlu hastalık-

lardan en önemlisi olarak değerlendirilen 

viral bir hastalıktır. Salgın sonrası ticaret 

yasakları nedeniyle, ihracat yapan ülkelerin 

tarımsal ekonomileri fazlasıyla etkilenmek-

tedir.

EuFMD, sürdürülebilir kontrol programları-

nı uygulamaya koymak ve FAO ve OIE’nin 

Küresel FMD Kontrol Stratejisi kapsamın-

da tüm bölgelerde şap hastalığının yanın-

da diğer egzotik hastalıkların (FAST: FMD 

and Similar Transboundry Animal Disea-

ses) aşamalı kontrolünü desteklemek ve 

teşvik etmek için hazırlıklı olma konusunda 

üye ülkelerle birlikte çalışır. 

Hâlihazırda, sekiz farklı Avrupa üye ülke-

sinden oluşan bir İcra Komitesi (Türkiye bu 

komitede üye konumundadır), altı uzman-

dan oluşan bir Daimi Teknik Komite (STC), 

bir Surveyans ve Uygulamalı Araştırma 

Özel Komitesi (SCSAR) ve Biorisk yönetimi 

için Özel bir Komite (SCBRM) ve 39 üyesi 

bulunmaktadır. İki yılda bir gerçekleştirilen 

Genel Kurulu nezdinde seçilen İcra Komi-

tesi Başkanı, Komisyonun başkanlığını yü-

rütür ve İcra Komitesinin kararları doğrultu-

sunda İcra Sekreteri, planlanan faaliyetleri 

koordine eder.

Komisyon, Birleşik Krallık’ta bulunan özel 

bir referans laboratuvarına (FMD için Dün-

ya Referans Laboratuvarı (WRL); Pirbright 

Institute) destek vermektedir. Bunun ya-

nında, Avrupa nezdinde teknik koordinas-

yon için, Fransa’da bulunan ulusal referans 

laboratuvarı (ANSES), İtalya’da bulunan 

ulusal referans laboratuvarına (IZSLER) 

ve Avrasya bölgesi ülkelerine yönelik tek-

nik faaliyetler için ise ülkemiz şap hastalığı 

ulusal referans enstitüsü olan Şap Ensti-

tüsü’ne destek vermektedir. Ayrıca, FAO 

ve OIE ile birlikte şap hastalığının kontrolü 

amacıyla Küresel Strateji kapsamında iler-

lemede bir araç olarak kullanılan ulusal ve 

bölgesel eylemlerde değerlendirme kriteri 

olarak yardımcı olmak için Aşamalı Kontrol 

Yolağının (PCP-FMD) geliştirilmesi ve nihai 

olarak uygulanmasını sağlamaktadır.

Komisyonun faaliyet planları, dört yıllık dö-

nemleri kapsayacak şekilde geliştirilir ve üç 

ana başlıktan oluşur. Kısım 1, üye ülkeler-

de hastalıkların kontrolü ve üye ülkelere et-

kisinin azaltılmasını amaçlayan faaliyetleri; 

Kısım 2, Komşuluk konseptine dâhil böl-

gelere yönelik kontrol faaliyetleri ve Kısım 3 

ise küresel olarak hastalıkların eradikasyo-

nuna yönelik destek faaliyetlerini içermek-

tedir. Tüm bu faaliyetlerinin finansmanı, Av-

rupa Birliği’nin fonlarıyla sağlanır. 

Komisyonun Yapısı 
1954 yılında kurulan ve Roma merkezli Ko-

misyon’un üyeleri; Almanya, Arnavutluk, 

Avusturya, Belçika, Bosna Hersek, Bul-

garistan, Birleşik Krallık, Çekya, Danimar-

ka, Estonya, Finlandiya, Fransa, GKRY, 

Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İzlanda, 

İrlanda, İsrail, İtalya, İspanya, İsveç, İsviç-

Avrupa Şap Hastalığı ile Mücadele Komisyonu (EuFMD)
The European Commission for the Control of Foot-and-Mouth Disease
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re, Karadağ, Kuzey Makedonya, Letonya, 

Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, 

Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Sır-

bistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Yuna-

nistan’dır.

Komisyonu’un resmi dilleri İngilizce ve 

Fransızca’dır. 

Türkiye’nin Komisyon 
Kapsamındaki Faaliyetleri 
Türkiye Avrupa Şap Hastalığı ile Mücade-

le Komisyonu’na 1955 yılında üye olmuş-

tur ve Türkiye’nin AB uyum çalışmalarının 

önemli bir parçasını başta Şap Hastalığı 

olmak üzere hayvan hastalıkları ile müca-

dele oluşturmaktadır. Komisyon, kurulu-

şundan bu yana şap hastalığının kontrolü 

faaliyetlerine önemli teknik ve mali destek 

sağlamıştır. 

Şap Enstitüsü, sadece şap hastalığı ile 

mücadele etmek için kurulmuş bir enstitü 

olarak, ülkemiz adına komisyon ile işbirli-

ğinin tesisi bakımından etkin role sahiptir. 

Bu bağlamda, Bakanlığımızın hastalıklarla 

mücadele faaliyetlerinin desteklenmesine 

yönelik değişik konularda ve bölgelerde 

Şap Enstitüsü marifetiyle ortaklaşa faali-

yetler yürütülmeye devam edilmektedir. 

Trakya bölgesinde yürütülen surveyans 

faaliyetleri, Kafkas ülkelerine yönelik teknik 

destek ve surveyans çalışmaları ve Av-

rasya Şap Hastalığı Kontrolü Yol Haritası 

organizasyonu nezdinde Laboratuvar ağı 

liderliği, Komisyon ile işbirliği dâhilinde yü-

rütülen çalışmalardır.

Trakya bölgesinin hastalıktan ariliğine yö-

nelik, 2002-2010 yılları arasında Bakan-

lığımız nezdinde yürütülen surveyans, 

aşılama, mihrak yönetimi ve farkındalık 

çalışmalarına teknik destek yanında aşı 

desteği sağlamıştır. Bu dönem içinde 

gerçekleştirilen başarılı çalışmalar netice-

sinde, 27.05.2010 tarihinde OIE Genel 

Kurulu tarafından Trakya Bölgemizin Şap 

Hastalığından Aşılı arîliği kabul edilmiştir. 

Bölgedeki ariliğin devam ettirilmesine yö-

nelik olarak, olası risklerin erken tespiti ve 

OIE nezdinde yıllık arilik teyidi sağlanması 

amacıyla Trakya Risk Temelli Surveyans 

Programı uygulanmaktadır. Komisyonun 

1. Kısım faaliyetleri kapsamında, 2013 yı-

lından bu yana Bulgaristan, Yunanistan ve 

Türkiye arasında eşgüdümlü olarak uygu-

lanmakta olan bu programa, Avrupa Şap 

Komisyonu teknik ve mali destek sağla-

maktadır.

Avrasya bölgesinde şap ve egzotik hayvan 

hastalıklarının kontrol faaliyetleri Komisyo-

nun 2. Kısım faaliyet planı kapsamında ta-

nımlanan faaliyetler olup ülkemiz ile işbirliği 

nezdinde yürütülmektedir. Bu kapsamda, 

Komisyonun önderliğinde, 2008 yılında 

şap hastalığının Avrasya bölgesinde kont-

rol ve nihai olarak eradikasyonu amaçla-

yan ve 12 ülkenin üyeliği ile Avrasya Şap 

Hastalığı Kontrolü Yol Haritası tesis edil-

miştir. 2015 yılına kadar ülkemiz Avrasya 

Yol Haritası Danışma Kurulu Başkanlığını 

yürütmüş olduğu organizasyona komisyon 

mali ve teknik destek sağlamıştır. Bu tarih-

ten itibaren Avrasya Şap Hastalığı Kontrolü 

Yol haritası, FAO/OIE nezdinde tesis edilen 

çalışma grubu önderliğinde faaliyetlerini 

sürdürmekte olup; Avrupa Şap Hastalı-

ğı ile Mücadele Komisyonu yol haritasına 

teknik uzman desteğini devam ettirmek-

tedir. Yol haritası kapsamında oluşturulan 

Laboratuvar Çalışma Grubu Ağı (WELNET 

FMD)’nın liderliğini, kuruluşundan bu yana 

Şap Enstitüsü yürütmektedir. WELNET 

FMD bölge ülkelerindeki laboratuvarlarda 

yürütülen teşhis faaliyetlerinin geliştirilmesi 

ve erken uyarı sistemi temini konularında 

gerçekleştirdiği faaliyetlerini komisyonun 

mali destekleriyle sağlamaktadır.  

Şap hastalığı ve diğer egzotik hayvan has-

talıklarının kontrolü, erken uyarı tesisi ve 

bilgi ve veri paylaşımı gibi konularda işbir-

liği temini için,  Komisyonun önderliğinde 

Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenis-

tan, İran, Irak ve Pakistan’ın dâhil olduğu 

Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Projesi 2017 

yılından beri devam etmektedir. Komisyon, 

kısım 2 faaliyet planı çerçevesinde bu pro-

jeye destek vermektedir. İran, Irak, Afga-

nistan ve Pakistan kaynaklı şap hastalığı-

nın ülkemize olan etkisinin yok edilmesine 

yönelik erken uyarı sistemi temini amacına 

yönelik, Bakanlığımız ve Şap Enstitüsü 

nezdinde ve Komisyon öncülüğünde işbir-

liği faaliyetleri önem arz etmektedir.

Bunlara ilave olarak, komisyon destekli 

ve bakanlığımız ve Şap Enstitüsü işbirliği 

ile birçok eğitim faaliyetleri gerçekleştiril-

mektedir. Ülkemiz hayvancılığına olumsuz 

etkisi olan hastalıkların kontrolüne yönelik 

teknik kapasite artırımı sağlanmak üzere 

epidemiyoloji teşhis, mihrak yönetimi si-

mülasyon çalışmaları gibi alanlara yönelik 

eğitim faaliyetleri desteklenmektedir.

Resmi İnternet Sitesi: http://www.fao.org/

eufmd/en/
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Genel Bilgi 
1957 yılında FAO Anayasası’nın VI-1’inci 

maddesi uyarınca FAO Konseyi tarafından 

kurulan Komisyon, Avrupa İçsu Ürünle-

ri Danışma Komisyonu (EIFAC) adıyla ilk 

oturumunu 1960 yılında İrlanda’nın Dublin 

şehrinde gerçekleştirmiştir.

21-28 Mayıs 2008 tarihleri arasında ülke-

mizin ev sahipliğinde Antalya’da düzenle-

nen EIFAC’ın 25. Oturumunda Türkiye’nin 

teklifi ve alınan kararla Avrupa ülkelerine su 

ürünleri yetiştiriciliğinin önemini ortaya koy-

mak ve EIFAC’ın faaliyetlerini uygun şekil-

de yansıtmak için, Komisyonun isminin, 

Avrupa İç Su Balıkçılığı ve Yetiştiriciliği Da-

nışma Komisyonu (EIFAAC) olarak, Hırva-

tistan’ın Zagreb kentinde düzenlenen 26. 

Oturumda değiştirilmesine karar verilmiştir. 

Komisyonun Mayıs 2010’da EIFAC’ın yeni 

Tüzükleri kabul etmesi ve FAO Konseyi’nin 

140. Oturumunda 3/140 sayılı Kararı kabul 

etmesi ile Avrupa İç Su Ürünleri Danışma 

Komisyonu’nun (EIFAC) adı değiştirilerek, 

Avrupa İç Su Balıkçılığı ve Su Ürünleri Da-

nışma Komisyonu (EIFAAC) adını almıştır.

EIFAAC’ın misyonu, FAO Sorumlu Balık-

çılık ve diğer ilgili uluslararası enstrümanlar 

için FAO Davranış Kuralları’nın amaç ve 

ilkeleri ile uyumlu, Avrupa iç su balıkçılığı 

ve su ürünleri yetiştiriciliğinin uzun vadeli 

sürdürülebilir kalkınması, kullanımı, korun-

ması, restorasyonu ve sorumlu yönetimini 

teşvik etmektir. EIFAAC, üyeler arasında 

tavsiye, bilgi ve koordinasyonu sağlama-

yı, araştırmalar yapılmasını, sürdürülebilir 

ekonomik, sosyal ve rekreasyonel faaliyet-

leri desteklemeyi misyonu olarak benimse-

mektedir.

EIFAAC amaçları; Avrupa iç su balıkçılığı 

ve su ürünleri kaynaklarının mevcut en iyi 

bilimsel tavsiye ve ekosistem yaklaşımının 

uygulanması, ihtiyati yaklaşım ve biyolojik 

çeşitliliğin korunması ihtiyacına dayanarak 

sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi, kullanıl-

ması, korunması, yönetimi, korunması ve 

restorasyonu;

Avrupa iç su balıkçılığı ve su ürünleri yetiş-

tiriciliği için stratejik meseleleri belirlemek 

ve ele almak ve Üyelerin talep ettiği şekilde 

meseleleri hızlı ve hesap verebilir bir şekil-

de ele almak için gelecekteki politikalar, 

önlemler ve ilgili eylemler hakkında tavsiye 

ve önerilerde bulunmak;

Bilimsel, sosyal, ekonomik, yasal ve diğer 

faktörlere dayalı olarak talep edildiği şekil-

de iç su ürünleri ve su ürünleri yetiştiriciliği 

yöneticilerine, karar vericilere tavsiyelerde 

bulunmak;

Avrupa iç su balıkçılığı ve su ürünleri ye-

tiştiriciliği ile ilgili ortak zorluklar ve fırsatlar 

hakkındaki bilgilerin harmanlanması, onay-

lanması ve yaygınlaştırılması için ileriye dö-

nük uluslararası bir platform olarak hizmet 

vermeyi amaç edinmektedir.

EIFAAC iç su balıkçılığı alanında bilimsel, 

sosyal, ekonomik, yasal, istatistiksel ve di-

ğer bilgiler ile su ekosistemlerini koruma ve 

koruma ihtiyacını dikkate alarak karar veri-

cilere önerilerde bulunur.

Komisyonun Yapısı 
EIFAAC yapı olarak bir Yönetim Komitesi 

ve onun altında bulunan bir Teknik ve Bilim 

Komitesinden oluşmaktadır.

Avrupa İçsu Balıkçılık ve Su Ürünleri 
Yetiştiriciliği Danışma Komisyonu (EIFAAC)
European Inland Fisheries and Aquaculture Advisory Commission 
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Merkezi Budapeşte (Macaristan) olan EI-

FAAC’ın resmi dili İngilizce ve Fransızcadır.

EIFAAC üyeleri; Arnavutluk, Avusturya, 

Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hır-

vatistan, Kıbrıs, Çekya, Danimarka, Eston-

ya, Avrupa Birliği, Finlandiya, Fransa, Al-

manya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, 

İrlanda, İsrail, İtalya, Letonya, Litvanya, 

Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, 

Portekiz, Romanya, Slovakya, İspanya, İs-

veç, İsviçre, Türkiye, İngiltere’dir. 

Türkiye’nin Komisyon 
Kapsamındaki Faaliyetleri 
EIFAAC her yıl üyeleriyle düzenli olarak 

oturumlar gerçekleştirmekte ve oturumlar-

da idari konular ile Avrupa iç su balıkçılığı-

nın gelişimi, sorunlara bilimsel yaklaşımlar, 

diğer bölgesel balıkçılık örgütlerinin değer-

lendirilmesi, tatlı su balıkçılığı sektörü ile ilgili 

araştırma programları, projeler, çalıştaylar 

görüşülmektedir. EIFAAC’ın 30. Oturumu 

11-13 Eylül 2019 tarihlerinde Dresden’de 

gerçekleştirilmiştir. Oturumun sonunda 

katılımcılar, EIFAAC 2020-2024Strateji-

si ve Komisyonun 2020-2021 dönemleri 

arası çalışma planı, EIFAAC hedeflerine 

ve beklenen sonuçlara ulaşmak için yeni 

projeler geliştirilmesi, BM’nin Sürdürülebilir 

Kalkınma Hedeflerine katkıda bulunulma-

sı konularında görüş birliğine varmışlardır. 

Bakanlığımızca toplantılara katılım sağla-

narak ülkemizin görüşleri dile getirilmekte 

ve faaliyetlere katkı sağlanmaktadır.

Resmi İnternet Sayfası: http://www.fao.

org/fishery/rfb/eifaac/en

Avrupa iç su balık-
çılığı ve su ürün-
leri yetiştiriciliği 

ile ilgili ortak zor-
luklar ve fırsatlar 
hakkındaki bilgi-
lerin harmanlan-

ması, onaylanması 
ve yaygınlaştırıl-
ması için ileriye 

dönük uluslarara-
sı bir platform ola-
rak hizmet vermeyi 

“Avrupa iç su 
balıkçılığı ve su 

ürünleri yetiştiriciliği 
ile ilgili ortak 

zorluklar ve fırsatlar 
hakkındaki bilgilerin 

harmanlanması, 
onaylanması ve 

yaygınlaştırılması 
için ileriye dönük 
uluslararası bir 
platform olarak 

hizmet vermeyi amaç 
edinmektedir.

“
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 Kuruluş Yılı 1965

 Merkez New York, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

 Amacı Yoksulluğu ortadan kaldırmak ve eşitsizlikleri ve dışlanmayı azaltmak  
  Ülkelere sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için politikalar, liderlik 
  becerileri, ortaklık yetenekleri geliştirme ve kurumsal kapasite inşa 
  etme konularında yardımcı olmak

 Üyeler 177 Üye Ülke

 Genel Direktör Achim Steiner (Brezilya)

 Resmi Dili BM Dilleri 

 Resmi İnternet Sitesi https://www.undp.org

 Türkiye’nin Üyeliği  Türkiye UNDP ilişkileri 1950’li yıllara uzanmaktadır. 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI (UNDP)
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME
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Kuruluş ve Misyonu
BM’nin küresel kalkınma ağı olan Birleş-

miş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 

insanlara bilgi, deneyim ve daha iyi bir ya-

şam kurmaları için kaynak ulaştıran ve de-

ğişimi savunan bir kuruluştur. 177 ülke ve 

birçok bölgede, çeşitli ortakları ile birlikte, 

toplumlara yönelik özelleştirilmiş çözümler 

sunarak ülkelerin ulusal ve küresel kalkın-

ma çabalarına destek vermektedir.

UNDP, 1949 yılında kurulan Teknik Yardım 

Genişletilmiş Programı ve 1958 yılında ku-

rulan Birleşmiş Milletler Özel Fonu’nun or-

taklığında 22.11.1965’te kurulmuştur. 

Özellikle gelişmekte olan ülkelere odak-

lanarak yoksulluğun ortadan kaldırılması, 

eşitsizliklerin ve dışlanmanın azaltılması, 

insanların daha iyi yaşam standartlarına 

sahip olmaları için gerekli olan bilgi, de-

neyim ve kaynakların temini için çalışmak-

tadır. Ayrıca ülkelere sürdürülebilir kalkın-

manın sağlanması için politikalar, liderlik 

becerileri, ortaklık yetenekleri geliştirme ve 

kurumsal kapasite inşa etme konularında 

yardımcı olmayı amaçlamaktadır. 

UNDP, bu amaç doğrultusunda hükümet-

ler, sivil toplum kuruluşları, akademi ve iş 

çevreleri ile işbirliği içerisinde kalkınma ça-

lışmaları yapmaktadır.

UNDP Türkiye 3 temel alanda ilerleme kay-

detmek için çalışmaktadır:

•	 Kapsayıcı	ve	sürdürülebilir	büyüme,

•	 Kapsayıcı	ve	demokratik	yönetişim,

•	 İklim	değişikliği	ve	çevre.

UNDP bu temel alanlara ek olarak, politi-

ka ve projelerde kadınların, özel sektörün, 

kapasite geliştirilmesinin ve bilişim ile ile-

tişim teknolojilerinin rolüne büyük önem 

vermektedir.

UNDP, 177 ülkede, hükümet ve toplumla 
beraber çalışarak, küresel ve ulusal kal-
kınmanın önünde duran sorunları çözmek 
için çalışmaktadır. Ulusal ve küresel des-
teği yanına alarak, ulusların öncelikli olan 
kalkınma problemlerine odaklanmaktadır. 
UNDP’nin özellikle üzerinde durduğu beş 
ana kalkınma hedefi vardır. Bunlar: de-
mokratik yönetişim, çevre ve enerji, HIV/
AIDS, kriz önleme ve atlatma ve yoksullu-
ğun azaltılmasıdır.
UNDP, gelişmekte olan ülkelere, yardım 
almaları ve bu yardımları etkin şekilde kul-
lanmaları konusunda destek olurken, tüm 
faaliyetlerinde insan haklarının korunmasını 
ve kadının güçlendirilmesini teşvik etmek-
tedir.
Tüm ülke ofislerinde UNDP Daimi Tem-
silcisi, aynı zamanda tüm BM sisteminin 
kalkınma faaliyetlerinin Daimi Koordinatörü 
olarak da hizmet eder. Bu tip bir koordi-
nasyonla UNDP, BM’nin ve uluslararası 
yardım kaynaklarının en verimli şekilde kul-
lanılmasını amaçlamaktadır.

Kuruluşun Yapısı
UNDP Yöneticisi: Genel Sekreterlik tara-
fından atanır ve Genel Kurul tarafından dört 
yıl süreyle onaylanır. Program Başkanı, BM 
Genel Sekreter Yardımcısı seviyesindedir 
ve UNDP’deki sorumluluklarının yanı sıra, 
BM Kalkınma Grubu’nun da başında yer 
almaktadır. UNDP, Başkanın yönettiği BM 
Kalkınma Grubu toplantılarında Başkan 
Vekili ile temsil edilmektedir.
Birleşmiş Milletler Koordinatörü: 
UNDP, Birleşmiş Milletler’in kalkınma ala-
nındaki faaliyetlerinde, Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Grubu’nun lideri ve mukim koor-
dinatör olarak yer almaktadır.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Grubu: 

Bu grup, BM’nin ulusal düzeyde etkisini 

artırmak adına 1997 yılında Genel Sekre-

terlik tarafından kurulmuştur. BM Kalkınma 

Grubu, işlevsel grupları bir araya getirerek 

kalkınma alanında çalışır. Grup, UNDP 

Başkanı tarafından yetkilendirilir. BM Kal-

kınma Grubu, kurumların beraber çalışa-

rak ülke sorunlarını analiz etmesi, destek 

programlarını planlaması ve uygulaması, 

sonuçların değerlendirilmesi ve değişimin 

savunulmasına olanak tanıyan plan ve 

yöntemler geliştirir. Bu girişimler, BM Binyıl 

Kalkınma Amaçları’na ulaşmada ülkelere 

yardımcı olmasını sağlamıştır. 32 BM Kuru-

mu bu grubun bir parçasıdır. BM Kalkınma 

Grubu’nun yönetim kurulu, UNICEF, Bir-

leşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), WFP 

ve UNDP olmak üzere dört kurucu üyeden 

oluşmaktadır.

Mukim Koordinatörlük Sistemi: Mu-

kim koordinatörlük sistemi, BM’nin saha-

daki kalkınma faaliyetleri ile ilgilenen tüm 

kuruluşlarını koordine etmektedir. Ulusal 

düzeydeki işlevsel faaliyetlerin etkinliğini ve 

verimliliğini artırmak için BM’nin farklı kuru-

luşlarını bir araya getirir. UNDP tarafından 

kurulan, atanan ve yönetilen Mukim Koor-

dinatörlükler, 130 ülkede yer alan BM ülke 

temsilciliklerine yol göstermekte ve aynı 

zamanda, kalkınma faaliyetlerinde de Ge-

nel Sekreterliği temsil etmektedir. Mukim 

Koordinatörler, yerel hükümetlerle beraber 

çalışarak BM’nin çıkar ve yetkilerini, BM 

ailesinin desteği ve rehberliğinde savun-

maktadır.

İyi Niyet Elçileri: UNDP, diğer BM kuru-

luşları ile birlikte birçok gönüllü ile çalış-

makta ve göz önünde olan insanların İyi 
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Niyet Elçisi veya gençlik temsilcisi olmasını 
destekleyerek bu elçiler aracılığıyla önemli 
noktalara dikkat çekilmesini sağlamakta-
dır.

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamındaki Faaliyetleri
UNDP hükümetler, sivil toplum kuruluşla-
rı, uluslararası şirket ve örgütlerle işbirliği 
halinde, kalkınma alanında ekonomik ve 
sosyal çalışmalar yapmakta, ülkelerin ken-
di bünyelerine uygun kalkınma modelleri 
oluşturmalarına katkıda bulunmaktadır. 
50 yılı aşkın süredir Türkiye UNDP işbirli-
ğinde birçok proje hayata geçirilmiş ve 
1965 yılında Ankara’da UNDP Türkiye Ofisi 
kurulmuştur. 
UNDP, Türkiye’deki kalkınma önceliklerini 
hayata geçirebilmek adına, teknik yardım 
ve kapasite geliştirme stratejileri sağlaya-
rak devlet, sivil toplum, akademisyenler 
ve uluslararası ortaklar ile beraber çalış-
maktadır. Ankara’da yerleşik olan Merkez 
Ofisi’nin yanı sıra, 26 farklı ilde de ofisleri 
bulunmaktadır. Türkiye’nin tüm illerini kap-
sayan birçok kalkınma projesinde, uzman-
lar, yerel yönetimler ve proje gönüllüleri 
ile beraber çalışmaktadır. UNDP’nin Tür-
kiye’de öncelikli olarak dikkate aldığı kal-
kınma alanları, çevre ve enerji, demokratik 
yönetişim ve yoksulluğun azaltılmasıdır.  
UNDP’nin Türkiye’de uyguladığı projeler 
üç ana başlık altında toplanmaktadır. Bun-
lar, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme, 
kapsayıcı ve demokratik yönetişim ile iklim 
değişikliği ve çevre başlıklarıdır. Projelerin 
fon kaynakları ağırlıklı olarak, kamu bütçe-
si, özel sektör, kalkınma işbirliği kuruluşları, 
Küresel Çevre Fonu (GEF), diğer hükümet-
ler ile UNDP fonlarından oluşmaktadır. 

Türkiye’nin uluslararası kalkınma işbirli-
ğinde yükselen görünümü ve önemli bir 
maddi kaynak sağlayıcı ülke konumuna 
gelmesinin de etkisiyle 2011 yılında Tür-
kiye- UNDP Ortaklık Çerçeve Anlaşması 
imzalanmış ve ilişkiler stratejik nitelik ka-
zanmıştır. “UNDP İstanbul Regional Hub” 
olarak adlandırılan Bölgesel Merkez, Doğu 
Avrupa, Kafkasya, Orta Asya ve bazı Bal-
kan ülkelerini kapsayan bir sorumluluk 
alanına sahiptir. UNDP ile Türkiye arasında 
imzalanan bir anlaşmayla kurulan İstanbul 
Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Mer-
kezi (IICPSD) 2012 yılından beri ülkemizde 
faaliyettedir.
Bu bölgesel merkezin küresel niteliği saye-
sinde Türkiye’nin küresel kalkınma hedef-
lerine ulaşmasında özel sektör işbirliğine 
önemli katkılar sunması beklenmektedir. 
Kamu ve özel sektör temsilcileri için eğitim 
ve kapasite geliştirme, çalıştaylar organize 
etme, özel sektörün gelişimi rolüyle ilgili bil-
gi ağları ve yeni kapsayıcı iş modellerinin 
kurulmasını destekleme, diğer ülkelere üst 
düzey danışmanlık görevleri ve ilgili özel 
sektör odaklı kuruluşlarla diğer ülkelerden 

düşünce kuruluşlarını eşleştirme gibi etkin-
likler bu merkezin görevleri arasında yer 
almaktadır.
Geçmişte Yapılan ve Süregelen Bazı 
Etkinlikler
Sosyal Fayda Zirvesi – New York, İstanbul 
ve diğer küresel merkezler, her sonbahar
İstanbul Kalkınma Diyalogları – Her yıl Ni-
san ayında düzenlenir.
Türkiye ve UNDP yıllık istişare toplantıları
UNDP İstanbul Özel Sektör ve Kalkınma 
Merkezi’nin resmi açılışı, Mart 2011
UNDP İstanbul Bölgesel Merkezi’nin resmi 
açılışı, Nisan 2015
Sürdürülebilir Turizm Konferansı – İzmir, 
Şubat 2018
Dünya Kadınlar Günü Video kampanyası, 
4-8 Mart 2018  
İstanbul Kalkınma Diyalogları – Her yıl Ni-
san ayında düzenlenir
Türkiye ve UNDP Yıllık Ortaklık Değerlen-
dirme Toplantısı, Nisan 2018
Sosyal Fayda Zirvesi İstanbul, Ekim 2018
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele için 16 
günlük eylem kampanyası, 25 Kasım-10 
Aralık 2018

UNDP ile Türkiye arasında imzalanan bir anlaşmayla 
kurulan İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve 

Kalkınma Merkezi (IICPSD) 2012 yılından beri 
ülkemizde faaliyettedir.



70

ULUSLARARASI KURULUŞLAR

 Kuruluş Yılı 1972

 Merkez Nairobi, Kenya

 Amacı BM’de çevre konusunun eşgüdümünü, çevrenin durumunu 
  küresel düzeyde sürekli gözden geçirmek, çevre sorunları 
  hakkında uluslararası toplumun dikkatini çekmek ve  
  uluslararası ve ulusal çevre politikası ve hukukun 
  gelişimini sağlamak

 Üyeler 193 BM Üye Ülkesi

 İcra Direktörü Inger Andersen (Danimarka)

 Resmi Dili BM Dilleri 

 Resmi İnternet Sitesi https://www.unenvironment.org/

 Türkiye’nin Üyeliği:  Ülkemiz, gönüllük esasına dayalı katkılardan oluşan UNEP   
  Çevre Fonu’na düzenli olarak finansman desteği sağlamakta  
  olup Türkiye’de Ofisi bulunmayan UNEP’in ülkemiz ile ilişkileri   
  UNEP nezdinde Daimi Temsilcilik olarak faaliyet gösteren   
  Nairobi Büyükelçiliğimiz tarafından takip edilmektedir.   

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇEVRE PROGRAMI (UNEP)
THE UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME
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Kuruluş ve Misyonu
1972 yılında Stokholm’de gerçekleştirilen 

Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferan-

sı’nda, BM’de çevre sorunlarını küresel 

boyutta ele alacak uluslararası bir organın 

kurulmasına karar verilmiş, bunun üze-

rine, BM Genel Kurulu’nun 2997 sayı ve 

15.12.1972 tarihli kararıyla, Birleşmiş Mil-

letler Çevre Programı (UNEP), BM’ye bağlı 

bir program olarak oluşturulmuştur. Bahse 

konu Karar uyarınca, 58 üye ülkeden olu-

şacak biçimde ve 4 yıllığına seçilmek üzere 

“UNEP Yönetim Konseyi” ile “Çevre Fonu” 

kurulmuştur. 

2012 yılında düzenlenen BM Sürdürülebilir 

Kalkınma Konferansı’nda UNEP’in güç-

lendirilmesine yönelik olarak alınan karar 

doğrultusunda, UNEP Yönetim Konseyi 

görevine, 58 üyeli yapı yerine 193 BM üye-

si ülkenin katılımının sağlandığı BM Çevre 

Asamblesi (UN Environmental Assembly, 

UNEA) adıyla devam etmektedir.  

UNEP, kurulduğu günden bugüne kadar 

çok sayıda çevre sözleşmesinin gelişimin-

de kilit rol oynamıştır. Bu sözleşmeler ara-

sında; 

•	 Nesli	Tehlike	Altındaki	Bitki	ve	Hayvan	

Türlerinin Uluslararası Ticaretine ilişkin 

CITES Sözleşmesi (1973),

•	 Vahşi	 Hayvanların	 Göçmen	 Türlerinin	

Korunmasına ilişkin Bonn Sözleşmesi 

(1979),

•	 Ozon	 Tabakasının	 Korunmasına	 ilişkin	

Viyana Sözleşmesi (1985),

•	 Ozon	 Tabakasını	 İncelten	 Maddelere	

ilişkin Montreal Protokolü (1987),

•	 Tehlikeli	Atıkların	Sınır	ötesi	Taşınımının	

ve Bertarafının Kontrolüne ilişkin Basel 

Sözleşmesi (1989), 

•	 Biyoçeşitlilik	Sözleşmesi	(1992),

•	 Belirli	 Tehlikeli	 Kimyasalların	 ve	 Pes-

tisitlerin Uluslararası Ticaretinde Ön 

Bildirime ilişkin Rotterdam Sözleşmesi 

(1998),

•	 Biyogüvenlik	 Kartagena	 Protokolü	

(2000),

•	 Kalıcı	 Organik	 Kirleticilere	 İlişkin	

Stokholm Sözleşmesi (2001) yer al-

maktadır.

UNEP, Nairobi’deki merkezinin yanı sıra, 

altı bölge ofisi (Afrika Bölge Ofisi, Pasi-

fik Bölge Ofisi, Avrupa Bölge Ofisi, Latin 

Amerika ve Karayipler Bölge Ofisi, Kuzey 

Amerika Bölge Ofisi, Batı Asya Bölge Ofi-

si) ile de bölgesel düzeyde faaliyet göster-

mektedir. UNEP’in ayrıca, irtibatı sağlamak 

üzere, BM Genel Kurulu ve Sekretaryası 

için New York’ta, Afrika Birliği için Addis 

Ababa’da, AB için Brüksel’de, Arap Ligi 

için Kahire’de ofisleri bulunmaktadır. 

UNEP, BM’de çevre konusunun eşgüdü-

münü, çevrenin durumunun küresel dü-

zeyde sürekli gözden geçirilmesini, çevre 

sorunları hakkında uluslararası toplumun 

dikkatinin çekilmesini ve uluslararası ve 

ulusal çevre politikasının ve hukukunun 

gelişiminin sağlanmasını amaçlamaktadır.

UNEP çalışmalarını yedi tematik alanda 

devam ettirmektedir. Bunlar, iklim deği-

şikliği, afetler ve çatışmalar, ekosistem 

yönetimi, çevresel yönetim, kimyasallar ve 

atıklar, kaynak etkinliği ve çevre değerlen-

dirmesidir.  

Ayrıca UNEP, birçok önemli çevre sözleş-

mesinin Sekretaryasına ev sahipliği yap-

maktadır. 
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Kuruluşun Yapısı
BM Çevre Asamblesi, UNEP’in ana yöne-

tim organı olup görevleri, coğrafi esaslara 

göre iki senede bir değişen 10 bakandan 
oluşan Büro tarafından idare edilmekte ve 
küresel çevre gündemini, BM kuruluşları 
ve çok taraflı çevre anlaşma sekretaryaları 
ile işbirliğiyle oluşturmaktadır.
Ülkelerin, UNEP’in faaliyetlerini yakından 
takip etmelerini ve UNEP’in yaptığı çalış-
malarda daha etkili olmalarını sağlamak 
amacıyla, 1997 yılında mülga Yönetim 
Konseyi’nin yardımcı organı olarak Daimi 
Temsilciler Komitesi kurulmuştur. Komite, 
UNEP’e akredite BM üyesi ülkelerin tem-
silcilerinden (122 ülke) oluşmakta ve UNEA 
gündeminin oluşması adına siyasi tavsiye-
ler vermektedir. 
Nairobi’de yer alan UNEP merkezinin fa-
aliyetleri ise, UNEP üst yönetim takımı ta-
rafından idare edilmekte olup takım, İcra 

Direktörü, Yardımcı İcra Direktörü, Başuz-

man ve Bölüm ve Alt Bölge Ofislerinin yö-

neticilerinden oluşmaktadır. 

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamındaki Faaliyetleri 
UNEP’in bütçesini ülkelerin sağladığı gö-

nüllü katkı ile finanse edilen Çevre Fonu 

oluşturmakta olup tüm ülkelerin, Çevre 

Fonu’na katkı yapması beklenmektedir. 

Ülkemiz, gönüllük esasına dayalı katkılar-

dan oluşan UNEP Çevre Fonu’na düzenli 

olarak finansman desteği sağlamaktadır. 

Bu durum, UNEP’in Sekretarya hizmeti 

sunduğu, ülkemizin taraf olduğu çok taraflı 

çevre sözleşmelerine sağlanan katkılar için 

de geçerlidir.
Türkiye’de ofisi bulunmayan UNEP’in ül-

kemiz ile ilişkileri UNEP nezdinde Daimi 
Temsilcilik olarak faaliyet gösteren Nairobi 
Büyükelçiliğimiz tarafından takip edilmek-
tedir. Türkiye’nin Nairobi Büyükelçisi, aynı 
zamanda UNEP Daimi Temsilcisi olarak da 
görev yapmakta olup ülkemizi UNEA yar-
dımcı organı olan Daimi Temsilciler Komi-
tesi’nde temsil etmektedir. 
Ülkemiz, UNEP bünyesindeki faaliyetlere, 
daha ziyade sektörel olarak, taraf olduğu-
muz ve UNEP’in Sekretarya hizmeti sağ-
ladığı çok taraflı çevre sözleşmelerini takip 
etmek suretiyle iştirak etmektedir. Ülkemiz, 
bu kapsamda, bahse konu sözleşmelerin 
bir yükümlülüğü olarak, sektörel eylem 
plan ve stratejilerini hazırlamaktadır.

Küresel Atıksu Girişimi (Global 
Wastewater Initiative-GW2I)
Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) 
tarafından 2013 yılında başlatılan Küre-
sel Atıksu Girişimi (GW2I), BM kuruluşları, 
uluslararası kuruluşlar, hükümetler, bilim 
insanları ve özel sektör ile temel gruplar ve 
paydaşlardan oluşan ve atıksu yönetimi-
ne yönelik kapsamlı, etkili ve sürdürülebilir 
programlar geliştirmenin temellerini (bilgi, 
araç ve politika mekanizmaları) oluştur-
mayı amaçlayan çok paydaşlı küresel bir 
platformdur. Gönüllü paydaşlar ağı olarak 
faaliyet gösteren GW2I, atıksu sorununu 
gidermek için ortak bir çaba geliştirmeyi 
ve paydaşlar arasında atıksu yönetimi ko-
nusunda, çevre ve biyoçeşitliliği olumsuz 
etkilemeyen teknolojiler de dâhil olmak 
üzere, bilgi, tecrübe ve en iyi uygulamala-
rın paylaşılmasını amaçlamaktadır.  Türkiye 
Su Enstitüsü (SUEN), GW2I girişiminin bir 
ortağıdır ve 2015 yılından bu yana girişimin 
başkanlığını yürütmektedir.

2012 yılında 
düzenlenen BM 
Sürdürülebilir 

Kalkınma 
Konferansı’nda 

UNEP’in 
güçlendirilmesine 

yönelik olarak alınan 
karar doğrultusunda, 

UNEP Yönetim Konseyi 
görevine, 58 üyeli 
yapı yerine 193 

BM üyesi ülkenin 
katılımının sağlandığı 

“
“

Türkiye’nin Nairobi 
Büyükelçisi, aynı

zamanda UNEP Daimi 
Temsilcisi olarak da

görev yapmakta 
olup, ülkemizi 

Daimi Temsilciler 
Komitesi’nde

temsil etmektedir.
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 Kuruluş Yılı 1945

 Merkez Paris, Fransa

 Amacı Eğitim, bilim, kültür, iletişim ve enformasyon yoluyla, küresel 
  barışın tesisine, fakirliğin ortadan kaldırılmasına, sürdürülebilir 
  kalkınmaya ve paylaşılan ortak değerlere dayalı toplumlararası 
  diyaloğa katkıda bulunmak

 Üyeler 193 Üye Ülke

 Genel Direktör Audrey Azoulay (Fransa)

 Resmi Dili BM Dilleri 

 Resmi İnternet Sitesi https://en.unesco.org/

 Türkiye’nin Üyeliği  Türkiye Cumhuriyeti, UNESCO’nun 20 kurucu üyesi arasında 
  yer almaktadır. UNESCO Kurucu Yasası 16.11.1945 tarihinde 
  imzalanmış, UNESCO Sözleşmesi ise 20.05.1946 tarih ve 4895 
  sayılı Kanun’la onaylamıştır. Ülkemiz, 1971 yılından bu yana 
  UNESCO nezdinde Daimi Temsilci bulundurmaktadır.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EĞİTİM, BİLİM VE KÜLTÜR ÖRGÜTÜ (UNESCO)
UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION
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Kuruluş ve Misyonu 
UNESCO, eğitim, bilim ve kültür alanında 

işbirliği yapılarak barışın tesisi için çalışan 

bir örgüttür. 

UNESCO’nun misyonu; insanlığın zihnin-

de barışı eğitim, doğa bilimleri, sosyal ve 

beşeri bilimler, kültür, bilgi ve iletişim aracı-

lığıyla inşa etmek olarak tanımlamaktadır.

Kuruluşun Yapısı
Merkezi Paris’te bulunan UNESCO’nun iç 

yapısı bakımından Genel Konferans, Yü-

rütme Kurulu ve Sekreterlik olmak üzere 

üç organı bulunmaktadır. 

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamındaki Faaliyetleri 
Türkiye Cumhuriyeti, UNESCO’nun 20 ku-

rucu üyesi arasında yer almaktadır. UNES-

CO Kurucu Yasası (Anayasa), dönemin 

Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel tara-

fından 16.11.1945 tarihinde imzalanmış, 

UNESCO Sözleşmesi ise 20.05.1946 tarih 

ve 4895 sayılı Kanun’la onaylamıştır. 

Ülkemiz, 1971 yılından bu yana UNESCO 

nezdinde Daimi Temsilci bulundurmak-

tadır. Türkiye, UNESCO’da Birinci Seçim 

Grubu’nun (Batı Avrupa ve Diğer) üyesidir. 

2005 yılında oluşturulan UNESCO İslam 

İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ülkeleri Grubu’nda da 

yer almaktadır.

UNESCO çalışmalarına yapmakta oldu-

ğumuz aktif katkı çerçevesinde, ülkemiz, 

örgütün en üst icra organı olan 58 ülke-

nin yer aldığı Yürütme Kurulu üyeliğine 

2017-2021 dönemi için seçilmiştir. Yürüt-

me Kurulu’nda sergilediğimiz başarılı ve 

aktif performans çerçevesinde 2021-2025 

dönemi Yürütme Kurulu üyeliği ile 2023-

2027 dönemi Dünya Miras Komitesi üye-

liği için adaylığımız açıklanmıştır. 12-27 

Kasım 2019 tarihlerinde Paris’te düzen-

lenen 40. Genel Konferans Başkanlığı için 

22.10.2019 tarihinde UNESCO Yürütme 

Kurulu’nda gerçekleştirilen oylamayı Bü-

yükelçi Ahmet Altay Cengizer kazanmıştır. 

Böylelikle UNESCO protokolünde en üst 

sırada yer alan bu göreve 53 sene sonra 

tekrar bir Türk gelmiştir. Büyükelçi Cengi-

zer, Genel Konferans Başkanlığı görevini 

2019-2021 döneminde yürütmektedir. 

Ülkemiz UNESCO’ya en fazla katkı yapan 

ilk 25 ülke arasında 13. sırada yer almak-

tadır. 

Ülkemizin UNESCO tarafından belirlenen 

Dünya Miras Listesi’nde yer alan kültürel 

varlık sayısı, 2017 yılında Afrodisyas Antik 

Kenti’nin ve son olarak 2018 yılında Gö-

beklitepe Arkeolojik Alanı’nın kabul edil-

mesiyle birlikte 18’e ulaşmıştır.

UNESCO Hükümetlerarası 
Hidroloji Programı (IHP)
1975 yılında kurulan UNESCO Hükümet-

lerarası Hidroloji Programı (IHP), BM sis-

temindeki su araştırmaları, su kaynakları 

yönetimi, eğitimi ve kapasite geliştirilmesi 

kapsamındaki yegâne hükümetlerarası 

programdır. IHP, kuruluşundan bu yana, 

uluslararası eşgüdümlü hidrolojik araştırma 

programından, eğitim ve kapasite geliştir-

meyi kolaylaştıran, su kaynakları yönetimi 

ve yönetişimini arttıran bütüncül bir prog-

rama dönüşmüştür. 

IHP, su kaynaklarının toplumsal boyutunu 

birleştiren havza ve yer altı suları yöneti-

minde disiplinler arası ve bütüncül yakla-

şımlara olanak sağlar, hidroloji ve tatlı su 

bilimlerinde uluslararası araştırmaları teşvik 

eder ve geliştirir. UNESCO’nun Uluslara-

rası Hidroloji Programı, programa dair altı 

yıllık zaman aralıklarıyla uygulanmakta olup 

2014-2021 döneminde uygulanmak üze-

re sekizinci safhaya girmiştir. 2019 yılında 

programın adındaki “uluslararası” sözcü-

ğü “hükümetlerarası” olarak değiştirilerek 

Programın hükümetlerarası boyutu tescil 

edilmiştir. IHP Yönetici Organları; IHP Hü-

kümetlerarası Konseyi, IHP Bürosu ve Ulu-

sal Komitelerdir.

Konsey’in 36 üyesi mevcut olup üyeler 

UNESCO Genel Kurulu’nda oy çoğunlu-

ğuyla seçilmektedir. 2012 yılından ilk kez 

Konsey’e seçilen Türkiye, 2017 yılında ger-

çekleşen 39. UNESCO Genel Kurulu’nda 

yeniden üye seçilmiştir. Hâlihazırdaki üyeli-

ğimiz 2021 yılında sona erecektir. Konsey 

üyelerinin görev süreleri dört yıldır.

Batı Avrupa ve Kuzey Amerika grubunda 

bulunan Türkiye’nin IHP Ulusal Komitesi 

Odak Noktası, Devlet Su İşleri Genel Mü-

dürlüğü’dür. Program kapsamında yürütü-

len faaliyetlere ise Tarım ve Orman Bakanlı-

ğı su konusunda faaliyet gösteren birimleri 

eşit düzeyde ve etkin bir şekilde katkı sağ-

lamaktadır. Tüm bu faaliyetlerde merkezi 

Ankara’da yer alan UNESCO Türkiye Millî 

Komisyonu ile de eş güdüm içerisinde ha-

reket edilmektedir.
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 Kuruluş Yılı 1950

 Merkez Cenevre, İsviçre

 Amacı Mülteciler, zorla yerinden edilmiş topluluklar ve vatansız 
  kişilerin hayatlarını kurtarmaya, haklarını korumaya ve onlar 
  için daha iyi bir gelecek inşa edilmesine yönelik çabaları sürdürmek 

 Üyeler Uluslararası mülteci koruma rejiminin temelini Mültecilerin   
  Statüsüne İlişkin 1951 Sözleşmesi ve 1967 Protokolü    
  oluşturmaktadır. 1951 Sözleşmesi’ne 144, 1967 Protokolü’ne   
  ise 145 devlet taraftır. İki devlet (Madagaskar, Saint Kitts ve Nevis)  
  sadece Sözleşme’ye, üç devlet (ABD, Cape Verde, Venezuela) ise  
  sadece Protokol’e taraftır.

 Yüksek Komiser Filippo GRANDI (İtalya, 2016-2021) 

 Resmi Dili Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Rusça 

 Resmi İnternet Sitesi www.unhcr.org

 Türkiye’nin Üyeliği  Türkiye hem 1951 Sözleşmesi’ne (belirli coğrafi kısıtlamalar ile)  
  hem de 1967 Protokolü’ne taraftır. 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİ ÖRGÜTÜ (UNHCR)
UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES
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Kuruluş ve Misyonu 
Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UN-

HCR), 14.12.1950 tarihinde BM Genel 

Kurulu Kararıyla kurulmuştur. Dünya ge-

nelinde mültecilerin korunmasıyla ve mül-

teci sorunlarına kalıcı çözümler bulmakla 

görevli olan UNHCR faaliyetlerinin siyasi 

boyutu olmayıp, insani ve sosyal nitelik ta-

şımaktadır. 

Uluslararası mülteci koruma rejiminin te-

melini, Mültecilerin Statüsüne İlişkin 1951 

Sözleşmesi ve 1967 Protokolü oluştur-

maktadır. 1951 yılında kabul edilen Sözleş-

me 1954’te yürürlüğe girmiştir. Sözleşme 

(a) “01.01.1951 tarihi öncesinde Avru-

pa’da” (b) “01.01.1951 tarihi öncesinde 

Avrupa’da veya başka yerlerde” meydana 

gelen olaylar sonucunda mülteci konumu-

na düşmüş kişileri kapsamakta, böylece 

coğrafya ve zaman sınırlaması getirmekte 

ve taraf devletlere bu iki seçenekten birini 

kabul etme hakkını vermektedir. 1967’de 

yürürlüğe giren “Mültecilerin Statüsüne 

Dair Protokol” ile çekinceler saklı kalmak 

kaydıyla, söz konusu coğrafya ve zaman 

sınırlaması kaldırılmıştır.

1951 Sözleşmesi’ne 144, 1967 Proto-

kolü’ne ise 145 devlet taraftır. İki devlet 

(Madagaskar, Saint Kitts ve Nevis) sadece 

Sözleşme’ye, üç devlet (ABD, Cape Verde, 

Venezuela) ise sadece Protokol’e taraftır.

UNHCR, Eylül 2016 yılında kabul edilen 

göç ve mültecilerle ilgili New York Bildiri-

si’nde kendisine verilen görev doğrultu-

sunda, 2017-2018 yıllarında üye ülkelerle 

Mültecilere Yönelik Küresel Mutabakat 

(Global Compact on Refugees-GCR) met-

nini hazırlamış ve söz konusu Mutabakat 

14.11.2018 tarihinde kabul edilmiştir. 

Ülkelerindeki şiddet, zulüm, savaş durumu 

ya da felaketten kaçmış olan her bireyin 

sığınma talep etme ve güvenli bir şekilde 

korumaya erişme hakkını kullanabilmesini 

sağlamak için çalışmalarını sürdürmekte-

dir.

Kuruluşun Yapısı
UNHCR İcra Komitesi (EXCOM), ülkemi-

zin arasında yer aldığı 102 ülkeden oluş-

makta, izlenecek politikaları belirlemekte 

ve bütçeyi onaylamaktadır. EXCOM yılda 

bir kez Ekim ayında bir hafta süreyle Ce-

nevre’de toplanmaktadır. EXCOM’a bağlı 

olarak görev yapan ve hazırlıkları yürüten 

Daimi Komite (Standing Committee) yılda 

üç kez Cenevre’de toplanmaktadır. UN-

HCR, BM Ekonomik ve Sosyal Konsey 

(ECOSOC) kanalıyla BM Genel Kurulu’na 

yıllık raporlar sunmaktadır.

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamındaki Faaliyetleri
Kurulduğu günden beri EXCOM üyesi olan 

Türkiye, hem 1951 Sözleşmesi’ne (belirli 

coğrafi kısıtlamalar ile) hem de 1967 Pro-

tokolü’ne taraftır. Türkiye, UNHCR çalış-

malarına aktif olarak katılmakta ve kurulu-

şun bütçesine düzenli olarak gönüllü katkı 

yapmaktadır.

Fiili olarak 1960’dan bu yana, UNHCR 

sığınma ve mülteci konularında Türkiye 
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ile işbirliği içerisinde çalışmakta olup Tür-

kiye ve UNHCR mevcut işbirliğini güç-

lendiren Ev Sahibi Ülke Anlaşması’nı 

01.09.2016’da imzalamıştır. UNHCR’nin 

Türkiye operasyonları, Ankara’daki merkez 

ofisinin yanı sıra İstanbul, İzmir, Gaziantep, 

Hatay, Şanlıurfa ve Van’daki saha ofisleriy-

le yürütülmektedir.

UNHCR, sığınmacılık ve mültecilik konula-

rında Türkiye ile yakın işbirliği içerisinde ça-

lışmaktadır. UNHCR, Türkiye’deki mülteci 

müdahalesine destek sağlamak üzere, ye-

rel, bölgesel ve ulusal düzeyde belediyele-

rin de içinde yer aldığı kamu kurum ve ku-

ruluşlarıyla ayrıca ulusal ve uluslararası sivil 

toplum kuruluşları, diğer BM örgütleri, özel 

sektör temsilcileri, mülteciler, geçici koru-

ma altında bulunanlar ve ev sahibi toplu-

luklarla ortak çalışmalar yürütmektedir.

Türkiye’de UNHCR’nin temel faaliyet 

alanları aşağıdaki gibidir:

BM kuruluşlarınca, Türkiye’nin Suriye Kri-

zine müdahalesini desteklemek amacıyla 

yürüttükleri çalışmalara liderlik etmek ve 

koordinasyonu sağlamak,

Uluslararası koruma ihtiyacındaki kişiler 

için Türkiye’de mevcut olan koruma orta-

mına ve sosyal destek mekanizmalarına 

erişimi güçlendirmek,

Türk makamlarıyla yakın işbirliği içerisinde 

çalışarak geçici barınma merkezlerinde ve 

kentsel alanlarda yaşayan sığınmacılara in-

sani yardım sağlamak,

Ulusal sığınma sisteminin güçlendirilmesi 

için insani yardım, kurumsal ve yasal kapa-

site artırma aktivitelerine destek sağlamak 

ve katkıda bulunma.

BM Bölgesel Mülteci Dayanıklılık Planı 

(3RP) Çerçevesinde UNHCR’ın Rolü:

Türkiye’de mültecilere ve sığınmacılara 

yönelik faaliyetlerin desteklenmesinde Böl-

gesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı (3RP) 

çerçevesinde kuruluşlar arası koordinas-

yon sağlanmaktadır. Bu faaliyetlerin liderli-

ğini Türkiye Cumhuriyeti Devleti üstlenirken 

BM kuruluşları 3RP Çerçevesinde 1-koru-

ma, 2- gıda güvenliği ve tarım, 3- eğitim, 

4- sağlık, 5- temel ihtiyaçlar ve geçim kay-

nakları alanlarında çalışan insani yardım ve 

kalkınma ortaklarıyla koordinasyon içinde 

destek sunmaktadır. İki yıllık hazırlanan 

3RP Ülke Bölümü Belgeleriyle stratejiler, 

hedefler ve gereksinimler güncellenmek-

tedir.

UNHCR’nin de içinde bulunduğu 3RP or-

takları, Yabancılar ve Uluslararası Koruma 

Kanunu ve Geçici Koruma Yönetmeliği 

çerçevesinde mültecilere, uluslararası ko-

ruma başvuru sahiplerine ve geçici koruma 

kapsamındaki Suriyeli Sığınmacılara farklı 

sektörlerde hizmetler sunma konusunda 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne destek ol-

maktadır. UNHCR, mültecilere uluslarara-

sı koruma ve kalıcı çözümler sunma so-

rumluluğu çerçevesinde UNDP ile birlikte 

3RP’nin koordinasyonunu sağlamaktadır.

3RP çerçevesinde gıda güvenliği ve tarım 

alanında 2016 yılından beri geçici koruma 

altındaki Suriyeli sığınmacılara ve yerel hal-

ka yönelik, UNHCR, FAO, Tarım ve Orman 

Bakanlığı ve diğer ilgili kamu kurumları ara-

sındaki işbirliğinde 3 proje hayata geçiril-

miş ve bu projelerde toplam 2880 fayda-

lanıcıya tarımsal alanda mesleki ve teorik 

eğitimler verilmiştir.

2016 yılından beri 
geçici koruma
altındaki Suriyeli 
sığınmacılara ve 
yerel halka
yönelik, UNHCR, 
FAO, Tarım ve 
Orman
Bakanlığı ve 
diğer ilgili 
kamu kurumları 
arasındaki 
işbirliğinde 3 proje 
hayata geçirilmiş 
ve bu projelerde 
toplam 2880 
faydalanıcıya 
tarımsal alanda 
mesleki ve teorik
eğitimler verilmiştir.
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 Kuruluş Yılı 1977

 Merkez Roma, İtalya

 Amacı Gelişme yolundaki ülkelerde açlık ve kırsal alanda yoksullukla 
  mücadele için gıda üretimini, yeni iş ve gelir imkânlarını artırarak 
  kırsal kalkınmayı sağlamak ile yoksul kesimlere yardım amaçlı 
  kırsal kalkınma projelerine düşük faizli ve uzun vadeli kredi sağlamak 

 Üyeler 177 Üye

 Başkan Gilbert F. Houngbo (Togo)

 Resmi Dili İngilizce,  Arapça, Fransızca, İspanyolca 

 Resmi İnternet Sitesi https://www.ifad.org/en/

 Türkiye’nin Üyeliği  Türkiye, 1977 yılında IFAD’a üye olmuştur. 

ULUSLARARASI TARIMSAL KALKINMA FONU (IFAD)
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT
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Kuruluş ve Misyonu
IFAD, bir uzmanlık kuruluşu olarak BM 

bünyesinde yer alan ve özel anlaşmalar ile 

BM’ye bağlı bulunan bir kuruluştur. 

Gelişmekte olan ülkelerde açlık ve kırsal 

alanda yoksullukla mücadele için gıda üre-

timinin, yeni iş ve gelir imkânlarının artırıla-

rak kırsal kalkınmanın sağlanması amaçla-

rıyla faaliyet gösteren IFAD, bu kapsamda 

tasarlanan program/projeleri finanse et-

mek için, kalkınmakta olan üye ülke hü-

kümetlerine özel krediler ve ek kaynaklar 

sunmaktadır. IFAD faaliyetleri için gerekli 

mali kaynak, üye ülkelerin gönüllü katkıları 

ile sağlanmaktadır.

Kuruluşun Yapısı
IFAD’ın idari organları Guvernörler Konseyi 

ile İcra Kurulu’dur.

Guvernörler Konseyi tüm üye ülkelerin 

temsil edildiği ve yılda bir toplanan IFAD’ın 

esas karar organıdır. Konsey toplantılarına, 

üye ülke temsilcileri (Guvernör, Guvernör 

Vekili, diğer yetkililer) katılmaktadır. Yeni 

üyeliklerin kabulü, Başkan’ın atanması, 

daimi üyelik konuları, bütçenin onaylan-

ması, politika, kriter, tüzüklerin kabulü gibi 

karar almayı gerektiren konularda tüm yet-

kiler Guvernörler Konseyi’ne aittir. Türkiye, 

IFAD nezdinde guvernör olarak Tarım ve 

Orman Bakanı, vekil guvernör olarak da 

Roma Büyükelçimiz tarafından temsil edil-

mektedir. 

İcra Kurulu ise ikinci ana idari organdır. 

Yıllık idari bütçe, program, üyelik ve per-

sonel konularını kapsayan, iş planı, proje 

onayı, hibe ve eylemleri kabul etme/tavsiye 

etme/karar verme konularında yetkilidir. 18 

üye ve 18 yardımcı üyeden oluşmaktadır. 

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamındaki Faaliyetleri 
Türkiye, IFAD’a 1977 yılında üye olmuş 

olup IFAD ve Türkiye arasındaki işbirliği 

yatırım kredileri ve hibelerinin yanı sıra bilgi 

yönetimi, politika diyaloğu ve ortaklık inşa-

sı gibi kredi dışı faaliyetlere dayanmaktadır. 

IFAD, Türkiye’de bugüne kadar 11proje-

ye finansman sağlamış olup bu projelerde 

IFAD’ın toplam katkısı 239milyon ABD do-

ları olmuştur. Bu projelerden 8’i tamamlan-

mış, 3’ü devam etmektedir. 

Ülkemiz 2009, 2010 ve 2013 yıllarında İcra 

Kurulu üyeliği yapmış ve “Performansa 

Dayalı Ödeme Çalışma Grubu”nda da üye 

olarak bulunmuştur. 

IFAD-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi kap-

samında, Kuruluşun Roma’da bulunan 

merkezindeki lobi salonlarından biri Türk 

Lobi Salonu olarak Türkiye adına tescil 

edilmiştir.  

22 – 24 Ekim 2019 tarihleri arasında İstan-

bul’da, Yakın Doğu, Kuzey Afrika, Avrupa 

ve Orta Asya Bölgesi’nde Kırsal Dönüşü-

mün Hızlandırılması” başlıklı bölgesel stra-

tejik forum gerçekleştirilmiştir. 

IFAD’ın Orta Asya ve Doğu Avrupa Mer-

kezi İstanbul’da faaliyete geçmiştir. “Tür-

kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslara-

rası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Ülke 

Ofisi- Doğu Avrupa ve Orta Asya Merkezi 

Kurulmasına ilişkin “Ev Sahibi Ülke An-

laşması” 5.11.2018 tarihinde imzalanmış 

ve 08.05.2020 tarihinde 9 sayılı Cumhur-

başkanlığı Kararnamesi ile onaylanarak 

yürürlüğe girmiştir.
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 Kuruluş Yılı 1961

 Merkez Roma, İtalya

 Amacı Doğal afetler, savaşlar veya sivil çatışmalar gibi nedenlerle    
  ani açlığa maruz kalan halk kitlelerine insani amaçlarla gıda    
  yardımı sağlamak 

 Üyeler Uygulanan programlara ve çalışma bölgesine göre değişmekle    
  birlikte 36 üye devlet 

 İcra Direktörü David Beasley (ABD)

 Resmi Dili İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Arapça

 Remi İnternet Sitesi https://www.wfp.org/

 Türkiye ‘nin Üyeliği  Türkiye, WFP yönetim organı olan İcra Kurulu’na üye olmayıp,    
  gözlemci durumunda çalışmalara katılmaktadır.

DÜNYA GIDA PROGRAMI (WFP)
WORLD FOOD PROGRAMME
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Kuruluş ve Misyonu
Bir yardım kuruluşu olan WFP, doğal 

afetler, savaşlar veya sivil çatışmalar gibi 

nedenlerle ani açlığa maruz kalan halk 

kitlelerine insani amaçlarla gıda yardımı 

sağlamak amacıyla kurulmuş bir örgüttür. 

WFP’nin merkezi Roma, İtalya’dadır.  

Örgüt, 1961 yılında FAO ve BM Genel Ku-

rulu’nun kabul ettiği paralel kararlar uyarın-

ca üç yıllık deneme süresi için kurulmuş-

tur. Üç yıllık deneme süresinin sonunda, 

çalışmalarının gerekliliğinin kabul görmesi 

üzerine, 6.12.1965’te FAO Konferansı’nda 

ve 20.12.1965’te de BM Genel Kurulu’nda 

alınan paralel kararlar uyarınca WFP, çok 

taraflı gıda yardımına ihtiyaç olduğu süre-

ce faaliyet göstermek üzere süresiz olarak 

kurulmuştur.

WFP, FAO ile BM Genel Kurulu’nun ka-

rarları ile kurulmuş olduğundan, anılan iki 

örgütün üyesi olan ülkeler ile BM’nin diğer 

uzmanlık kuruluşlarının üyesi olan ülkeler 

WFP çalışmalarına katılabilmektedir.

WFP’ye üye ülkeler 5 ana grupta toplan-

maktadır. Bunlar: A, B, C, D ve E grupla-

rıdır; 

A: Afrika ülkeleri

B: Asya ülkeleri

C: Orta ve Güney Amerika ülkeleri

D: Donör ülkeler 

E: Doğu Avrupa ülkeleri

WFP’nin amaçları çerçevesinde İcra Kuru-

lu tarafından 4 program kategorisi oluştu-

rulmuştur. Bunlar: 

Olağanüstü Yardım Programı (Acil ih-

tiyaçları karşılamaya yönelik gıda yar-

dımları)

Kalkınma Programı (Ekonomik ve sos-

yal kalkınmayı destekleyen gıda yardım 

program ve projeleri)

Süregelen Yardım Programı (Süregelen 

yardımlarla ihtiyaç sahiplerine dağıtılan 

gıda yardımları)

Özel Operasyonlar Programı (Ulaşım 

altyapısını düzeltmeye, acil ve sürege-

len yardım ihtiyaçları için gıda yardımı-

nın etkin bir şekilde dağıtımını sağlama-

yı amaçlayan yardımlar)

WFP, dünya genelindeki çalışmaları ve ve-

rileriyle yıllık olarak dünya açlık haritasını 

çıkarmakta ve bu sayede toplumların ihti-

yaçları belirlenmekte ve öngörülen projeler 

bu doğrultuda uygulamaya konulmaktadır. 

Kuruluşun Yapısı
WFP 36 üye devletten oluşan ve WFP faa-

liyetlerinin hükümetlerarası desteği, yöne-

timi ve denetimini sağlayan WFP Yönetim 

Kurulu tarafından yönetilmektedir.

Örgüt, BM Genel Sekreteri ve FAO Genel 

Direktörü tarafından ortak olarak atanan 

bir İcra Direktörü tarafından yönetilmekte-

dir. 

Beş yıl süreyle atanan İcra Direktörü kuru-

luşun yönetiminden, programlarının, proje-

lerinin ve diğer faaliyetlerinin uygulanma-

sından sorumludur. Mevcut Direktör David 

Beasley 2017 yılında göreve gelmiştir. Yö-

netimde, İcra Direktörüne bir İcra Direktörü 

Vekili ve üç İcra Direktörü Yardımcısı eşlik 

etmektedir.

Kuruluşun faaliyetleri, her dört yılda bir 

yenilenen Stratejik Plan ile belirlenmekte-

dir. Hâlihazırda 2017-2021 Stratejik Planı, 

açlığı sona erdirmeye ve Sürdürülebilir Kal-

kınma Amaçları’nı uygulamak için canlan-

dırılmış küresel ortaklıklara katkıda bulun-

maya odaklanarak WFP’yi 2030 Gündemi 

ile uyumlu hale getirmektedir.

WFP’nin, finansmanı tamamen gönüllü 

katkılara dayanmaktadır. Başlıca bağışçı-

lar hükümetler olmakla birlikte kuruluş özel 

sektör temsilcileri ve bireylerden de bağış 

almaktadır.

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamındaki Faaliyetleri 
Türkiye, WFP’nin İcra Kurulu çalışmalarına 

(gözlemci statüsünde) katılım sağlamak-

tadır. Ayrıca, donör ülkeleri kapsayan D 

listesi grubu üyesi olarak, anılan grubun 

çalışmaları takip edilmektedir.

Türkiye’nin kuruluş bütçesine yaptığı kat-

kının yanı sıra, stratejik konumu çerçeve-

sinde, gıda maddesi alımı ve taşıma konu-

larındaki kapasitesi de kuruluş açısından 

önem arz etmektedir.

P4P (İlerleme için Satın Alma-Purchase 

for Progress) programı çerçevesinde gıda 

alımlarını gelişmekte olan ülkelerden yap-

mayı amaçlayan WFP, Türkiye’den de gıda 

alımı yapmaktadır. Kuruluş alım stratejisi 

çerçevesinde, tahıl ve bakliyatların yanı 

sıra, besin değeri yüksek, uygun maliyet-

li ve nakliyesi kolay ürünlere odaklanarak 

çocukların sağlıklı beslenmesini sağlama-

ya yönelik faaliyetler yürütmektedir.

Türkiye, karşılıklı ilişkiler çerçevesinde, 

WFP Türkiye ile Çok Yıllık bir Stratejik İş-

birliği Anlaşması (Mutabakat Zaptı) imza-

lamayı ve ilişkileri bu çerçevede şekillen-

dirmeyi önermiş olup anılan mutabakat 

zaptına ilişkin değerlendirmeler Dışişleri 

Bakanlığınca sürdürülmektedir.
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 Kuruluş Yılı 1950

 Merkez Cenevre, İsviçre

Meteoroloji ile ilgili hidrolojik ve diğer jeofizik gözlemlerin yanı sıra meteorolojik gözlemlerin 
yapılması için istasyon ağlarının kurulmasında dünya çapında işbirliğini kolaylaştırmak ve 
meteoroloji ve ilgili hizmetlerin sağlanmasıyla görevli merkezlerin kurulmasını ve bakımının 
yapılmasına teşvik etmek;  Meteoroloji ile ilgili bilgilerin hızlı alışverişi için sistemlerin kurulmasını 
ve sürdürülmesini teşvik etmek;  Meteoroloji ve ilgili gözlemlerin standardizasyonunu teşvik 
etmek ve gözlem ve istatistiklerin tek tip olarak yayınlanmasını sağlamak; Meteorolojinin 
havacılık, denizcilik, su sorunları, tarım ve diğer insan faaliyetlerine uygulanmasına teşvik 
etmek; Operasyonel hidrolojideki faaliyetleri teşvik etmek ve meteoroloji ve hidrolojik hizmetler 
arasında yakın işbirliğini daha da artırmak; Meteorolojide ve uygun olduğu takdirde ilgili 
alanlarda araştırma ve eğitimi teşvik etmek ve bu tür araştırma ve eğitimin uluslararası açıdan 
koordinasyonuna yardımcı olmak

 Üyeler 187 Üye Devlet ve 6 Coğrafi Bölge 

 Genel Sekreter Prof. Petteri Taalas (Finlandiya)

 Başkan Gerhard Adrien (Almanya)

 Resmi Dili Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Rusça

 Resmi İnternet Sitesi https://public.wmo.int/en

Türkiye ‘nin Üyeliği  Türkiye, 31.05.1949 Tarih ve 5411 Sayılı Kanunla resmen üye olmuştur. 

Amacı

DÜNYA METEOROLOJİ ÖRGÜTÜ (WMO)
WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION
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Örgütün amaçlarını gerçekleştirmek 
adına genel politikaları belirlemek; Örgü-
tün amaçla- rı doğrultusundaki konularda 
Üyelere tav- siyelerde bulunmak; Örgü-
te üyelik konularını değerlendirmek; Genel, tek-
nik, mali ve personel yönetmeliklerini belirlemek; 
Yürütme Konseyinin raporlarını ve faaliyetlerini 
değerlendirmek ve bunlarla ilgili gerekli eylemleri 
gerçekleştirmek; Bölge Birliklerini kurmak, coğra-

Kuruluş ve Misyonu 
BM’nin hava, iklim ve su konularındaki 

yetkili organı olan Dünya Meteoroloji Ör-

gütü’nün (WMO) temeli 1873 yılında Viya-

na’da kurulmuş olan Uluslararası Meteo-

roloji Teşkilatı’dır. WMO’nun kurulmasına, 

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 42 

ülke tarafından 11.10.1947 tarihinde Va-

şington’da karar verilmiştir.

WMO’nun kuruluşu, Sözleşme’nin 

23.03.1950’de yürürlüğe girişi ile resmileş-

miş olup bu tarih her yıl “Dünya Meteo-

roloji Günü” olarak kutlanmaktadır.

WMO, meteoroloji hizmetlerinin tasarlan-

masında ve dağıtımında dünya çapında iş-

birliğini kolaylaştırmak, meteorolojik bilgile-

rin hızlı bir şekilde alışverişini teşvik etmek, 

meteorolojik veri için standardizasyon ge-

liştirmek, meteoroloji ve hidroloji servisleri 

arasında işbirliği geliştirmek, meteorolojik 

araştırma ve eğitimleri teşvik etmek, ha-

vacılık, denizcilik, tarım ve su yönetimi gibi 

diğer sektörlerin faydalanması adına me-

teorolojinin kullanım ağını genişletmek için 

çalışmaktadır. 

Kuruluşun Yapısı
Merkezi İsviçre’nin Cenevre şehrinde bu-

lunan ve halen 6 Coğrafi Bölgede, toplam 

193 üyeye sahip olan WMO’nun yapısı 

aşağıda yer almaktadır.

Dünya Meteoroloji Kongresi; Teşkilatın 

en üst organıdır. Üye ülkelerin delegelerin-

den oluşur ve her dört yılda bir kez toplanır. 

Kongrenin görev ve fonksiyonları; Örgütün 

amaçlarını gerçekleştirmek adına genel 

politikaları belirlemek; Örgütün amaçları 

doğrultusundaki konularda Üyelere tav-

siyelerde bulunmak; Örgüte üyelik konu-

larını değerlendirmek; Genel, teknik, mali 

ve personel yönetmeliklerini belirlemek; 

Yürütme Konseyinin raporlarını ve faaliyet-

lerini değerlendirmek ve bunlarla ilgili ge-

rekli eylemleri gerçekleştirmek; Bölge Bir-

liklerini kurmak, coğrafi sınırları belirlemek, 

faaliyetleri koordine etmek ve tavsiyelerini 

değerlendirmek; Teknik Komisyonlar kura-

rak görev tanımlarını belirlemek, faaliyetleri 

koordine etmek ve tavsiyelerini değerlen-

dirmek; Örgütün kurucu organlarının faali-

yetlerini oluşturmak ve koordine etmek, bir 

sonraki mali dönem için stratejik planları 

ve bütçeyi onaylamak; Örgütün Başkan ve 

Başkan Yardımcıları ile Yürütme Konseyi 

Üyelerini seçmek ve Genel Sekreteri ata-

maktır.

Yürütme Konseyi; Örgütün yürütme or-

ganı olarak faaliyet gösteren konsey Milli 

Meteoroloji ve Hidroloji Servislerinin en 

üst seviyedeki yöneticilerinden oluşan 37 

üyeye sahiptir. Yılda en az bir kez bir ara-

ya gelen Yürütme Konseyi’nin görevleri 

arasında; üyeler tarafından alınan kararları 

gerek Kongre’de gerekse yazışma yoluyla 

uygulamak ve bu tür kararların amaçlarına 

uygun olarak Örgütün faaliyetlerini yürüt-

mek, Genel Sekreter tarafından hazırlanan 

bir sonraki mali dönem programı ve bütçe 

tahminlerini incelemek ve görüş ve tavsiye-

lerini Kongre’ye sunmak, Bölge Birliklerinin 

ve Teknik Komisyonların karar ve tavsiye-

lerini değerlendirmek ve gerektiğinde Ör-

güt adına gerekli adımları atmak, Örgütün 

faaliyet alanları konusunda teknik bilgi ve 

danışmanlık yapmak ve yardım sağlamak, 

Uluslararası Meteorolojiyi ve Örgütün ilgili 

faaliyetlerini etkileyen konularda çalışmak 

ve tavsiyelerde bulunmak, Kongre’nin 

gündemini hazırlamak, Bölge Birlikleri ve 

teknik komisyonların çalışma programla-

rının hazırlanmasına rehberlik etmek, faa-

liyetler hakkında Kongre’nin her oturumu 

için rapor vermek ve Örgütün mali işlerini 

yönetmek yer almaktadır. 

Bölge Birlikleri (RA); Üye ülkelerin dai-

mi temsilcilerinden oluşan Bölge Birlikleri 

(RA) her dört yılda bir kez bir araya gelir-

ler. Toplantının yer ve tarihi WMO Başkanı 

ile mutabık kalınarak Bölge Birliği Başkanı 

tarafından belirlenir. Bazı ülkeler, coğrafi 

konumları gereği birden fazla Bölge Birli-

ğinde yer alabilir. Bölgeler; Afrika, Asya, 

Güney Amerika, Kuzey ve Orta Amerika, 

Güney-Batı Pasifik ile Avrupa’dır. Bölge 

Birliklerinin görevleri arasında; Kongrenin 

ve Yürütme Konseyinin aldığı kararları so-

rumlu oldukları bölgede uygulanmasına 

teşvik etmek, Yürütme Konseyi tarafından 

ele alınan konuları incelemek, Genel ilgi 

alanlarını tartışmak ve kendi bölgelerinde 

meydana gelen meteoroloji ve meteoroloji 

ile ilgili faaliyetleri koordine etmek, Örgütün 

amaçlarına uygun konularla ilgili Kongre ve 

Meteoroloji Genel 

Müdürlüğü, 

2000’de
WMO Bölgesel 

Eğitim Merkezi, 

2018’de WMO 

Kalibrasyon 

Merkezi olarak 

tanınmıştır.
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Örgütün amaçlarını gerçekleştirmek 
adına genel politikaları belirlemek; Örgü-
tün amaçla- rı doğrultusundaki konularda 
Üyelere tav- siyelerde bulunmak; Örgü-
te üyelik konularını değerlendirmek; Genel, tek-
nik, mali ve personel yönetmeliklerini belirlemek; 
Yürütme Konseyinin raporlarını ve faaliyetlerini 
değerlendirmek ve bunlarla ilgili gerekli eylemleri 
gerçekleştirmek; Bölge Birliklerini kurmak, coğra-

Yürütme Konseyine tavsiyelerde bulunmak 

ve Kongre tarafından kendilerine verilebile-

cek olan işleri yerine getirmek yer almak-

tadır.

Teknik Komisyonlar; Kongre tarafından 

kurulur ve üye ülkeler tarafından komis-

yonun görev tanımları kapsamındaki alan-

lardan atanan teknik uzmanlardan oluşur. 

Görevleri arasında, bilim ve teknoloji ala-

nındaki gelişmeleri takip etmek, üyeleri, 

Kongreyi, Yürütme Konseyini ve diğer 

kurucu organları bu konudaki gelişmeler 

ve bunların sonuçları hakkında bilgilendir-

mek, meteoroloji ve operasyonel hidroloji 

yöntemleri, prosedürleri ve teknikler ve 

uygulamalar için önerilen uluslararası stan-

dartları geliştirmek, Örgütün bilimsel ve 

teknik program faaliyetlerinin planlanması, 

uygulanması ve değerlendirilmesi ile ilgili 

işlemleri yerine getirmek, bilimsel ve tek-

nik konuların incelenmesi ve çözülmesi için 

toplantılar düzenlemek, üyeler arasında 

gerçekleşecek olan seminer ve çalıştayla-

rın organizasyonunda ve ilgili materyallerin 

hazırlanmasında ve bilgi ve metodolojilerin 

aktarımı için diğer uygun mekanizmaların 

geliştirilmesine yardımcı olmak için eği-

timler düzenlemek, uluslararası işbirliğini 

teşvik etmek ve uygun kanallar aracılığıy-

la bilimsel ve teknik konularda diğer ilgili 

uluslararası kuruluşlarla yakın bir işbirliği 

sürdürmek, belirli alanlara odaklanan ve 

WMO Strateji Planını ele alan bir operas-

yonel plan oluşturmak ve sürdürmek ve 

mevcut yönetim süreçleri doğrultusunda 

toplumsal sonuçları ele alacak şekilde dü-

zenlemek yer almaktadır.

WMO Reformunun bir parçası olarak mev-

cut sekiz Komisyonun yerini almak üzere 

On sekizinci Dünya Meteoroloji Kongresi 

(Haziran 2019) tarafından iki Teknik Ko-

misyon ve bir Araştırma Kurulu oluşturul-

muştur. Teknik Koordinasyon Komitesi ise, 

Yürütme Konseyi ile Teknik Komisyonlar, 

Araştırma Kurulu ve diğer ilgili organlar 

arasında iki yönlü bir arayüz görevi görmek 

üzere kurulmuştur.

- Gözlem, Altyapı ve Bilgi Sistemleri Ko-

misyonu (Altyapı Komisyonu)
- Hava, İklim, Su ve İlgili Çevresel Hiz-

metler ve Uygulamalar Komisyonu 
(Hizmet Komisyonu)

- Araştırma Kurulu
- Teknik Koordinasyon Komitesi
WMO’nun Teknik ve Bilimsel Prog-
ramları
- Havacılık Meteoroloji Programı (AeMP)
- Zirai Meteoroloji Programı (AgM)
- Taşkın Yönetimine ilişkin Program 

(APFM)
- Kapasite Geliştirme Programı 
- Afet Risk Azaltımı Programı (DRR)
- Eğitim ve Öğretim Programı (ETRP)
- Acil Müdahale Faaliyetleri (ERA)
- Küresel Atmosfer İzleme Programı 

(GAW)
- Küresel İklim İzleme Sistemi (GCOS)
- Küresel Veri İşleme ve Tahmin Sistem-

leri (GDPFS)
- Küresel Gözlem Sistemleri (GOS)
- Küresel Telekomünikasyon Sistemi 

(GTS)
- Hidroloji ve Su Yönetimi Programı 

(HWRP)
- Gözlem Aletleri ve Yöntemleri Programı 

(IMOP)
- Entegre Kuraklık Yönetimi Programı 

(IDMP)
- Az Gelişmiş Ülkeler Programı (LDC)

- Deniz Meteorolojisi ve Oşinografi Prog-

ramı (MMOP)

- Kamu Hava Hizmetleri Programı (PWS/

SSD)

- Bölgesel Programlar (RP)

- Gelişmekte olan Küçük Ada Devletleri 

ve Üye Ada Bölgeleri

- Tropikal Siklon Programı (TCP)

- Gönüllü İşbirliği Programı (VCP)

- WMO Entegre Küresel Gözlem Sistem-

leri (WIGOS)

- WMO Uzay Programı (WSP)

- Dünya İklim Programı (WCP)

- WMO İklim Araştırma Programı (WCRP)

- Dünya İklim Servisleri Programı (WCSP)

- Dünya Hava Olayları Araştırma Progra-

mı (WWPR)

- Dünya Hava Olaylarını İzleme Programı 

(WWW)

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamındaki Faaliyetleri 
Türkiye, 31.05.1949 Tarih ve 5411 Sayı-

lı Kanun’la resmen üye olmuştur. Dünya 

Meteoroloji Örgütü’nün Türkiye Odak Nok-

tası Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji 

Genel Müdürlüğü’dür. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2000’de 

WMO Bölgesel Eğitim Merkezi, 2018’de 

WMO Bölgesel Kalibrasyon Merkezi olarak 

tanınmıştır. Bugüne kadar 136 farklı ülke-

den 1500’den fazla katılımcıya ülkemizde 

eğitim verilmiştir.

2019 Dünya Meteoroloji Kongresinde 

MGM Genel Müdürü (Volkan Mutlu Coş-

kun), Yürütme Konseyi üyeliğine oy birliği 

ile seçilmiştir.
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 Yürürlüğe Giriş Yılı 2000

 Merkez New York, ABD

 Amacı Tüm orman tiplerinin yönetimini, korunmasını ve sürdürülebilir    
  kalkınmasını teşvik etmek

 Taraflar BM Üye Ülkeleri ile Daimi Gözlemciler

 Sözleşme Sekreteri Boris Greguška (Slovak Cumhuriyeti)

 Resmi İnternet Sitesi https://www.un.org/esa/forests/index.html

 Türkiye’nin Üyeliği Türkiye, UNFF’e üye ülkelerdendir. 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ORMAN FORUMU (UNFF)
UNITED NATIONS FORUM ON FORESTS
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Kuruluş ve Misyonu
UNFF, Hükümetlerarası Orman Paneli ve 

Hükümetlerarası Orman Forumu tarafın-

dan gerçekleştirilen beş yıllık bir orman 

politikası diyaloğunu takiben, 2000 yılının 

Ekim ayında ECOSOC’un E/2000/35 nu-

maralı kararıyla, tüm orman tiplerinin yöne-

timinin, korunmasının ve sürdürülebilir kal-

kınmasının teşvik edilmesi amacıyla, yan 

bir organ olarak kurulmuştur.

UNFF’in başlıca işlevleri; 

- Ormanlarla ilgili anlaşmaların uygulan-

masını kolaylaştırmak ve Sürdürülebilir 

Orman Yönetimi konusunda ortak bir 

anlayış geliştirmek,

- Hükümetler, uluslararası örgütler ve 

ana gruplar arasında sürekli politika 

geliştirilmesini ve diyalog kurulmasını 

sağlamak, ayrıca bütüncül, kapsam-

lı ve bütünleşik bir yaklaşımla ormana 

ilişkin meseleleri ve yeni ilgi alanlarını 

ele almak,

- Ormanlarla ilgili konularda işbirliği yo-

luyla politika ve program koordinasyo-

nunu güçlendirmek,

- Uluslararası işbirliğini geliştirmek ve 

gerçekleştirilen ilerlemeyi izlemek, de-

ğerlendirmek, raporlamak ve tüm or-

man türlerinin yönetimi, korunması ve 

sürdürülebilir gelişimine ilişkin siyasi 

bağlılığı güçlendirmektir.

27.04.2017’de BM Genel Kurulu, “BM Or-

manlar için ilk Stratejik Plan 2017-2030”u 

kabul etmiştir. Stratejik Plan, orman dışın-

daki tüm orman ve ağaç türlerini sürdürüle-

bilir bir şekilde yönetmek, ormansızlaşmayı 

ve orman bozulmasını durdurmak için her 

seviyedeki eylem için küresel bir çerçeve 

sağlamaktadır. Stratejik Plan’ın kalbinde 

altı Küresel Orman Hedefi ile 2030 yılına 

kadar başarılması hedeflenen ilişkili gö-

nüllü ve evrensel 26 hedef bulunmakta-

dır. Bunlar, Ormanlara Dair Uluslararası 

Düzenleme’nin amaçlarını desteklemekte, 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Aichi Bi-

yoçeşitlilik Hedefleri, UNFCCC kapsamın-

da kabul edilen Paris Anlaşması ve orman-

la ilgili diğer uluslararası araçlar, süreçler, 

taahhütler ile hedefler konusunda ilerleme-

ye katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Kuruluşun Yapısı
UNFF; Büro, Ulusal Odak Noktaları, Geçi-

ci Uzman Grubu ve Sekretarya’dan oluş-

maktadır.

Büro; eşit coğrafi dağılım ilkesine uygun 

olarak, her oturumun sonunda üyeler ara-

sından seçilen bir Başkan ve dört Başkan 

Yardımcısından oluşmaktadır. Büro’nun 

UNFF Oturumlarında alınan kararların ta-

kibi, sonraki oturuma hazırlık, oturumların 

yönetimi ve organizasyonu gibi çeşitli so-

rumlulukları bulunmaktadır. Ayrıca, Büro 

Başkanı UNFF’i çeşitli forumlarda temsil 

etmektedir.

Ulusal Odak Noktaları; UNFF üye dev-

letlerin, hükümetleri içinde belirlenmiştir.

Geçici Uzman Grubu; Forum, bilimsel ve 

teknik tavsiyelerde bulunmak üzere, geliş-

miş ve gelişmekte olan ülkelerin uzmanla-

rından oluşan, sınırlı süreli Ad-Hoc Uzman 

Gruplarının toplanmasını önerebilmektedir.

Sekretarya; UNFF ile ilgili toplantılar için 

dokuman ve lojistik hazırlıklarını yanı sıra 

Ormanlar Üzerinde İşbirliği Ortaklığı Sekre-

terliği olarak da hizmet vermektedir. 

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamındaki Faaliyetleri 
UNFF’e üye ülkeler arasında bulunan Tür-

kiye, 2013 yılında ilk kez New York’tan 

başka bir yerde düzenlenen UNFF 10 Otu-

rumuna ev sahipliği yapmıştır. 

Orman Genel Müdürlüğü odak noktalığın-

da Türkiye, UNFF Oturumlarına aktif katı-

lımla süreç takibine devam etmektedir. 

ULUSLARARASI KURULUŞLAR
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DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ (DTÖ)
WORLD TRADE ORGANIZATION

 Kuruluş Yılı 1995 

 Merkez Cenevre, İsviçre

 Amacı DTÖ’yü meydana getiren çok taraflı ve çoklu ticaret anlaşmalarının   
  uygulanmasını ve denetlenmesini sağlamak
  Çok taraflı ticaret müzakerelerinin yürütüldüğü bir forum oluşturmak
  Ticari uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak
  Üye ülkelerin ulusal ticaret politikalarını izlemek
  Küresel ekonomik politikayla ilgili diğer uluslararası kuruluşlarla iş   
  birliğini sağlamak
  Gelişme yolundaki ve geçiş sürecindeki ekonomilerin çok taraflı   
  ticaret sistemi ile bütünleşmelerine yardımcı olmak

 Üyeler 164 Üye

 Genel Sekreter Seçim süreci devam etmektedir. 

 Resmi Dili İngilizce, Fransızca, İspanyolca 

 Resmi İnternet Sitesi https://www.wto.org/

 Türkiye’nin Üyeliği  Türkiye, 26.03.1995 tarihinden itibaren DTÖ’ye kurucu üye olmuştur.
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Kuruluş ve Misyonu 
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), 1947 yılında 

(23 ülke tarafından) imzalanan Gümrük Ta-

rifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) 

sisteminin bir devamı niteliğinde olup çok 

taraflı ticaret sisteminin yasal ve kurumsal 

organıdır. DTÖ, hükümetlerin iç ticaret ya-

salarını ve düzenlemelerini nasıl yapacak-

ları hususunda yasal bir çerçeve ortaya 

koyan ve toplu görüşmeler ve müzakere-

ler yoluyla ülkeler arasında ticari ilişkilerin 

geliştirildiği bir platformdur. Bu bağlamda 

ülkelerarası ticareti küresel anlamda disip-

lin altına alan tek uluslararası organizas-

yondur.

DTÖ, 01.01.1995 tarihinde yürürlüğe giren 

Dünya Ticaret Örgütü Anlaşması ile kurul-

muştur.

DTÖ’de kararlar, tüm üye ülkeleri kapsa-

yan çeşitli düzeylerdeki Konsey ve Komi-

teler vasıtasıyla alınmaktadır. Örgüt’ün en 

yüksek karar alma organı ise Bakanlar 

Konferansı’dır. Konferans’ta Çok Taraflı 

Ticaret Anlaşmalarına ilişkin hususlar da 

dâhil olmak üzere, DTÖ’yü ilgilendiren her 

konuda karar alabilmektedir.

DTÖ Kurucu Anlaşması’na göre Bakanlar 

Konferansı’nın düzenlenmediği dönemler-

de, Genel Konsey, DTÖ’nün günlük işleyi-

şine ilişkin her türlü kararı alma yetkisine 

sahiptir. 

DTÖ’nün Amaçları ve Temel 
İşlevleri
DTÖ’nün amaçları:

- Uluslararası ticaretin liberalizasyonu,

- Üye ülkeler arasında ekonomik ilişkile-

rin geliştirilmesi,

- Hayat standartlarının yükseltilmesi,

- Tam istihdamın gerçekleştirilmesi,

- Mal ve hizmet üretim ve ticaretinin ge-

liştirilmesi

- Sürdürülebilir kalkınma

DTÖ’nün temel işlevleri:

- DTÖ’yü meydana getiren çok taraflı ve 

çoklu ticaret anlaşmalarının uygulan-

masını ve denetlenmesini sağlamak

- Çok taraflı ticaret müzakerelerinin yürü-

tüldüğü bir forum oluşturmak

- Ticari uyuşmazlıkların çözümünü sağ-

lamak

- Üye ülkelerin ulusal ticaret politikalarını 

izlemek

- Küresel ekonomik politikayla ilgili diğer 
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uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak

- Gelişme yolundaki ve geçiş sürecindeki 

ekonomilerin çok taraflı ticaret sistemi 

ile bütünleşmelerine yardımcı olmak.

DTÖ Kurucu Anlaşması kapsamında yer 

alan ticaret sisteminin ilkeleri, büyük önem 

arz etmekte olup üyeler tarafından ihlal 

edilmemesi gereken başlıca kurallardır. 

Bunlar;

- Ayrımcılık Yapmama

- En Çok Kayrılan Ülke (Most Favoured 

Nation)

- Ulusal Muamele 

- Karşılıklılık

- Gümrük Vergilerinin İndirilerek Konsoli-

de Edilmesi

- Tarifeler Yoluyla Koruma

DTÖ kuralları geleneksel olarak hassas 

sektörler olarak kabul edilen tarım malla-

rı ticareti ve tekstil ve konfeksiyon ürün-

lerini de kapsamaktadır. Tarımda kabul 

edilen kurallar piyasaya giriş şartlarını, 

yerli üretimi destekleme kurallarını, ih-

racat teşvik uygulamalarını ve gıda gü-

venliği, bitki ve hayvan sağlığı kurallarını 

içermektedir. 

Kuruluşun Anlaşmaları 
DTÖ Anlaşmaları, DTÖ’nün kuruluşu, ya-

pısı ve işleyişine esas teşkil eden Kurucu 

Anlaşmasının ekleri olarak kabul edilmiştir. 

DTÖ Anlaşmaları, temel anlaşma metinleri 

ile bunlara ek kararlar, anlayış metinleri ve 

taahhüt listelerinin de olduğu 60’a yakın 

metni ihtiva eden karmaşık bir yapıdır. 

DTÖ Kurucu Anlaşması dışında tarım ürün-

leri ticaretine konu hususların daha detaylı 

bir şekilde disiplin altına alındığı DTÖ An-

laşmaları aşağıdaki gibidir:

 
 

    

2020 

WTO CONTRIBUTION 
TO THE 2020 HLPF 
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- TRIPS-Ticaretle İlgili Fikri Mülkiyet Hak-

ları Anlaşması

- GATS-Hizmet Ticareti Genel Anlaşması

- GATT-Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge-

nel Anlaşması

- TBT-Ticarette Teknik Engeller Anlaş-

ması 

- SPS-Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri-

nin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma

- Tarım Anlaşması

TBT, SPS ve Tarım Anlaşmaları, GATT 

kapsamındaki mal ticaretine ilişkin önemli 

anlaşmalardan bazılarıdır.

1. DTÖ Ticaretle İlgili Fikri Mülkiyet 
Hakları (TRIPS) Anlaşması
TRIPS, bugüne kadar fikri mülkiyet alanın-

da uluslararası düzeyde kabul edilen en 

kapsamlı anlaşma olarak kabul edilmek-

tedir. 

Anlaşmanın amacı; uluslararası ticaretteki 

engelleri ve düzensizlikleri azaltmak, fikri 

mülkiyet haklarının uygulanmasına ilişkin 

usul ve önlemlerin ticaret için bir engel 

teşkil etmemesini sağlamaktır. TRIPS bir 

çerçeve anlaşma olup üye ülkeler ulusal 

mevzuatlarını hazırlarken kabul edilen as-

gari standartlara uymak zorundadır. Fik-

ri ve mülkiyet hakları yedi kategoride ele 

alınmaktadır:

- Telif hakkı ve ilgili haklar

- Markalar

- Coğrafi işaretler

- Sınai tasarımlar

- Patentler

- Entegre devrelerin tasarımları

- Açıklanmamış bilgilerin korunması 

2. DTÖ Hizmet Ticareti Genel Anlaş-
ması (GATS)
GATS hizmet ticaretini düzenleyen ilk çok 

taraflı anlaşmadır. 

GATS uluslararası hizmet ticaretinde asga-

ri piyasaya giriş koşulları hakkındaki hukuki 

çerçeveyi ortaya koyarak, öngörülebilirlik 

sağlamaktadır. Devlet tarafından sağlanan 

hizmetler dışında tüm hizmet ticareti GATS 

kurallarına tabidir. 

GATS, hizmet ticaretindeki sektörleri 12 

ana başlık altında toplamaktadır:

- Mesleki hizmetler 

- Haberleşme  

- İnşaat ve ilgili mühendislik hizmetleri

- Dağıtım 

- Eğitim

- Çevre 

- Mali hizmetler 

- Sağlık ile ilgili ve sosyal hizmetler

- Turizm ve Seyahat

- Eğlence, kültür ve spor hizmetleri

- Ulaştırma

- Diğer hizmetler 

Tarım başlığının “Diğer hizmet alanları” 

kapsamında olması yanıltıcı olabilmektedir. 

Tarım sektörü birçok farklı kollara ayrıldı-

ğından, GATS ile bağlantısı ilk başta görü-

nenden fazladır. 

3. DTÖ Ticarette Teknik Engeller (TBT) 
Anlaşması
TBT Anlaşması, ithalatta ürün gerekleri 

(paketleme, etiketleme, markalama vb.) ile 

bu gereklere uygunluğu doğrulayacak pro-

sedürler belirlemeyi ülkelerin meşru hak-

ları kabul etmekle birlikte ithalatta geçerli 

olan standartlar, teknik düzenlemeler ve 

uygunluk değerlendirmesi prosedürlerine 

ilişkin usul ve esasların hazırlanmasında, 

kabulünde ve uygulanmasında uluslararası 

ticaretin önüne teknik engeller yaratılma-

ması ve önlemlerin ülkeler arasında ayrım-

cılık yapılmadan uygulanmamasını hedef-

lemektedir.

Ülkelerin bildirim yükümlülüğü çerçeve-

sinde, hazırlanan ve uygulamaya konul-

ması düşünülen teknik düzenleme veya 

uygunluk değerlendirmesi prosedürü tas-

laklarının, ülkelerin bildirim merkezleri ara-

cılığıyla DTÖ Sekretaryasına bildirilmesi 

gerekmektedir. Ülkemizde bildirim yüküm-

lülüklerinden sorumlu Ulusal Bildirim Otori-

tesi, Ticaret Bakanlığı’dır.

4. DTÖ Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlem-
lerinin Uygulanmasına İlişkin Anlaş-
ma (SPS Anlaşması)
SPS Anlaşması, doğrudan veya dolaylı ola-

rak uluslararası ticareti etkileyen tüm SPS 

önlemlerine ilişkin hükümler koyan bir DTÖ 

Anlaşmasıdır. Ülkelerin gıda güvenilirliğini 

sağlamak, insan, hayvan ve bitki sağlığını 

korumak amacıyla alabilecekleri önlemleri-

nin içerik ve sınırlarını belirlemektedir.

- SPS önlemleri, 

- Gıda güvenilirliğinin sağlanması, 

_ Hastalık ve zararlılara karşı insan, hay-

van ve bitkilerin korunması,

_ İnsan yaşamı ve sağlığının korunması, 

_ Hayvan veya bitki yaşamının veya sağ-

lığının korunması,

_ Üye ülke topraklarının hastalık ve za-

rarlıların girişi, yerleşmesi ve yayılımına 

karşı korunması amaçlarıyla uyguladık-

ları önlemlerdir.
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SPS Anlaşmasının uygulanmasındaki en 

önemli ilkelerden olan şeffaflık ilkesinin ana 

unsurunu SPS bildirimleri oluşturmakta-

dır. SPS bildirim yükümlülüğü gereğince 

DTÖ üyeleri, ticareti etkilemesi muhtemel 

SPS düzenlemelerindeki değişiklikleri di-

ğer DTÖ üyelerine bildirmekle yükümlüdür. 

Düzenlemelerdeki değişiklik ve yeniliklerin, 

diğer ülkelerin düzenleme taslakları üze-

rinde yorum vermesinin mümkün olduğu 

ve gerekirse yorumların dikkate alınıp dü-

zenlemenin son halinin bu yorumlara göre 

verilebileceği bir aşamada bildirilmesi ge-

reklidir.

SPS Anlaşması çerçevesinde ayrıca, bir 

SPS Bildirim Otoritesi ve SPS Danışma 

Birimi oluşturma yükümlülüğü de bulun-

maktadır. Türkiye’de, Tarım ve Orman Ba-

kanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 

Ulusal Bildirim Otoritesi ve Temas Noktası/

Danışma Birimi olarak görev yapmaktadır.

SPS Anlaşması’nın uygulanmasının izlen-

mesi ve tarife dışı engellerin, SPS ile ilgili 

ticari sorunların gözden geçirilmesi ama-

cıyla yılda üç kere SPS Komitesi toplan-

maktadır. SPS Komitesinde DTÖ Üyeleri, 

gözlemci üyeler (üyelik aşamasındakiler), 

DTÖ tarafından Uluslararası Standart Be-

lirleyici Organizasyonlar olarak tanınan 

FAO, OIE ve CAC temsilcileri ile diğer ilgili 

hükümetlerarası organizasyonlar yer al-

maktadır.

5. DTÖ Tarım Anlaşması
DTÖ Kuruluş Anlaşmasına ek anlaşmalar-

dan biri olan DTÖ Tarım Anlaşması, dünya 

tarım ürünleri ticaretinde serbest piyasa 

mekanizması prensiplerine dayalı ve adil 

bir sistem oluşturmak açısından atılmış en 

önemli adımdır.

1.01.1995’de yürürlüğe giren Tarım Anlaş-

ması ile ticareti kısıtlayan korumacı politi-

kaların kontrol altına alınması ve tarımsal 

alanda korumacılığın aşamalı olarak azaltıl-

ması amaçlanmaktadır.  Tarım Anlaşması, 

balık, su ve ormancılık ürünleri hariç 1-24 

GTİP ile keten, kenevir, ipekböceği, tiftik 

gibi tarım ürünlerinin uluslararası ticaretini 

düzenler. Bu Anlaşma kapsamında tarım-

sal konular; pazara giriş, iç destekler ve 

ihracat rekabeti sütunları altında düzenlen-

miştir.

1. Pazara Giriş
Türkiye, tarife dışı engeli bulunmadığı için 

tarifelendirme yapmamış, sadece bağlı 

oranlar üzerinden öngörülen tarife indirim-

lerini gerçekleştirmiştir.

2. İç Destekler
Tarım Anlaşması’nda, ülkelerin çiftçilere 

sağladıkları tarımsal destekler, ticareti bo-

zucu etkilerine göre kategorilere ayrılmıştır. 

İç destek sisteminin kolay anlaşılması için 

DTÖ jargonunda “kutu” sistemi benimsen-

mektedir. Bu kapsamda, ticareti bozucu 

nitelikte olan ve belirli limitler getirilmiş olan 

iç destekler kırmızı kutu; üretimi sınırlayan 

programlar kapsamındaki indirimden muaf 

olan doğrudan ödemeler mavi kutu;ticaret 

ve üretim üzerinde bozucu etkisi olmayan 

ya da çok az bozucu etkiye sahip, indirim 

taahhüdünden muaf destekler ise yeşil 

kutu olarak sınıflandırılmaktadır.

3. İhracat Rekabeti
İhracat rekabeti sütunu kapsamında aşa-

ğıdaki hususlar Tarım Anlaşması ile düzen-

lenmektedir:

- İhracat Sübvansiyonları

- İhracat Kredileri 

- Kamu Ticari Teşekkülleri 

- Gıda Yardımları

2015 yılında Nairobi’de düzenlenen 10. 

Bakanlar Konferansı’nda alınan bir karar-

la, tüm tarımsal ihracat sübvansiyonlarının 

tedrici olarak kaldırılması kararlaştırılmıştır. 

Bahse konu karar, DTÖ açısından tarihi bir 

öneme sahip olup tarım müzakerelerinde 

hâlihazırda alınmış en önemli kararlardan 

bir tanesidir. 

DTÖ Doha Kalkınma Gündemi 
Tarım Müzakereleri
DTÖ Tarım Anlaşması’nın 20. Maddesi 

uyarınca, tarım ürünleri ticaretinin daha ileri 

seviyede serbestleştirilmesi amacıyla, mü-

zakerelerin sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. 

Bu çerçevede, DTÖ İleri Tarım Müzake-

releri 2000 yılında başlamış, 2001 yılında 

ise Doha Kalkınma Gündemi kapsamına 

alınmıştır. Tarım Anlaşması’nın yenilenmesi 

açısından müzakerelerin temelini “Rev.4” 

isimli belge oluşturmakta olup ancak üye-

ler arasında birçok başlıkta anlaşmazlıklar 

bulunduğundan kayda değer gelişme ol-

mamıştır. Tarım müzakerelerinde atılan en 

önemli adım, 2015 yılında tarımsal ihracat 

sübvansiyonlarının tedrici olarak kaldırıl-

masını öngören Bakanlar Kararı’dır. 

DTÖ 11. Bakanlar Konferansı
10-13 Aralık 2017 tarihlerinde Buenos 

Aires, Arjantin’de DTÖ 11. Bakanlar Kon-

feransı gerçekleştirilmiş olup bir Bakanlar 

Bildirisi ile aşırı avcılık ve aşırı kapasiteye 

neden olan belirli sübvansiyonları yasak-

layan ve yasadışı, düzenlenmemiş veya 

bildirilmemiş balıkçılığa yönelik sübvansi-

yonları kaldıran bir anlaşma imzalanması 

amacıyla, balıkçılık sübvansiyonları müza-

kerelerinin etkili bir şekilde devam ettirilme-

sine dair bir karar alınmıştır.
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 Kuruluş Yılı 1944

 Merkez Vaşington, ABD 

 Amacı Vatandaşların hayat kalitelerini yükseltebilmeleri için yürütülen    
  programlarda gelişmekte olan ülkelere düşük faizli borç, 
  sıfır ya da düşük faizli kredi ve hibe desteği sağlamak
  Bankacılık, eğitim, sağlık, kamu yönetimi, altyapı, finans sektörü ve   
  özel sektör gelişimi, tarım, çevre ve doğal kaynak yönetimi 
  gibi alanlarda çeşitli yatırımları desteklemek
  Ülkelerin ihtiyacına uygun stratejinin oluşturulması için hükümetler,   
  diğer çok taraflı kurumlar, ticari bankalar, ihracat kredisi kurumları 
  ve özel sektör yatırımcıları ile işbirliği yapmak, ortaklıklar kurmak

 Üyeler 189 Üye

 Başkan David Robert Malpass (ABD)

 Resmi Dili İngilizce (Konferanslarda Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca ve 
  Rusça simültane tercüme yapılmaktadır)

 Resmi İnternet Sitesi https://www.worldbank.org/

Türkiye’nin Üyeliği Türkiye, Dünya Bankası’na 1947 yılında üye olmuştur.

DÜNYA BANKASI (WB)
WORLD BANK
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Kuruluş ve Misyonu 
Merkezi Vaşington’da bulunan Dünya 

Bankası (WB), vatandaşların hayat kalite-

lerini yükseltebilmeleri için yürütülen prog-

ramlarla gelişmekte olan ülkelere düşük 

faizli borç, sıfır ya da düşük faizli kredi ve 

hibe desteği sağlamaktadır. Bankacılık, 

eğitim, sağlık, kamu yönetimi, altyapı, fi-

nans ve özel sektör gelişimi, tarım, çevre 

ve doğal kaynak yönetimi gibi alanlarda 

çeşitli yatırımları desteklemektedir. Bazı 

projelerle ülkelerin ihtiyacına uygun stra-

tejinin oluşturulması için hükümetler, diğer 

çok taraflı kurumlar, ticari bankalar, ihracat 

kredisi kurumları ve özel sektör yatırımcıları 

ile işbirliği yapılmakta ve ortaklıklar kurul-

maktadır. 

WB Grubu, 2030 yılına kadar tüm dünya 

için iki hedef belirlemiştir:

- Günde 1,90 ABD dolarından daha az 

bir miktarla geçinmeye çalışanların ora-

nını, %3’ün altına düşürerek aşırı yok-

sulluğa son vermek,

- Her ülke için en az %40 gelir artışını 

teşvik ederek, genel refahı artırmak.

WB, yatırım ve kalkınma politikası kredile-

rinden müteşekkil iki tip kredi vermekte-

dir. Banka ve borç alanların, bileşenler ve 

çıktılar üzerinde mutabakat sağlamalarının 

ardından kredi onaylanarak uygulama saf-

hasına geçilmektedir. Banka, uygulamayı 

izlemekte ve değerlendirmektedir.  

Kuruluşun Yapısı
Dünya Bankası Grubu bünyesinde, Ulus-

lararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD), 

Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Ulusla-

rarası Kalkınma Birliği (IDA), Çok Taraflı Ya-

tırım Garanti Ajansı (MIGA) ile Uluslararası 

Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi (IC-

SID) bulunmaktadır.

IBRD’nin; merkezi Vaşington’da bulun-

maktadır. Banka’nın borç veren ana ku-

ruluşudur. Kişi başına düşen milli geliri 

nispeten yüksek gelişmekte olan ülkelere 

borç vermektedir. Sermaye piyasasından 

aldığı borçları fon olarak kullanmaktadır. 

Geri ödemeler 15-20 yıl sürmekle birlikte, 

genellikle ilk 3-5 yıl geri ödeme yapılma-

maktadır. 

IFC; özel sektöre yatırım yapması için fi-

nansman ve kaynak aktarımı yapmakta ve 

merkezi Vaşington’da bulunmaktadır. IFC; 

sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji, altyapı 

yatırımları ve sürdürülebilir şehircilik, ser-

maye piyasaları gelişimi ve şirketlerin reka-

bet gücünü yükseltme ile yurt içi ve yurt 

dışındaki operasyonlarını desteklemeye 

odaklanmaktadır. IFC, finansman sağla-

mak dışında ayrıca özel ve kamu sektör-

lerine danışmanlık yaparak, özel sektörün 

büyümesini destekleyecek çalışmalar ger-

çekleştirmektedir. IFC projeleri ve şirketleri 

genellikle 7-12 yıl boyunca kendi hesa-

bından kredi yoluyla finanse etmektedir. 

Ayrıca aracı bankalara, finansal kiralama 

şirketlerine ve diğer borç verme kurumla-

rına borç vermektedir. IFC’nin ülkemizde 

İstanbul’da saha ofisi bulunmaktadır.

IDA; merkezi Vaşington’da bulunmaktadır. 

En az gelişmiş, yoksul ülkelere geri öde-

mesi 30-40 yılı bulabilen sürelerle faizsiz 

kredi vermektedir. 

MIGA; merkezi Vaşington’da bulunmakta-

dır. MIGA, yatırımları ticari olmayan risklere 

karşı korumayı garanti etmekte ve yatırım-

cıların gelişmiş finansal şartlar ve koşul-

lar ile finansman kaynaklarına erişmesine 

yardımcı olmaktadır. MIGA, dünyanın tüm 

bölgelerini kapsayan, gelişmekte olan üye 

ülkelerde çok çeşitli sektörlerdeki projeler 

için politik risk sigortası (teminatlar) sağ-

lamaktadır. MIGA garantileri, kayıpların 

tazmin edilmesinin ötesinde bir güvence 

sunmaktadır. 

ICSID; merkezi Vaşington’da bulunmak-

tadır. ICSID, yatırım anlaşmazlıkları için 

uluslararası uzlaştırma ve tahkim sağla-

maktadır. Böylece, devletler ve yabancı 

yatırımcılar arasında karşılıklı güven orta-

mının oluşmasına yardımcı olmaktadır.  

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamındaki Faaliyetleri 
Türkiye 1947 yılından beri WB’ye üyedir. 

Dünya Bankası Grubu ile işbirliğinin güncel 

ana hatları, 2018-2021 dönemini kapsa-

yan ve WB’nin hem teknik hem de finansal 



95

ULUSLARARASI KURULUŞLAR

anlamda başlıca çalışma alanlarını ortaya 

koyan Ülke İşbirliği Çerçevesinde (CPF) 

belirtilmektedir. CPF, programın değişen 

ülke koşullarına ve kalkınma önceliklerine 

cevap verebilmesi için gereken esnekliğe 

sahip olup aynı zamanda bu program; 

Türkiye’nin yüksek gelirli ülke statüsüne 

ilerleyişini destekleme gibi uzun vadeli bir 

odağa da sahiptir. CPF, IBRD, IFC ve MI-

GA’nın güçlü yönlerine dayalı olarak çeşitli 

araçlar önermektedir. 

2017-2019 mali yılları arasında, IBRD’nin 

kullandırdığı krediler; enerji, finansmana 

erişim, belediyelerin geliştirilmesi, afet risk-

lerine karşı dayanıklılık ve su sektörü gibi 

alanlardaki yatırım operasyonları dâhil ol-

mak üzere toplam 3,7 milyar ABD dolarına 

ulaşmıştır. 

Türkiye WB Grubu’nun analitik ve teknik 

bilgi çalışmalarından yararlanmaktadır. 

Çeşitli alanlarda (eğitim, iş gücü, finans, 

rekabet gücü, ulaştırma, ormancılık, ara-

zi ve enerji) yapılan çalışmalar Banka’nın 

Türkiye’deki tüm paydaşlar ile ortak çalış-

ma alanlarını genişletme yaklaşımının ana 

araçlarını oluşturmaktadır. Son zamanlar-

da büyüyen Vakıf Fonu portföyü, mülteci 

müdahaleleri, eğitim, işgücü piyasasının 

geliştirilmesi, enerji, afet riski yönetimi ve 

kentsel gelişim alanlarında ayrıntılı ve daha 

geniş kapsamlı bir çalışma alanının oluştu-

rulması imkânını sağlamıştır.

Kilit Çalışmalar
CPF, Türkiye’nin 10. Kalkınma Planında 

(2014-2018) belirlenen genel kalkınma he-

defleri ile tamamen uyumlu bir şekilde ha-

zırlanmış olup CPF’nin stratejik yönelimini 

oluşturan üç odak alan -Büyüme, Kap-

sayıcılık ve Sürdürülebilirlik- 11. Kalkınma 

Planı (2019-2023) için de geçerlidir.

WB Grubu programının kilit ortak çalışma 

alanlarından birisi de Türkiye’de yaşayan 

yaklaşık 3,6 milyon Suriyeli mültecidir. WB 

Grubu, Türkiye’deki Mülteciler için AB Yar-

dım Programı (FRiT) ile ortak bir şekilde ça-

lışmakta ve sosyal destek ve uyum, işgücü 

piyasaları, ekonomi ve eğitim alanlarının 

yanı sıra veri toplama, ölçme ve izleme gibi 

ortak alanlarda destek sağlamaktadır.

FRiT fonlarına ek olarak, Temiz Teknolo-

ji Fonu, IPA fonları, GEF ve İsveç Ulusla-

rarası Kalkınma İşbirliği Ajansı Toplumsal 

Cinsiyet Fonları gibi çok çeşitli portföyü 

desteklemektedir.

2018 mali yılında, Türkiye, WB ile iş ortamı 

reformları hakkında bir Geri Ödenebilir Da-

nışmanlık Hizmetleri (RAS) anlaşması im-

zalamıştır. RAS’ın amacı Türk Hükümeti’ne 

iş ortamının belirli boyutlarını iyileştirmesi 

konusunda yardımcı olmaktır.

Gelişmekte olan 
ülkelere düşük 
faizli borç, kredi 
ve hibe desteği 
sağlamaktadır.
Gelişmekte olan 
ülkelere düşük 
faizli borç, kredi 
ve hibe desteği 
sağlamaktadır.
Gelişmekte olan 

Gelişmekte olan ülkelere 
düşük faizli borç, 

kredi ve hibe desteği 
sağlamaktadır.
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HÜKÜMETLERARASI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ PANELİ (IPCC)
INTERGOVERMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE

 Kuruluş Yılı 1988 

 Merkez Cenevre, İsviçre

 Amacı İklim değişikliği konusunda bilimsel, teknik ve sosyo ekonomik 
  çalışmaları değerlendirmek, iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum 
  konusunda yol göstermek ve teknik raporlar hazırlamak 

 Üyeler BM ve WMO’ya üye 195 ülke

 Başkan Dr. Hoesung Lee (Güney Kore)

 Resmi Dili İngilizce ve Fransızca

 Resmi İnternet Sitesi https://www.ipcc.ch/

 Türkiye’nin Üyeliği  IPCC, Türkiye dâhil BM ve WMO’ya üye 195 üye ülke 
  ile çalışmalarını sürdürmektedir.
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Kuruluş ve Misyonu
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Pane-

li (IPCC); 1988 yılında BM’ye bağlı olarak 

faaliyet gösteren iki uzman kuruluş olan 

WMO ve UNEP tarafından kurulmuştur. 

IPCC, politika yapıcılara iklim değişikliği, 

etkileri ve gelecekteki potansiyel riskleri 

hakkında düzenli bilimsel değerlendirmeler 

sağlamak ile uyum ve azaltım seçenekleri 

ortaya koymak için oluşturulmuştur.

IPCC’nin amaçları;

- İklim değişikliği konusunda mevcut bi-

limsel, teknik ve sosyo-ekonomik bilgi 

ve çalışmaları değerlendirmek,

- Bilimsel çıktılar ışığında iklim değişik-

liğiyle mücadele ve iklim değişikliğine 

uyum konularında karar vericilere yol 

göstermek,

- UNFCCC’ye iklim değişikliği ve poli-

tikalarıyla ilgili konularda amaçlarına 

uygun bilgi vermek ve belirli konularda 

özel rapor ya da teknik değerlendirme-

ler hazırlamaktır.

IPCC ayrıca, UNFCCC Taraflar Konferansı 

(COP) veya Bilimsel ve Teknolojik Danışma 

Yardımcı Organı tarafından yöneltilecek ta-

lepler üzerine belirli konularda özel rapor 

ya da teknik değerlendirmeler hazırlamak-

tadır. Panel’in metodoloji alanındaki çalış-

maları, tarafların sera gazı envanterlerinin 

oluşturulması için rehberler hazırlanma-

sında önemli rol oynamaktadır. Raporlar 

müzakerelerde temel referans kaynakları 

olarak kullanılmakta olup ihtiyaca göre be-

lirli dönemlerde çalışma grupları oluşturu-

labilmektedir. 

Her beş ila yedi yılda bir, dünyanın iklim 

sisteminin bugün geldiği duruma ilişkin 

derlenen Değerlendirme Raporları basın 

ve karar vericilerle paylaşılmaktadır. Bu 

raporlardan ilki 1990 (FAR), ikincisi 1996 

(SAR), üçüncüsü 2001 (TAR) ve dördün-

cüsü de 2007 (AR4) yılında yayımlanmıştır. 

IPCC 6. Değerlendirme Raporunun (AR6) 

hazırlanmasına IPCC’nin Şubat 2015’teki 

41. Oturumunda karar verilmiştir. Hazırlık 

süreci devam eden söz konusu raporun 

2022 yılında onaylanarak yayımlanması 

beklenmektedir.

IPCC tarafından hazırlanan ve 

08.08.2019’da kamuoyu ile paylaşılan 

Arazi Raporu şimdiye kadar iklim değişik-

liğinin karasal sistemler üzerindeki etkisini 

en geniş kapsamlı inceleyen rapor olarak 

ön plana çıkmaktadır. Rapor, iklim deği-

şikliğinin çölleşme riskini nasıl artırdığı, 

tarım ve toprak üzerindeki etkilerinin neler 

olduğunu ortaya koymuştur. Rapor ayrı-

ca,  iklim değişikliğinin karasal ekosistem 

üzerindeki etki ve risklerinin nasıl yönetile-

bileceğine, sürdürülebilir arazi yönetiminin 

nasıl yapılması gerektiğine dair öneriler 

içermektedir.

Kuruluşun Yapısı
IPCC üye hükümetlerinin temsilcileri, Pa-

nel’in Genel Kurul’unda yılda bir veya daha 

fazla toplanır. Genel Kurul üyeleri, değer-

lendirme dönemi için bir bilim kurulu se-

çerler. Bilim kurulu üyeleri, Hükümetler ve 

Gözlemci Organizasyonların aday göster-

diği uzmanlar arasından IPCC raporları ha-

zırlamak için uygun adayları seçerler. IPCC 

uzmanlarına, IPCC Sekreterliği ve Çalışma 

Grupları ve Görev Gücü Teknik Destek Bi-

rimleri destek olur.

IPCC yapısında 3 çalışma grubu bürosu ve 

bir de görev gücü ile bunlara bağlı teknik 

destek birimleri vardır:

- Çalışma Grubu I: Fiziksel Bilim Temeli 

- Çalışma Grubu II: İklim Değişikliği Etki-

leri, Uyum ve Etkilenebilirlik

- Çalışma Grubu III: İklim Değişikliğinde 

Azaltım

- Ulusal Sera Gazı Envanteri Görev Gücü

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamındaki Faaliyetleri
IPCC, BM ve WMO’ya üye ülkelerden 

oluşan, Türkiye’nin de içinde olduğu 195 

IPCC üyesi ülke tarafından belirlenmiş ba-

ğımsız süreçlere göre çalışmalarını sürdür-

mektedir. IPCC Ulusal Odak Noktası Çev-

re ve Şehircilik Bakanlığıdır. 
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EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA TEŞKİLATI (OECD)
ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT

 Kuruluş Yılı 1961

 Merkez Paris, Fransa

 Amacı Ekonomik büyüme, mali istikrar, ticaret ve yatırım, teknoloji, yenilik, 
  girişimcilik ve kalkınma alanlarında işbirliği yoluyla refahın 
  sağlanması ve yoksullukla mücadele konularında hükümetlere   
  verilere dayalı politik ve ekonomik analizler ile yardımcı olmak

 Üyeler 37 Üye (koyu olarak belirtilenler kurucu üyelerdir):   
  ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka,  
  Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Kore, Hollanda, İngiltere, İrlanda, 
  İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, Kanada,   
  Kolombiya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Meksika,  
  Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Şili, Türkiye, 
  Yeni Zelanda, Yunanistan

 Genel Sekreter Angel Gurria (Meksika)

 Resmi Dili İngilizce ve Fransızca

 Resmi İnternet Sitesi https://www.oecd.org/

 Türkiye’nin Üyeliği Türkiye Cumhuriyeti, 02.08.1961’de OECD Konvansiyonu’nu 
  onaylayarak OECD’ye kurucu üye olarak katılmıştır.
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Kuruluş ve Misyonu
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı 

(OECD), İkinci Dünya Savaşı sonrasında, 

Batı Avrupa ekonomilerinin desteklenmesi 

ve onarımı amacıyla, Marshall Planı çerçe-

vesinde ABD ve Kanada’nın o dönemde 

yaptıkları, yaklaşık 12 milyar ABD doları ci-

varında mali yardımın dağıtımına yardımcı 

olmak ve Avrupa ülkeleri arasındaki ticari 

ödemeleri serbestleştirerek geliştirmek 

amacıyla, 1947-1960 yılları arasında faa-

liyette bulunan Avrupa Ekonomik İşbirliği 

Teşkilatı’nın (OEEC) işlevini tamamlaması 

üzerine, onun yerine ve daha geniş bir gö-

rev tanımı çerçevesinde kurulmuştur.

14.12.1960 yılında Paris’te imzalanan 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı 

Sözleşmesi, OECD’nin Kurucu Anlaşma-

sı’nı teşkil etmektedir. 

OECD’nin Başlıca Görevleri; istatistik-

sel, ekonomik ve sosyal veriler sağlamak, 

ekonomik gelişmeleri analiz etmek ve ön-

görülerde bulunmak ve ticaret, çevre, ta-

rım, teknoloji ve mali politikalardaki deği-

şiklik ve gelişmeleri araştırmak şeklindedir. 

OECD aynı zamanda, politika deneyimle-

rini karşılaştırma, ortak sorunlara cevap 

arama, iyi uygulamaları tanımlama, ülke içi 

ve uluslararası politikaları koordine etme 

konularında, üye ülkelere yardımcı olmak-

tadır.

OECD’nin temel amaçları arasında sür-

dürülebilir ekonomik büyümeyi destekle-

me, istihdamı arttırma, yaşam standart-

larını yükseltme, finansal istikrarı sağlama 

ve koruma, diğer ülkelerin ekonomik ge-

lişmelerine yardımcı olma ve uluslararası 

yükümlülüklere uygun şekilde çok taraflı, 

ayrımcı olmayan, dünya ticaretinin geliş-

mesine katkıda bulunma yer almaktadır.

OECD’nin Ana Faaliyet Alanları
OECD’nin ana faaliyet alanlarını ekonomi, 

çevre, sürdürülebilir kalkınma, finans, yö-

netişim ve inovasyon konuları oluşturmak-

tadır.

Ekonomi alanında yapılan çalışmalar; kar-

şılaştırmalı verileri analiz etmek ve yayım-

lamak, tahminlerde bulunmak, büyüme ve 

istikrar için politikalar geliştirmek, serbest 

pazarı teşvik etmek, sınır ötesi yatırımları 

teşvik etmek, iyi uygulamaları paylaşmak, 

gelişme yolundaki ülkelere yardım etmek 

amacıyla bilgi ve deneyimlerini aktarmaktır.

Çevre ve sürdürülebilir kalkınma alan-

larındaki faaliyet alanları; piyasaların daha 

sağlıklı bir çevrede çalışmasını teşvik etme, 

bilim ve teknolojiden tüm insanların fayda-

lanmasını sağlama, atık ve kirliliği azaltma 

ve üye ülkelerin, temel enerji konularını 

Uluslararası Enerji Ajansı ve Nükleer Enerji 

Ajansı aracılığıyla görüşmelerini sağlama 

konularını içermektedir.

Finans alanındaki faaliyet alanları; finansal 

hizmetlerde serbestleşmeyi teşvik etme ve 

uluslararası iyi finans uygulamaları geliştir-

me, ulusal vergi sistemleri ve bunların iş, 

sermaye ve ürün piyasaları üzerindeki et-

kilerini analiz etme ve nüfus yaşlanmasının 
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sonuçları ve bunun sigorta ve emeklilik sis-

temleri üzerindeki etkileri konusunda çalış-

malar yapma konularından oluşmaktadır.

Yönetişim alanında etkin kamu yöneti-

mini teşvik etme, şirketleri, işlerini daha iyi 

yürütmeleri konusunda cesaretlendirme, 

şeffaf ve adil vergi sistemleri kurulmasını 

temin etme, adil rekabeti sağlama, yolsuz-

luk ve para aklama ile mücadele etme ve 

politika oluşturmada vatandaşların katılı-

mını teşvik etme konularında faaliyetlerini 

yürütmektedir.

İnovasyon alanındaki faaliyet alanları ise 

bilgi ve iletişim teknolojilerinin, sürdürüle-

bilir ekonomik gelişmedeki rolünün daha 

iyi anlaşılmasını sağlama ve gösterge ni-

teliğindeki ülkelerin icat performanslarına 

göre göstergeler geliştirmedir.

OECD ayrıca, tarım, ormancılık ve çevre 

konularında raporlar hazırlamaktadır. 

Tarım Politikaları İzleme ve 
Değerlendirme Raporu
Direktörlük tarafından yılda bir kez hazır-

lanan “Tarım Politikaları İzleme ve Değer-

lendirme Raporu” en önemli çalışmalardan 

birisidir. Rapor çift sayılı yıllarda özet, tek 

sayılı yıllarda detaylı olarak hazırlanmakta-

dır. Rapor, destekleme politikalarının genel 

bir değerlendirmesi yanında her üye ülke 

için ayrı hazırlanan ülke bölümünden oluş-

maktadır. Bu çalışma için gerekli olan veri-

ler her yıl şubat ayında ilgili ülke tarım ba-

kanlıklarından talep edilmektedir. Toplanan 

verilerin direktörlük içinde gerekli düzenle-

meleri yapıldıktan sonra mayıs ayında dü-

zenlenen Tarımsal Politikalar ve Piyasalar 

Çalışma Grubu Toplantısı’nda üye ülke uz-

manlarınca tartışılır. Son düzeltmeler yapıl-

dıktan sonra da haziran ayında yayımlanır. 

Raporda yer alan tarımsal destekleme 

hesaplamalarında Üretici Destek Tahmin-

leri (PSE) kullanılmaktadır. PSE, üreticilere 

bütçeden yapılan ödemeler yanında, çeşit-

li şekillerde yapılan ve yapıldığı varsayılan 

desteklemelerin, brüt çiftçi makbuzlarının 

tutarı içindeki % değerini ifade etmektedir. 

Hesaplamalarda çiftlik çıkış fiyatları temel 

alınmaktadır. PSE, OECD tarafından 1986 

yılından beri hesaplanmaktadır. 

OECD-FAO Tarımsal Görünüm Raporu
OECD ve FAO tarafından yıllık olarak or-

taklaşa hazırlanan bir rapordur. Raporda, 

dünyadaki belli başlı ürün piyasalarında 

(hububatlar, yağlı tohumlar, şeker, et, ba-

lıkçılık, süt ürünleri, pamuk ve biyoyakıtlar) 

yaşanan gelişmeler değerlendirilerek uzun 

dönemli tahminlerde bulunulmaktadır. 

Tahminlerin hazırlanmasında OECD’nin 

“Aglink”, FAO’nun da “Cosimo” modelleri 

müşterek olarak kullanılmaktadır.

OECD Çevresel Performans İnceleme 
Raporu 
OECD’nin çevresel performans inceleme-

lerinin temel amacı, üye ülkelerin çevre yö-

netimindeki bireysel ve toplu performans-

larını geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Bu 

program için birincil hedefler:

Ulusal hükümetlerin, başlangıç koşulları, 

eğilimler, politika taahhütleri, kurumsal dü-

zenlemeler ve rutin yetenekler oluşturarak 

ulusal değerlendirmeler yürüterek muha-

keme etmeleri ve ilerleme kaydetmelerine 

yardımcı olmak; 

Gözden geçirme süreci yoluyla ve gözden 

geçirilen ülkelerin politikaları, yaklaşımları 

OECD-FAO 
Tarımsal Görünüm 
Raporunda,
dünyadaki 
belli başlı ürün 
piyasalarında
(hububatlar, yağlı 
tohumlar, şeker, 
et, balıkçılık, süt 
ürünleri, pamuk ve 
biyoyakıtlar)
yaşanan gelişmeler 
değerlendirilerek 
uzun
dönemli 
tahminlerde 
bulunulmaktadır.
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ve deneyimleri hakkında bilgi aktarımıyla 

üye ülkeler arasında sürekli bir politika di-

yaloğunu teşvik etmek; 

Üye ülkelerin hükümetlerinden gelişmiş ül-

kelerde ve ötesinde kamuoyuna karşı daha 

fazla hesap verebilirliği teşvik etmektir. 

Program girişimleri, ulusal ve uluslararası 

çevre politikasındaki gelişmelerin yanı sıra 

ekonomik, sosyal ve çevresel karar alma 

süreçlerinin entegrasyonuna vurgu yapa-

rak sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeye 

yöneliktir.

Kuruluşun Yapısı
OECD’nin yapısı 3 temel unsura dayan-

maktadır. 

OECD üye ülkeleri: Her ülke bir 

büyükelçi liderliğindeki delegasyon ile 

temsil edilmektedir. Üye ülkeler birlikte 

OECD Konseyi’ni oluşturmaktadır. 

Örgütün yol haritası kolektif şekilde burada 

çizilmektedir.

OECD Daimi Komiteleri: OECD’nin her 

çalışma alanına ait bir Daimi Komite bu-

lunmaktadır. Bunların yanında çeşitli geçici 

yapılar da oluşturulmaktadır. Bu komiteler-

de üyelerden ve üye olmayan ülkelerden 

uzmanlar bulunmaktadır.

Sekretarya: Genel Sekreter tarafından 

yönlendirilen Sekretaryanın, komitelere des-

tek sağlayan yaklaşık 2.500 çalışanı bulun-

maktadır. Sekretarya bünyesinde 12 adet 

birim yer almakta olup, eğitimden KOBİ’lere, 

ekonomiden istihdama çok farklı konularda 

destek sağlamaktadır. Bunlar arasında Çev-

re Direktörlüğü ile Ticaret ve Tarım Direktör-

lüğü doğrudan Bakanlığımız faaliyet alanına 

girdiğinden kısaca aşağıda değinilmiştir. 

Çevre Direktörlüğü
Çevre Direktörlüğü, ülkelerin çevre sorun-

larını ele almak ve doğal kaynakları sürdü-

rülebilir bir şekilde yönetmek için etkili po-

litikalar tasarlamalarına ve uygulamalarına 

yardımcı olur. Yeşil büyüme, iklim değişik-

liği, biyolojik çeşitlilik, su, atık ve döngü-

sel ekonomi, okyanus, kaynak verimliliği, 

çevre vergileri, genetik olarak değiştirilmiş 

ürün güvenliği, tarım, ulaşım, ticaret, ya-

tırım ve geliştirme gibi alanlarda çevre ile 

ekonomik, sektörel veya sosyal kaygılar 

arasındaki bağlantıları inceler. Çevre Direk-

törlüğü altında faaliyet yürüten birimler şu 

şekildedir; 

- İklim, Biyoçeşitlilik ve Su Birimi,

- Çevre, Sağlık ve Güvenlik Birimi,

- Yeşil Büyüme ve Küresel İlişkiler Birimi 

- Çevre ve Ekonomi Entegrasyon Birimi,

- Çevresel Performans ve Bilgi Birimi,

- Yönetim ve Komite Şubesi 

OECD Su Yönetişimi Girişimi Programı
OECD Su Yönetişimi Girişimi, hükümetlere 

daha iyi bir yaşam için daha iyi su politi-

kası fikri doğrultusunda su politikalarının 

tasarlanması ve uygulanması konusunda 

tavsiyelerde bulunmaktadır. Girişim, çok 

paydaşlı katılım anlayışıyla politika analiz-

leri üretmektedir. Kuruluşundan günümü-

ze kadar çeşitli veri bazlı analiz ve raporlar 

üreten Girişim, çalışmalarını tabandan yu-

karıya doğru süreçlerle gerçekleştirmekte-

dir.

Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) 2013 yılından 

beri OECD Su Yönetişimi Girişimi’nin orta-

ğıdır.

Ticaret ve Tarım Direktörlüğü
2006 yılında OECD Genel Sekreteri tara-

fından alınan kararla Ticaret ve Tarım Di-

rektörlükleri birleştirilmiştir. Ticaret ve Tarım 

Direktörlüğü tarafından periyodik olarak 

düzenlenen belli başlı Komite / Grup top-

lantıları şu şekildedir;

- Tarım Komitesi

- Tarım ve Çevre Çalışma Grubu

- Tarımsal Politikalar ve Piyasalar Çalış-

ma Grubu

- Tarım ve Ticaret Çalışma Grubu

- OECD Traktör Kodları Teknik Grubu,

- OECD Tohum Şeması Teknik Grubu

- OECD Orman Tohumlar ve Bitki Şema-

sı Teknik Grubu

- Balıkçılık Komitesi

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamındaki Faaliyetleri
Türkiye, 02.08.1961’de OECD Konvansi-

yonu’nu onaylayarak OECD’ye kurucu üye 

olarak katılmıştır. OECD Tarım ve Orman 

Bakanlığının da katkısıyla her yıl yayımla-

dığı Tarım Politikaları İzleme ve Değerlen-

dirme Raporu’nda OECD ülkelerinin ve 

Türkiye’nin tarım politikalarında yaşanan 

gelişmelere yer vermektedir. 2011 yılında 

Türkiye’deki tarım sektörünü detaylı bir şe-

kilde inceleyen bir kitap hazırlamıştır. 2016 

yılında Türkiye’de İnovasyon, Tarımsal Ve-

rimlilik ve Sürdürülebilirlik başlıklı rapor ha-

zırlanmış ve 2019 yılında da Türkiye’nin 3. 

Çevresel Performans İncelemesi Raporu 

yayımlanmıştır.
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YİRMİLER GRUBU (G20)
GROUP OF 20

 Kuruluş Yılı 1999

 Merkez G20’nin resmi bir merkezi bulunmamaktadır. Sekretarya işleri her  
  yılın dönem başkanı tarafından yürütülmektedir.

 Amacı Küresel ekonomik istikrarın ve sürdürülebilir büyümenin sağlanması 
  için üyeler arasında politika işbirliğini sağlamak, riskleri azaltan 
  ve gelecekte meydana gelebilecek finansal krizleri önleyecek 
  finansal düzenlemeleri teşvik etmek ve uluslararası finansal yapının 
  modernizasyonunu sağlamak

 Başkan  Dönem Başkanlığını üstlenen ülkenin devlet başkanı

 Üyeler 20 Üye
  AB, ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, 
  Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, 
  Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye 

 Resmi İnternet Sitesi https://g20.org/en/Pages/home.aspx

 Türkiye’nin Üyeliği  Türkiye, 25.09.1999 tarihinde kurulan G20’nin kuruluşundan 
  itibaren üyesidir. 
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Kuruluş ve Misyonu
G20, 1999 yılında, 1997’deki Asya ve 

1998’deki Rusya krizlerinin ardından, 

uluslararası ölçekte gelişmiş ülkeler ile 

ekonomileri yükselen ülkelerin karar alma 

süreçlerinde temsillerinin artması ile mali 

istikrarın geliştirilmesi amacıyla Maliye Ba-

kanları ve Merkez Bankası Başkanlarınca 

oluşturulmuş dünyanın gelişmiş ve geliş-

mekte olan ülkelerini bir araya getiren bir 

platformdur. G20, dünya ekonomisinin 

%85’ini, dünya ticaretinin %75’ini ve nüfu-

sunun 2/3’ünü temsil etmektedir. 

G20 toplantılarına her yıl davetli ülkeler de 

katılım sağlamaktadır. Daimi davetli ülke 

İspanya olup İspanya’nın yanı sıra, Gü-

neydoğu Asya Uluslar Birliği’ni temsilen 

bir ülke, AfB’yi temsilen bir ülke, NEPAD’ı 

temsilen bir ülke ve başkanlığı üstlenen ül-

kenin davet ettiği bir ülke de G20 toplantı-

larına katılım sağlamaktadır.

G20, uluslararası kuruluşlarla yakın bir iş-

birliği içerisinde çalışmalarını sürdürmek-

tedir. Her yıl düzenlenen G20 toplantıla-

rına katılım sağlayan başlıca uluslararası 

kuruluşlar; BM, OECD, Finansal İstikrar 

Kurumu, WB, Uluslararası Çalışma Örgü-

tü (ILO), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve 

DTÖ’dür. Bu kuruluşlar G20’ye uzmanlık 

hizmeti sağlamakta, taslak raporların, po-

zisyon belgeleri ile taslak gündemde yer 

alan tekliflerin hazırlanmasında yardımcı 

olmaktadır.

G20 toplantılarında, toplumun G20 karar 

alma sürecine dâhil olabilmesi, yeni iş ola-

naklarının üretilmesi ve küresel ekonomik 

gelişmenin sağlanabilmesi gibi amaçlar 

doğrultusunda 6 açılım (türev) grup (Bu-

siness 20 (B20), Youth 20 (Y20), Labour 

20 (L20), Women 20 (W20), Civil Society 

(C20) ve Think 20 (T20)) G20 karar alma 

sürecine hem bilgilendirme hem de tavsi-

ye niteliğinde çalışmalar ile katkıda bulun-

maktadır. 2008 Küresel Krizi’nden sonra, 

Açılım Grupları’nın G20 toplantıları için 

öneminin arttığı bilinmektedir.

G20, küresel ekonomi ile bağlantılı, kalkın-

ma, enerji güvenliği, iklim değişikliği, yok-

sulluğun giderilmesi, istihdam ve gıda gü-

venliği gibi alanlarda küresel mali sistemin 

istikrarının sağlanması, sürdürülebilir büyü-

me, ülke politikalarının yakınlaştırılması ile 

finansal düzenlemelerin teşvik edilmesine 

odaklanmaktadır.

G20 gündeminde tarım konusu ilk defa 

2011 yılında Fransa’nın Dönem Başkanlı-

ğı’nda yer almış ve 23.06.2011 tarihinde 

“Tarımsal Ürün Piyasalarında Fiyat Dalga-

lanmaları” teması ile ilk “Tarım Bakanları 

Toplantısı” düzenlenmiştir. Toplantıda, bir 

eylem planı hazırlanmış ve kabul edilmiştir 

ve Kasım ayında yapılan Liderler Zirvesi’n-

de bu Eylem Planı onaylanmıştır. 

Eylem Planı’nda belirlenen bu hedeflerin 

gerçekleştirilmesi amacıyla bazı girişimler 

oluşturulmuştur. Bu girişimlerin bir kısmı 

aşağıda yer almaktadır; 

- Uluslararası Buğday Geliştirme Araştır-

ma Girişimi

- Tarımsal Piyasaları Bilgi Sistemi

- Hızlı Politika Geliştirme Platformu 

- Küresel Tarımsal Coğrafi İzleme Girişimi 

2012 Dönemi Başkanı Meksika, ön-

celikleri arasında gıda ve tarım konularına 

yer vermiştir. Bu bağlamda iki adet Tarım 

Bakan Yardımcısı Toplantısı düzenlemiştir. 

Meksika Dönem Başkanlığı teması “Küçük 

İşletmelerin Durumlarının İyileştirilmesi” ol-

muştur.

2013 Rusya Federasyonu Dönem Baş-

kanlığında, tarım konusu öncelikli alanlar 

arasında yer almamıştır. 

2014 Avustralya Dönem Başkanlığın-

da, DWG bünyesinde ele alınan gıda gü-

venliği konusu, ekonomik büyüme ve istih-

dam konularıyla ilişkilendirilmiş ve Dönem 

Başkanlığı teması “Gıda Güvenliğinin, Eko-

nomik Büyüme ve İstihdamla İlişkisi” ol-

muştur. Avustralya Dönem Başkanlığı’nda, 

gıda ve beslenme güvenliği ile ilgili olarak 

uzun dönemli bir G20 stratejisi oluşturmak 

amacıyla, G20’nin ekonomik büyüme ve 

istihdamın arttırılması prensibi çerçevesin-

de “G20 Gıda Güvenliği ve Beslenme Çer-

çeve” belgesi hazırlanmıştır. 

2015 Türkiye Dönem Başkanlığında, 

07-08 Mayıs 2015 tarihlerinde düzenlenen 

G20 Tarım Bakanları Toplantısı’nın ana te-

ması “Sürdürülebilir Gıda Sistemlerinin Te-

sisi Kapsamında Gıda Kayıpları ve İsrafının 

Azaltılması” olmuştur. 

2016 Çin Dönem Başkanlığında 

03.06.2016 tarihinde Çin’in Şian kentinde 

G20 Tarım Bakanları Toplantısı ve bu top-

lantıya hazırlık mahiyetinde iki adet G20 Ta-

rım Kıdemli Memurlar Toplantısı düzenlen-

miştir. 2016 Tarım Bakanları Toplantısı’nın 

gündem maddesi, BM 2030 Sürdürülebilir 

Kalkınma Gündemi’nin gereği olarak “Ta-

rımsal İnovasyon ve Sürdürülebilir Kalkın-

ma” olmuştur. 

2017 Almanya Dönem Başkanlığında, 

21.01.2017 tarihinde, ana teması “Tarım 

ve Su, Dünyayı Beslemede Anahtar” ola-

rak belirlenen Küresel Forum düzenlen-

miştir. G20 Tarım Bakanları Toplantısı ise 
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22.01.2017 tarihinde “Gıda ve Su Güvenli-

ği için Sürdürülebilirlik ve Yenilikçilik” tema-

sıyla toplanmıştır. Toplantı sonunda Bildiri 

ve Eylem Planı olmak üzere iki belge kabul 

edilmiştir. Belgelerde İklim Değişikliği Paris 

Anlaşması, Antibiyotik Direnciyle Mücade-

le, Tarım ve Su, Tarımda Bilgi Teknolojileri 

konuları ana başlıklar olarak yer almıştır. 

2018 Arjantin Dönem Başkanlığında, 27-

28 Temmuz 2018 tarihlerinde Buenos 

Aires’te G20 Tarım Bakanları Toplantısı 

düzenlenmiştir. Toplantının sonucu olarak 

kabul edilen Bildiri’de, “Sürdürülebilir Gıda 

Geleceği” ve “Sağlıklı Toprak Yönetimi” ko-

nuları üzerinde durulmuştur.

2019 Japonya Dönem Başkanlığında 

11-12 Mayıs 2019 tarihlerinde Niigata’da 

düzenlenen G20 Tarım Bakanları Toplan-

tısı’nın sonuç bildirisinde özetle tarımda 

inovasyonun önemi ve gerekliliği, gıda 

kayıpları ve israfı, antimikrobiyal direnç ve 

sürdürülebilir tarımsal üretimin sağlanması 

gibi konular yer almıştır.

2020 Suudi Arabistan Dönem Başkan-

lığında genel öncelikleri olarak “İnsanla-

rı Güçlendirmek; Gezegeni Korumak ve 

Yeni Sınırları Şekillendirmek” konuları be-

lirlenmiştir. Bu önceliklerin ışığında, tarım 

alanında yürüttüğü faaliyetlerdeki öncelik-

li konular ise “Sorumlu Tarımsal Yatırım, 

Gıda Kayıpları ve İsrafı ile Sürdürülebilir ve 

Dayanıklı Küresel Su Yönetiminin Destek-

lenmesi” olmuştur.

Kuruluşun Yapısı
G20’nin daimi bir sekretaryası bulunma-

makta, sekretarya işleri her yıl, dönem 

başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Aynı 

zamanda G20 bünyesinde, alınan kararla-

rın ve uygulanması kararlaştırılan politikala-

rın devamlılığını sağlayan bir önceki, mev-

cut ve bir sonraki dönem başkanlarından 

oluşan ve Troyka olarak ifade edilen 3 üyeli 

bir yönetim grubuna sahiptir.

Çalışmalar, Şerpa Kanalı ve Finans Kanalı 

olmak üzere iki taraftan sürdürülmekte-

dir. Finans Kanalı; üyelerin ilgili Bakanları, 

Müsteşarları/Bakan Yardımcıları ve Merkez 

Bankası Başkan/Başkan Yardımcılarından 

oluşmaktadır. Finans Kanalı’nda Türki-

ye, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 

temsil edilmektedir. 

Şerpa Kanalı çalışmaları genellikle üyele-

rin Dışişleri Bakanlığı yetkililerince yürütül-

mektedir. Ülkemiz adına ise Şerpa kanalı 

yine Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 

yürütülmektedir. G20 bünyesinde tartışılan 

gündem maddelerine bağlı olarak gerek 

“finans” gerekse “Şerpa” kanallarında tek-

nik düzeyde çalışma grupları da kurulmak-

tadır. Bu sistem, 2009 yılında Pittsburgh’ta 

düzenlenen Liderler Zirvesi’nden beri de-

vam etmektedir. 2011 yılından itibaren her 

yıl, yılda bir kez Liderler Zirvesi düzenlen-

mektedir.

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamındaki Faaliyetleri
Türkiye, 25.09.1999 tarihinde kurulan 

G20’nin kuruluşundan itibaren üyesidir. 

Türkiye G20 Dönem Başkanlığı
01.01.2014 tarihinde G20 Dönem Baş-

kanlığı’nı Avustralya’dan devralan Türkiye, 

bu görevi 15-16 Kasım 2015 tarihinde An-

talya, Belek’te gerçekleştirilen G20 Liderler 

Zirvesi’nin akabinde ve 30.11. 2015 tarihi 

itibariyle Çin Halk Cumhuriyeti’ne devret-

miştir. 

Türkiye Dönem Başkanlığı öncelikleri 

kapsayıcılık, uygulama ve yatırım ola-
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rak tanımlanmış ve G20 çalışmaları kap-

samında, 2015 yılı, uygulama odaklı, ortak 

eylemlerle kapsayıcı ve sağlam büyümeyi 

güvence altına almanın hedeflendiği bir yıl 

olmuştur.

Türkiye Dönem Başkanlığı’nda günde-

me getirilen üç ana başlık; küresel topar-

lanmanın güçlendirilmesi ile potansiyelin 

arttırılması, dayanıklılığın arttırılması ve 

sürdürülebilirliğin desteklenmesi olarak 

belirlenmiştir.

Türkiye Dönem Başkanlığı’nda, “G20 Gıda 

Güvenliği ve Sürdürülebilir Gıda Sistemleri 

Eylem Planı”nın da dâhil olduğu 23 bel-

ge kabul edilmiş ve “G20 Tarım Bakanla-

rı Toplantısı, İstanbul, 07-08 Mayıs 2015” 

bildirgesinin de dâhil olduğu 9 Bakan Bil-

dirgesi yayımlanmıştır.

G20 Liderler Zirvesi-2015
Türkiye G20 Dönem Başkanlığında, Lider-

ler Zirvesi 15-16 Kasım 2015 tarihlerinde 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın 

Recep Tayyip ERDOĞAN’ın başkanlığında 

gerçekleştirilmiştir. 

Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi’nde özet-

le; 

•	 Küresel büyümenin güçlü sürdürülebilir 

ve dengeli olması, 

•	 GSYH artışının 2018 yılına kadar %2 

oranında olması, 

•	 Büyümenin kapsayıcı olması, istihdam 

yaratması ve toplumun tüm kesimlerine 

fayda sağlaması,

•	 İşsizlik, eksik istihdam ve kayıt dışı işler, 

birçok ülkede eşitsizlikler, uluslararası 

emek hareketliliği ile yaşlanan nüfuslar, 

•	 Özel sektör katkısıyla yatırımları arttıra-

cak güçlü bir ivme sağlamak için yatı-

rım ortamının geliştirilmesi, 

•	 Kamu yatırımları da dâhil olmak üzere 

verimli ve kaliteli altyapı yatırımlarının 

teşvik edilmesi, 

•	 KOBİ’lerin desteklenmesi, 

•	 Finansal kuruluşların dayanıklılığının 

güçlendirilmesi ve finansal sistemin is-

tikrarının geliştirilmesi, 

•	 Küresel olarak daha adil ve modern bir 

uluslararası vergi sistemi, 

•	 Sürdürülebilir kalkınma, 

•	 Enerjiye erişim, enerji verimliliğini geliş-

tirme ve temiz enerji, 

•	 Gıda güvenliği ve beslenme, 

•	 İnsan kaynaklarının geliştirilmesi, 

•	 Kaliteli altyapı, 

•	 Finansal kapsayıcılık ve iç kaynakların 

harekete geçirilmesi, 

•	 Teknoloji yatırımlarını artırma ve bu 

alandaki araştırma ve geliştirme faali-

yetlerini destekleme, 

•	 İklim değişikliği ve mevcut göç krizinin 

boyutu konuları yer almaktadır.

Türkiye’nin G20 Dönem 
Başkanlığı’nda Tarım
Türkiye’nin G20 Dönem Başkanlığı’ndaki 

ana teması “Sürdürülebilir Gıda Sistemle-

rinin Tesisi Kapsamında Gıda Kayıpları ve 

İsrafının Azaltılması”dır.

Türkiye’nin G20 Dönem Başkanlığı’nda 

tarım alanında bir dizi toplantı gerçekleş-

tirilmiştir. Diğer taraftan Kalkınma Çalışma 

Grubu (DWG) Toplantıları, Şerpa Toplantı-

ları ve Liderler Zirvesi’nde de gıda güvenliği 

ve gıda israfı konuları ele alınmıştır.

Türkiye’nin G20 Dönem Başkanlığı’nda 

tarım alanında gerçekleştirilen toplantıların 

somut çıktılarına aşağıda yer verilmiştir.

Tarım Bakanları Bildirisi 
7-8 Mayıs 2015 tarihlerinde düzenlenen 

G20 Tarım Bakanları Toplantısı’nda kabul 

edilen Bakanlar Bildirisi’nde öne çıkan te-

mel unsurlar;

•	 Küçük işletmelerin önemi, 

•	 Kadın ve genç çiftçilerin desteklenme-

si, 

•	 Özel sektör ile sivil toplumun süreçteki 

rolünün vurgulanması, 

•	 Gıda Güvenliği ve Beslenme Çerçevesi 

Uygulama Planı’nın, FAO koordinasyo-

nunda uluslararası örgütler tarafından 

hazırlanmasına ilişkin çalışmaların des-

teklenmesidir.

Gıda Güvenliği ve Beslenme Çerçeve 
Belgesinin Uygulama Planı 
Türkiye’nin başkanlığı döneminde, Gıda 

Güvenliği ve Beslenme Çerçevesi ilk defa 

uygulama safhasına erişmiştir ve küresel 

ölçekte elzem olan gıda israfı ve kayıpları 

konusu, G20 çerçevesinde ilk defa Bakan-

lar düzeyinde bir toplantıda ele alınmıştır. 

G20 Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir 
Gıda Sistemleri Eylem Planı 
15-16 Kasım 2015 tarihlerinde Antalya’da 

düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde kabul 

edilen metinde Liderler, gıda güvenliği ve 

beslenme alanlarında G20’nin karşılaştır-

malı avantajını en iyi yansıttığına ve G20 

Gıda Güvenliği ve Beslenme Çerçevesinin 

öncelikli hedeflerine ulaşılmasına önemli 

katkı yaptığına inandıkları temel eylemleri 

taahhüt etmişlerdir. Bu taahhütlerde, hem 

G20 üyeleriyle hem de düşük gelirli ve ge-

lişmekte olan ülkelerle ilgili olup ve küçük 

ölçekli işletmelere, aile çiftliklerine, kırsal-
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daki kadınların ve gençlerin ihtiyaçlarına 

özellikle önem verilmektedir.

Gıda Kayıpları ve İsrafının Ölçülmesi 
ve Azaltılmasına Yönelik Teknik 
Platform
Türkiye Dönem Başkanlığı’nın somut çıktı-

sı olan Gıda Kayıpları ve İsrafının Ölçülme-

sine Yönelik Teknik Platform, 4.12.2015 

tarihinde, Roma’da faaliyete geçmiştir. 

Platform, gıda israf ve kaybının ölçümünün 

iyileştirilmesi, iyi uygulamalar ve bilgi pay-

laşımı, küresel gelişmelerin izlenmesi ile 

gıda israfı ve kaybı konusunda ülkelerin ta-

lepleri ışığında tavsiyeler ve teknik yardım 

sağlamayı amaçlamaktadır. Platform, aynı 

zamanda, küresel anlamda büyük önem 

taşıyan bu hususta ortak terimler geliştir-

meyi de hedeflemektedir. Platform, ulus-

lararası kuruluşlar, kalkınma bankaları, sivil 

toplum kuruluşları ve özel sektör gibi farklı 

alanlardaki paydaşları içeren bir işbirliği ve 

bilgi paylaşım ağı niteliğine sahiptir.

G20 Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi’nin 

20. maddesinde tarım ile ilgili hususlar yer 

almaktadır. 20. maddede öne çıkan konu-

lar; enerjiye erişim, gıda güvenliği ve bes-

lenme, insan kaynaklarının geliştirilmesi, 

altyapı, finansal kapsayıcılık, sürdürülebilir 

kalkınmanın desteklenmesi, sorumlu yatı-

rımların teşvik edilmesi, küçük ölçekli ve aile 

işletmeleri ile kırsal alanda bulunan kadınlar 

ve gençlerin ihtiyaçları ve gıda israfı ve ka-

yıplarının küresel ölçekte azaltılmasıdır.

Söz konusu maddede, G20 Gıda Güven-

liği ve Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Eylem 

Planı onaylanmıştır ve G20 Gıda İsraf ve 

Kayıplarının Ölçümlenmesine Yönelik Plat-

form’unun tesis edilmesi desteklenmiştir.

Tarım Alanında Üst Düzey Bilim 

İnsanları 4. Toplantısı Bildirisi 

27-29 Temmuz 2015 tarihlerinde düzen-

lenen toplantının sonucunda kabul edilen 

bildiride Tarımsal Araştırma, İnovasyon ve 

Yatırım ile Gıda Kayıpları ve İsrafı ile İlişkili 

Tarımsal Araştırma konuları ele alınmıştır.

G20 2020 Dönem Başkanlığı’nda Su 

ve Türkiye’nin Katkısı

2020 Dönemi G20 gündeminde su konu-

su özel olarak ilk defa gündeme getirilmiş 

olup, G20 üye ülkelerinin Sudan Sorumlu 

Bakanları ilk defa bir toplantıda video kon-

ferans yöntemiyle bir araya gelmişlerdir.

G20 Su Diyaloğu, G20 üyesi ve davetli 

ülkeler arasında sürdürülebilir ve dayanıklı 

su yönetimi uygulamalarının paylaşılma-

sı amacıyla G20 Suudi Arabistan Dönem 

Başkanlığı’nda geliştirilen bir platformdur. 

Platform çalışmaları gönüllülük esaslarına 

dayanacak ve alınan kararların bağlayıcılığı 

olmayacaktır.

Platformun ilk toplantısı 24.08.2020 ta-

rihinde video konferans yöntemi ile ger-

çekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıda 

SUEN ve SYGM tarafından Covid-19 

döneminde su alanında Bakanlığımızca 

gerçekleştirilen çalışmalar iyi uygulama 

örneği olarak sunulmuştur. Söz konusu 

örnekler Dönem Başkanlığı tarafından 

hazırlatılan “İyi Uygulama Kataloğu”nda 

yer almıştır.
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İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT)
ORGANIZATION OF ISLAMIC COOPERATION (OIC)

 Kuruluş Yılı 1969 

 Merkez Cidde, Suudi Arabistan

 Amacı Üye ülkeler arasında politik, ekonomik, kültürel, bilimsel ve sosyal  
  dayanışma ve işbirliğini sağlamak

 Genel Sekreter Yousef Bin Ahmad Bin Abdul Rahman Al-Othaimeen (Suudi Arabistan)

 Üyeler 57 Üye 
Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Benin, 
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Brunei Darusselam Sultanlığı, 
Burkina-Faso, Cezayir, Cibuti, Çad, Endonezya, Fas, Fildişi Sahilleri, 
Filistin, Gabon, Gambiya, Gine-Bissau, Gine, Guyana, Irak, İran, 
Kamerun, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Komor Adaları, Kuveyt, Libya,  
Lübnan, Oman Sultanlığı, Maldivler, Malezya, Mali, Mısır, Moritanya, 
Mozambik, Nijer, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sierra Leone, 
Somali, Sudan, Surinam, Suriye, Suudi Arabistan, Tacikistan, Togo, 
Tunus, Türkiye, Türkmenistan, Uganda, Ürdün Haşimi Krallığı, Yemen 

  *Suriye’nin üyeliği 14-15 Ağustos 2012 tarihlerinde Mekke’de   
  düzenlenen 4. Olağanüstü İİT Zirvesi’nde askıya alınmıştır.

 Resmi Dili Arapça, Fransızca, İngilizce

 Resmi İnternet Sitesi  https://www.oic-oci.org/

Türkiye ile İlişkileri  Türkiye İİT’ye kuruluşundan bu yana üyedir ve faaliyetlerine katkı  
  sağlamaktadır.
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Kuruluş ve Misyonu
22.09.1969 tarihinde Kudüs’teki Mescid-i 

Aksa’nın yakılmasının İslam Dünyası’nda 

uyandırdığı tepki üzerine 22-25 Eylül 1969 

tarihlerinde Rabat’ta 24 ülkenin katılımıy-

la düzenlenen İslam Zirve Konferansı’nda 

alınan bir kararla İslam Dünyası’nın hak ve 

çıkarlarını korumak ve üye devletler arasın-

da işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmek 

amacıyla İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) 

kurulmuştur. Zirveyi takiben, 1970 yılı Mart 

ayında, İslam ülkeleri Dışişleri Bakanları Cid-

de’de toplanmış ve İKT Genel Sekreterliği’ni 

kurmuşlardır. Teşkilat’ın Ana Sözleşmesi 

1971 yılında hazırlanmış ve 1972 yılında 

toplanan Dışişleri Bakanları Üçüncü Kon-

feransı’nca onaylanmıştır. Teşkilat’ın ismi 

2011 Haziran ayında Astana’da yapılan 38. 

Dışişleri Bakanları Konseyi’nde İslam İşbirli-

ği Teşkilatı (İİT) olarak değiştirilmiştir. 

Asıl amacı İslam Dünyası’nı yakından ilgi-

lendiren siyasi konularda ortak bir duruş 

sergileme olan İİT, siyasi konuların yanı sıra 

üye ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılması 

için ticaret, hukuk, bilim ve teknoloji, kültü-

rel ve sosyal konular, yönetim-finans, tarım 

ve iletişim gibi alanlarda da faaliyet göster-

mektedir. 

İİT’nin üye sayısı 57 olup Asya ve Afrika kı-

taları ile Ortadoğu bölgesindeki Müslüman 

nüfusa sahip ülkelerin büyük bölümü İİT’ye 

üyelerdir. Ayrıca, Avrupa kıtasından Arna-

vutluk ve Amerika kıtasından Surinam da 

İİT üyesidir. KKTC, Bosna Hersek, Tayland 

Krallığı, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Rusya 

Federasyonu gözlemci üyelerdir.

Teşkilat; İslam Dünyası’nın birleştirici sesi 

olmayı, Müslüman ülkelerin çıkarlarını ko-

rumayı ve dünyanın geri kalanıyla uyumlu 

çalışmayı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu-

nun yanı sıra Teşkilat;

Üye ülkeler arasında kardeşlik ve daya-

nışma bağlarını güçlendirmek ve sağlam-

laştırmak, İslam Ortak Pazarı kurulmasını 

sağlayacak ekonomik bütünleşmeye ulaş-

mak amacıyla İslam ülkeleri arasında eko-

nomik ve ticari işbirliğini güçlendirmek,

Bilim ve teknolojiyi güçlendirmek ve geliş-

tirmek ve bu alanlarda üye devletler ara-

sında araştırma ve işbirliğini teşvik etmek, 

üye ülkelerin ortak çıkarlarını güvence altı-

na almak için, küresel siyasi, ekonomik ve 

sosyal karar alma süreçlerine aktif katılım-

larını sağlamak,

Üye ülkeler arasında sosyal, kültürel ve 

enformasyon alanlarında işbirliğini teşvik 

etmek ve üye ülkeler arasında dayanışma 

ve işbirliğini geliştirmek de diğer amaçla-

rındandır.

Kuruluşun Yapısı
İslam Zirvesi: İİT üyesi ülkelerin devlet ve 

hükümet başkanları ile krallarından oluşan 

zirveler üç yılda bir toplanmaktadır. Söz 

konusu zirveler, İİT’nin en üst karar alma 

merciidir.
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İslam Dışişleri Bakanları Konseyi: Yıl-
da bir kez toplanan Konsey toplantılarında, 
İİT’nin işleyişine ilişkin konulara yönelik ka-
rarlar alınmakta ve İİT faaliyetlerinin değer-
lendirmesi yapılmaktadır. 
Genel Sekreterlik: İİT’nin günlük işleyişini 
sağlayan Genel Sekreterlik Cidde’de bu-
lunmakta olup Genel Sekreterlik görevini 
Al-Othaimeen yürütmektedir. 
İİT’nin 8 Daimi Komitesi bulunmakta olup, 
söz konusu temel karar olma organlarına 
ek olarak aşağıda listesi sunulan organları 
aracılığıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.
•	 Ekonomik	 ve	 Ticari	 İşbirliği	 Daimi	Ko-

mitesi (İSEDAK)
•	 Bilimsel	ve	Teknolojik	İşbirliği	Daimi	Ko-

mitesi 
•	 Enformasyon	 ve	 Kültürel	 İşler	 Daimi	

Komitesi 
•	 Daimi	Mali	Komite
•	 Kudüs	Komitesi
•	 Bağlı	Kuruluşlar,	İhtisas	Kuruluşları,	ilgili	

Kuruluşlar, İslam Üniversiteleri

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamındaki Faaliyetleri
Türkiye İİT’ye kuruluşundan bu yana üyedir 
ve faaliyetlerine katkı sağlamaktadır.
İİT’ye kuruluşundan bu yana üye olan ül-
kemiz iki alt kuruluş (İslam Ülkeleri İstatistik 
Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim 
Merkezi (SESRIC) ile İslam İşbirliği Teşki-
latı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma 
Merkezi) bir Daimi Komite (İslam İşbirliği 
Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi 
Komitesi (İSEDAK)) ve üç ilgili kuruluşa (İs-
lam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik 
Forumu, İslam Ülkeleri Müşavirler Fede-
rasyonu, İslam Ülkeleri Standartlar ve Met-

roloji Enstitüsü) ev sahipliği yapmaktadır.

İİT Tarım Alanında Faaliyetleri
Türkiye’de İİT ile tarım alanındaki işbirliği ve 

koordinasyonu, Tarım ve Orman Bakanlığı 

sürdürmektedir. 

Türkiye, İİT üyesi ülkelerle gıda güvenliği, 

tarımsal sulama, tarımsal kalkınma, gen 

kaynaklarının muhafazası, tarımsal tica-

ret, tarımsal kooperatifler gibi konularda  

dayanışma göstermekte ve gelen talepler 

doğrultusunda üye ülkelere destek ver-

mektedir. Türkiye konuyla ilgili toplantı ve 

konferanslara aktif katılım sağlamakta, bir-

çoğuna ev sahipliği yapmakta ve önemli 

karar ve girişimlere öncülük etmektedir. 

Bugüne kadar Türkiye’nin bir kısmına ev 

sahipliği yaptığı ve katılım sağladığı 7 adet 

Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınma Te-

malı Tarım Bakanları Konferansı gerçekleş-

miştir.

İİT Su Alanında Faaliyetleri
İİT bünyesinde su konusu, “Sudan So-

rumlu Bakanlar Toplantıları” marjında 

üst düzeyde ele alınmaktadır. 

İİT Birinci Sudan Sorumlu Bakanlar Top-

lantısı 2009 yılında İstanbul’da düzenlenen 

5. Dünya Su Forumu esnasında gerçek-

leştirilmiştir. 

2012 tarihinde İstanbul’da düzenlenen İİT 

İkinci Sudan Sorumlu Bakanlar Toplan-

tısı’nda da İİT Su Vizyonu belgesi kabul 

edilmiştir.

Ülkemiz, İİT bünyesinde “Su Konseyi”nin 

kurulmasına öncülük etmiş ve 2016 yılın-

da İstanbul’da gerçekleştirilen İİT Üçüncü 

Sudan Sorumlu Bakanlar Toplantısı’nda 

İİT bünyesinde Su Konseyi kurulması ka-

rarlaştırılmıştır.

İİT Su Konseyi Birinci Toplantısı Kasım 

2017’de İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

İİT’nin su konusundaki çalışmaları ara-

sında; az gelişmiş ülkelere yönelik eğitim 

programları düzenlenmesi, Su Vizyon 

Belgesinin uygulanması, su kaynaklarının 

yönetimi alanında teknik ve mali eksiklikle-

rin üye ülkeler ortaklığında giderilmesi yer 

almaktadır.

İİT nezdinde öncü role sahip ülkemiz, suyla 

ilgili konularda da birçok toplantının düzen-

lenmesine ev sahipliği yapmasının yanı sıra 

önemli karar ve girişimlere öncülük ederek 

bilhassa az gelişmiş İslam ülkelerinin suy-

la ilgili problemlerinin giderilmesi, bu ülke-

lerdeki sudan kaynaklı hastalıkların önüne 

geçilmesi ve ikili iş birlikleriyle eğitimler 

düzenleyerek ilgili ülke uzmanlarıyla tek-

nik bilgi ve tecrübe paylaşımı süreçlerinde 

yönlendirici konumdadır. Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğü, İİT Su Vizyonu Odak 

Noktası’dır. 

İslam Dünyası’nın 
birleştirici sesi 
olmayı, Müslüman 
ülkelerin çıkarlarını 
korumayı ve 
dünyanın geri 
kalanıyla uyumlu 
çalışmayı sağlamayı 
amaçlamaktadır. 
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İSEDAK, İslam dünyasının çok taraflı eko-

nomik ve ticari işbirliğine yönelik ana plat-

formudur. İİT’nin daimi komitelerinden biri 

olan İSEDAK, 1981 yılında Mekke/Taif’te 

düzenlenen 3. İslam Zirve Konferansı’nda 

alınan karar ile kurulmuştur. 1984 yılında 

Kazablanka’da gerçekleştirilen 4. İslam 

Zirve Konferansı’nda Türkiye Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanı’nın İSEDAK Daimi Baş-

kanlığını üstlenmesiyle operasyonel hale 

gelmiş ve aynı yıl Bakanlar düzeyindeki 

ilk toplantısını gerçekleştirmiştir. İSEDAK, 

dört kıtaya yayılmış 57 üye ülke ve 5 göz-

lemci ülkeye sahiptir. İSEDAK’ın görevleri 

3. İslam Zirvesi’nde alınan kararlarla belir-

lenmiştir. Bu görevler;

İİT tarafından ekonomik ve ticari işbirliği 

alanında alınmış ve alınacak kararların uy-

gulanmasını izlemek, 

İİT üye ülkeleri arasında ekonomik ve ticari 

işbirliğini güçlendirebilecek tüm önlemleri 

almak, 

İİT üye ülkelerinin ekonomik ve ticari alan-

lardaki kapasitesini arttırmaya yönelik 

programlar hazırlamak ve öneriler sun-

maktır.

Kuruluşun Yapısı 
İzleme Komitesi: İzleme Komitesi, İSEDAK 

Genel Kurulu’na yardımcı olmak üzere gö-

revlendirilmiş İSEDAK organlarından biridir. 

İzleme Komitesi, İSEDAK’ın yetkinlik alan-

larından sorumlu bakanlardan veya tem-

silcilerinden oluşmaktadır. Komite, 1984 

yılında İstanbul’da düzenlenen Birinci İSE-

DAK Oturumunda kurulmuştur. Görevi, 

İSEDAK Genel Kurulu tarafından onayla-

nan program ve projelerin uygulanması 

konusunda kaydedilen ilerlemeleri incele-

mek, bunlarla ilgili tavsiyelerde bulunmak 

ve Genel Kurul’un taslak gündemini hazır-

lamaktadır. Genellikle her yıl mayıs ayında 

Türkiye’de toplanmaktadır.

Oturum Komitesi: Ekonomi alanında fa-

aliyet gösteren İİT Kuruluşları’nın oluştur-

duğu bir organdır. İİT Kuruluşları’nın faali-

yetlerini ve programlarını gözden geçirmek 

ve koordine etmek üzere İSEDAK toplan-

tıları ve İzleme Komitesi toplantıları ile eş 

zamanlı olarak toplanmaktadır. 

İSEDAK Koordinasyon Ofisi: Sekre-

tarya hizmeti sunan Ofis’in merkezi An-

kara’dadır. Ofis, İSEDAK toplantılarının 

organizasyonu ile İSEDAK Oturumları ve 

İzleme Komitesi’ne sunulacak ilgili belge-

lerin hazırlanmasından sorumlu olup ayrı-

ca, İSEDAK Stratejisinin uygulanmasını da 

koordine etmektedir. 

İSEDAK Başkanı: 1984 yılından bu yana 

İSEDAK, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaş-

kanı başkanlığında, her yıl İstanbul’da Ba-

kanlar düzeyinde toplanmakta olup İSE-

DAK’ın etkin çalışmasını teminen işbirliği 

çalışmalarına rehberlik etmektedir. Türkiye 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep 

Tayyip ERDOĞAN aynı zamanda İSEDAK 

Başkanı’dır.

İSEDAK Milli Koordinasyon Komitesi: 

Komite, 21.11.2018 tarihli 14 No’lu Cum-

hurbaşkanlığı Genelgesi ile kurulmuştur. 

İSEDAK kapsamındaki program, proje ve 

faaliyetlerin ulusal düzeyde etkili bir şekilde 

yürütülmesi, koordinasyonu, izlenmesi ve 

değerlendirilmesinden sorumludur. Cum-

hurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı 

Başkanlığında İSEDAK Çalışma Gruplarıy-

la ve önemli İSEDAK projeleriyle ilgili Ba-

kanlıkların Bakan Yardımcıları ve Kurum-

ların Başkanlarından oluşan bu üst düzey 

Komite, yılda en az iki kez toplanmaktadır. 

Komitenin sekretarya hizmetleri Cumhur-

başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ta-

rafından yürütülmektedir.

İSEDAK Çalışma Grupları: İSEDAK al-

tında 6 adet Çalışma Grubu bulunmakta 

olup tarım, ticaret, ulaştırma ve iletişim, 

turizm, yoksulluğun azaltılması ve mali iş-

İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve 
Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK)
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birliği konularında çalışmalar yürütülmek-

tedir. Ayrıca Odak Noktaları Toplantıları da 

yapılmaktadır. 

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamındaki Tarım Alanında 
Faaliyetleri 
İSEDAK Stratejisi’nde, “Üye ülkelerde ta-

rım sektöründe verimliliğin arttırılması ve 

gıda güvenliğinin sağlanması” stratejik he-

def; bu hedefe ulaşmak amacıyla “verim-

liliğin arttırılması, “düzenleyici çerçeve ve 

kurumsal kapasite”, “güvenilir ve güncel 

veriler” ve “piyasa performansı ve erişimi” 

başlıkları da dört ana alan olarak belirlen-

miştir.

İSEDAK Stratejisi’nin uygulanması kapsa-

mında, İSEDAK Tarım Çalışma Grubu oluş-

turulmuştur. Çalışma Grubu, bilgi üretilme-

si ve yayılmasının sağlanması, deneyim ile 

iyi uygulamaların paylaşılması, ortak bir 

anlayış oluşturulması ve bu alanda politi-

kaların yakınlaştırılmasını amaçlamaktadır. 

Tarım ve Orman Bakanlığının, İSEDAK’ın 

tarım alanındaki faaliyetleri kapsamındaki 

sorumlulukları aşağıda yer almaktadır:

İSEDAK Tarım Çalışma Grubu Toplantıla-

rı’nda tarımla ilgili konularda ülke görüşünü 

oluşturmak; bu kapsamda Bakanlık içinde 

ve dışında koordinasyonu sağlamak, Tür-

kiye masasını temsil etmek ve konuyla ilgili 

ülke sunumunu yapmak ya da yaptırılma-

sını sağlamak, tarım konusunda hazırlanan 

raporlara özellikle politika tavsiyeleri bölü-

müne katkıda bulunmak,

Düzenli olarak yapılan Bakanlar toplantı-

sında ülke görüşünü oluşturmak, bu kap-

samda müdahale metnini ülkemiz adına 

hazırlamak,

İSEDAK Proje Finansmanı Programı çer-

çevesinde Teklif Çağrısı dönemlerinde mali 

destek başvurularına yönelik olarak proje 

hazırlamak, Bakanlık bünyesinde ve dışın-

da koordinasyonu sağlayarak tarım alanın-

da sunulan projelerin sisteme girilmesini 

sağlamak,

2018/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genel-

gesi ile oluşturulan, İSEDAK kapsamında 

yürütülecek proje ve faaliyetleri etkili bir şe-

kilde yürütülmesi, koordinasyonu ve izlen-

mesi amacıyla oluşturulan ve en az yılda iki 

kez toplanılacak olan “İSEDAK Milli Koor-

dinasyon Komitesi”nde Bakan Yardımcısı 

düzeyinde temsil etmek.

İSEDAK, bugüne kadar 35 oturum düzen-

lemiştir. Bu çerçevede, Türkiye Cumhuri-

yeti Cumhurbaşkanı’nın başkanı olduğu 

İSEDAK’ın 35. Bakanlar Toplantısı, 25-28 

Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul’da 

gerçekleştirilmiştir. İSEDAK’ın 35. Bakan-

lar Toplantısı kapsamında, 27.11.2019 

tarihinde düzenlenen Bakanlar Görüş Alış-

verişi Oturumunun teması “İİT Üyesi Ülke-

lerde Sürdürülebilir Gıda Sistemlerinin Teş-

viki” olarak belirlenmiştir. Oturumda Tarım 

ve Orman Bakanı Dr. Bekir PAKDEMİRLİ 

tarafından belirlenen tema kapsamında ül-

kemiz adına Tarım ve Orman Bakanlığının 

hazırladığı rapor sunulmuştur.

Tarım Alanında İSEDAK 
Kapsamında Uygulanan Projeler
Tarım alanında İSEDAK kapsamında finan-

se edilen projeler, faaliyet temelli ve araş-

tırma projeleri olmak üzere 2 türde tasar-

lanabilmektedir. Proje başvurusu için her 

yıl eylül ayında İSEDAK internet sitesi ara-

cılığıyla çağrıya çıkmaktadır. Bakanlığımız 

tarafından İSEDAK finansmanı ile bugüne 

kadar 4 proje doğrudan uygulanmış olup 

diğer ilgili projelere partner olarak destek 

verilmiştir.

Resmi İnternet Sitesi: http://www.com-

cec.org
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İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı (IGGT), Mer-

kezi Astana/Kazakistan’da bulunan İİT’nin 

uzmanlaşmış bir kurumudur. 2011-2013 

yıllarını kapsayan müzakereler ve katılım 

prosedürlerinin ardından, İGGT Tüzüğü 

22.03.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Bugüne kadar 34 İİT üyesi devlet Kuruluş 

Anlaşması’nı (Tüzük) imzalamıştır.

İGGT’nin temel görevleri, tarım, kırsal kal-

kınma ve gıda güvenliği konularında bilgi 

ve teknoloji paylaşımı, çölleşme, orman-

ların yok olması, erozyon ve tuzluluk, sınır 

ötesi hastalıklar gibi gıda güvensizliğine 

neden olan etmenleri ele almaktır.

İGGT’in Kuruluş Antlaşması’nı imzalayan 

devletler arasında; Afganistan, Bangladeş, 

Benin, Burkina Faso, BAE, Cibuti, Filistin, 

Gambiya, Gine, Gine Bisau, Uganda, İran, 

Pakistan, Tacikistan, Türkiye, Suudi Ara-

bistan, Senegal, Sudan, Surinam, Sierra 

Leone, Somali, Komorlar Birliği, Katar, Ka-

zakistan, Kamerun, Fildişi Sahili, Kuveyt, 

Libya, Mali, Mısır, Moritanya, Mozambik, 

Nijer ve Nijerya yer almaktadır.

Kuruluşun Yapısı 
Ana organları Genel Kurul, İcra Komitesi 

ve Sekretarya’dır. Sekretarya bünyesinde,  

Genel Müdürlük görevini Yerlan Baidaulet 

yürütmektedir. 

İGGT’nin güncel çalışma konuları arasın-

da buğday, çeltik, cassava gibi stratejik 

ürünler için eylem planlarının oluşturul-

ması, palm yağı değer zinciri gelişiminin 

desteklenmesi, gıda güvenliği rezervi oluş-

turulması, İslam Gıda İşleme Birliği oluştu-

rulması, ulusal gen bankalarının gelişiminin 

sağlanması, tarım sektöründe suyun kulla-

nım verimliliğinin artırılması bulunmaktadır.

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamındaki Faaliyetleri 
7185 sayılı ve 11.07.2019 tarihli “İslam 

Gıda Güvenliği Teşkilatı Tüzüğünün Onay-

lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun” ile İGGT Tüzüğü’nün çekince ile 

birlikte onaylanması uygun bulunmuş ve 

ardından Milletlerarası Antlaşmalar ge-

reğince 1687 No’lu (30927 sayılı Resmi 

Gazete) karar ile de söz konusu Kanun’un 

onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinin 2’nci ve 3’üncü maddeleri 

gereğince karar verilmiştir. 

İİT Stratejik Ürünler Eylem Planı çerçeve-

sinde oluşturulması önerilen çeşitli mer-

kezler arasında, kaynak havzası Batı ve 

Güneydoğu Asya olacak şekilde ülkemiz-

de buğday alanında bir Bölgesel Mükem-

meliyet Merkezi kurulması önerisine de 

yer verilmektedir. Türkiye adına Tarım ve 

Orman Bakanlığı İGGT İcra Komitesi’nde 

temsil edilmektedir. 

İSEDAK 3. Genel Kurulu Toplantısı 2-3 

Aralık 2020 tarihlerinde Türkiye ev sahip-

liğinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiş ve 

bir yıl süre ile dönem başkanlığını ülkemiz 

Suudi Arabistan’dan devralmıştır.

Resmi İnternet Sitesi:  https://www.oic-i-

ofs.org/

İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı (İGGT)



Kuruluş ve Misyonu 
İİT’nin yan kuruluşu olarak Mayıs 1977’de 

Libya’da düzenlenen 8. Dışişleri Bakanları 

Konferansı’nda alınan kararla hayata geçi-

rilen kuruluş görevine 01.06.1978 tarihin-

de Ankara’da başlamıştır. 

Hâlihazırda SESRIC, Ekonomik ve Sosyal 

Araştırma, Eğitim ve Teknik İşbirliği, İstatis-

tik ve Enformasyon, Yayın ve Bilgi, İşlem 

ve İdari ve Mali İşler olmak üzere 5 depart-

mandan müteşekkildir. 

SESRIC, üç ana amaç için kurulmuştur. 

Bunlar;

- Üye ülkelerin faydalanması için sos-

yo-ekonomik istatistikleri toplamak, iş-

lemek ve yaymak,

- Üye ülkeler arasında işbirliğini başlata-

cak ve arttıracak teklifler geliştirmeye 

yardımcı olmak üzere üye ülkelerde 

ekonomik ve sosyal gelişmeleri incele-

mek ve değerlendirmek,

- İİT’nin genel hedefleriyle ilgili ve üye ül-

kelerin ihtiyaçları doğrultusunda seçilen 

alanlarda eğitim programları düzenle-

mektir.

SESRIC, İİT ülkelerinde istatistik alanında 

sosyo-ekonomik bilgi bankası olarak hiz-

met vermekte ve İİT ülkeleri hakkında en 

kapsamlı istatistiksel veri tabanını bulun-

durmaktadır. SESRIC, İİT İstatistik Komis-

yonu Sekretaryası sıfatıyla İİT ülkelerinin 

resmi istatistik üreten kurumlarının istatis-

tiksel kapasitelerinin artırılmasında önemli 

bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda, SES-

RIC, daha iyi ulusal strateji ve politikalar 

geliştirilmesine yönelik İİT ülkelerinin ulusal 

istatistik sistemlerini iyileştirmek üzere, Gü-

ney-Güney ve Üçlü İşbirliği yaklaşımlarına 

dayalı istatistiksel projeler yürütmektedir.

SESRIC, İİT’nin araştırma kolu olarak, 

ekonomik ve sosyal raporlar hazırlayarak 

bunları İİT çatısı altında her yıl yapılan kon-

ferans ve toplantılarda sunmaktadır.

SESRIC İİT’nin yetkisi dâhilindeki alanlarda 

teknik işbirliğini artırmada önemli bir rol oy-

namaktadır. Merkez, üye ülkeler arasında 

insan ve kurumsal kapasite geliştirme, tek-

nik yardım, iyi uygulama örneklerinin üyeler 

arasında yaygınlaştırılması, beceri geliştir-

me ve çok çeşitli sosyo-ekonomik konu-

larda ağ oluşturma gibi teknik kapasite ge-

liştirme yöntemleri ile üye ülkeler arasında 

teknik işbirliğine katkıda bulunmaktadır. Bu 

amaçla, kamu ve özel sektörü destekle-

mek ve bireylere fırsatlar oluşturmak adına 

“İİT Mesleki Eğitim ve Öğretim Programla-

rı” düzenlenmektedir. Kuruluşun yürüttüğü 

bir başka program “Kapasite Geliştirme 

Programı” ise Ulusal İstatistik Örgütleri, 

Merkez Bankaları ve merkez otoritelerin ih-

tiyaçları doğrultusundaki eğitim program-

larıdır. İhtiyaç ve kapasiteler doğrultusunda 

kısa dönemli eğitim programları, çalıştaylar 

ve uzman değişimleri ulusal, bölgesel ve 

uluslararası enstitülerin işbirliği ile eğitim 

programları yürütmektedir. Kuruluş ayrı-

ca İİT üye ülkelerindeki belirli üniversiteler 

arasında işbirliği ve koordinasyon projeleri 

gibi aktivitelerin uygulanmasından da so-

rumludur. 

Kuruluş, FAO gibi kuruluşlarla da projeler 

yürütmektedir. Örneğin FAO ile “İklim De-

ğişikliği Kapsamında Yakın Doğu Bölgesi 

Tarımsal Üretim ve Geçim Kaynaklarının 

İyileştirilmesi için Su ve Enerji Kaynakları-

nın Sürdürülebilir Kullanımının Arttırılması 

için Politik Çözüm ve Destek Eylemleri” ve 

“Gıda Güvenliği Özel Programı” gibi proje-

ler yürütülmüştür.

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamındaki Faaliyetleri 
SESRIC ile Bakanlığımız arasında 

07.03.2017 tarihinde İİT üyesi ülkeler için 

gıda, tarım ve hayvancılık konularında iş-

birliğini artırmak amacıyla bir protokol 

imzalanmıştır. Bu protokol uyarınca, SES-

RIC’in Türkiye ve Türkiye dışındaki gıda, 

tarım ve hayvancılık alanındaki ilgili hedef 

kitleye yönelik teknik eğitim faaliyetlerine 

destek verilmekte ve ilgili alanlarda işbirliği 

çalışmalarına devam edilmektedir.

05-07 Kasım 2019 tarihleri arasında, SES-

RIC, İslamik Kalkınma ve Ticaret Merkezi 

ile Bakanlığımız işbirliğinde, Ankara’da 

“Batı Afrika Yöneticileri için Sınır Ötesi 

Parklar ve Korunan alanlar Eğitim Çalışta-

yı” düzenlenmiştir. 

Resmi İnternet Sitesi: https://www.sesric.

org/

İslam Ülkeleri İstatistik Ekonomik ve 
Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC)
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 Kuruluş Yılı 1985 

 Merkez Tahran, İran

 Amacı Üye ülkeler ve bölgesinde sürdürülebilir ekonomik 
  kalkınmayı tesis etmek

 Genel Sekreter Dr. Hadi Soleimanpour (İran)

 Resmi Dili İngilizce

 Resmi İnternet Sitesi http://www.eco.int/

 Üyeler 10 Üye
Afganistan, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, 
Pakistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan 

 Türkiye’nin Üyeliği Türkiye, Pakistan ve İran’la birlikte EİT’nin üç kurucu 
  üyesinden birisidir. 

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (EİT)
ECONOMIC COOPERATION ORGANIZATION (ECO)
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Kuruluş ve Misyonu
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT), Türkiye, 

İran ve Pakistan arasında bölgesel eko-

nomik işbirliğini geliştirmek amacıyla 1964 

yılında kurulan Kalkınma İçin Bölgesel 

İşbirliği (Regional Cooperation for Deve-

lopment-RCD) Teşkilatı’nın devamı olarak 

1985 yılında kurulmuş olup o tarihten beri 

faaliyetlerine devam etmektedir.

1976 yılında İzmir’de toplanan RCD Zirve-

si’nde alınan bir karar doğrultusunda Teş-

kilatı kuran temel belge olarak hazırlanan 

İzmir Anlaşması, 1977 yılında imzalanarak 

1978 yılında yürürlüğe girmiş olup RCD, 

1985 yılında İzmir Anlaşması’nda yapılan 

bir değişiklikle EİT adını almıştır. EİT’nin 

hukuki temelini oluşturan İzmir Anlaşması 

14.09.1996 tarihinde İzmir’de yapılan EİT 

Bakanlar Konseyi Olağanüstü Toplantısı’n-

da tadil edilmiş şekliyle imzalanmış ve bu 

çerçevede söz konusu Teşkilat’ın yeniden 

yapılanma sürecinde büyük bir mesafe kat 

edilmiştir.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin 

dağılması EİT’ye yeni bir boyut kazandır-

mıştır. 18-29 Kasım 1992 tarihlerinde İs-

lamabat’ta yapılan EİT Bakanlar Konseyi 

Olağanüstü Toplantısı’nda Afganistan, 

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Taci-

kistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın ka-

tılmalarıyla EİT’nin üye sayısı 10’a çıkmıştır. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toplantılara 

gözlemci üye olarak katılmaktadır. EİT’ye 

yeni üyelerin kabul edildiği tarih olan “28 

Kasım” her yıl üye ülkelerde ve Teşkilat 

bünyesinde “EİT Günü” olarak kutlanmak-

tadır. 

EİT, uzmanlaşmış ve bölgesel kurumları ile 

organizasyona bağlı kuruluşlar tarafından 

desteklenmektedir. Tüzel kişiliğe ve özerk 

yönetime sahip olan EİT’nin bu ihtisas ku-

ruluşları, ekonomik büyüme, kültür, bilim, 

teknoloji, eğitim, finans vb. bölgesel işbir-

liği alanlarıyla ilgilenmektedir. Söz konusu 

kuruluşlar şunlardır;

EİT Ticaret ve Kalkınma Bankası

EİT Kültür Enstitüsü

EİT Bilim Vakfı

EİT Eğitim Enstitüsü

EİT Ticaret ve Sanayi Odası

EİT Sigorta Fakültesi

Gıda Güvenliği için EİT Bölgesel Koordi-

nasyon Merkezi (ECO-RCC)

EİT Çevre Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü 

(ECO-IEST)

EİT Danışmanlık ve Mühendislik Şirketi

Doğal Afetler Risk Yönetimi için EİT Bölge-

sel Merkezi

EİT Veterinerlik konularında İşbirliği Merke-

zi (ECO-VECO)

EİT’nin amaçları; üye ülkelerde sürdürüle-

bilir ekonomik kalkınmanın sağlanması, ti-

cari engellerin kademeli olarak kaldırılması 

ve bölgesel ticaretin teşvik edilmesi, üye 

ülkeler arasında ve dış dünya ile ulaşım 

ve haberleşme altyapısının geliştirilmesi, 

ekonomik liberalizasyon ve özelleştirme-

nin sağlanması, EİT bölgesinin tarımsal ve 

endüstriyel potansiyelinin verimli kullanımı, 

uyuşturucu madde kullanımının bertaraf 

edilmesinde bölgesel işbirliğinin geliştiril-

mesi, ekolojik denge ve çevrenin korun-

ması alanında bölgesel işbirliği, EİT bölge-

sindeki insanlar arasında tarihi ve kültürel 

bağların güçlendirilmesi ve bölgesel ve 

uluslararası örgütlerle ortaklaşa işbirliğinin 

geliştirilmesidir. 
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Kuruluşun Yapısı
EİT, İzmir Anlaşması’nda belirlenen ana or-

ganlarla çalışmalarını yürütmektedir. Bun-

lar; Bakanlar Konseyi, Daimi Temsilciler 

Konseyi, Bölgesel Planlama Konseyi, uz-

manlaşmış ve bölgesel kurumlar ve Sek-

retarya’dır. Bunların dışında 1992 yılından 

sonra EİT Zirve Toplantıları düzenlenmesi 

de benimsenmiş bulunmaktadır.

EİT Zirvesi: İzmir Anlaşması’nda yer al-

mamakla birlikte, 1992 yılından beri dü-

zenli olarak toplanan EİT Zirvesi’nde, üye 

ülkeler devlet başkanları veya başbakanları 

düzeyinde temsil edilmektedir. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde Zirve EİT’nin resmi bir 

organı değildir. Ancak EİT Zirve Toplantıları 

fiilen Teşkilat’ın en yüksek karar alma orga-

nı gibi etkili olmaktadır. 

Bakanlar Konseyi: EİT’nin en üst politika 

ve karar alma organıdır. Bakanlar Konseyi, 

üye ülkelerin dışişleri bakanlarından veya 

hükümetler tarafından bunlara eşit seviye-

de atanacak temsilcilerden oluşmakta ve 

yılda en az bir kere üye ülkelerin toprak-

larında sıra ile toplanmaktadır. Bakanlar 

Konseyi kararlarını oy birliği ile almaktadır. 

EİT stratejilerini ve politikalarını belirleme, 

Genel Sekreterin atanması, Bölgesel Plan-

lama Konseyi, Daimi Temsilciler Konseyi 

ve bölgesel komitelerin raporlarını gözden 

geçirme ve kabul etme, teşkilatın bütçesini 

kabul etme, zirve toplantılarını hazırlama 

vb. görevleri bulunmaktadır.

Örgüt, Zirve ve dışişleri bakanları düzeyin-

deki dönemsel toplantılarına ek olarak, ti-

caret, ulaştırma, tarım, enerji, çevre, sağlık, 

sanayi, maliye ve ekonomi gibi alanlarda 

bakan düzeyinde düzenli toplantı yöntemi-

ni benimsemiş; böylelikle, sektörel bazda 

alınan kararların ve kararlaştırılan işbirliği 

projelerinin belirli zaman dilimleri içinde iz-

lenebilmesine imkân sağlanmıştır.

Daimi Temsilciler Konseyi: EİT’nin 

Tahran’da sürekli faaliyet gösteren bir or-

ganıdır. EİT tarafından onaylanan sürekli 

temsilcilerden veya büyükelçilerden oluş-

maktadır. Bakanlar Konseyi adına politika-

ların uygulanmasından sorumludur. Ayrıca 

Bakanlar Konseyi tarafından tespit edilen 

konularla ilgili raporlar hazırlama, Bakanlar 

Konseyi’ne sunmak üzere bütçeyi gözden 

geçirme, Sekretaryanın raporlarını gözden 

geçirme, Bölgesel Planlama Konseyi’nin 

kararlarını izleme, Bakanlar Konseyi ve 

Bölgesel Planlama Konseyi toplantılarının 

gündemini hazırlama gibi alanlarda faaliyet 

göstermektedir.

Bölgesel Planlama Konseyi: Bölgesel 

Planlama Konseyi üye ülkelerin planlama 

kuruluşlarının başkanlarından veya üye 

ülke hükümetleri tarafından atanacak eş 

değer temsilcilerden oluşmaktadır. Yılda 

en az bir kez EİT’nin merkezi olan Tah-

ran’da toplanmaktadır. Bölgesel Planlama 

Konseyi, EİT’nin uygulanan eylem planla-

rını değerlendirmekte ve geliştirmektedir. 

Taslak programlar, geçmiş programların 

gözden geçirilmesi ve ulaşılan sonuçla-

rın değerlendirilmesi sonrasında Bakanlar 

Konseyi’ne sunulmaktadır.

Sekretarya: EİT Sekretaryası, EİT Genel 

Sekreteri ve diğer sekretarya persone-

linden oluşmaktadır. EİT Sekretaryasının 

merkezi Tahran’dadır. Sekretarya, EİT 

aktivitelerini başlatmak, izlemek, koordi-

ne etmek ve Teşkilat toplantılarına hizmet 

etmekle sorumludur. Genel Sekreter, üye 

ülkeler tarafından gösterilecek adaylar ara-

sından üç yıllık süreyle Bakanlar Konseyi 

tarafından seçilmekte ve atanmaktadır.

Direktörlükler: Genişlemeden sonra 

EİT’nin çalışma ilkeleri yerleşmiş ve ku-

rumsal altyapının önemli bir bölümü ta-

mamlanmıştır. Teşkilat, genel sekreter yar-

dımcılıklarına bağlı sektörel direktörlükler 

şeklinde örgütlenmektedir. Bu çerçevede 

bahse konu Direktörlükler ve üye ülkelere 

göre dağılımları şu şekildedir:

Ticaret ve Sanayi Direktörlüğü (Pakistan)

Haberleşme ve Ulaştırma Direktörlüğü 

(İran)

Tarım, Sanayi ve Turizm Direktörlüğü (Tür-

kiye)

Enerji, Maden ve Çevre Direktörlüğü (Azer-

baycan)

İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilir Kalkın-

ma Direktörlüğü (Türkiye-Münhal)

Proje, Ekonomik Araştırma ve İstatistik Di-

rektörlüğü (Kazakistan)

Uyuşturucu, Kaçakçılık ve Organize Suç 

ile Mücadele Birimi (İran)

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamındaki Faaliyetleri
Türkiye, Pakistan ve İran’la birlikte EİT’nin 

üç kurucu üyesinden birisidir. 

EİT Biyolojik Çeşitlilik Uzmanlar Grubu 

Toplantısı 04-05 Kasım 2014 tarihlerinde 

ECO-IEST işbirliğinde Türkiye’de, EİT Bi-

yoçeşitlilik Haftası kapsamında Biyolojik 

Çeşitlilik Uzmanlar Grubu Toplantısı 06-07 

Mart 2016 tarihlerinde Türkiye’de gerçek-

leştirilmiştir. 

EİT Çevre Koruma Çalışma Grubu’na katkı 

ve katılım sağlanmaktadır. 
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EİT Gıda Güvenliği Bölgesel Koordinasyon Merkezi 
(ECO-RCC)

ECO-RCC, ECO / FAO Bölgesel Gıda Gü-

venliği Programı’nın (RPFS) uygulanması 

için kurulmuş bölgesel bir koordinasyon 

merkezi olup EİT Sekreterliği ve FAO-SEC 

ile işbirliği içerisinde faaliyet göstermekte-

dir. 

ECO-RCC’nin temel amacı, EİT üye ül-

kelerindeki RPFS bileşenleriyle ilgili proje-

leri ve faaliyetleri koordine etmek ve tarım 

ve gıda güvenliği alanlarında üye devletler 

arasındaki işbirliğini geliştirmektir. RPFS, 

tarımsal üretimi, verimliliği ve sürdürülebi-

lirliği geliştirmek ve aynı zamanda bölgede 

gıda güvenliğini sağlamak için tasarlanmış 

ve 2008 yılında FAO ve EİT Sekreterliği ile 

işbirliği içinde sonuçlandırılmıştır. 

2010 yılında düzenlenmiş olan 20. Bölge 

Planlama Konseyi’nde Türkiye, EİT üye 

devletlerinin mutabakatı ile RPFS’nin ko-

ordinasyon ülkesi olarak seçilmiştir. Ardın-

dan 2010 yılında 19. Bakanlar Kurulu’nda, 

RPFS’nin uygulanmasına yönelik EC0-

RCC’nin Ankara’da kurulması onaylanmış-

tır. Bu doğrultuda, ECO-RCC, 02.11.2012 

tarihinde Ankara’da Bakanlığımız bünye-

sinde kurulmuş ve 15.11.2012 tarihinde 5. 

EİT Tarım Bakanları Toplantısı’nda lansma-

nı yapılmıştır. ECO-RCC ayrıca FTPP kap-

samında bir proje olarak desteklenmekte-

dir.

ECO-RCC’nin Görevleri;

•	 RPFS kapsamındaki tüm faaliyetlerin 

koordinasyonu,

•	 Gıda güvenliği konusunda işbirliği ve 

bilgi alışverişinin geliştirilmesi,

•	 Gıda güvenliği ile ilgilenen tüm paydaş-

lar ile işbirliği yapmak,

•	 EİT Bölgesinde gıda güvenliği konu-

sunda farkındalığın arttırılması,

•	 Gıda güvenliği eğitimleri, seminer ve 

çalıştayların düzenlenmesi,

•	 RPFS uygulanmasına yönelik potansi-

yel bağışçıların belirlenmesi ve iletişime 

geçilmesidir.
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KÜRESEL ÇEVRE FONU (GEF)
GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY

 Kuruluş Yılı 1991

 Merkez Vaşington, ABD

 Amacı Çevre koruma konularında (biyoçeşitlilik, iklim değişikliği, 
  arazi bozunumu, uluslararası sular, kimyasallar ve atık) 
  yapılan projelere finansal destek vermek

 Üyeler 183 Üye

 Başkan Carlos Manuel Rodriguez (Kosta Rika)

 Resmi Dili İngilizce 

 Resmi İnternet Sitesi https://www.thegef.org/

 Türkiye’nin Üyeliği  Türkiye GEF’e 1991 yılında üye olmuştur. 
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Kuruluş ve Misyonu
Dünya Bankası içerisinde pilot program 

olarak 1991’de kurulan Küresel Çevre 

Fonu (Global Environment Facility-GEF), 

çok taraflı çevre sözleşmeleriyle belirlenen 

küresel çevre hedeflerine ulaşılması için 

gelişmekte olan ülkelere ve geçiş ekono-

misi ülkelerine fon sağlayan finansal bir 

mekanizmadır. 

Bağımsız bir finansal kurum olan GEF; 

uluslararası sözleşmelerle belirlenen küre-

sel çevre hedeflerinin yanı sıra belirlemiş 

olduğu öncelikli alanları desteklemektedir. 

Bu alanlar; biyolojik çeşitlilik, iklim değişik-

liği, arazi bozunumu, kimyasallar ve atıklar 

ile uluslararası sulardır.

GEF, küresel çevre hedeflerine ulaşılması 

için çok taraflı çevre sözleşmelerinin Mali 

Mekanizması olarak görev yapmaktadır. 

GEF’in desteklediği BM Sözleşmeleri; Bir-

leşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleş-

mesi, Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mü-

cadele Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler İklim 

Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Stokholm 

Sözleşmesi ile Minamata Sözleşmesi’dir.

Kuruluşun Yapısı
GEF; GEF Meclisi, GEF Konseyi, GEF Sek-

retaryası, GEF Ajanslarından oluşmaktadır. 

GEF Meclisi; GEF’in önemli politika ka-

rarlarını verir. 183 üye ülke temsilcilerinden 

oluşur. Temel görevleri; Fon’un faaliyetle-

rini gözden geçirmek ve değerlendirmek; 

Fon’a üyelik hususlarını gözden geçirmek 

ve yönetim kurallarındaki değişiklikleri oy 

birliği ile onaylamaktır.

GEF Konseyi; GEF’in ana yönetim or-

ganıdır. 14’ü gelişmiş ülkelerden, 16’sı 

gelişmekte olan ülkelerden ve 2’si geçiş 

ekonomilerinden olmak üzere Konsey’de 

32 üye yer alır. Konsey, GEF tarafından 

finanse edilen faaliyetlerin operasyonel 

politika veya programlarını geliştirmek, 

kabul etmek veya değerlendirmek için 

yılda iki kere toplanır; aynı zamanda çalış-

ma programını (onaya sunulmuş projeler) 

gözden geçirir ve kabul eder. Kararlar oy 

çokluğu ile alınır. 

GEF Sekretaryası; Ofisi ABD Vaşing-

ton’dadır. Proje, program ve strateji belir-

leme gibi çalışmaları koordine eder. Meclis 

(Asamble) ve Konsey’e hizmet vermekte-

dir. 

GEF Akredite Ajansları; GEF’in ope-

rasyonel koludur. GEF tarafından finanse 

edilen projeleri ve programları tasarlamak, 

geliştirmek ve uygulamak için hükümet 

kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve diğer 

paydaşlar gibi proje destekçileriyle yakın 

işbirliği içindedirler. Dünya çapında faali-

yet gösteren 18 akredite ajans vardır. Ül-

kemizde faaliyet gösteren ajanslar: FAO, 

UNDP, UNEP, Birleşmiş Milletler Endüst-

riyel Gelişme Örgütü (UNIDO) ve Dünya 

Bankası’dır.

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamındaki Faaliyetleri
1991 yılından beri GEF üyeliğini sürdür-

mekte olup hem hibe kullanan hem de 

bağış yapan ülke statüsünde olan ülke-

miz, Konsey’de Avusturya, Belçika, Çek-

ya, Macaristan, Lüksemburg, Slovakya ve 

Slovenya’nın oluşturduğu grup içerisinde 

yer almaktadır. 

Ülkemizde FAO, UNDP, UNEP, UNIDO ve 

WB olmak üzere 5 kuruluş; GEF Ajansı 

olarak faaliyet göstermektedir. 

GEF Türkiye İdari Odak Noktası Tarım ve 

Orman Bakanlığı; Siyasi Odak Noktası ise 

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütül-

mektedir.

2018-2022 periyodunu kapsayan GEF-7 

döneminde ülkemiz tahsisatı 15,37 milyon 

ABD doları olup odak alan tahsisatları (sı-

rasıyla iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik, 

arazi tahribatı olarak) 7,25 milyon, 4,53 

milyon ve 3,59 milyon ABD dolarıdır.  
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BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE EKOSİSTEM HİZMETLERİ 
KONULU HÜKÜMETLERARASI PLATFORM (IPBES)

THE INTERGOVERNMENTAL SCIENCE-POLICY PLATFORM ON 
BIODIVERSITY AND ECOSYSTEM SERVICES

 Kuruluş Yılı  2012 

 Merkez Bonn, Almanya

 Amacı Politika oluşturulmasında bilimin kullanılmasını güçlendirmek ve bu 
  yönde kapasite geliştirmek için bilim dünyası ile politika yapıcılar 
  arasında bir köprü işlevi görmek

 Üyeler 127 Ülke 

 Resmi Dili BM Dilleri

 Resmi İnternet Sitesi https://ipbes.net/

 Türkiye’nin Üyeliği  Türkiye, 21.04.2012 tarihinde IPBES’e üye olmuştur. 
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Kuruluş ve Misyonu
IPBES, biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hiz-

metleri konusunda mevcut durum ve te-

mayülleri ortaya koyarak, geleceğe dönük 

tahminler üreten ve çoklu senaryolara da-

yanan siyasi tavsiyelerde bulunan bir BM 

organıdır.

Bu politikaların ve tavsiyelerin, karar verici 

otoritelerin politika oluşturmasını güçlen-

dirmeye yönelik olması ana hedefidir. 

IPBES’in aktörleri, devletlerin yanı sıra, 

sözleşmeler, uluslararası örgütler ve BM’e 

akredite uluslararası sivil toplum örgütleri-

dir. Kuruluşta öne çıkan konular; biyolojik 

çeşitlilik kıymet hesaplaması, tozlaşma, 

arazi bozulumu ve restorasyonu, istilacı 

türlerin eğilimi ve biyolojik çeşitliliğin sürdü-

rülebilir kullanımıdır.

IPBES, değerlendirme raporları hazırlar, 

politika desteği verir ve bilgi kapasitesinin 

geliştirilmesini sağlar. 

IPBES, sürdürülebilir kalkınma ve uzun sü-

reli insan refahı, biyoçeşitliliğin sürdürüle-

bilir kullanımı ve korunması için ekosistem 

servisleri ve biyoçeşitlilik için bilimin kulla-

nımını güçlendirmek ve bu yönde kapasite 

geliştirmek için bilim dünyası ile politika ya-

pıcılar arasında bir ara yüz olarak kurulmuş 

uluslararası bir platformdur. 

IPBES, biyoçeşitlilik, ekosistemler ve bun-

ların insanlığa katkılarına dair değerlendir-

meler ve doğal zenginliklerin korunması ve 

sürdürülebilir kullanımına yönelik sunduğu 

araçlar ve yöntemlerle politika yapıcılara 

katkı sunmayı hedeflemektedir. 

Kuruluşun Yapısı
Genel Kurul IPBES’in yürütme orga-

nı olup üye ülke temsilcilerinden oluşur. 

Yılda bir kez toplanır. IPBES Başkanı, 4 

Başkan Yardımcısı, 5 büro elamanından 

oluşan Büro ise IPBES’in yönetimsel aracı 

olarak çalışmaktadır.5 BM coğrafi bölge-

sinden, beşer uzmandan oluşan Çok Di-

siplinli Uzmanlar Paneli IPBES’in Bilim 

Kurulu fonksiyonunu yerine getirmektedir. 

Uzman Grupları ve Görev Güçleri ise 

IPBES’in değerlendirmelerinde ve diğer 

hazırladığı ürünlerde yer alan seçilmiş bilim 

insanları ve bilgi sahiplerinin oluşturduğu 

topluluktur. Genel Kurul, Büro ve Çok Di-

siplinli Uzmanlar Paneli’nin verimli bir işlev-

sellikle çalışmasını sağlayan Sekretarya, 

Platform’un İş Programının ve Yönetimsel 

araçlarının etkili, verimli bir şekilde yürü-

tülmesinden sorumludur ve Almanya’nın 

Bonn kentinde faaliyet göstermektedir.

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamındaki Faaliyetleri
Türkiye, 21.04.2012 tarihinde IPBES’e 

üye olmuştur. Kuruluş kapsamında ulusal 

faaliyetler Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa 

Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 

tarafından yürütülmektedir. 

Türkiye IPBES’in kuruluşundan bu yana 

yer almaktadır ve Doğu Avrupa Grubu’nda 

temsil edilmektedir.

2013 yılında Antalya’da gerçekleştirilen 

IPBES 2. Genel Kurulu’nda, IPBES’in işe 

başlama belgesi sayılan “Antalya Mutaba-

katı” kabul edilmiştir. 

IPBES bünyesinde, Çok Disiplinli Uzman-

lar Paneli’nde kuruluşundan bu yana 3 

Türk bilim insanı, Büro’da ise kuruluşundan 

2018 yılına kadar bir Türk görev almıştır.

“
“Kuruluş 

kapsamında ulusal
faaliyetler Tarım ve 
Orman Bakanlığı 

Doğa
Koruma ve Milli 
Parklar Genel 

Müdürlüğü
tarafından 

yürütülmektedir.
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AFRİKA BİRLİĞİ (AfB)
AFRICAN UNION

 Kuruluş Yılı 1963

 Merkez Cyril Ramaphosa (Güney Afrika)

 Amacı Afrika’da politik, sosyal ve ekonomik bütünleşmeyi sağlamak,    
  kalkınmayı hızlandırmak, barış ve istikrarı korumak ve demokrasi 
  ile iyi yönetim ilkelerini benimsemek

 Üyeler 55 Üye
Angola, Benin, Botsvana, Burkina Faso, Burundi, Cezayir, Cibuti, Çad, 
Ekvator Ginesi, Esvatini Krallığı, Eritre, Etiyopya, Fas, Fildişi Sahili, 
Gabon, Gambia, Gana, Gine Bissau, Gine, Güney Afrika, Güney Sudan, 
Kamerun, Kenya, Komorlar Birliği, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik 
Cumhuriyeti, Lesotho, Liberya, Libya, Madagaskar, Malavi, Mali, 
Mauritius, Mısır, Moritanya, Mozambik, Namibya, Nijer, Nijerya, Orta 
Afrika Cumhuriyeti, Ruanda, Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti, Sao 
Tome ve Principe, Senegal, Seyşeller, Sierra Leone, Somali, Sudan, 
Tanzanya, Togo, Tunus, Uganda, Yeşil Burun, Zambiya, Zimbabve

 Başkanı Abdel Fattah El Sisi (Mısır)

 Resmi Dili Arapça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Svahili

 Resmi İnternet Sitesi https://au.int/

 Türkiye’nin Üyeliği Ülkemizin, Afrika’ya Açılım Politikası’nın ivme kazanmasıyla birlikte,   
  2002 yılından itibaren AfB Zirvelerine misafir ülke olarak katılan   
  Türkiye, 2005 yılında AfB nezdinde gözlemci ülke statüsü kazanmıştır.



123

ULUSLARARASI KURULUŞLAR

Kuruluş ve Misyonu
Afrika ülkelerinin bağımsızlıklarını kazan-

maları ve kıtada sömürgeciliğin sonlandı-

rılması amacıyla Afrika Birliği’nin (AfB) ku-

rulması 1963 yılına kadar dayanmaktadır. 

Birlik, 2002 yılında AfB adıyla resmi olarak 

kurulmuş olup Birliğin hedefleri kalkınma-

nın hızlandırılması, barış ve istikrarın korun-

ması politik, sosyal ve ekonomik bütünleş-

menin sağlanması ve demokrasi olarak 

belirlenmiştir.

Geniş bir coğrafyaya yayılan Afrika’da ik-

lim ve su koşulları tarım sektörünü önem-

li ölçüde etkilemektedir. Kuzey ve Orta 

Afrika’da büyük bir alan kaplayan çöller 

sebebiyle yeterli tarım faaliyetleri gerçek-

leştirilememektedir. Doğu Afrika’nın bir 

kısmında yer alan safari parkları sebebiyle 

tarım yapılamazken, tarımsal faaliyetler Nil 

Nehri çevresinde yoğunlaşmaktadır. Diğer 

bölgelere göre Batı ve Güney Afrika böl-

geleri iklim ve sulama bakımından tarıma 

daha elverişlidir.

Gerek kuzey gerekse güney yarımkürede 

geniş topraklara sahip olan Afrika kıtası 

büyük bir ürün desenine sahiptir. FAO’nun 

verilerine göre Afrika dünyadaki ekilebilir 

arazilerin %16’sına sahiptir. Tarım sektörü 

Afrika’da önemli bir yere sahip olup Afri-

ka GSYH’sinin %32’sini ve istihdamının 

%65’ini oluşturmaktadır. Afrika’da yetiştiri-

len başlıca tarım ürünleri arasında buğday, 

mısır, çeltik, pamuk, meyve-sebze, kakao, 

sorgum, büyükbaş ve küçükbaş hayvancı-

lık yer almaktadır.

Birliğin amacı; Afrika’da politik, sosyal ve 

ekonomik bütünleşmenin sağlanması, kal-

kınmanın hızlandırılması, barış ve istikrarın 

korunması ve demokrasi ile iyi yönetim il-

kelerinin benimsenmesidir. 

Afrika’yı geleceğin küresel güç merkezine 

dönüştürmek için hazırlanan GÜNDEM 

2063 planıyla kapsayıcı ve sürdürülebilir 

kalkınma hedefine ulaşılması hedeflen-

mektedir. 

Kuruluşun Yapısı
Afrika Birliği çalışmalarını Meclis, Yürütme 

Kurulu, Pan Afrika Parlamentosu, Adalet 

ve İnsan Hakları Kurumları, Komisyon, Da-

imi Temsilciler Komitesi, Barış ve Güvenlik 

Konseyi, Finansal Kurumlar, Ekonomik ve 

Sosyal Kültürel Konsey, Afrika’nın Kalkın-

ması için Yeni Ortaklıklar (NEPAD), Afrika 

Birliği Vakfı, Afrika Eş Gözden Geçirme 

Mekanizması, Bölgesel Ekonomik Toplu-

luklar ve Uzmanlaşmış Kurumlar/ Kuruluş-

lar aracılıyla yürütmektedir.

Afrika’nın Kalkınması İçin Yeni Ortak-
lık (NEPAD)
Afrika’nın kalkındırılmasına yönelik olarak 

Afrika’nın Kalkınması İçin Yeni Ortaklık 

(NEPAD), sosyo-ekonomik kalkınma açı-

sından Afrika’nın birleştirilmesi hedefiyle 

21. yüzyılda kurulmuştur. NEPAD, Afrikalı 

liderler önderliğinde, kıtanın karşı karşıya 

olduğu fakirlik, kalkınma ve Afrika’nın öte-

kileştirilmesi gibi kritik zorlukları vurgula-

mayı hedeflemektedir. 

NEPAD, kendi kaynakları ile altı konu baş-

lığında çeşitli programları ve projeleri yö-

netmektedir. Bu başlıklar; Tarım ve Gıda 

Güvenliği, İklim Değişikliği ve Ulusal Kay-

nakların Yönetimi, Bölgesel Entegrasyon 

ve Yatırım, İnsani Gelişme, Ekonomik ve 

Kurumsal Yönetim ile cinsiyet, kapasite 
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geliştirme konularını içeren kesişen konu-

lardan oluşmaktadır.

NEPAD’ın tarım ve gıda güvenliği progra-

mı, tarıma dayalı olarak Afrika ülkelerinde 

kalkınmanın sağlanmasına odaklanmak-

tadır. NEPAD, Afrika’da tarım sektörünün 

büyük kısmını oluşturan küçük işletmelerin 

gelirlerini arttırarak yoksulluktan kurtulma-

ları için piyasalara daha iyi ulaşmalarını ve 

finansal ve teknik destek sağlamayı hedef-

lemektedir. 

NEPAD’ın tarım programı, Kapsamlı Af-

rika Tarım Kalkınma Programı (CAADP) 

çerçevesinde yönlendirilmektedir. CAADP, 

Afrika’da yoksulluğun azaltılması ve açlığın 

ortadan kaldırılması için Afrika’da tarımsal 

verimliliğin yıllık en az %6 oranında arttırıl-

masını hedeflemektedir. Bu zamana kadar 

9 ülke (Angola, Eritre, Etiyopya, Burkina 

Faso, Kongo Cumhuriyeti, Gambia, Gi-

ne-Bissau, Nijerya, Senegal ve Tanzanya) 

bu hedefe ulaşmıştır. 

Buna ek olarak, CAADP ülkelerin yıllık büt-

çelerinin en az %10’nunu tarım sektörüne 

aktarmaları gerektiğini belirtmektedir. 

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamındaki Faaliyetleri
Ülkemizin, Afrika’ya Açılım Politikası’nın 

ivme kazanmasıyla birlikte, 2002 yılından 

itibaren AfB Zirvelerine misafir ülke olarak 

katılan Türkiye, 2005 yılında AfB nezdinde 

gözlemci ülke statüsü kazanmıştır.

AfB 2008 yılında Türkiye’yi Afrika’nın stra-

tejik ortağı ilan etmiştir. 18-21 Ağustos 

2008 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştiri-

len Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesi’nde, “Tür-

kiye-Afrika İşbirliği İstanbul Deklarasyonu: 

Ortak Bir Gelecek için İşbirliği ve Dayanış-

ma” ve “Türkiye-Afrika Ortaklığı için işbirliği 

Çerçevesi” başlıklı belgeler kabul edilmiş-

tir. Bu çerçevede, hükümetlerarası işbirliği; 

ticaret ve yatırım; tarım, tarımsal ürünlerin 

ticareti, kırsal kalkınma, su kaynaklarının 

yönetimi, küçük ve orta büyüklükteki iş-

letmeler; sağlık; barış ve güvenlik; altyapı, 

enerji, ulaşım ve telekomünikasyon; kültür, 

turizm ve eğitim; medya, enformasyon ve 

iletişim teknolojisi ile çevre öncelikli işbirliği 

alanları olarak belirlenmiştir.

Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesi’nde kabul 

edilen işbirliği alanlarına dayalı bütüncül bir 

stratejinin oluşturulmasını teminen, Afrika 

Strateji Belgesi 26.03.2010 tarihli Resmî 

Gazete’de yayımlanarak kabul edilmiş 

olup; Afrika stratejimizin hedefi, özel ko-

numları dikkate alınarak Afrika ülkeleri ve 

AfB ile ülkemizin ortaklık görünümünün 

güçlendirilmesi olarak tanımlanmıştır.

Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesi’nde kabul 

edilen izleme mekanizması çerçevesinde, 

Türkiye-Afrika ortaklığındaki çalışmalara 

yön vermek amacıyla 15-16 Aralık 2011 

tarihlerinde İstanbul’da I. Türkiye-Afrika 

Ortaklığı Bakan Düzeyinde Gözden Geçir-

me Konferansı düzenlenmiş Türkiye-Afrika 

ortaklığının tarafların karşılıklı güçlü iradesi 

ile sağlam bir zeminde ilerlediği teyit edil-

miştir.

II. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi, Sürdürü-

lebilir Bir Kalkınmanın ve Bütünleşmenin 

Güçlendirilmesi için Yeni Bir Ortaklık Mo-

deli teması altında 19-21 Kasım 2014 ta-

rihlerinde Malabo’da gerçekleştirilmiştir. 

Ankara’da 19.03.2015 tarihinde gerçek-

leştirilen Kıdemli Memurlar Toplantısı’nda 

2015-2019 Uygulama Planı gözden ge-

çirilerek, bu dönemde Afrika’nın ihtiyaçları 

doğrultusunda hayata geçirilecek projeleri 

içeren bir Öncelikli Projeler Listesi kabul 

edilmiştir. AfB ile kabul edilen Öncelikli 

Projeler Listesi kapsamında 02-03 Kasım 

2016 tarihlerinde İstanbul’da Türkiye-Af-

rika İş ve Ekonomi Forumu düzenlenmiş-

tir. Öncelikli Projeler Listesi bağlamındaki 

ikinci etkinliği ise, 27-28 Nisan 2017’de 

Antalya’da düzenlenen ve 49 ülkeden 45 

bakanın da yer aldığı yaklaşık 1500 kişi-

nin katılım sağladığı Türkiye-Afrika Tarım 

Bakanları I. Toplantısı ve Tarım İş Forumu 

teşkil etmiştir. 

Son dönemde ise 2018 yılında Türkiye-Af-

rika II. Bakanlar Gözden Geçirme Konfe-

ransı ile Türkiye-Afrika II. Ekonomi ve İş Fo-

rumu İstanbul’da gerçekleştirilmiş ve 2020 

yılında da Afrika’nın Tarım ve Hayvancılık 

Potansiyeli ve Türk Gıda Güvenliği Deneyi-

mi Video Konferansı düzenlenmiştir.

Afrika dünyadaki 
ekilebilir arazilerin 
%16’sına sahiptir. 
Tarım sektörü 
kıta GSYH’sinin 
%32’sini ve 
istihdamının 
%65’ini 
oluşturmaktadır.
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AKDENİZ İÇİN BİRLİK (AiB)
UNION FOR THE MEDITERRANEAN

 Kuruluş Yılı 2008 

 Merkez Barselona, İspanya

 Amacı Demokrasi, insan hakları ve temel özgürlüklere saygı, Avrupa-
Akdeniz bölgesinde kültürler arası diyaloğun desteklenmesi ilkeleri 
çerçevesinde, bölgede barış, istikrar, güvenlik ve ortak ekonomik refah 
alanı tesis edilmesini teşvik etmek ve bölgesel bütünleşme ile uyum 
potansiyelini geliştirmek 

 Üyeler 42 Üye 
Arnavutluk, 27 AB üyesi, Bosna-Hersek, Cezayir, Fas, Filistin, İsrail, 
Karadağ, Lübnan, Mısır, Monako, Moritanya, Suriye, Tunus, Türkiye, Ürdün
*Suriye 1.12.2011 tarihi itibariyle üyeliğini askıya almıştır. Libya ise 
gözlemci statüsündedir.

 Genel Sekreter Nasser Kamel (Mısır)

 Resmi Dili Arapça, Fransızca, İngilizce

 Resmi İnternet Sitesi https://ufmsecretariat.org/

Türkiye’nin Üyeliği  1995 yılında başlatılan Avrupa-Akdeniz Ortaklık sürecinde yer alan   
  Türkiye, söz konusu sürecin devamı olan AiB’e de kurulduğu 2008   
  yılından bu yana üyedir. 
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Kuruluş ve Misyonu
AiB, AB ile AB üyesi olmayan Akdeniz ülke-

leri arasındaki işbirliğine kalıcı ve kurumsal 

bir çerçeve oluşturulması amacıyla 1995 

yılında başlatılan Avrupa-Akdeniz İşbirliği 

Sürecinin yerini almak üzere, 13.07.2008 

tarihinde Paris’te düzenlenen Avrupa-Ak-

deniz Devlet ve Hükümet Başkanları Zirve-

si’nde kurulmuştur.

Akdeniz için Birlik, siyasi diyalog platformu, 

bölgesel, alt bölgesel ve sınır ötesi projeler 

yoluyla Akdeniz’de işbirliğinin artırılmasına 

katkı yapacak bir oluşum olarak tasarlan-

mıştır.

Paris Zirvesi’nde kabul edilen bildirgede 

AiB’in, Avrupa-Akdeniz bölgesinde de-

mokratik ilkeler ile insan hakları ve temel 

özgürlüklere saygı, kültürler ve medeniyet-

ler arasındaki anlayışın desteklenmesi ve 

barış, istikrar, güvenlik ve ortak ekonomik 

refah alanı tesis edilmesi gibi hedeflere da-

yandığı belirtilmektedir. Bildirge’de AiB’nin, 

AB’nin genişleme politikası ile buna bağlı 

katılım müzakereleri ve katılım öncesi sü-

reçten bağımsız bir işbirliği süreci olduğu 

da kayıt altına alınmıştır.

Avrupa-Akdeniz bölgesinde kültürler ara-

sı diyaloğun desteklenmesi ilkeleri çerçe-

vesinde, bölgede barış, istikrar, güvenlik, 

demokrasi, insan hakları ve temel özgür-

lüklere saygı ve ortak ekonomik refah alanı 

tesis edilmesini teşvik etmek ve bölgesel 

bütünleşme ile uyum potansiyelini geliştir-

mek amacıyla oluşturulan AiB’nin Kurucu 

Bildirgesi’ndeki öncelikli faaliyet alanları; 

ulaştırma ve kentsel kalkınma, enerji, çev-

re ve su, sosyal konular ve sivil toplum, 

yükseköğrenim ve araştırma ile iş geliştir-

me olarak belirlenmiştir. Bu alanlarda be-

lirlenen bölgesel işbirliği projeleri, düzenli 

olarak bir araya gelen üye ülkelerin kıdemli 

memurlarınca AiB tarafından desteklen-

mek üzere onaylanmaktadır.

AiB’nin kültürel boyutunu Anna Lindh Vak-

fı, parlamenter boyutunu Akdeniz için Birlik 

Parlamenter Asamblesi ve yerel yönetim 

boyutunu Avrupa-Akdeniz Bölgeler ve Ye-

rel Yönetimler Asamblesi oluşturmaktadır.

Kuruluşun Yapısı
42 üyeli AiB’in kurumsal yapısı içinde, bir 

AB üyesi ile bir Akdenizli ortak ülkenin ilke 

olarak iki yıllığına üstlendiği “Eş Başkanlık”, 

tüm ülkelerin temsil edildiği “Kıdemli Me-

murlar Toplantısı” ve “AiB Sekretaryası” yer 

almaktadır. 

Eş Başkanlık 2012 yılından bu yana AB 

üyesi ülkeler adına Lizbon Antlaşması uya-

rınca AB Dış İlişkiler Servisi ile AB üyesi 

olmayan ülkeler adına Ürdün tarafından 

yürütülmektedir.

AiB Sekretaryasında, Akdenizli ülkeler ara-

sından aday gösterilen ve Kıdemli Memur-

lar tarafından oydaşma ile üç yıllığına ata-

nan Genel Sekreter ve üçü AB üyesi, üçü 

AB üyesi olmayan ülkeler tarafından aday 

gösterilen ve Kıdemli Memurlar tarafından 

üç yıllığına oydaşma ile atanan 6 Genel 

Sekreter Yardımcısı görev yapmaktadır. 

2008 yılında Marsilya’da yapılan AiB Dı-

şişleri Bakanları Toplantısı’nda AiB Genel 

Sekreteri’nin devamlı olarak AB üyesi ol-

mayan üye ülkeler arasından seçilmesi ka-

rarlaştırılmıştır.

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamındaki Faaliyetleri
1995 yılında başlatılan Avrupa-Akdeniz 

Ortaklık sürecinde yer alan Türkiye, söz 

konusu sürecin devamı olan AiB’e de ku-

rulduğu 2008 yılından bu yana üyedir. 

Türkiye, Akdeniz’de işbirliğinin güçlendiril-

mesini etkin bir şekilde desteklemektedir.

AB ile katılım müzakereleri yürütmekte 

olan Türkiye, 1995 yılında başlatılan Bar-

selona Süreci’nin daha güçlü ve etkin kılın-

ması amacıyla kurulan “Akdeniz için Birlik” 

girişimine de Akdeniz’de işbirliğinin geliş-

tirilmesi anlayışı doğrultusunda katılmıştır.

Türkiye, 2010 yılında faaliyete başlayan 

AiB Sekretaryasının çalışmalarına da aktif 

katkı sağlamaktadır. Ulaştırma ve Kent-

sel Kalkınmadan Sorumlu Genel Sekreter 

Yardımcılığı Makamına seçilen (Emekli) 

Büyükelçi Yiğit Alpogan 2010-2016 yılları 

arasında bu görevi yürütmüştür. Bu defa, 

Büyükelçi Ayşe Asya, 17.07.2018 tarihin-

de düzenlenen Kıdemli Memurlar Toplan-

tısı’nda oydaşmayla AiB Sekretaryasında 

“Ulaştırma ve Kentsel Kalkınmadan So-

rumlu Genel Sekreter Yardımcılığı” göre-

vine getirilmiştir. Ülkemizin bu bağlam-

daki katkıları, AiB’in kurumsallaşmasına 

ve Sekretaryanın faaliyetlerine verdiğimiz 

desteği teyit etmektedir.

Su Konusunda İlişkiler 
Ülkemizin de Bakan Yardımcısı seviyesin-

de temsil edildiği 2017 yılındaki Su Bakan-

ları Zirvesi’nde, Su Gündemi kapsamında 

“Su Finansal Stratejisi” geliştirilmesi kararı 

alınmış, 2018 yılında “AiB Su Gündemi” ve 

“AiB Su Finansal Stratejisi” kabul edilmiştir.
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Su işbirliğinde finansal kaynakların çeşit-
lendirilmesi ve mobilizasyonu kapsamın-
da Su Finansal Stratejisinin oluşturulması 
haricinde, AiB Su Gündemi kapsamında, 
su-sanitasyon-hijyen (WASH), su-is-
tihdam-göç (WEM), su-gıda-enerji-e-
kosistem bağıntısı (WEFE NEXUS) ile 
su-iklim değişikliği (Water&Climate) 
öncelikli konular olarak belirlenmiştir. Tek-
nik düzeyde çalışılmaya esas bu başlık-
larda Görev Güçleri (Task Force) oluştu-
rulmuştur. Söz konusu görev güçlerinden 
WEM Türkiye ve İtalya eş başkanlığında 
yürütülmekte olup Ülkemiz adına temsi-
liyeti SUEN sağlamaktadır. Diğer görev 
güçlerine de etkin olarak katılım sağlan-
makta ve teknik katkı verilmektedir.
AiB kapsamında kurulan “Su Uzmanları 
Grubu”nda (Water Experts Group) ülke-
miz, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yöneti-
mi Genel Müdürlüğü odak noktalığı aracılı-
ğıyla temsil edilmektedir.
Son yıllarda önemi giderek artan ve ulus-
lararası konjonktürde kendisine daha fazla 
atıf yapılan “Mavi Ekonomi” konusu da sür-
dürülebilir balıkçılık ve deniz ekosistemleri-
nin korunması açısından Tarım ve Orman 
Bakanlığı ilgili birimleri tarafından yakın bir 
şekilde takip edilmekte, Birlik kapsamında 
yürütülen mavi ekonomi süreçlerine etkin 
katkı sunulmaktadır.
Diğer taraftan ülkemiz tarafından su konu-
su özelinde Birlik koordinasyonunda dü-
zenlenen ya da katkı sağlanan faaliyetlere 
etkin olarak katkı ve katılım sağlanmakta-
dır. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler Eğitim 
Bilim Kültür Teşkilatı Dünya Su Değerlen-
dirme Programı (UNESCO-WWAP) ile Ak-
deniz için Birlik işbirliğinde ve İtalya Dışişleri 
bakanlığı desteğiyle 26.06.2019 tarihinde 

Roma-İtalya’da düzenlenen “Sürdürüle-

bilir Kalkınma Amaçları (SKA) Amaç 6 ve 

ilgili diğer SKA’ların Akdeniz Bölgesinde 

Uygulanması ve Geliştirilmesi 1. Bölgesel 

Konferansı”na katılım sağlanmıştır. Yanı 

sıra, Akdeniz için Birlik ile İtalya Dışişleri 

ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı (MAECI) 

tarafından Akdeniz Diyalogları (MED) çer-

çevesinde Küresel Su Ortaklığı-Akdeniz 

(GWP-Med) teknik kolaylaştırıcılığı ve İs-

veç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı 

(SIDA) finansal desteğiyle 5.12.2019 ta-

rihinde Roma-İtalya’da düzenlenen AiB 

Su Yatırımları ve Finansman 1. Konferan-

sı’na katılım sağlanmıştır. Konferansta su 

finansmanı kapsamında mevcut finansal 

kaynakların en verimli şekilde kullanılması-

na odaklanmak esasında AiB Su Finansal 

Stratejisinde bulunan 10 hedeften ülkemiz 

öncelikleri doğrultusunda belirlenen üç he-

defe yönelik katkı sağlanmıştır.

Ayrıca COVID-19 sürecinin yakinen ta-

kip edilmesi gayesiyle 9-10 Haziran 2020 

tarihlerinde video konferans yöntemiyle 

gerçekleştirilen SKA-6 ve Yeşil Anlaşma 

(Green Deal) bağlamında AiB Su Günde-

mi ve Finansal Strateji: COVID 19 sonra-

sı dönemde Politika Eylemleri, Ekonomik 

Tepkiler ve Gelecek Alternatifler başlıklı 

toplantıya katılım sağlanmış ve ülkemizin 

COVID-19 sürecinde su yönetimi alanında 

gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi 

verilmiştir. 

Su ve Çevre, Akdeniz İçin Birlik’in çalışma 

alanları içerisinde yer almaktadır. Türkiye 

Su Enstitüsü (SUEN) Türkiye’yi temsilen, 

2018 yılından itibaren Su-İstihdam-Göç 

Görev Gücü’nün İtalya ile birlikte eş baş-

kanlığını yürütmektedir.

Akdeniz için Birlik, siyasi 
diyalog platformu,
bölgesel, alt bölgesel ve 
sınır ötesi projeler
yoluyla Akdeniz’de 
işbirliğinin artırılmasına 
katkı yapacak bir oluşum 
olarak tasarlanmıştır.
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ATLANTİK TON BALIKLARININ KORUMASI 
ULUSLARARASI KOMİSYONU (ICCAT)
THE INTERNATIONAL COMMISSION FOR 

THE CONSERVATION OF ATLANTIC TUNAS

 Kuruluş Yılı 1966 

 Merkez Madrid, İspanya

 Amacı Atlantik Okyanusu ile Akdeniz ve bağlı denizlerdeki 30’dan fazla 
  ton ve ton benzeri balık türünün korunması amacı ile çalışmalar 
  yürütmek ve bu türlerin yönetimini gerçekleştirmek

 Üyeler 53 Üye 
  AB, ABD, Angola, Arnavutluk, Barbados, Belize, Birleşik Krallık,    
  Brezilya, Cezayir, Curaçao, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, El   
  Salvador, Fas, Fildişi Sahili, Filipinler, Fransa, Gabon, Gambiya, Gana,   
  Guatemala, Güney Afrika, Güney Kore, Honduras, İzlanda,    
  Japonya, Gine, Gine Bisau, Grenada, Kanada, Liberya, Libya,    
  Meksika, Mısır, Moritanya, Namibya, Nijerya, Nikaragua, Norveç,   
  Panama, Rusya, Saint Vincent ve Grenadinler, São Tomé ve Príncipe,   
  Senegal, Sierra Leone, Suriye, Tunus, Trinidad ve Tobago, Türkiye,   
  Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Yeşil Burun Adaları

 Genel Sekreter Camille Jean Pierre Manel (Senegal)

 Resmi Dili Fransızca, İngilizce, İspanyolca

 Resmi İnternet Sitesi https://www.iccat.int/en/

 Türkiye’nin Üyeliği  Ülkemizin ICCAT’a üye olabilmesi için hazırlanan yasa tasarısı 
  28.05.2003 tarih ve 25121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
  4859 sayılı kanunla yürürlüğe girmiştir. 
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Kuruluş ve Misyonu
Atlantik Ton Balıklarının Korunması Uluslar 

arası Komisyonu (ICCAT), Atlantik Okya-

nusu ve komşu sularındaki orkinos (ton 

balığı) ve orkinos benzeri türleri korumakla 

yükümlüdür. ICCAT, orkinos avcılığına yıllık 

kotalar belirlenmesi, küçük boy balıkların 

avlanmasına kısıtlamalar getirme ve belirli 

balıkçılık faaliyetleri için zaman-alan ya-

sakları koyma gibi koruma tedbirlerinden 

sorumludur.

Genellikle mavi yüzgeçli orkinoslar ulusla-

rarası sınırları aştığı için bunların etkili şe-

kilde yönetimini sağlayabilmek amacıyla 

uluslararası alanda işbirliği yapmak büyük 

önem teşkil etmektedir. Türkiye sularında 

bulunan orkinos türleri şunlardır:

Mavi yüzgeçli orkinos (Thunnus thyn-

nus)

Sarı yüzgeçli orkinos (Thunnus albaco-

res)

Yazılı orkinos (Euthynnus alleteratus)

Albakor ya da uzun kanat orkinos 

(Thunnus alalunga)

Bigeye tuna ya da Kocagöz (Thunnus 

obesus)

Çizgili orkinos (Katsuwonus pelamis)

Gobene ya da tombik (Auxis rochei)

ICCAT, balıkçılığın stok yoğunluğuna etkile-

rini belirlemek amacıyla biyometri, ekoloji ve 

oşinografi çalışmaları yürütmektedir. Komis-

yon çalışmaları, anlaşma bölgesi içerisinde-

ki balık kaynakları hakkında güncel bilgiler 

toplamayı ve istatistiksel bilgi analizleri yap-

mayı kapsamaktadır. Komisyon, orkinos 

avcılığı sırasında yakalanan yan avlarla ilgili 

veri toplama görevini de üstlenmiştir. 

Akdeniz’de orkinos avcılığı konusunda uy-

gulanan temel ICCAT tavsiye kararlarından 

bazıları; belirli bir boydan küçük olan ba-

lıkların avcılığının yasaklanması, belirli av 

araçları ile yapılan avcılığın belirli zaman-

larda yasaklanması, Akdeniz’de uçak veya 

helikopterle avcılığa destek verilmemesi 

yönünde yasaklar ve orkinos yetiştiriciliği-

ne yönelik oluşturulan yönetim planların-

dan oluşmaktadır. 

ICCAT’ın amaçları;

Üyelerden alınan veriler doğrultusunda ba-

lıkçılık istatistikleri yapmak,

Üye devletler adına araştırmalar yürütmek, 

stok değerlendirmesi yapmak,

Bilimsel yönetim önerileri geliştirmek,

Üyelere, balıkçılık yönetim tedbirleriyle ilgili 

bir sistem oluşturmak,

Konu ile ilişkili yayımlar ortaya koymak. 

Atlantik Ton Balıklarının Korunmasına İliş-

kin Uluslararası Sözleşme’nin kabul edil-

mesiyle, ICCAT’ın, Atlas Okyanusu’nda-

ki orkinos ve orkinos benzeri balık türleri 

hakkında çeşitli çalışmalar yürütebilecek 

ve bu türlerin yönetimini gerçekleştirecek 

tek balıkçılık örgütü olması sağlanmıştır.

Kuruluşun Yapısı
Komisyonun yönetiminden ve koordinas-

yonundan sorumlu bir Genel Sekrete-

ri bulunmaktadır. 1 Başkan ve 2 Başkan 

Yardımcısı bulunan Komisyon, üye ülke 

delegasyonlarından oluşur. ICCAT’ın di-

ğer organları ise; Finans ve Yönetim Daimi 

Komitesi, Daimi Araştırma ve İstatistik Ko-

mitesi, Paneller, Koruma ve Yönetim Ted-

birleri Uyum Komitesi, ICCAT İstatistik ve 

Koruma Önlemlerinin Geliştirilmesi Daimi 

Çalışma Grubu, Su Ürünleri Bilim İnsanları 

ve Yöneticileri Arasında Diyalog Daimi Ça-

lışma Grubu ve Diğer Gruplar’dır.

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamındaki Faaliyetleri
Ülkemizin ICCAT’a üye olabilmesi için ha-

zırlanan yasa tasarısı 28.05.2003 tarih ve 

25121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

4859 sayılı kanunla yürürlüğe girmiştir. 

ICCAT düzenli olarak üyeleriyle oturumlar 

gerçekleştirmekte ve oturumlarda idari ko-

nular ile kota dağılımları görüşülerek tavsi-

ye kararları alınmaktadır. Türkiye, kendisine 

tahsis edilen kota miktarının farklı bir refe-

rans dönem esas alınarak belirlenmesi ve 

uzun yıllar boyunca gerçekleştirdiği itiraz-

ların olumlu yönde bir değişiklik gerçekleş-

tirmemesi nedeniyle, 2015 yılında, kanuni 

düzenlemeler doğrultusunda kendi belirle-

diği ulusal kotasını (self kota) %7,73 olarak 

ilan etmiştir. Daha sonraki toplantılarda, 

ICCAT nezdinde yürütülen etkili çalışmalar 

neticesinde, ülkemizin kota miktarlarında 

önemli artışlar sağlanmıştır.

Palma de Mallorca’da 2019 yılında ger-

çekleşen ICCAT 26’ıncı Olağan Komisyon 

toplantısında, ICCAT Sözleşmesi’ni tadil 

eden Protokol ve bu düzenlemeye bağlı iki 

karar akit taraflarca kabul edilmiştir.
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AVRUPA VE AKDENİZ BİTKİ KORUMA ÖRGÜTÜ (EPPO)
EUROPEAN AND MEDITERRANEAN PLANT PROTECTION ORGANIZATION

 Kuruluş Yılı 1951

 Merkez Paris, Fransa

 Amacı Bitkilerin zararlı unsurlardan korunmasını sağlamak üzere 
strateji oluşturmak, bitki sağlığı düzenlemeleri ve diğer bitki koruma 
alanlarında uyumun güçlendirilmesini sağlamak, modern, güvenli 
ve etkin haşere kontrol yöntemlerini kullanmak ve bitki korumayla 
ilgili belgeler hazırlamak

 Üyeler 52 Üye 
  Arnavutluk, Avusturya, Almanya, Azerbaycan, Belarus, Belçika,   
  Bosna-Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Danimarka,  
  Estonya, Finlandiya, Fransa, Fas, GKRY, Gürcistan, Guernesey   
  Adaları, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İsrail, İtalya, İngiltere, İspanya,  
  İsveç, İsviçre, Jersey Adaları, Kazakistan, Kıbrıs, Kırgızistan, Letonya,  
  Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Makedonya, Malta, Moldova,  
  Norveç, Polonya, Portekiz,  Özbekistan, Romanya, Rusya, Sırbistan,  
  Slovakya, Slovenya, Tunus, Türkiye, Ukrayna, Ürdün, Yunanistan

 Başkan Karola Schorn (Almanya)

 Resmi Dili İngilizce, Fransızca ve Rusça 

 Resmi İnternet Sitesi https://www.eppo.int/

 Türkiye’nin Üyeliği Türkiye, 1958 yılında EPPO’ya üye olmuştur.
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Kuruluş ve Misyonu
Avrupa ve Akdeniz Bitki Sağlığını Koruma 

Örgütü (EPPO), Avrupa ve Akdeniz böl-

gesinde bitki korumada işbirliği ve uyum-

dan sorumlu uluslararası bir kuruluştur. 

EPPO’nun kurulmasına ilişkin Sözleşme 

18.04.1951’de Paris’te imzalanmıştır. 

1951 yılında 15 üyesi olan EPPO, günü-

müzde Asya, Avrupa ve Akdeniz ülkele-

rinin de yer aldığı 52 üyeli bir kuruluştur. 

EPPO, üye ülkelerinin yanı sıra Avrupa Ko-

misyonu, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi 

ve Avrupa Ekonomik Komisyonu ile temas 

halindedir.

EPPO, Uluslararası Bitki Koruma Anlaş-

ması ile bağlantılı olarak; bitkilerin zararlı 

unsurlardan korunmasını sağlamak üzere 

strateji oluşturmak, bitki sağlığı düzenle-

meleri ve diğer bitki koruma alanlarında 

uyumun güçlendirilmesini sağlamak, mo-

dern, güvenli ve etkin haşere kontrol yön-

temlerini kullanmak ve bitki korumayla ilgili 

belgeler hazırlamak gibi amaçlara sahiptir. 

Bu amaçlar doğrultusunda bitki sağlığına 

yönelik bölgesel standartlar oluşturmakta, 

panel, çalışma grupları ve yayımlar aracılı-

ğıyla gerekli koordinasyonu sağlamakta ve 

tavsiyelerde bulunmaktadır. 

EPPO, her yıl Avrupa’nın çeşitli kentlerinde 

bitki sağlığı, bitki zararlıları ve karantinası 

konularında çeşitli çalıştay, seminer, panel 

ve toplantılar düzenlemektedir. Bu top-

lantılara üye ülkelerden çeşitli araştırmacı, 

gözlemci, kamu görevlisi ve yöneticiler ka-

tılım sağlamaktadır.

EPPO, düzenli aralıklarla bitki sağlığı, bitki 

zararlıları ve karantinası konularında bül-

ten, teknik dokümanlar ve kitapçık yayım-

lamakta ve istatistiki bilgiler sunmaktadır. 

Ayrıca zararlıların yayılım haritası, EPPO 

Standartları ve tanı kılavuzu yayımlanmak-

tadır.

Kuruluşun Yapısı
EPPO, yılda iki defa (Nisan ve Eylül ayla-

rında) toplanmakta ve 7 üye ülkenin dö-

nüşümlü olarak temsilci bulundurduğu 

“Yürütme Kurulu” tarafından idare edil-

mektedir. Bu Kurul, yılda bir kez toplanan, 

tüm üye ülkelerin temsilcilerinin yer aldığı 

Konsey tarafından denetlenmektedir.

EPPO Sekretaryası ise, Yürütme Kurulu 

ve Konsey’e bağlı olarak örgütün işleyişi-

ni sağlamaktadır. Tüm bu organlara bağlı 

olan çalışma grupları ve paneller aracılığıy-

la bilimsel ve teknik çalışmalar gerçekleş-

tirmektedir. 13 üyeden oluşan Sekretarya, 

Genel Direktör ve Direktör Yardımcısı tara-

fından yönetilmektedir. 

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamındaki Faaliyetleri
Türkiye, 1958 yılında EPPO’ya üye olmuş-

tur. 

2017 yılı Eylül ayında gerçekleştirilen 

EPPO Yürütme Komitesi Toplantısı Antal-

ya’da düzenlenmiştir. Örgüt ile ilgili çalış-

maları ülkemiz adına Tarım ve Orman Ba-

kanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

yürütmektedir.
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AVRUPA’DA BALIKÇILIĞIN VE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ ULUSLARARASI ÖRGÜTÜ (EUROFISH)

INTERNATIONAL ORGANISATION FOR THE DEVELOPMENT OF 
FISHERIES AND AQUACULTURE IN EUROPE

 Kuruluş Yılı 2002

 Merkez Kopenhag, Danimarka

 Amacı Avrupa’da balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinin gelişmesine 
  katkıda bulunmak

 Üyeler 13 Üye
Arnavutluk, Danimarka, Estonya, Hırvatistan, İspanya, İtalya, 
Letonya, Litvanya, Macaristan, Norveç, Polonya, Romanya, Türkiye

 Genel Sekreter Aina Afanasjeva (Letonya)

 Resmi Dili İngilizce

 Resmi İnternet Sitesi https://www.eurofish.dk/

 Türkiye’nin Üyeliği 05.03.2002 tarihinde imzalanan EUROFISH üyeliğimizle ilgili 
  Anlaşma Metni, 23.06. 2004 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi   
  (TBMM) tarafından kabul edilmiştir.
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Kuruluş ve Misyonu
Avrupa’da Balıkçılığın ve Su Ürünleri Yetiş-

tiriciliğinin Geliştirilmesi Uluslararası Örgü-

tü (EUROFISH), FAO tarafından 1970’le-

rin sonunda oluşturulan bir iletişim ağı 

olan FISH INFOnetwork’ün bir parçasıdır. 

Özellikle gelişmekte olan ülkelere balıkçılık 

sektörüyle ilgili konularda yardımcı olma 

amacıyla kurulan FISH INFOnetwork, özel 

sektör ve hükümetlere destek sağlamak-

tadır. 

FISH INFOnetwork’ü oluşturan örgütler ve 

merkezleri şu şekildedir;

GLOBEFISH (İtalya)

EUROFISH (Danimarka)

INFOPECHE (Fildişi Sahili)

INFOSA (Namibya)

INFOPESCA (Uruguay)

INFOFISH (Malezya)

INFOSAMAK (Fas)

INFOYU (Çin)

EUROFISH, Danimarka Hükümeti ve 

FAO’nun finansal desteği ile 1996 yılında 

EASTFISH (Doğu Avrupa Ülkeleri İçin Su 

Ürünleri Pazarlaması ve Bilgi Servisi Pro-

jesi) olarak kurulmuş ve alınan bir kararla, 

2002 yılından bu yana bütün Avrupa ülke-

lerini ve ilgili organizasyonları kapsayacak 

şekilde “Orta ve Doğu Avrupa’da Balıkçı-

lığın Geliştirilmesi için Uluslararası Orga-

nizasyon (EUROFISH)” adı altında faaliyet 

göstermeye başlamıştır. 

Orta ve Doğu Avrupa’da Balıkçılığın Geliş-

tirilmesi Uluslararası Örgütü- EUROFISH, 

2018 yılında adını değiştirmiş ve Avrupa’da 

Balıkçılığın ve Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin 

Geliştirilmesi Uluslararası Örgütü adını al-

mıştır. 

EUROFISH’in temel hedefleri; su ürün-

leri ile ilgili özel sektör yatırımlarının ve or-

taklıkların teşvik edilmesi, projelerin geliş-

tirilmesi, ticaret ve pazarlama imkânlarının 

hızlandırılması ve su ürünleri ile ilgili düzenli 

bilgi akışının sağlanmasıdır.

EUROFISH, üretim artışı sağlamak, sürdü-

rülebilir ve çevre dostu ticareti destekle-

mek ve yeni iş imkânları oluşturmak ama-

cıyla üye ülkelerin hükümetlerine yardımcı 

olmaktadır. Özellikle AB’nin devam eden 

büyümesi ile birlikte bilgi edinme ve karar 

alma sürecine katkıda bulunmaya yönelik 

kuruluşların varlığına duyulan artan ihtiyaç 

doğrultusunda EUROFISH, balıkçılık ve 

su ürünleri yetiştiriciliği sektörüne yönelik 

kapsamlı bilgiye sahip özel bir bölgesel ör-

güt olarak AB’ye bu alanlarda etkili katkılar 

sağlamaktadır.

Kuruluşun Yapısı
EUROFISH, tüm üye ülkelerin yer aldığı bir 

Guvernörler Konseyi tarafından yönetilir. 

Her üye ülke, teknik uzmanlar tarafından 

eşlik edilebilen 1 delege ile temsil edi-

lir. Konsey tarafından EUROFISH’i temsil 

etmek üzere bir Direktör atanır. Direktör, 

Guvernörler Konseyi’nin rehberliğinde 

EUROFISH’in çalışmalarını yönlendirir. Gu-

vernörler Konseyi olağan toplantılarını yıllık 

olarak yapar ve 2 oturum boyunca görev 

yapmak üzere Başkan seçer.

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamındaki Faaliyetleri 
05.03.2002 tarihinde imzalanan EURO-

FISH üyeliğimizle ilgili Anlaşma Metni, 

23.06.2004 tarihinde Türkiye Büyük Millet 

Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilmiştir.

Ülkemiz 1997 yılından günümüze EURO-

FISH toplantılarına katılım sağlamakta, 

özel sektörün de bu örgüt ile iletişimine 

yardımcı olarak Avrupa pazarında su ürün-

leri ile ilgili pazarlama ve tanıtım faaliyetleri 

gerçekleştirmektedir. 

ULUSLARARASI KURULUŞLAR
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AVRUPA METEOROLOJİK UYDULARI 
İŞLETME TEŞKİLATI (EUMETSAT)

THE EUROPEAN ORGANISATION FOR THE EXPLOITATION 
OF METEOROLOGICAL SATELLITES

 Kuruluş Yılı 1986

 Merkez Darmstadt, Almanya 

 Amacı Üye ülke meteoroloji servislerinin ihtiyaç duyduğu yer-sabit ve 
  kutupsal yörüngeli meteorolojik uyduları temin etmek ve işletmek,   
  hava ve iklim ile ilgili uydu verilerini, görüntülerini ve ürünlerini sağlamak

 Üyeler 30 Üye
Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çekya, 
Danimarka, Estonya, Fransa, Finlandiya, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, 
İsveç, İsviçre, İrlanda, İtalya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, 
Macaristan, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovak Cumhuriyeti, 
Slovenya, Türkiye, Yunanistan

 Genel Müdür Alain RATIER (Fransa) 01.01.2021’den itibaren Philip Evans görevi   
  devralacaktır.

 Başkan Prof. G. Van der Steenhoven (Hollanda)

 Resmi Dili Fransızca, İngilizce

 Resmi İnternet Sitesi https://www.eumetsat.int/website/home/index.html

 Türkiye’nin Üyeliği Türkiye, 27.03.1984 tarih ve 84/7854 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile Teşkilata resmen üye olmuş, Teşkilat’ın kurucu üyesidir. EUMETSAT 
Kuruluş Sözleşmesi 1986 yılında yürürlüğe girmiştir.
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Kuruluş ve Misyonu
EUMETSAT, Meteoroloji Genel Müdürlü-

ğü’nün (MGM) kurucu üyesi olduğu hükü-

metlerarası bir Avrupa teşkilatı olup tarihi 

Avrupa Uzay Ajansı tarafından ilk Meteosat 

uydusunun 1977’de fırlatılmasına dayan-

maktadır. Bu uydunun başarısı, 1981 ve 

1983 yıllarında iki oturum halinde düzenle-

nen uluslararası konferansların şekillenme-

sini sağlamış; bu konferansların ardından 

da Avrupa’da meteoroloji uydularını işle-

tecek yeni bir teşkilatın kurulmasına karar 

verilmiş ve bu karar doğrultusunda EU-

METSAT kurulmuştur.

EUMETSAT’ın temel amacı, Avrupa’da-

ki Üye ülkelerin Milli Meteoroloji Servisleri-

ne ve dünya çapındaki diğer kullanıcılara 

günün 24 saati, yılda 365 gün boyunca 

hava ve iklimle ilgili uydu verilerini, görün-

tülerini ve ürünlerini tedarik etmek, Av-

rupa’da operasyonel meteorolojik uydu 

sistemlerini geliştirmek, bu sistemlerin 

uydularının teminini, bakımını ve işletilmesi 

sağlamak, meteoroloji, iklimsel gözlem ve 

iklim değişikliği konularındaki çalışmalara 

katkıda bulunmak ve üye ülkelerin ihtiyaç 

duydukları uydu verilerini temin ederek bu 

ülkelerdeki kullanıcılara ulaştırmayı amaç-

lamaktadır.

Kuruluşun Yapısı
EUMETSAT, en üst ve karar organı olan 

Konsey; Konsey’e belirli konularda tavsi-

yelerde bulunmak üzere oluşturulmuş olan 

Tavsiye Grupları; EUMETSAT’ın temsilcisi 

olan EUMETSAT Genel Müdürü ve onun 

tarafından yönetilen EUMETSAT Sekretar-

yasından oluşmaktadır. 

Yardımcı organları ise; Bilimsel ve Teknik 

Grup, Politik Tavsiye Komitesi, İdari ve Mali 

Grup, Veri Politikası Çalışma Grubudur.

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamındaki Faaliyetleri
Türkiye, 27.03.1984 tarih ve 84/7854 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile Teşkilata resmen 

üye olmuştur. EUMETSAT Kuruluş Sözleş-

mesi 1986 yılında yürürlüğe girmiştir.

EUMETSAT’ın kurucu üyelerinden olan 

Türkiye’nin kuruluşla ilişkileri Meteoroloji 

Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmek-

tedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kullanmakta 

olduğu meteorolojik uydu yer alıcı istas-

yonları vasıtasıyla gerek EUMETSAT ge-

rekse diğer merkezlerden veri almakta ve 

bunları işleyerek gerekli ürünleri üretmekte 

ve kullanıcılara iletmektedir. Üretilen ürün-

ler hava tahmininde olduğu kadar iklim, 

enerji, çevre, tarım ve ormancılık gibi bir-

çok alanda kullanılmaktadır.

EUMETSAT’ın temel 
amacı, Avrupa’daki
üye ülkelerin 
Milli Meteoroloji 
Servislerine
ve dünya çapındaki 
diğer kullanıcılara
günün 24 saati, yılda 
365 gün boyunca
hava ve iklimle 
ilgili uydu verilerini, 
görüntülerini ve 
ürünlerini tedarik 
etmektir.
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AVRUPA’DA ORMANLARIN KORUNMASI 
BAKANLAR KONFERANSI (FE)

FOREST EUROPE

 Kuruluş Yılı 1990

 Merkez Slovak Cumhuriyeti (2020)

 Amacı Bakanlar liderliğinde Avrupa’da ormancılık politikaları konusunda iş 
birliğini geliştirmek ve ormanların toplum için hayati çoklu 
işlevlerinin korumak maksadıyla Sürdürülebilir Orman Yönetimi’ni 
korumak ve geliştirmek

 Taraflar 47 Taraf
AB, Almanya, Andora, Arnavutluk, Avusturya, Belarus, Belçika, 
Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, 
Estonya, Finlandiya, Fransa, GKRY, Gürcistan, Hırvatistan, 
Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Karadağ, 
Kuzey Makedonya, Letonya Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, 
Macaristan, Malta, Moldova, Monako, Norveç, Polonya, Portekiz, 
Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Ukrayna, 
Vatikan, Yunanistan

 Sözleşme Sekreteri Slovak Cumhuriyeti (2020)

 Resmi İnternet Sitesi https://foresteurope.org/

 Türkiye‘nin Üyeliği Türkiye, Forest Europe imzacı ülkelerindendir.  
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Kuruluş ve Misyonu
Avrupa’nın orman politikasında diyalog 

ve işbirliği için Pan-Avrupa’da gönüllü üst 

düzey bir politik süreç olan Forest Euro-

pe (FE); sürdürülebilir orman yönetimi için 

kılavuzlar, kriterler ve göstergeler gibi giri-

şimlere önderlik etmiştir. İmzacısı olan 46 

Avrupa ülkesi ve AB’ye yönelik ormanların 

sürdürülebilir yönetimi ve korunması kap-

samında ortak stratejiler geliştirilmektedir. 

1990 yılından bu yana, Avrupa’daki or-

manlardan sorumlu bakanların işbirliği ile 

sürdürülebilir orman yönetimi için ana po-

litika çerçevesi sağlayarak ve ekonomik, 

çevresel ve sosyal boyutlarını dengeleye-

rek ulusal ve Avrupa düzeyinde politika 

oluşturma gündemini belirlemektedir. 

FE, Avrupa’da ormanların nasıl yönetilece-

ğini belirlemek amacıyla, periyodik olarak 

bakanlık taahhütlerinin ve kararlarının ka-

bul edildiği Bakanlar Konferanslarına ev 

sahipliği yapmaktadır. İmzacı ülkeler, FE 

platformundaki beyanları ve kararları onay-

layarak, ormanlarını korumak ve sürdürü-

lebilir bir şekilde yönetmek için açık politik 

taahhütlerde bulunmaktadır. Bakanlar ta-

rafından onaylanan taahhütler, Avrupa ül-

kelerinde sürdürülebilir orman yönetiminin 

uygulanması, ulusal şartlara uyarlanması,  

bölgenin geri kalanıyla tutarlı bir şekilde 

uygulanması ve aynı zamanda uluslararası 

işbirliğinin güçlendirilmesi için bir çerçeve 

vazifesi görmektedir. FE ormanlarla ilgili 

politik ve sosyal açıdan en önemli konular-

la ilgilenen diğer küresel ve bölgesel süreç-

ler ve girişimlerle ilişkilidir.

Slovak Cumhuriyeti, Almanya’nın eş baş-

kan olduğu FE sürecinin başkanlığını yü-

rütmektedir. 

FE’nin çalışma alanları; özellikle Avrupa’da 

ormanlar üzerinde Yasal Bağlayıcılığı Olan 

Anlaşma olmak üzere, uzman ve çalışma 

grupları, sürdürülebilir orman yönetimi po-

litika ve araçları, orman izleme ve raporla-

ma, yeşil ekonomi, orman ekosistem ser-

visleri, orman koruma ve iklim değişikliğine 

uyum, insan sağlığı ve refah ile FE süreci-

nin gözden geçirilmesidir.

FE’nin amacı;

Tüm dünyada ve Avrupa’da insan refahı, 

sağlıklı bir çevre ve ekonomik kalkınmayı 

sağlayarak ormanların sürdürülebilir kal-

kınmaya etkin katkısının sağlandığı,

Ormanların yeşil ekonomi, geçim kaynak-

ları, iklim değişikliğinin azalması, biyoçeşit-

liliğin korunması, su kalitesinin geliştirilmesi 

ve çölleşmeyle mücadelede eşsiz potan-

siyelinin toplum yararına gerçekleştirildiği,

Tüm Avrupa ormanlarının hayati, üretken 

ve çok işlevli olduğu bir geleceği şekillen-

dirmektir.

Kuruluşun Yapısı
FE, Bakanlar Konferansı, Uzman Düzeyli 

Toplantılar, Yuvarlak Masa Toplantıları, Ça-
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lışma Grupları, Seminerler ve Çalıştaylar ile 

destekleyici yapılardan (Genel Koordinas-

yon Komitesi ve İrtibat Birimi) oluşmakta-

dır.

Bakanlar Konferansı; FE sürecinin sür-

dürülebilir orman yönetimi ve ilgili konu-

larda en önemli yapısal organizasyonunu 

temsil etmektedir. Konferans’ta Avrupa’da 

ormanlardan sorumlu bakanlar, ormanlar 

ve ormancılık konusunda en yüksek politik 

ve sosyal konularda karar almaktadır. Av-

rupa’da ormanların korunması konusunda 

Bakanlar Konferansları, Strazburg, Helsin-

ki, Lizbon, Viyana, Varşova, Oslo ve Mad-

rid kentlerinde gerçekleştirilmiştir.

Uzman Düzeyli Toplantılar; Bakanlar 

Konferansları arasında gerçekleştirilen ka-

rar alma organlarıdır. İmzacı ülkelerin yanı 

sıra gözlemci ülkelerden de temsilcilerin iş-

tirak ettikleri söz konusu toplantılarda bu-

lunan imzacı ülkelerin delegeleri, Bakanlar-

ca verilen taahhütlerin uygulanmasına dair 

kararlar alarak, yaklaşmakta olan Bakanlar 

Konferansı’nın hazırlıklarını yürütmektedir. 

Yuvarlak Masa Toplantıları; stratejik 

tartışmalar ve güncel konular hakkında 

bilgi ve görüş alışverişi platformlarıdır. Bu 

toplantılar bilgi ve fikir alışverişini, FE karar-

larının uygulanması ve FE’nin strateji geliş-

tirmesine yönelik temel rehberlik sağlamayı 

amaçlamaktadır.

Çalışma Grupları, Seminerler ve Çalış-

taylar; bilimsel, teknik veya politik nitelik-

teki belirli konulara odaklanmış geçici ça-

lışmaları temsil etmektedir. Konuya bağlı 

olarak, bu toplantılara FE temsilcileri ile 

belirli alanlardaki aday gösterilen uzman-

lar katılmaktadır. Bu toplantıların sonuçları, 

müteakip Uzman Düzeyli Toplantı’da de-

ğerlendirilmek üzere sunulmaktadır.

Genel Koordinasyon Komitesi (GCC); 

FE çalışmalarını koordine etmekte ve İrti-

bat Birimi’ne FE kararlarının uygulanması 

ve stratejik gelişmeler hakkında tavsiye-

lerde bulunmaktadır. Sürecin başkanlığını 

yürüten, bir sonraki Bakanlar Konferan-

sı’na ev sahipliği yapacak olan, bir önce-

ki Bakanlar Konferansı’nı düzenleyen ve 

başkanlık sürecinde yer alan diğer üç ülke 

temsilcisinden oluşan GCC’de mevcut du-

rumda İspanya, Slovak Cumhuriyeti, Türki-

ye, Almanya ve İsveç bulunmaktadır. GCC 

ayrıca İrtibat Birimi’nin ve faaliyetlerinin fi-

nansmanından da sorumludur.

Fransa, Finlandiya, Portekiz, Avusturya, 

Polonya, Norveç, İspanya, Slovakya, Al-

manya, İsveç ve Türkiye; Bakanlar Kon-

feransı sürecinin başlangıcından bu yana 

GCC’ye üyedir.

İrtibat Birimi; sürecin destek bürosudur. 

Tüm FE toplantılarının organizasyonunu 

ve yürütülmesini, toplantılar için raporlar 

ve gerekli belgelerin hazırlanmasını sağla-

maktadır. İrtibat Birimi, “İrtibat Birimi Bra-

tislava” adıyla, şu anda FE başkanlığını 

yürüten Slovak Cumhuriyeti’nin Zvolen 

kentinde bulunmaktadır. 7. FE Bakanlar 

Konferansı’nda Slovak Cumhuriyeti baş-

kanlığı İspanya’dan devralmıştır. 

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamındaki Faaliyetleri
Forest Europe imzacısı ülkeler arasında 

bulunan ve 2019 yılında Uzman Düzeyli 

Toplantı ile çalışma grubu toplantılarına ev 

sahipliği yapan Türkiye, Forest Europe sü-

recinin aktif üyelerinden biri olarak alınan 

kararların tamamını imzalamıştır. Ayrıca 

Türkiye, 2011 yılında Konferans’ın 5 üye-

den oluşan GCC üyeliğine seçilmiştir. 

Avrupa Bağlayıcı Ormancılık Anlaşması 

metninin son halinin verilmesi müzakere-

leri sürmektedir. Sürdürülebilir orman yö-

netimini (SOY) teşvik eden bu süreç SOY 

kriter ve göstergelerinin uygulanmasını da 

izlemektedir. Bu bağlamda OGM Ulusal 

SOY Kriter ve Gösterge Setini hazırlayarak 

sürece katkısını sürdürmektedir.

Forest Europe sürecinin Ulusal Odak Nok-

tası Orman Genel Müdürlüğüdür 

Avrupa’daki 
ormanlardan sorumlu 
bakanların işbirliği ile 
sürdürülebilir orman 
yönetimi için ana 
politika çerçevesi 
sağlayarak ve 
ekonomik, çevresel 
ve sosyal boyutlarını 
dengeleyerek 
ulusal ve Avrupa 
düzeyinde politika 
oluşturma gündemini 
belirlemektedir. 
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AVRUPA ORTA VADELİ HAVA TAHMİNLERİ MERKEZİ (ECMWF)
EUROPEAN CENTER FOR MEDIUM RANGE FORECAST

 Kuruluş Yılı 1975

 Merkez Reading, Birleşik Krallık

 Amacı Sayısal hava tahmini çalışmaları yapmak, üyeler için operasyonel  
  orta vadeli hava tahminleri hazırlamak ve sayısal hava tahmini   
  alanında bilimsel ve operasyonel hizmet sağlamak.

 Üyeler 22 Üye
Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık Danimarka, Finlandiya, 
Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, 
İzlanda, Lüksemburg, Norveç, Portekiz, Sırbistan, Slovenya, Türkiye, 
Yunanistan
12 İşbirliği Üyesi
Bulgaristan, Çekya, Estonya, Fas, İsrail, Karadağ, Kuzey Makedonya, 
Letonya, Litvanya, Macaristan, Romanya, Slovak Cumhuriyeti

 Genel Müdür Florence Rabier (Fransa)

 Başkan Gen. Isp. G.A. Silvio Cau, Italya

 Resmi Dili Üye devletlerin resmi dilleridir. Çalışma dilleri; İngilizce, 
  Fransızca ve Almanca

 Resmi İnternet Sitesi  www.ecmwf.int

 Türkiye’nin Üyeliği  Türkiye, 13.11.1975 tarih ve 7/1890 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  
  ECMWF’te resmen üye olmuştur.
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Konsorsiyum ve Misyonu
ECMWF, 34 Avrupa ülkesi tarafından des-

teklenen bağımsız bir uluslararası kuruluş-

tur. 1975 yılında 13 ülke tarafından kurul-

muştur. Türkiye 1976 yılında ECMWF üyesi 

olmuştur. Şu anda 30’dan fazla ülkeden 

yaklaşık 360 personel istihdam etmekte-

dir. ECMWF hem araştırma enstitüsüdür 

hem de üye ülkelerin meteoroloji servis-

lerinin erişimine açık sayısal hava tahmin-

leri üreterek dağıtan 7/24 operasyonel bir 

merkezdir. Merkez, aynı zamanda dünya 

çapında iş sektörü ve diğer ticari müşte-

riler için de satın alabilecekleri tahmin veri 

kataloğu sunmaktadır. ECMWF’nin sahip 

olduğu ve Avrupa’da türünün en geniş 

kapasitelisi olan süper bilgisayarın kapasi-

tesinin %25’i üye ülkelerin kendi amaçları 

doğrultusunda kullanımlarına açıktır. 

ECMWF’in temel amacı; 

- Sayısal hava tahminleri üretmek ve yer 

sistemini izlemek, 

- Tahmin becerisini geliştirmek için bilim-

sel ve teknik araştırmalar yapmak,

- Meteorolojik verilerin arşivini tutmaktır.

Hedefleri; araştırma ve operasyonel çoklu 

tahmin temelli analizler ve tahminler yo-

luyla; üye ve işbirliği üyelerinde hayat kur-

tarmaya, altyapıyı korumaya ve ekonomik 

kalkınmayı teşvik etmeye yardımcı olmak 

için gereken tahmin bilgilerini sağlamaktır.

ECMWF, sayısal hava tahminleri çalışma-

larının yanı sıra, üye ve işbirliği ülkelerin 

bilimsel personele ileri düzey eğitim sağla-

makta ve WMO’ya programlarıyla yardımcı 

olmaktadır. 

ECMWF ayrıca, AB’nin Kopernik Yer göz-

lem programından Kopernik Atmosfer İz-

leme Servisi ve Kopernik İklim Değişikliği 

Servisi olmak üzere iki hizmet yürütmek-

tedir. Ayrıca Kopernik Acil Durum Yönetim 

Servisi’ne katkıda bulunmaktadır.

Bu faaliyetleri yerine getirmek için Mer-

kez’in çalışmaları şunlardır; 

- Küresel sayısal hava tahminleri 

- Hava kalitesi analizi

- Atmosferik kompozisyon izleme

- İklim izleme

- Okyanus sirkülasyon analizi

- Hidrolojik tahminler

- Yangın riski tahminleri

ECMWF, aralarında Kuzey Atlantik Ant-

laşması Örgütü (NATO), Avrupa Konseyi 

(CoE), Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Ekono-

mik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) 

ve Avrupa Meteorolojik Uyduları İşletme 

Teşkilatı’nın (EUMETSAT) da olduğu Koor-

dineli Kuruluşların altı üyesinden biridir.

Kuruluşun Yapısı
ECMWF, Konsey, Genel Müdür, Bilimsel 

Tavsiye Komitesi, Mali Komite, Politika 

Tavsiye Komitesi, Teknik Tavsiye Komite-

si, İşbirliği Ülkeleri Tavsiye Komitesi ve Veri 

Politikası Tavsiye Komitesi’nden oluşmak-

tadır. 

ECMWF’in karar organı olan Konsey, Ha-

ziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 

2 defa üye ülkelerin Meteoroloji Genel Mü-

dürlerinin başkanlık ettiği heyetlerin katılımı 

ile toplanmaktadır. Ülkemiz de ECMWF 

Konseyinde Meteoroloji Genel Müdürü ta-

rafından temsil edilmektedir.

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamındaki Faaliyetleri
Türkiye, 1975 yılımda ECMWF üyesi ol-

muştur. ECMWF ile ilişkiler Meteoroloji Ge-

nel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

“
“ECMWF hem 
araştırma 

enstitüsüdür
hem de üye 

ülkelerin 
meteoroloji 
servislerinin 

erişimine açık 
sayısal hava 

tahminleri üreterek 
dağıtan 7/24 

operasyonel bir 
merkezdir.
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AVRUPA SINIRLI ALAN HAVA TAHMİN KONSORSİYUMU
AIRE LIMITEE ADAPTATION DYNAMIQUE DEVELOPPEMENT 

INTERNATIONAL (ALADIN)

 Kuruluş Yılı 1990

 Merkez Toulouse, Fransa

 Amacı Kısa vadeli sayısal hava tahmini konusunda çalışma ve    
  araştırmalar yapmak

 Üyeler 16 Üye
Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Cezayir, Fas, Fransa, 
Hırvatistan, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, 
Slovenya, Tunus, Türkiye.

 Program Yöneticisi Piet Termonia 

 Resmi Dili Çalışma dili İngilizce 

 Resmi İnternet Sitesi  http://www.umr-cnrm.fr/aladin/

 Türkiye’nin Üyeliği  Türkiye 01.01.2008 tarihinde ALADIN üyesi olmuştur. 
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Konsorsiyum ve Misyonu
Konsorsiyumun temel amacı, son tek-

noloji ürünü olan sayısal hava tahminleri 

sisteminin etkin gelişimi için sınırlı kaynak-

ları paylaşmak ve operasyonel kurulumunu 

desteklemektir. Konsorsiyum Üyelerine, sı-

nırlı coğrafi alanlarda dünyanın en önemli 

sayısal hava tahminlerinin üretimini des-

teklemek için çeşitli konfigürasyonlar altın-

da toplanabilecek bir dizi ortak kod sunar.

Bu amaçla Konsorsiyum aşağıdaki faali-

yetleri gerçekleştirmektedir:

•	 Kısa vadeli hava tahmini ile ilgili bilimsel 

bilginin ilerlemesine katkıda bulunarak 

çevre bilimi ve yüksek performanslı he-

saplama alanlarında bilimsel sonuçların 

yayınlanmasına katkıda bulunacak olan 

araştırmalar;

•	 Araştırma sonuçlarını tahmin araçlarına 

dönüştürmek için mevcut kodların iyi-

leştirilmesi veya yeni kodların geliştiril-

mesi;

•	 Kodların izin verdiği bazı konfigüras-

yonların teknik ve meteorolojik kalitesini 

belirlemek için kapsamlı testler;

•	 Üyelerin yararına olacak kodların bilim-

sel ve teknik belgelerin düzenli olarak 

güncellenmesi;

•	 En güncel bilgisayar yapılarındaki et-

kinliğini artırmak ve Üyeler tarafından 

operasyonel kullanımını kolaylaştırmak 

amacıyla kodların düzenli bakımını yap-

mak.

Konsorsiyumun Yapısı
Kurul, Konsorsiyumun üst yönetim orga-

nıdır. Kurul, üyelerin genel müdürlerinden 

veya danışmanların yardım edebileceği zo-

runlu temsilcilerinden oluşur. Ayrıca, EC-

MWF Genel Direktörü Kurul toplantılarına 

gözlemci olarak davet edilir.

Program Yöneticisi (PM), Konsorsi-

yumun yönetim yapısının en yüksek idari 

görevlisidir. Doğrudan Kurula rapor verir ve 

genellikle Kurul kararlarının uygulanmasın-

dan ve Konsorsiyumun tüm faaliyetlerinin 

ilerlemesinden sorumludur.

Büro, Kurul Başkanları, Politika Tavsiye 

Komitesi (PAC) ve Bilimsel ve Teknik Tav-

siye Komitesi (STAC), Program Yöneticisi 

(PM) ve Konsorsiyum Sekreterinden oluş-

maktadır. Kurul toplantılarının hazırlanması 

için PM’yi ve Başkanı destekler (gündem, 

hazırlık belgeleri, konuşmacı seçimi, vb.). 

Politika Tavsiye Komitesi (PAC) yal-

nızca gerektiğinde, Kurulun talebi üzerine, 

Konsorsiyum için önemli herhangi bir ko-

nuyu gözden geçirmek ve Kurulun kararla-

rını hazırlamak üzere toplanır. PAC tarafın-

dan tartışılan konular:

•	 Stratejik işbirliği anlaşmalarının müza-

kere edilmesi

•	 Kodların fikri mülkiyeti ile ilgili sorunlar

•	 Gelişmekte olan ülkelerle ilişkiler

•	 Kod lisanslama veya kodların öngörü-

lemeyen kullanımıyla ilgili sorunlar

•	 Mutabakat Zaptında önerilen değişik-

likler vb.

Bilimsel ve Teknik Tavsiye Komitesi 

(STAC), PM tarafından hazırlanan, Üye-

lerin insan gücü taahhütlerinin gerçekleş-

tirilmesine ve çalışma planı eylemlerinin 

başarılarına ilişkin raporlara dayanarak 

Konsorsiyumun ilerlemesini her yıl gözden 

geçirir. STAC zaman zaman Konsorsiyu-

mun Stratejisini gözden geçirir ve PM’ye 

ve Kurula bu konuda tavsiyelerde bulunur. 

Kullanıcıların görüşleri, devam eden ge-

lişmeler ve SHT’nin bilimsel temelindeki 

ilerlemeler hakkında geniş bir vizyon elde 

etmek için görevlendirilir.
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Konsorsiyum Bilimsel Sekretaryası
Bilimsel Sekretarya, aşağıdaki konularda 

PM’ye yardım etmektedir;

•	 Yönetim organlarının oturumlarının 

gündem ve lojistik yönlerinin hazırlan-

ması

•	 Bu toplantıların ve bu toplantılara ait tu-

tanaklarının hazırlanması

•	 Çalışma planı ve insan gücü kaydının 

yıllık güncellemeleri

•	 Tüm personelin yıllık çalıştay gündemi 

ve lojistiği

•	 Konsorsiyumun Haber Bülteni ve İnter-

net Sitesi

•	 Üyelik ücretlerinin tahsili, bütçenin ha-

zırlanması ve kararlaştırılan eylemlerin 

gerçekleştirilmesi için fonların Üyelere 

transferi

Yönetim Grubu
Yönetim Grubu’na PM başkanlık eder. 

Konsorsiyum için çalışan tüm personelin 

çalışmalarını planlama ve mevcut yeterlilik-

leri en verimli şekilde kullanma konusunda 

ortak sorumluluğa sahiptir.

Yönetim Grubu, çalışma planının oluştu-

rulmasından sorumludur ve uygulanmasını 

izler (proje çıktıları) ve aynı zamanda orta 

vadeli stratejik planı hazırlar.

Entegrasyon Alan Lideri
Entegrasyon alanı liderinin misyonu; sür-

dürülebilirlik, verimlilik, teknik birlikte çalı-

şabilirlik ve ortak kodların üyeler tarafından 

kullanılabilirlikleri için mümkün olan en yük-

sek standartları uygulamaktır. Entegrasyon 

lideri yeni kodların entegrasyon sürecini 

denetler.

Alan Liderleri
Alan Liderleri’nin görevleri arasında, kodun 

modernizasyonu için uzun vadeli bilimsel 

ve mimari vizyonu tanımlayan ilgili alanın 

yönetimi, teslimatın ve/veya ilgili gelişmele-

rin tüm sorumluluğu, yönetim organları için 

PM’nin sorumluluğu altında hazırlanan tüm 

belgelere girdi sağlama, gerektiğinde stra-

teji belgelerinin hazırlanmasına da katkıda 

bulunma yer alır.

Kanonik Sistem Konfigürasyonu Liderleri

Kısa vadeli gelişmeler, kod mühendisliği 

ve kalite güvencesi de dâhil olmak üzere, 

kendi konfigürasyonunun düzenli ilerleme-

sinden sorumludur.

Ağ Faaliyetleri Koordinatörü
Ağ Faaliyetleri Koordinatörü, Program Yö-

neticisine, Entegrasyon ve Sistem liderleri-

ne aşağıdaki görevlerde yardımcı olur:

•	 Yerel Takım Yöneticileri toplantısının ha-

zırlanması ve başkanlığı ile Yerel Takım 

Yöneticileri tarafından alınacak aksi-

yonların koordinasyonu,

•	 Sistemin yerel sürümlerini çalıştırmak 

için, Üyelere gerekli girdi dosyalarının 

hazırlanmasındaki değişiklikleri denet-

lemek, 

•	 Sistemin yeni sürümlerinin testlerinin 

koordine edilmesi: yerel kuruluma yar-

dımcı olunması, gerekli teknik görevle-

rin Üyeler arasında dağıtılması, Üyeler 

arasında ilgili teknik bilgilerin mevcut 

olmasının sağlanması

Yerel Takım Yöneticileri 
Yerel Takım Yöneticilerinin misyonu, bazıla-

rı aşağıda yer alan görevler de dâhil olmak 

üzere Proje ekibi ile Üyeler arasında irtibat 

kurmaktır:

•	 Çalışma Planının geliştirmesine yardım-

cı olunması,

•	 Nihai insan gücü taahhütlerinin onay-

lanması,

•	 Yıllık raporları yazmak için takımlarında-

ki ilerlemeler hakkında gerekli bilgilerin 

Program Yöneticisi ve Yönetim Grubu-

na sunulması,

•	 Üyelerin ev sahipliği yaptığı bilimsel zi-

yaretlerin lojistiğinin organize edilmesi,

•	 Yönetim Grubunun Üye tarafından kul-

lanılan operasyonel sistemlerin durumu 

hakkında düzenli olarak bilgilendirilme-

si,

•	 Üye tarafından ortak kodların operas-

yonel kullanımı ile ilgili deneyim raporla-

rının toplanması ve Yönetim Grubunun 

bu konuda düzenli olarak bilgilendiril-

mesi,

•	 Ortak kodların son yayınlanan sürüm-

lerinin Üye tarafından benimsenmesinin 

teşvik edilmesi ve izlenmesi.

Çalışma Paketleri Liderleri
Çalışma Paketleri liderleri, prensip olarak, 

Çalışma Paketlerini formüle etmeye, yü-

rütmeye liderlik etme ve Yönetim Grubuna 

rapor verme konusunda bir sorumluluğa 

sahiptir. Çalışma Paketleri için personel 

önerileri toplar ve bu teklifleri personel ve 

Yönetim Grubu üyeleriyle tartışır. İş Pa-

ketlerinin ilerlemesini izlerler ve Yönetim 

Grubunu herhangi bir zorluk konusunda 

uyarırlar.

Türkiye’nin Konsorsiyum 
Kapsamında Faaliyetleri
Türkiye 01.01.2008 tarihinde ALADIN üye-

si olmuştur.



ULUSLARARASI KURULUŞLAR

144

AVRUPA ORMAN ENSTİTÜSÜ (EFI)
EUROPEAN FOREST INSTITUTE

 Kuruluş Yılı 1993

 Merkez Joensuu, Finlandiya

 Amacı Ormanla ilgili ağ oluşumunu sağlamak ve teşvik etmek ile orman ve  
  ormancılık konusunda tarafsız ve politikayla ilişkili bilginin   
  yayılmasını geliştirmek
  Orman araştırmalarını ve bilimsel bilgilerin orman politikalarında  
  temel teşkil etmesini desteklemek

 Üyeler 29 Üye
Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çekya, 
Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, 
İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Norveç, 
Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye, 
Yunanistan 

 Direktör Marc Palahí

 Resmi İnternet Sitesi https://www.efi.int

 Türkiye’nin Üyeliği Türkiye, EFI üye ülkeleri arasında yer almaktadır. 
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Kuruluş ve Misyonu
Avrupa Orman Enstitüsü (EFI), Avrupa 

Devletleri tarafından kurulmuş uluslararası 

bir kuruluştur. 29 Avrupa Devleti EFI Söz-

leşmesi’ni onaylamıştır. 38 ülkede 120 üye 

kuruluş bulunmaktadır.

Merkezi Finlandiya, Joensuu’dadır. Ayrıca 

Barselona, Bonn ve Brüksel’de ofisleri ile 

Malezya ve Çin’de proje ofisleri bulunmak-

tadır.

EFI, ormanlarla ilgili konularda araştırmalar 

yürütmekte ve politika desteği sağlamak-

ta, bir ağ oluşumunu kolaylaştırmakta ve 

bilgi yayılmasını teşvik etmektedir. Ayrıca 

orman araştırmaları ve bilimsel bilgilerin 

orman politikaları için bir temel olarak kul-

lanılmasını savunmaktadır.

Politika desteği alanındaki çalışmaları, ka-

rar alanlar ve politika yapıcılar için gelişmiş 

destek içermektedir. Gelişmekte olan ülke-

lerde, Avrupa Birliği Orman Hukuku Uygu-

lama Yönetişimi ve Ticareti Eylem Planı’nın 

(EU FLEGT) uygulanması sürecini destek-

leyen AB FLEGT Tesisi’ne ev sahipliği yap-

maktadır. 

Ormansızlaşmayı yavaşlatma, durdurma 

ve tersine çevirme çabalarının bir parçası 

olarak, ülkeleri arazi kullanım yönetişimi-

ni geliştirme konusunda destekleyen AB 

REDD Tesisi’ne de ev sahipliği yapmakta-

dır.

EFI kapsamındaki çalışmalar, sıralanan 

başlıklar altında derlenmektedir: araştırma, 

projeler, politika desteği, hibeler ve eğitim, 

Akdeniz, EU FLEGT, EU REDD, araştırma 

ağları, Avrupa Orman Genetik Kaynakla-

rı Programı, Karasal Biyoçeşitlilik Aktörü 

Olarak Ağaçların Evrimi.

Kuruluşun Yapısı
EFI, kuruluş üyesi ülkeler ve organizas-

yonların yanı sıra Konsey, Kurul, Bilimsel 

Tavsiye Kurulu ile Araştırma Ağlarından 

oluşmaktadır.

Konsey; EFI’nin en yüksek karar organı-

dır. Üye ülkelerin temsilcilerinden oluşur ve 

her üç yılda bir olağan oturumda toplanır. 

Konsey, birkaç Yönetim Kurulu üyesini 

seçmenin yanı sıra, EFI faaliyetlerinin stra-

tejik politika çerçevesine girdiler sunarak 

EFI’nin asıl amacına günümüz ortamında 

en iyi şekilde hizmet vermesini sağlar.

EFI Yönetim Kurulu; Enstitü’nün genel 

araştırma çerçevesini ve stratejisini oluş-

turur, inceler ve Sekreterliği denetler. Ku-

rul, dördü EFI Konseyi ve dördü EFI Ortak 

Üyeleri tarafından seçilen sekiz üyeden 

oluşmaktadır.

Bilimsel Danışma Kurulu (SAB); EFI’nin 

araştırma ve politika destek faaliyetlerine 

katkıda bulunur. Çalışmaları gelecekteki 

araştırma ihtiyaçlarını öngörmeyi, araştır-

ma ve çalışma girişimlerini teşvik etmeyi 

ve EFI’nin faaliyetlerini izlemeyi içerir. SAB 

faaliyetleri hakkında EFI Yönetim Kurulu’na 

rapor vermektedir.

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamındaki Faaliyetleri
Türkiye, EFI’ye üye ülkeler arasında yer 

almaktadır. Ayrıca, İstanbul Üniversite-

si-Cerrahpaşa Orman Fakültesi ile Kavak 

ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü EFI üye organizas-

yonları arasındadır.
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BİTKİ GENETİK KAYNAKLARI AVRUPA İŞBİRLİĞİ PROGRAMI (ECPGR)
EUROPEAN COOPERATIVE PROGRAMME FOR PLANT GENETIC RESOURCES

 Kuruluş Yılı 1980

 Merkez Roma, İtalya

 Amacı Üye ülkeler arasında bitki genetik kaynaklarının muhafazası ve   
  kullanılması konusunda yapılan çalışmaları aktif bir işbirliği   
  çerçevesinde aşamalı olarak geliştirmek

Bitki genetik kaynakları ile ilgili ulusal programlar ve enstitüler 
arasındaki doğrudan bağlantıya katkıda bulunmak için bir sistem 
oluşturmak

 Genel Sekreter Lorenzo Maggioni (İtalya)

 Resmi Dili İngilizce

 Resmi İnternet Sitesi https://www.ecpgr.cgiar.org

 Türkiye’nin Üyeliği  Türkiye, 02.08.2002 tarih ve 4652 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  
  Bitki Genetik Kaynakları Avrupa İşbirliği Programı’na üyedir.
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Kuruluş ve Misyonu
Bitki Genetik Kaynakları Avrupa İşbirliği 

Programı Avrupa’daki bitki genetik kay-

naklarının uzun dönemde muhafazasını 

sağlamak ve kullanımını kolaylaştırmak için 

işbirliği içinde yürütülen bir programdır.

ECPGR 1980 yılında Birleşmiş Milletler 

Çevre Programı (UNEP), FAO ve Avrupa 

Bitki Islahı Araştırmaları Derneği Gen Ban-

kası Komisyonu’nun (EUCARPIA) önerile-

ri ile Uluslararası Bitki Genetik Kaynakları 

Enstitüsü (Bioversity International) bünye-

sinde kurulmuştur. 

Program, Uluslararası Bitki Genetik Kay-

nakları Enstitüsü (Bioversity International) 

tarafından atanan bir koordinatör tarafın-

dan koordine edilmekte, bitki genetik kay-

naklarıyla ilgili ürün grupları ve genel ko-

nular üzerine odaklanmış ağlar vasıtasıyla 

çalışmaktadır.

Kuruluşun Yapısı
Program, Birleşmiş Milletler ölçeğine göre 

yıllık katkılar ödeyen üye ülkeler tarafından 

finanse edilmektedir.

Başlangıcından itibaren ECPGR faaliyetleri 

5 yıllık çalışma dönemleri içinde değerlen-

dirilmektedir. ECPGR’nin işletimsel yapısı, 

katılımcı ülkeler tarafından aday gösterilen 

Ulusal Koordinatörlerden oluşan Yönetim 

Kurulu çalışmalarına dayanmaktadır. Yö-

netim Kurulu, Çalışma Grup Başkanları ve 

ülkelerin ulusal bitki genetik kaynakları ko-

ordinasyon sorumlularından oluşur.

Program, faaliyetlere ait ağlardaki Çalışma 

Grupları çerçevesinde yürütülmektedir. 

Avrupa Bitki Genetik Kaynakları Ağı’nın 

(ECPGR) bitki türlerine ilişkin bilgiler, 

ECPGR’nin belirli Veritabanı Merkezlerinde 

toplanmıştır. ECPGR Çalışma Gruplarının 

inisiyatifiyle, çeşitli bitkiler için Avrupa Bitki 

Veritabanları Merkezleri kurulmuş, ülkelerin 

koleksiyonlarına ilişkin bilgiler, bitki verita-

banlarında merkezi olarak toplanmıştır. Bit-

ki veritabanları, Avrupa’daki ilgili bitkilerin 

bütün koleksiyonlarının kimlik verilerini ve 

değişen oranlarda olmak üzere, karakteri-

zasyon ve değerlendirme verilerini kapsa-

maktadır.

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamındaki Faaliyetleri
Türkiye, 02.08.2002 tarih ve 4652 sayı-

lı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bitki Genetik 

Kaynakları Avrupa İşbirliği Programı’na 

üyedir.

Türkiye, bitki genetik kaynakları için ulu-

sal envanterlerin geliştirilmesine yönelik, 

ECPGR bitki ve konu çalışma grupları-

nın yanı sıra ECPGR bünyesinde yer alan 

AEGIS (Avrupa Gen Bankası Entegre 

Sistemi), EPGRIS (Avrupa Bitki Genetik 

Kaynakları Bilgi Sistemi), EURISCO (Bitki 

Genetik Kaynakları Avrupa Tarama Katalo-

ğu) gibi programların danışma gruplarının 

üyesidir.

Türkiye, ECPGR Lens (Mercimek) ve Cap-

sicum (Biber) Veritabanları Merkezi olarak 

iki veritabanının sorumluluğunu üstlenmiş-

tir. Ayrıca Türkiye tarafından 12.000 kayıdı 

kapsayan bir veri seti de EURISCO Web 

Kataloğuna yüklenmiştir. 
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ULUSLARARASI BUĞDAY GELİŞTİRME GİRİŞİMİ (IRIWI)
INTERNATIONAL RESEARCH INITIATIVE FOR WHEAT IMPROVEMENT

 Kuruluş Yılı 2011

 Merkez Fransa

 Amacı İletişimi arttırma, işbirliğini sağlayarak, araştırma ve teknoloji   
  geliştirme düzeyini arttırma, araştırmacılar arasında    
  sinerji oluşturma

 Üyeler 10 Üye

 Resmi Dili İngilizce 

 Türkiye’nin Üyeliği  2012 yılında üye olmuştur. 
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Araştırma merkezleri ve 
ıslah programları

arasında iletişimi arttırmak, işbirliğini 
sağlamak, araştırma ve teknoloji 

geliştirme
düzeyini arttırmayı amaçlamaktadır.

Kuruluş ve Misyonu
Uluslararası Buğday Geliştirme Girişimi 

(IRIWI) Fransa Ulusal Agronomi Enstitüsü 

(INRA) öncülüğünde 15.09.2011 tarihinde 

Paris’te G-20 ülkeleri temsilcileri ve buğ-

day konusunda çalışan uluslararası bilim 

adamları ve kurumlarının katılımı ile oluş-

turulmuştur. Genelde G20 ülkeleri tarafın-

dan desteklenmektedir. Buğday İnisiyatifi, 

araştırma merkezleri ve ıslah programları 

arasında iletişimi arttırmak, işbirliğini sağla-

mak, araştırma ve tekno-

loji geliştirme düzeyini art-

tırmayı amaçlamaktadır.

Kuruluşun Yapısı
IRIWI’nin çalışma alanı 

olarak buğdayın seçilme-

sinin sebebi; buğdayın, 

gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülkelerde toplam 

kalori ve toplam protein 

ihtiyaçlarının %20’sini kar-

şılaması ve dünyada en 

çok ticareti yapılan ürün 

olmasıdır. IRIWI, araştırma 

merkezleri ve ıslah programları arasında 

öncelikle iletişimi artırmayı, işbirliğini sağ-

layarak, araştırma ve teknoloji geliştirme 

düzeyini artırmayı ve araştırmacılar ara-

sında sinerji oluşturmayı amaçlamaktadır. 

2011 yılında Fransa’nın ev sahipliğinde 

gerçekleştirilen G20 Tarım Bakanları Top-

lantısı’nda kurulması kararlaştırılan IRIWI’yı 

üye 10 ülke finanse etmektedir. Ayrıca, 

INRA, BBSRC (Biotechnology and Bio-

logical Sciences Research Council), CIM-

MYT, ICARDA ve CGIAR gibi uluslararası 

kuruluşlar IRIWI’nin projelerine koordinas-

yon desteği vermekte, birçok uluslararası 

kuruluştan ve üye ülkelerden çeşitli bilim 

adamları, araştırma enstitüleri, üniversi-

teler ve kuruluşlar IRIWI’nin çalışmalarına 

katkı sağlamaktadır.

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamındaki Faaliyetleri
Ülkemiz, Bakanlık Makamının 31.05.2012 

tarihli ve 710 sayılı olurları ile IRIWI’ye üye 

olmuştur. IRIWI’den Tarımsal Araştırmalar 

ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) 

sorumlu bulunmaktadır.

Bu program ile uluslararası alanda yapılan 

buğday ile ilgili çalışmalarda;

•	 Programlar arasında işbirliğinin ve 

araştırma merkezleri ile ıslah program-

ları arasındaki iletişimin artırılması,

•	 Araştırma ve teknoloji geliştirme düze-

yinin artırılması ve araştırmacılar arasın-

da sinerji oluşturulması,

•	 Materyal girişinin hızlandırılması ve ko-

laylaştırılması,

•	 Para kaynaklarının oluşturulması ve 

stratejik hedeflerin belirlenmesi,

•	 5.  Benzer çalışmaların tekrarlanması-

nın önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

IRIWI ve Bakanlığımız işbirliğinde 20-21 

Mayıs 2014 tarihlerinde İzmir Menemen 

Uluslararası Tarımsal Araştırmalar ve Eği-

tim Merkezi’nde (UTAEM) IRIWI 4. Koor-

dinasyon Komite Toplantısı düzenlenmiştir. 

Toplantıda, 3. Teknik Komite Toplantısının 

değerlendirilmesi, IRIWI aktiviteleri, ak-

siyon planı, temel araştırma çalışmaları, 

bütçe kaynaklarının araştırılması ile Ulusla-

rarası Buğday Verim Ortaklığı (IWYP) olu-

şumunun kurulması çalışmaları tartışılmış-

tır.2016 yılında IRIWI koordinasyon komite 

üyeliğine Bakanlığımız Tarımsal Araştırma-

lar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nden iki 

temsilci atanmış ve aynı yıl Macaristan’ın 

başkenti Budapeşte’de düzenlenen 8. Ko-

ordinasyon Komitesi Toplantısına katılım 

sağlamışlardır.

Araştırma merkezleri ve ıslah programları
arasında iletişimi arttırmak, işbirliğini 

sağlamak, araştırma ve teknoloji geliştirme
düzeyini arttırmayı amaçlamaktadır.
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DÜNYA HAYVAN SAĞLIĞI ÖRGÜTÜ (OIE)
WORLD ORGANIZATION FOR ANIMAL HEALTH

 Kuruluş Yılı 1924 

 Merkez Paris, Fransa

 Amacı Dünya çapında hayvan hastalıkları konusunda şeffaflık sağlamak,  
  veteriner hekimlik alanında bilimsel bilgi temin etmek, hayvan ve  
  hayvan ürünleri sıhhi güvenlik standartlarını yayımlanmak ve gıda  
  güvenilirliği ile hayvan refahını desteklemek

 Üyeler 182 Üye Ülke (2020)
  Ayrıca, 75 uluslararası ve bölgesel kuruluşla ilişkisini sürdürmektedir.

 Genel Direktör Monique Eloit (Fransa)

 Resmi Dili Fransızca, İngilizce ve İspanyolca

 Resmi İnternet Sitesi  https://www.oie.int/

 Türkiye’nin Üyeliği  Türkiye, 1928 yılında Örgüt’e üye olmuştur.
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Kuruluş ve Misyonu
Küresel düzeyde hayvan hastalıkları ile sa-

vaşılması gereksinimi, 25.01.1924 yılında 

28 ülke tarafından imzalanan uluslararası 

antlaşma aracılığıyla Uluslararası Salgın 

Hastalıklar Ofisi’nin kurulmasına vesile 

olmuştur. Mayıs 2003’te Ofis, tarihsel kı-

saltması olan OIE ismini tutarak, Dünya 

Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) adını almıştır. 

OIE dünya çapında hayvan sağlığını ge-

liştirmekten sorumlu hükümetlerarası bir 

kuruluştur. 

OIE, DTÖ tarafından referans kuruluş ola-

rak tanınmaktadır ve 2020 itibarıyla toplam 

182 üye ülkeye sahiptir. Ayrıca 75 uluslara-

rası ve bölgesel kuruluşla ilişkisini sürdür-

mekte ve her kıtada bölgesel ve alt-bölge 

ofisleri bulunmaktadır.

FAO ile WHO ile sorumluluk alanlarının ke-

sişmesi nedeniyle çeşitli işbirliği çalışmaları 

yürütülmektedir. OIE’nin amaçları;

Küresel hayvan hastalıklarında şeffaflığın 

sağlanması,

Veteriner hekimliğe dair bilimsel bilgilerin 

toplanması, analiz edilmesi ve yayılması,

Hayvan hastalıkların kontrolünde uluslara-

rası dayanışmanın teşvik edilmesi,

Hayvan ve hayvan ürünlerinde uluslararası 

ticaret için sağlık standartlarını yayımlaya-

rak dünya ticaretinin korunması,

Ulusal veteriner hekimlik hizmetlerinin ya-

sal çerçevesinin ve kaynaklarının geliştiril-

mesi,

Hayvansal orijinli gıdalarda daha iyi garanti 

sağlanması ve hayvan refahının bilimsel te-

melli olarak desteklenmesidir.

FAO/OIE/WHO Üçlü Antlaşması
Üçlü Antlaşma çerçevesinde, FAO, OIE ve 

WHO ciddi sağlık sorunlarına ve ekonomik 

etkilere sebep olabilecek zoonozları da 

içeren hastalıklarla savaşta kendi sorumlu-

luklarını tanımlamışlardır. Bu üçlü ilişki, Tek 

Sağlık (One Health) hedefini gerçekleştire-

bilmek için örnek oluşturan standartlar ve 

saha çalışmalarını geliştirmek amacıyla ta-

mamlayıcı görevler planlamaktadır. Bu üç 

kuruluş, 2010 yılında üye ülkelerini destek-

lemek amacıyla ortak stratejilerle birlikte 

FAO/OIE/WHO Üçlü Konsept Notu ile (Ni-

san 2010) işbirliğine gitmiştir. Çalışmanın 

üç öncelikli alanı zoonotik gripler, kuduz ve 

antimikrobiyal dirence karşı savaş olarak 

tanımlanmıştır. 

Kuruluşun Yapısı
OIE, bütün üye ülkelerin belirlediği delege-

lerden oluşan Dünya Delegeler Meclisi’nin 

yetkisi ve kontrolü altındaki oluşturulmuş 

bir organizasyondur. 

Genel Merkez: OIE, Paris’te bulunan 

Genel Merkez tarafından Dünya Delege-

ler Meclisi’nin seçtiği Genel Direktörün 

sorumluluğunda idare edilmektedir. Genel 

Merkez, Dünya Delegeler Meclisi’nin kararı 

üzerine bilimsel faaliyetler, hastalık bilgisi 

ve teknik işbirliği gibi konulardaki faaliyet-

leri koordine etmekte ve uygulamaktadır. 

Genel Merkez, Uluslararası Komite’den 

geçen kararları uygulamakta ve Delegeler 

tarafından seçilen Komisyonların desteği 

ile ilerlemektedir. 

Konsey: Dünya Delegeler Meclisi’nin 

Başkanı, yardımcısı, eski başkanı ve her 

bir bölgeyi temsil eden altı Delegeden 

oluşmaktadır. Konsey, Meclis’i Genel Otu-

rumlar arasındaki sürede temsil etmekte-

dir. Konsey, özellikle çalışma programı ve 

Meclis’e sunulacak olan teklif edilen bütçe 

olmak üzere teknik ve idari konuları incele-

mek için her yıl en az iki kez Paris’te top-

lanmaktadır.

Bölgesel Komisyonlar: OIE bünyesinde, 

dünyanın farklı bölgelerinde kendi üyeleri-

nin karşı karşıya kaldığı sorunları ifade et-

mek amacıyla 5 Bölgesel Komisyon teşkil 

edilmiştir. Bu Komisyonlar, tam teşekküllü 

bölgesel kurumsal organlardır. Bölgesel 

Komisyonların bulunduğu bölgeler; Afrika, 

Amerika, Asya - Uzak Doğu ve Okyanus-

ya, Avrupa ile Orta Doğu’dur. 

Her bölgesel komisyon her iki yılda bir 

bölge ülkelerinin birinde konferans düzen-

lemektedir. Bu konferanslar, hayvan has-

talıklarının kontrolünde bölgesel işbirliği ve 

teknik boyutlara odaklanmaktadır. 

Bölgesel programlar özellikle OIE Bölge-

sel ve Alt-Bölge Temsilcilikleri’nin olduğu 

bölgelerde, gözetimini geliştirmek ve belli 

başlı hayvan hastalıklarının kontrolü için 

planlanmıştır. Bölgesel Komisyonlar bu 

Temsilciliklerle yakın çalışma içerisindedir. 

Bölgesel Komisyonlar, Dünya Delegeler 

Meclisi’ne faaliyetleri hakkında rapor sun-

makta ve tavsiyelerde bulunmaktadır.

Uzman Teknik Komisyonlar: OIE’nin 

Uzman Komisyonlarının görevi, OIE’nin 

uluslararası standartlarını geliştirmek ve 

üyeler tarafından dile getirilen bilimsel ve 

teknik sorunları çözmek için epidemiyo-

loji çalışmaları gerçekleştirmek ve hayvan 

hastalıklarının kontrolü ve önlenmesi ama-

cıyla mevcut bilimsel bilgileri kullanmaktır.
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Kara Hayvanları Sağlık Standartları 
Komisyonu (Karasal Hayvan Kod 
Komisyonu)
1960 yılında kurulan Kara Hayvanları Kod 

Komisyonu, Kara Hayvanları Sağlık Ko-

du’nun (Karasal Kod) tavsiye kararlarının, 

hayvan hastalıkları ve zoonozları için ulus-

lararası ticaret ve izlenme yöntemlerinin 

korunması üzerine mevcut bilimsel bilgileri 

göstermesini sağlamaktadır. Komisyon, 

Karasal Kod yönünden yeni maddeler için 

taslak metinleri hazırlamak ve veteriner he-

kimlik biliminin ışığı altında var olan mad-

deleri gözden geçirmek amacıyla uluslara-

rası uzmanlar ile çalışmaktadır. Komisyon 

üyeleri OIE Dünya Delegeler Meclisi tara-

fından üç yıllık bir süre için seçilir.

Hayvan Hastalıkları Bilimsel 
Komisyonu (Bilimsel Komisyon)
1946 yılında kurulan komisyon, hastalık 

kontrolü ve önlenmesi için en uygun stra-

tejileri ve önlemleri tanımlamaya yardımcı 

olur. Aynı zamanda, OIE’nin bazı hasta-

lıklardan “ari” ülke listesinde bulunmak 

isteyen üye ülkelerin hayvan hastalıkları 

durumu ile ilgili olarak tekliflerini inceler. 

Komisyon üyeleri OIE Dünya Delegeler 

Meclisi tarafından üç yıllık bir süre için se-

çilir. 

Biyolojik Standartlar Komisyonu 
(Laboratuvarlar Komisyonu)
1949 yılında kurulan bu Komisyon, meme-

lilerin, kuşların ve arıların teşhis edilebilen 

hastalıkları için metotlar oluşturmaktan ve 

onaylamaktan ve aynı zamanda aşılar gibi 

en etkili biyolojik ürünleri önermekten so-

rumludur. DTÖ’nün Sağlık ve Bitki Sağlığı 

Antlaşması (SPS Antlaşması) tarafından 

uluslararası standart bir metin olarak ta-

nımlanan Kara Hayvanları için Aşılar (Kara-

sal Kılavuz) ve Tanısal Testler Kılavuzu’nun 

hazırlanmasını denetlemektedir. Komisyon 

aynı zamanda kara hayvanlarının hasta-

lıkları için OIE Referans Laboratuvarları’nı 
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seçmekte ve tanısal test için standart reak-

tiflerin hazırlanması ve dağıtılmasını teşvik 

etmektedir. Komisyon üyeleri OIE Dünya 

Delegeler Meclisi tarafından üç yıllık bir 

süre için seçilir. 

Su Hayvanları Sağlık Standartları 
Komisyonu (Su Canlıları Komisyonu)
1960 yılında kurulan bu Komisyon, amfi-

biler, kabuklular, balık ve yumuşakçaların 

hastalıkları ve bu hastalıkların kontrolü için 

kullanılan metotlar üzerine bilgileri derle-

mektedir. Komisyon Su Hayvanları Sağlık 

Kodunu (Su Hayvanları Kodu) ve Su Hay-

vanları Tanısal Test Kılavuzu’nu (Su Hay-

vanları Kılavuzu) hazırlamaktadır. Komis-

yon aynı zamanda su ürünleri yetiştiriciliği 

için önem taşıyan çeşitli konularda bilimsel 

toplantılar organize etmektedir. Komisyon 

üyeleri OIE Dünya Delegeler Meclisi tara-

fından üç yıllık bir süre için seçilir.

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamındaki Faaliyetleri
Türkiye, 1928 yılında OIE’ye üye olmuştur. 

Bruselloz, Kuduz ve Bulaşıcı Sığır Pleuro 

Pnömonisi gibi hastalıklar için OIE refe-

rans laboratuvarları ile eşleştirme projeleri 

gerçekleştirilmiş ve bu projeler başarı ile 

tamamlanmıştır. Ayrıca diğer çeşitli hasta-

lıklarda da eşleştirme projeleri devam et-

mekte, laboratuvarlarımızın sertifikalı bölge 

referans laboratuvarı olması beklenmekte-

dir.

Ülkemizde var olup keçi sürülerinde sirküle 

olan Bulaşıcı Keçi Ciğer Ağrısı Hastalığı ve 

Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı işletmele-

ri ile ithal damızlık yumurtalarda rutin kont-

rolleri gerçekleştirilen Kanatlı Mycoplasma 

Enfeksiyonlarından Kronik Solunum Yolu 

Enfeksiyonu ve İnfeksiyöz Synovitis olmak 

üzere 3 hastalık, önemi ve bölge ihtiyaçları 

göz önünde bulundurularak OIE Referans 

Laboratuvar başvuru kapsamı olarak be-

lirlenmiş ve OIE Genel Kurul ve Delegeler 

Meclisi Toplantısı’nda Pendik Veteriner 

Kontrol Enstitüsü laboratuvarları, üç fark-

lı hastalık için OIE Referans Laboratuvarı 

olarak kabul edilmiştir. Bugüne kadar OIE 

tarafından, Contagious caprine pleurop-

neumonia konusunda biri Fransa’da, bir 

diğeri Türkiye’de olmak üzere 2 adet labo-

ratuvar, Avian mycoplasmosis (Mycoplas-

ma gallisepticum) ile Avian mycoplasmosis 

(Mycoplasma synoviae) konularında ise 

dünya genelinde biri Küba’da biri de ül-

kemizde olmak üzere yalnız 2 laboratuvar, 

OIE Referans Laboratuvarı olarak belirlen-

miştir.

OIE ile ülkemiz arasındaki ilişkiler Gıda ve 

Kontrol Genel Müdürlüğü aracılığıyla sağ-

lanmakta olup OIE standartları, verileri ve 

uygulamaları yakından takip edilmekte ve 

ayrıca karşılıklı veri paylaşımı yapılmaktadır. 

Küresel hayvan 
hastalıklarında 
şeffaflığın
sağlanmasını, 
veteriner hekimliğe 
dair bilimsel bilgilerin 
toplanmasını, 
analiz edilmesini 
ve yayılmasını, 
hayvan hastalıkların 
kontrolünde 
uluslararası 
dayanışmanın teşvik 
edilmesini amaçlar.
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DÜNYA SU KONSEYİ (WWC)
WORLD WATER COUNCIL

 Kuruluş Yılı 1996

 Merkez Marsilya, Fransa

 Amacı Suyla ilgili meseleler hakkında dünyada bilinci artırmak ve bu 
  meselelerin çözümüne yönelik politikalar geliştirmek

 Üyeler 45 ülkeden üye 338 kurum/kuruluş 

 Başkan  Loic Fauchon (Fransa)

 Resmi İnternet Sitesi https://www.worldwatercouncil.org/en

 Resmi Dili Fransızca, İngilizce

 Türkiye’nin Üyeliği Konseye ülkemizden 29 kurum/kuruluş üyedir.
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Konsey ve Misyonu
1996 yılında kurulan Dünya Su Konseyi 

(WWC) uluslararası çok taraflı bir platform 

olup bünyesinde kamu ve özel sektörden 

karar vericileri, su kullanıcılarını, uzmanları, 

uluslararası kuruluş temsilcilerini ve akade-

misyenleri barındırmaktadır. 

Konseyin ana gelir kaynakları üyelerden 

alınan aidatlar ile Dünya Su Forumları li-

sanslama ücretleridir. Diğer gelir kaynakları 

ise ev sahibi şehrin (Marsilya) yapmış ol-

duğu katkılar ile belirli proje ve programlar 

özelinde donörlerin yaptığı katkılardır.

WWC, suyla ilgili meseleler hakkında dün-

yada bilincin artırılması ve bu meselelerin 

çözümüne yönelik politikalar geliştirilmesi 

amacıyla kurulmuş bir uluslararası sivil top-

lum örgütüdür.

Genel faaliyet konuları; (i) Hidropolitik faa-

liyetler alanında dünya çapında politikalar 

üreterek karar vericilere destek olmak, (ii) 

Dünya Su Forumlarının düzenlenmesi ve 

(iii) Küresel su sorunlarına yönelik çözümler 

geliştirmek şeklinde özetlenebilir.

Dünya Su Forumları
Dünya Su Forumları, ev sahipliğini üstle-

nen ülke ile yakın işbirliği hâlinde WWC 

tarafından üç yılda bir düzenlenmektedir. 

Beşinci İstanbul Su Forumu (2009)
Ana teması “Farklılıkların Suda Yakınlaş-

ması” olan 5. Dünya Su Forumu kapsa-

mında 55 ülkeden 89 bakan ve çok sayıda 

bakan yardımcısı ile suyla ilgili 14 ulusla-

rarası kuruluşun üst düzey temsilcilerinin 

katılımıyla gerçekleştirilmiş olan Bakanlar 

Konferansı sonucunda, İstanbul Bakanlar 

Bildirisi kabul edilmiştir. 

Konsey’in Yapısı
Konsey’in en üst karar alma organı Genel 

Kurul’dur. Genel Kurul üç yılda bir olağan 

şekilde toplanır. Genel Kurul azami 35 

üyeyi Yönetim Kurulu mahiyetinde çalışan 

“Guvernörler Kurulu”na seçer. Her bir Gu-

vernör’ün (üye) oyuyla da Konsey Başkanı 

seçilir. Konsey Başkanı ise Büro üyelerini 

(Başkan Yardımcısı ve diğer üyeler) belirler.  

Üyeler
Uluslararası sivil toplum örgütü niteliğinde-

ki Dünya Su Konseyi’ne 50’den fazla ülke-

den 338 kurum/kuruluş üyedir. 

Üyeler “kolej” olarak adlandırılan beş gru-

ba ayrılmıştır. Konsey içerisinde dağılımları 

şu şekildedir:

Kolej 1: Hükümetlerarası kuruluşlar, %4

Kolej 2: Hükümetler ve kamu kurum-

ları, %20

Kolej 3: Özel sektör, %23

Kolej 4: Sivil toplum örgütleri, %21

Kolej 5: Mesleki ve akademik örgütler, 

%32

Türkiye’nin Konsey 
Kapsamındaki Faaliyetleri
Konsey’in Türkiye’den üyeleri arasında 

farklı belediyelerin su ve kanalizasyon ida-

releri, özel sektörde faaliyet gösteren fir-

malar ile dernekler yer almaktadır.1 Tarım 

ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü ile Türkiye Su Enstitüsü Kon-

sey’e üyedir. Ülkemiz ayrıca Konseyin en 

geniş katılımlı etkinliği olan ve üç yılda bir 

düzenlenen Dünya Su Forumlarının beşin-

cisi olan “İstanbul 5. Dünya Su Forumu”na 

2009 yılında ev sahipliği yapmıştır.

1https://www.worldwatercouncil.org/sites/default/files/List_
of_Members.pdf
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İSVEÇ ULUSLARARASI SU ENSTİTÜSÜ
STOCKHOLM INTERNATIONAL WATER INSTITUTE (SIWI)

 Kuruluş Yılı 1991

 Merkez Stockholm, İSVEÇ

 Amacı SIWI’nin vizyonu “Water Wise World”- suyun değerini kabul eden  
  ve herkesin kapsayıcı bir şekilde paylaşmasını ve sürdürülebilir, adil  
  ve verimli bir şekilde kullanmasını sağlayan bir dünya

 Başkan Peter Forssman

 Resmi İnternet Sitesi https://www.siwi.org/

 Türkiye’nin Üyeliği  1950



157

ULUSLARARASI KURULUŞLAR

Kuruluş ve Misyonu
SIWI bir su enstitüsüdür. Adil, müreffeh ve 

sürdürülebilir bir gelecek için su yönetimini 

güçlendirmek noktasında bilgi ve birleştiri-

ci güçlerinden yararlanmaktadır.

Kuruluşun Yapısı
Stockholm Su Vakfı (SWF) ve Stockholm 

Uluslararası Su Enstitüsü (SIWI) Kurulu yıl-

lık olarak seçilmektedir ve on yönetim ku-

rulu üyesi artı bir ortak üye içermektedir.

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamındaki Faaliyetleri

Dünya Su Haftası ve Stockholm 
Gençler Su Ödülü Proje Yarışması
Her sene 2000’den fazla su uzmanının, 

mühendisin, araştırmacının, kamu ve özel 

sektör temsilcisinin katılımıyla İsveç’in baş-

kenti Stokholm’de gerçekleştirilmekte olan 

Dünya Su Haftası etkinlikleri kapsamında 

Stockholm Gençler Su Ödülü Yarışması 

düzenlenmekte olup detaylı bilgiye http://

www.worldwaterweek.org linkinden ulaşı-

labilmektedir.

2013 yılına kadar ülkemizi Stockholm Ju-

nior Water Prize’da (SJWP) temsil etmek 

üzere TUBİTAK tarafından lise öğrencileri-

ne yönelik düzenlenen başka bir yarışma-

dan proje seçilmekte iken SIWI ile Devlet 

Su İşleri Genel Müdürlüğü arasında 2013, 

2016, 2019 yıllarında imzalanan 3’er yıl-

lık protokoller doğrultusunda Stockholm 

Gençler Su Ödülü Yarışması’nda ülkemizi 

temsil edecek projenin belirlenmesi mak-

sadıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

tarafından Türkiye Gençler Su Ödülü Proje 

Yarışması düzenlemektedir.
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GELİŞEN SEKİZ ÜLKE (D-8)
DEVELOPING EIGHT ORGANIZATION FOR ECONOMIC

 COOPERATION AND DEVELOPMENT

 Kuruluş Yılı 1997

 Sekretarya İstanbul, Türkiye

 Amacı Üye ülkelerin; küresel ekonomideki pozisyonunu güçlendirmek,  
  ticaret ilişkilerinde yeni fırsatlar yaratmak ve çeşitlendirmek,   
  uluslararası düzeyde karar alma sürecine katılım sağlamak ve   
  yaşam standardını güçlendirmek

 Üyeler 8 Üye 

  Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya, 
  Pakistan, Türkiye

 Genel Sekreter Büyükelçi Dato’ Ku Jaafar Ku Shaari  (Malezya)

 Resmi İnternet Sitesi http://developing8.org/

 Türkiye’nin Üyeliği Türkiye, 1997 yılında kurulan D-8’in kurucu üyelerindendir. 
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Kuruluş ve Misyonu
D-8 ya da Gelişen Sekiz Ülke; Türkiye, 
Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Ma-
lezya, Nijerya ve Pakistan arasında kalkın-
ma işbirliğine dayalı bir organizasyondur. 
22.10.1996 tarihinde İstanbul’da düzenle-
nen “Kalkınmada İşbirliği Konferansı” son-
rası gerçekleştirilen çalışmaların akabinde, 
dönemin Başbakanı Necmettin ERBA-
KAN’ın girişimleriyle 15.06.1997 tarihinde 
İstanbul’da düzenlenen Devlet/Hükümet 
Başkanları Zirvesi’nde D-8, resmen kurul-
muştur. 
D-8, bölgesel bir kuruluş olmayıp, küresel 
bir düzenleme içerisindedir. D-8, üye dev-
letlerin diğer uluslararası ya da bölgesel 
kuruluşlara üyeliğinden kaynaklanan ikili ya 
da çok taraflı taahhütleri üzerinde herhangi 
bir olumsuz etkisi olmayan bir forumdur.
D-8 üyelerinin hepsi aynı zamanda İİT 
üyesi olup yine İİT içerisinde teknolojik ve 
ekonomik kalkınma düzeyleri, ticari potan-
siyelleri ve nüfusları itibariyle önde gelen 
ülkeler arasında yer almaktadırlar.
Üye ülkeler arasında tarımsal kalkınmanın 
sağlanması ve tarımsal verimliliğin artırıl-
ması, hayvan gen kaynaklarının korunması 
ve biyoteknoloji gibi hayati konularda bir-
çok faaliyet sürdürülmektedir. Bu konuları 
ve gıda güvenliği konularını görüşmek üze-
re Birinci D-8 Tarım Bakanları Toplantısı, 
Kuala Lumpur’da 25-27 Şubat 2009’da 
yapılmıştır. Toplantı’da gıda güvenliği so-
runu için çözüm önerileri sunan “Kuala 
Lumpur (KL) İnisiyatifi” kabul edilmiştir.
D-8 ülkeleri arasında bugüne kadar 5 adet 
Gıda Güvenliği Tarım Bakanları Toplantısı 
gerçekleşmiştir. Bunlar:
2009, Kuala Lumpur/Malezya
2011, Tahran/İran
2012, Mataram/Endonezya

2013, Abuja/Nijerya 
2014, İstanbul/Türkiye
D-8’in amaçları; üye devletlerin küresel 
ekonomideki pozisyonunu güçlendirmek, 
ticaret ilişkilerinde yeni fırsatlar yaratmak 
ve çeşitlendirmek, uluslararası düzeyde 
karar alma süreçlerine katılım sağlamak ve 
yaşam standardını güçlendirmektir. 
D-8’in çalışma konuları başta Zirve olmak 
üzere daha çok muhtelif çalışma toplan-
tılarında ele alınmakta ve çeşitli alanlarda 
işbirliği yürütülmektedir. Bu işbirliği alanla-
rı; tarım ve gıda güvenliği, sanayi, sağlık, 
çevre, kırsal kalkınma, yoksullukla müca-
dele ve insan kaynakları, bilim ve teknoloji, 
finans, bankacılık, özelleştirme, ticaret ve 
enerjidir.

Kuruluşun Yapısı
D-8 in yönetim organları Zirve, Konsey ve 
Komisyon’dan oluşmaktadır.  
Zirve: D-8’in en üst düzey karar alma or-
ganı olan Zirve, devlet ya da hükümet baş-
kanlarının 2 yılda bir toplanmasıyla gerçek-
leşmektedir.
Konsey: Konsey, üye ülkelerin Dışişleri 
Bakanlarının toplanmasıyla oluşmaktadır. 
D-8’in politik karar alma organıdır. Yılda 
bir kez toplanır ve işbirliği konularının kap-
samlı olarak görüşüldüğü bir forum gibi 
çalışmaktadır.
Komisyon: Üye ülkelerin hükümetlerin-
ce atanan kıdemli uzmanların yılda iki kez 
toplanmalarıyla oluşmaktadır. Her bir ko-
misyon üyesi, kendi ülkesindeki D-8 faa-
liyetlerinin ulusal koordinasyonundan so-
rumludur. 
Sekretarya: Üye ülkeler arasında gerekli 
koordinasyonun sağlanabilmesi ve Sek-
retarya hizmetlerinin yürütülmesinden so-
rumlu olan Sekretarya, İstanbul’da bulun-
maktadır. 

D-8 Tarım Çalışma Grupları
Gıda Güvenliği konusunda D-8’in ilerleme-

sine yardımcı olan gelişmelerden birisi de 

uygulayıcıların koordinasyonunda oluştu-

rulan ve programların uygulama değerlen-

dirmesini yapan çalışma gruplarının kurul-

masıdır.

25–27 Şubat 2009 tarihinde, Kuala Lum-

pur, Malezya’da yapılan ilk toplantıda ka-

bul edilen Kuala Lumpur İnisiyatifi doğ-

rultusunda 5 adet Tarım Çalışma Grubu 

oluşturulmuştur.

Her üye ülkenin Tarım Çalışma Grubu 

odak noktaları bulunmaktadır. Türkiye’nin 

tarım çalışma grubu faaliyetleri Tarım ve 

Orman Bakanlığı ilgili birimlerinde yer alan 

odak noktaları tarafından yürütülmektedir.

D-8 5. Gıda Güvenliği Tarım Bakanları 

Toplantısı sonunda kabul edilen İstanbul 

İnisiyatifi ile Tohum Bankası Çalışma Gru-

bu’nun adı Tohum Güvenliği ve Ticaret Ça-

lışma Grubu olarak değiştirilmiştir.

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamındaki Faaliyetleri
Türkiye, 1997 yılında kurulan D-8’in kurucu 

üyelerindendir. 

2013 yılında D-8 Su İşbirliği Toplantısı İs-

tanbul’da gerçekleştirilmiş ve 2014 yılında 

İstanbul’da düzenlenen D-8 5. Gıda Gü-

venliği Tarım Bakanları Toplantısı kapsa-

mında İstanbul İnisiyatifi kabul edilmiştir. 

9. D-8 Zirvesi, 20.10.2017 tarihinde Tür-

kiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da düzen-

lenmiştir.

Ayrıca D-8 ile TKDK arasında proje hazırla-

ma ve kırsal kalkınma politikalarındaki bilgi 

ve deneyimlerin D-8 üyesi ülkelere aktarıl-

masına yönelik işbirliği protokolü imzalan-

mıştır.

WORLD ORGANIZATION 
FOR ANIMAL HEALTH
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GIDA VE TARIM İÇİN BİTKİ GENETİK KAYNAKLARI 
ULUSLARARASI ANTLAŞMASI

 INTERNATIONAL TREATY ON PLANT GENETIC ROSOURCES 
FOR FOOD AND AGRICULTURE

 Yürürlüğe Giriş Yılı 2004 

 Merkez Roma, İtalya

 Amacı Gıda ve tarım için bitki kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir  
  kullanımı ve gıda güvenliği için Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ile  
  uyumlu olarak, bu kaynakların kullanımından elde edilen faydaların  
  adil ve eşit bir şekilde paylaşımının sağlanması

 Taraflar 147 taraf (1 Mayıs 2020 tarihinden itibaren)

 Antlaşma Sekreteri Dr. Kent Nnadozie (İtalya)

 Resmi Dili İngilizce

 Resmi İnternet Sitesi http://www.fao.org/plant-treaty/en/

 Türkiye’de Kabulü  Anlaşma, 28.10.2005 tarih ve 5414 sayılı “Gıda ve Tarım İçin Bitki  
  Genetik Kaynakları Uluslararası Antlaşmasının Onaylanmasının   
  Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” ile yürürlüğe girmiştir. 
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Antlaşma ve Misyonu
Antlaşma, gıda ve tarım için bitki kaynak-

larının korunması ve sürdürülebilir kullanı-

mı ve gıda güvenliği için Biyolojik Çeşitlilik 

Sözleşmesi ile uyumlu olarak bu kaynakla-

rın kullanımından elde edilen faydaların adil 

ve eşit bir şekilde paylaşımının sağlanma-

sını amaçlamaktadır. Söz konusu amaçla-

ra, bu antlaşmanın Birleşmiş Milletler Gıda 

ve Tarım Örgütü (FAO) ve Biyolojik Çeşitlilik 

Sözleşmesi (UNCBD) ile yakından ilişkilen-

dirilmesi ile erişilecektir.

Gıda ve Tarım İçin Bitki Genetik Kaynakları 

Uluslararası Antlaşması (ITPGRFA), gıda 

ve tarım için bitki genetik kaynakları açı-

sından zengin ülkelere teknoloji transferi, 

kapasite güçlendirme gibi konularda güç-

lendirici işbirliğini ve bitki genetik kaynakla-

rının kullanımından doğan hakların adil ve 

eşit paylaşımını konu almaktadır.

Antlaşma, çiftçilerin dünyayı besleyen 

mahsul çeşitliliğine muazzam katkısını ka-

bul ederek, çiftçilere, bitki yetiştiricilerine ve 

bilim adamlarına bitki genetik materyalleri-

ne erişim sağlamak için küresel bir sistem 

kurmayı ve alıcıların bu genetik materyal-

lerin kullanımından elde ettikleri faydaları 

paylaşmasını sağlamayı hedeflemektedir.

Antlaşmanın Yapısı
01.05.2020 itibariyle, Uluslararası Antlaş-

ma’da bir üye kuruluş dahil olmak üzere 

147 Akit Taraf bulunmaktadır. Yönetim Or-

ganı, Antlaşmanın en yüksek organıdır ve 

tüm Akit Taraflara ve gözlemcilere açıktır. 

Tüm Akit Tarafların temsilcilerinden oluşan 

kuruluşun temel işlevi, Antlaşmanın uygu-

lanmasına ilişkin politika rehberliği sağlan-

ması da dahil olmak üzere, Antlaşmanın 

tam olarak uygulanmasını teşvik etmektir. 

Türkiye’nin Antlaşma 
Kapsamındaki Faaliyetleri
Türkiye, 28.10.2005 tarih ve 5414 sayılı 

Gıda ve Tarım İçin Bitki Genetik Kaynakları 

Uluslararası Antlaşmasının Onaylanması-

nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ile 

Anlaşmanın bir tarafı olmuştur. Anlaşma ile 

ilgili ulusal faaliyetler Tarım ve Orman Ba-

kanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 

Genel Müdürlüğü odak noktalığında yürü-

tülmektedir. Bitki genetik kaynaklarının ve 

bilgisinin muhafazası, sürdürülebilir kullanı-

mı ve erişimine yönelik ulusal ve uluslara-

rası faaliyetler yürütülmektedir.

Antlaşma, gıda ve tarım için 
bitki kaynaklarının korunması 
ve sürdürülebilir kullanımı ve 
gıda güvenliği için Biyolojik 
Çeşitlilik Sözleşmesi 
ile uyumlu olarak bu 
kaynakların kullanımından 
elde edilen faydaların 
adil ve eşit bir şekilde 
paylaşımının sağlanmasını 
amaçlamaktadır.
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KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ (KEİ)
BLACK SEA ECONOMIC COOPERATION (BSEC)

 Kuruluş Yılı 1992 

 Merkez İstanbul, Türkiye

 Amaçları Üye ülkeler arasındaki ticari, ekonomik, bilimsel ve teknolojik iş  
  birliğinin geliştirmek ve Karadeniz bölgesini barış, istikrar ve refah  
  bölgesi haline getirmek

 Üyeler 12 Üye Ülke
  Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan,   
  Moldova, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Türkiye,   
  Ukrayna,  Yunanistan

 Genel Direktör Büyükelçi Michael B. Christides (Yunanistan)

 Resmi Dili KEİ dokümanlarının resmi dili İngilizcedir. 
  KEİ toplantılarının resmi dilleri İngilizce ve Rusçadır. 

 Resmi İnternet Sitesi http://www.bsec-organization.org/

 Türkiye’nin Üyeliği Türkiye, 1992 yılından itibaren kurucu ülke olarak üyedir.



163

ULUSLARARASI KURULUŞLAR

Kuruluş ve Misyonu
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) 

25.06.1992 tarihinde kurulmuştur. Kurulu-

şundan 7 yıl sonra, 01.05.1999 tarihinde 

KEİ Şartı’nın kabul edilmesiyle birlikte KEİ 

tüzel kişilik kazanmış, organlar oluşturul-

muş ve tam teşekküllü bir bölgesel ekono-

mik örgüt haline getirilmiştir. 

KEİ kuruluş olarak özel sektör merkezlidir, 

fakat şimdiye kadar daha çok devletlerin 

karar verme yetkisi ile yürütülmüştür.

İki kıtada faaliyet gösteren KEİ, Karadeniz 

Kıyı Devletleri, Kafkasya ve Balkanları içine 

alan yaklaşık 20 milyon km2 alanda faaliyet 

göstermekle birlikte, yaklaşık 337 milyon-

luk bir nüfusa ve 167 milyar ABD doların-

dan daha fazla iç ticarete sahiptir.

Karadeniz Basra Körfezi’nden sonra, zen-

gin mineral ve metal rezervlerinin yanı sıra 

en geniş doğal gaz ve petrol kaynaklarına 

sahiptir. KEİ, Avrupa’nın ana ulaşım ağı ve 

enerji transfer ağında önem kazanmakta-

dır.

KEİ, üye ülkeler arasındaki ticari, ekono-

mik, bilimsel ve teknolojik işbirliğinin geliş-

tirilmesi ve Karadeniz bölgesinin bir barış, 

istikrar ve refah bölgesi haline getirilmesi 

amacıyla, Türkiye’nin önderliğinde başlatı-

lan ve bu çerçevede, çok taraflı siyasi ve 

ekonomik girişimin eşsiz ve gelecek vaat 

eden bir işbirliği modeli olarak kurulmuş-

tur. Tarım ve tarımsal sanayi, bankacılık 

ve finansman, organize suçla mücadele, 

kültür, gümrükle ilgili konular, eğitim, acil 

durum yardımı, enerji, çevrenin korunması, 

istatistiksel verilerin ve bilgilerin değişimi, 

sağlık hizmetleri ve eczacılık, bilgi ve ile-

tişim teknolojileri, kurumsal yenilenme ve 

iyi yönetişim, bilim ve teknoloji, KOBİ’ler, 

turizm, ticaret ve ekonomik kalkınma ve 

taşımacılık örgütün işbirliği alanlarıdır. 

Kuruluşun Yapısı
Zirve Toplantıları: Zirve, üye ülkelerin 

devlet ve hükümet başkanlarına Örgütün 

faaliyetlerine stratejik yön ve değerlendir-

me fırsatı sağlamaktadır. 

Dışişleri Bakanları Konseyi: Konsey, 

KEİ’nin asıl ve düzenli karar alma organı-

dır. Konsey öncesinde Yüksek Düzeyli Me-

murlar Komitesi toplanmaktadır (Hazırlık 

toplantısı). Konsey, prensip olarak, dönem 

başkanı ülkede en az altı ayda bir toplan-

maktadır.

KEİ’nin farklı işbirliği alanlarında Ba-

kanlar Toplantısı: Bu toplantılarda, Kon-

sey kararlarının, resmi kararların ve tavsiye 

kararların uygulanma durumu değerlendi-

rilmektedir.

KEİ bünyesinde şu ana kadar iki Tarım 

Bakanları Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 1. 

Tarım Bakanları Toplantısı 07.10.2011 ta-

rihinde Dönem Başkanı Rusya’nın ev sa-

hipliğinde gerçekleştirilmiş olup tarım ala-

nında işbirliğini kuvvetlendirmek amacıyla 

“Tarım Bakanlarının Ortak Bildirisi” kabul 

edilmiştir. 

2. Tarım Bakanları Toplantısı 17.05.2017 

tarihinde KEİ’nin kuruluşunun 25. yıldö-

nümünde dönem başkanı olan ülkemiz ev 

sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilmiş 

olup “Tarım Bakanları Ortak Deklarasyon 

Metni” yayımlanmıştır.

Yüksek Düzeyli Memurlar Komite-

si: Komite, Dışişleri Bakanları Konseyi’ni 

temsil etmekte ve Konsey’in adına hare-

ket etmektedir. Bağlı organların faaliyetle-

rini gözden geçirmekte, Konsey kararlarını 

ve tavsiye kararlarını değerlendirmekte ve 

Konseye sunulmak üzere tavsiye kararları-

nı ve teklifleri detaylandırmaktadır. 

Daimi Uluslararası Sekretarya (PER-

MIS): Sekretarya, KEİ’nin sekreterlik 

hizmetlerini yürütmekte ve KEİ dönem 

başkanı ülkenin uhdesinde faaliyet gös-

termektedir. KEİ Genel Sekreter Birinci 

Yardımcısı pozisyonu sürekli olarak Tür-

kiye’nin sorumluluğunda bulunmaktadır. 

PERMIS’in müdahil olduğu KEİ fonları ve 

yapısı aşağıda sunulmaktadır.

Proje İdare Birimi: Birim, 2014 yılında 

KEİ Dışişleri Bakanları Konseyi tarafından 

oluşturulmuştur. KEİ’nin fon oluşturma et-

kinliklerine liderlik etmektedir.

Proje Geliştirme Fonu (PDF): 2004 yı-

lından bu yana PDF, KEİ Çalışma Grupları 

gözetiminde önemli bölgesel projelerin ön 

fizibilite çalışmalarına hibe sağlamaktadır.

Karadeniz Proje Tanıtım İmkanı: Bir 

Donör Anlaşma’nın imzalanmasının ardın-

dan Rusya Federasyonu’nun PERMIS’e 

1 milyon ABD dolar tutarındaki katkısı ile 

oluşturulmuş olup buna ilaveten diğer ba-

ğışçıların katkılarına açıktır. Finanse edilen 

faaliyetler ile özellikle KEİ ilke ve amaçla-

rına uygun olarak dostluk ve iyi komşuluk 

ruhunu geliştirmek ve KEİ üye devletleri 

arasında karşılıklı saygı, güven, diyalog ve 

işbirliğini artırmak hedeflenmektedir.

Bağlı Organlar
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter 

Meclisi  

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü İş 

Konseyi 

Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası
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Karadeniz Etütleri Uluslararası Merkezi

Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası

KEİ İstatiksel Veri ve Ekonomik Bilgi Deği-

şimi Koordinasyon Merkezi

Çalışma Grupları
Çalışma grupları için her üye ülke iki yıllık 

dönemler halinde “koordinatör ülke” gö-

revini üstlenmektedir. Koordinatör ülke, 

çalışma grubu alanında bir eylem planı 

hazırlamakla ve toplantı düzenlemekle yü-

kümlüdür. Toplantıların sekretarya işlemle-

ri Daimi Uluslararası Sekretarya olan KEİ 

Sekretaryası tarafından yürütülmektedir. 

Birçok farklı konuda oluşturulan 20 Çalış-

ma Grubunun isimleri aşağıda yer almak-

tadır:

Tarım ve Tarımsal Sanayi Çalışma Grubu

Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu

Bütçe ve Mali Konular Çalışma Grubu

Suçla Mücadelede İşbirliğine İlişkin Çalış-

ma Grubu

Kültür Çalışma Grubu

Gümrük Konularına İlişkin Çalışma Grubu

Eğitim Çalışma Grubu

Enerji Çalışma Grubu

Çevre Koruma Çalışma Grubu 

Acil Yardım Durumlarında İşbirliğine İlişkin 

Çalışma Grubu

Sağlık Hizmetleri ve Eczacılık Çalışma Gru-

bu

Kurumsal Yenileme ve İyi Yönetişim Çalış-

ma Grubu

KOBİ’ler Çalışma Grubu

Turizmde İşbirliği Çalışma Grubu

Ticaret ve Ekonomik Kalkınma Çalışma 

Grubu

İstatistiksel Verilerin ve Bilgilerin Değişimi 
Çalışma Grubu

Ulaşım Çalışma Grubu

Sismik Risklerin Uzmanları Ad Hoc (Geçici) 

Çalışma Grubu

Büyük Çaplı Orman Yangınları Ad Hoc Ça-

lışma Grubu

Seller ve sağanak Yağış Ad Hoc Çalışma 

Grubu

KEİ Tarım ve Tarımsal Sanayi Çalışma 
Grubu
Tarım ve tarımsal sanayi, KEİ’nin işbirliği 

alanlarından biridir. Karadeniz Bölgesi’nin 

geniş tarımsal potansiyeli ve geniş beklen-

tileri çalışma grubunun kurulmasının ana 

nedenleridir. 

Tarım ve tarımsal sanayi alanında KEİ fa-

aliyetlerinin temel öncelikleri, 2012 yılında 
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kabul edilen “KEİ Ortaklığını Geliştirmeye 

Yönelik KEİ Ekonomik Gündemi” kapsa-

mında yer alan “Gıda Güvenliği ve Gü-

venilirliği” ile belirlenmiştir. Böylelikle, üye 

devletlerin tarım bakanlıkları arasında iş-

birliğinin artırılması, tarım alanındaki ortak 

proje ve programların geliştirilmesi ve bilgi, 

deneyim ve en iyi uygulamaların üye dev-

letlerde yetkili makamlar, ulusal referans 

laboratuvarları, tarım araştırma ve eğitim 

kurumları arasında paylaşılması teşvik edil-

mektedir. 

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamındaki Faaliyetleri
KEİ’nin kuruluşunda aktif rol alan ülkemiz 

KEİ faaliyetlerine aktif katılım sağlamakta, 

Sekretaryasına ev sahipliği yapmakta ve 

uluslararası toplumun Karadeniz’e artan 

ilgisinden istifadeyle, KEİ çerçevesinde so-

mut işbirliği projelerinin hayata geçirilme-

si için çalışmakta ve Örgütün etkinliğinin 

daha da arttırılması için yoğun çaba sarf 

etmektedir.

Kuruluşunun 25. yılında, KEİ Dönem Baş-

kanlığı; 01 Ocak-30 Haziran 2017 tarihleri 

arasında ülkemiz tarafından gerçekleştiril-

miştir.

Ayrıca, 2017 ve 2018 yıllarında KEİ Tarım 

ve Tarımsal Sanayi Çalışma Grubu Ülke 

Koordinatörlüğü görevi Türkiye adına Ba-

kanlığımızca yürütülmüştür. Ülkemiz ev sa-

hipliğinde 16.05.2017 tarihinde KEİ 2. Ta-

rım Bakanları Toplantısı gerçekleştirilmiş ve 

Tarım ve Tarımsal Sanayi Çalışma Grubu 

Ülke Koordinatörlüğü’nün en önemli so-

mut çıktılarından birisi olarak Sürdürülebilir 

Gıda Sistemleri konusunda bölgesel bir 

işbirliği merkezi kurulması kararı alınmış-

tır. Bu karar, Bakanlar Ortak Deklarasyon 

metni ve kabul edilen Eylem Planı’na yan-

sıtılmıştır.

FTPP kapsamında üç yıl desteklenmesi 

uygun bulunan Sürdürülebilir Gıda Sis-

temleri KEİ Bölgesel İşbirliği Merkezi’nin 

kurulması için Tarım ve Orman Bakanlığı, 

FAO ve KEİ işbirliğinde çalışmalar yürütül-

mektedir. Proje ile sucul kaynaklar dahil, 

sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi, yok-

sulluğun azaltılması ve kurumsal kapasite-

lerin iyileştirilmesi yoluyla gıda güvenliği ve 

güvenilirliği alanlarında bölgesel işbirliğinin 

güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Diğer yandan, ülkemiz Tarım ve Tarımsal 

Sanayi Çalışma Grubu Ülke Koordinatör-

lüğü görevini 01.07.2019 – 30.06.2021 ta-

rihleri arasında yürütmek üzere tekrar üst-

lenmiştir. Bu çerçevede, diğerleri yanında 

bahse konu Bölgesel İşbirliği Merkezi’nin 

Kurulması ile ilgili faaliyetleri de içeren bir 

Eylem Planı, Türkiye tarafından sunulmuş 

ve uygulanmasına başlanmıştır.  

Ayrıca, KEİ Tarım ve Tarımsal Sanayi Ça-

lışma Grubu çerçevesinde; Yunanistan, 

Türkiye ve Bulgaristan tarafından sunulan 

“Karadeniz Bölgesinde Değişken Oranlı 

Sulama için Fizibilite Çalışması: Ekonomik 

ve Çevresel Faydalar Projesi” de KEİ Proje 

Geliştirme Fonu Yönlendirme Komitesi ta-

rafından kabul almıştır.

“

İki kıtada 
faaliyet 

gösteren 
KEİ, 

Karadeniz 
Kıyı 

Devletleri, 
Kafkasya ve 
Balkanları 
içine alan 
yaklaşık 

20 milyon 
km2 alanda 

faaliyet 
göstermekle 

birlikte, 
yaklaşık 337 

milyonluk 
bir nüfusa 

ve 167 
milyar ABD 
dolarından 
daha fazla 

“İki kıtada faaliyet 
gösteren KEİ, 
Karadeniz Kıyı 

Devletleri, Kafkasya 
ve Balkanları içine 
alan yaklaşık 20 

milyon km2 alanda 
faaliyet göstermekle 
birlikte, yaklaşık 337 
milyonluk bir nüfusa 
ve 167 milyar ABD 

dolarından daha fazla 
iç ticarete sahiptir.
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KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI ÖRGÜTÜ (NATO)
NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION

 Kuruluş Yılı 1949

 Merkez Brüksel, Belçika

 Amacı Örgüt üyelerinin herhangi bir dış güçten gelebilecek saldırıya karşı  
  ortak savunma yapmasını sağlamak (Avrupa-Atlantik Bölgesi)

 Üyeler 30 Üye

  ABD, Almanya, Arnavutluk, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan,   
  Çekya, Danimarka, Estonya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda,   
  İspanya, İtalya, İzlanda, Kanada, Karadağ, Kuzey Makedonya   
  Cumhuriyeti, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Norveç,  
  Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya Cumhuriyeti, Slovenya,   
  Türkiye, Yunanistan

 Genel Sekreter Jens Stoltenberg (Norveç)

 Resmi Dili İngilizce ve Fransızca

 Resmi İnternet Sitesi https://www.nato.int/

 Türkiye’nin Üyeliği Ülkemiz 1952 yılında NATO’ya katılmıştır. 
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Kuruluş ve Misyonu
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), 

04.04.1949 tarihinde 12 ülke tarafından 

imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması’na 

dayanılarak kurulan ve farklı dönemlerde 

18 ülkenin daha katıldığı uluslararası askeri 

bir ittifaktır. NATO’nun kuruluşu öncesin-

de, Belçika, Birleşik Krallık, Fransa, Hol-

landa ve Lüksemburg güvenlik alanında 

Avrupa hükümetlerarası işbirliğini geliştir-

mek amacıyla 17.03.1948 tarihinde Brük-

sel Antlaşması’nı imzalayarak, Batı Avru-

pa Birliği’ni kurmuşlardır. Bu Antlaşma ve 

Sovyetler Birliği’nin gerçekleştirdiği Berlin 

Ablukası’nın ardından, 04.04.1949’da Va-

şington’da Kuzey Atlantik Antlaşması’nın 

imzalanması ile NATO resmi olarak kurul-

muştur.

30 üye ülke tarafından yönetilen NATO 

içinde karar alma mekanizması, Kuzey At-

lantik Antlaşması ile Birliğin diğer ülke ve 

kurumlarla yaptığı antlaşmalara göre belir-

lenmektedir. 30 üyenin her biri NATO’nun 

Brüksel’deki merkezine bir delegasyon 

veya misyon göndermektedir. Her dele-

gasyonun Daimi Temsilcisi genel olarak 

üst düzey bir memur veya deneyimli bir 

elçi olmaktadır.

NATO’nun amacı, Örgüt üyelerinin her-

hangi bir dış güçten gelebilecek saldırıya 

karşı ortak savunma yapmasını sağlamak-

tır. NATO, daha çok yüksek seviyedeki 

diplomasisi, İttifak zirveleri ve askeri ope-

rasyonları ile ön plana çıkmaktadır. NATO, 

Avrupa’nın güvenlik ortamını iyileştirmek 

için bir dizi proje yürütmektedir. Bunlar 

arasında İttifaka yeni katılan Doğu Avrupa 

ülkelerinin silahlı kuvvetlerinin reformdan 

geçmesine yardımcı olmak, ihtiyaç dışı as-

keri personelin sivil hayata kazandırılması 

için eğitim programları hazırlamak ve ma-

yınların temizlenmesi ile kullanılmayan cep-

hane stoklarının imhası konularında yardım 

sağlamak yer almaktadır. NATO bunlara 

ilave olarak, insani yardım faaliyetlerinin 

eşgüdümü konusunda da aktif rol üstlen-

mektedir. NATO aynı zamanda NATO üye-

si ülkeler ile ortak ülkelerden bilim adamla-

rının bir arada çalışmasını destekleyen bir 

Bilim Programına da sahiptir. 

1956 yılında hazırlanan bir rapor netice-

sinde, ulusal güvenliklerin sadece askeri 

boyutla sağlanamayacağı, askeri ve sivil 

güvenlik anlayışının birbirinden ayrı ele alı-

namayacağı, her ikisinin karşılıklı etkileşim 

içinde olması gerektiğinin anlaşılmasın-

dan sonra NATO çalışmaları sivil güvenliği 

sağlamak üzere sivil alanlara yönelmiştir. 

Sadece savaşlar değil, doğal afetlerin de 

ulusal güvenliği tehdit ettiğinin fark edilme-

siyle, İttifak’a üye ülkeler arasında doğal 

afetlere müdahale edecek bir mekaniz-

manın hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştır. 

1958 yılında bu alanda geliştirilmeye baş-

lanan programlar, bu faaliyetler “sivil acil 

planlama-civil emergency planning-CEP” 

adı altında teşkilatlanmıştır. 1991 yılında, 

soğuk savaşın bitiminden sonra anılan ko-

nulara ağırlık verilmiş, CEP boyutu dahil 

edilmiştir. “Sivil Halkın ve Kritik Altyapının 

Kimyasal, Biyolojik ve Radyolojik Ajanlarla 

Yapılacak Saldırılara Karşı Korunması için 

Sivil Hazırlıkların Geliştirilmesine dair CEP 

Eylem Planı” 2001 yılında hazırlanmıştır. 

CEP, NATO’nun küresel güvenlik aktörü 

olma nosyonunun önemli bir unsuru haline 

gelmiştir. 

CEP faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 

NATO’nun amacı, Örgüt üyelerinin herhangi bir dış güçten gelebilecek saldırıya karşı ortak savunma yapmasını sağlamaktır. NATO, daha çok yüksek seviyedeki diplomasisi, İttifak zirveleri ve askeri operasyonları ile ön plana çıkmaktadır. 

NATO’nun amacı, Örgüt üyelerinin herhangi bir dış 
güçten gelebilecek saldırıya karşı ortak savunma 
yapmasını sağlamaktır. NATO, daha çok yüksek 
seviyedeki diplomasisi, İttifak zirveleri ve askeri 

operasyonları ile ön plana çıkmaktadır. 
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kurulan Komite (CEPC), 2010 yılında şekil-

sel değişim geçirmiş olup çalışma grupları 

ile çalışmalarını sürdürmektedir.

CEPC, doğrudan Genel Sekretere bağlı 

olup CEPC’de alınan kararlar, en üst or-

gan olan Kuzey Atlantik Konseyi’nde ka-

bul edilmektedir. CEPC’ye bağlı çalışma 

grupları: 

Endüstriyel Kaynaklar ve Haberleşme Hiz-

metleri Grubu 

Ulaştırma Grubu

Sivil Korunma Grubu

Gıda ve Tarım ve Planlama Grubu              

(FAPG)’dur.

Gıda ve Tarım Planlama Grubu (FAPG)
Eski adı Müşterek Sağlık, Tarım ve 

Gıda/Su Grubu olan, CEPC’ye bağlı ça-

lışan çalışma grubu Kasım 2019 yılında 

yapılan sonbahar dönemi olağan Genel 

Kurul toplantısında sağlık ve tarım çalışma 

gruplarının birbirinden ayrılması ile “Gıda 

ve Tarım Planlama Grubu (FAPG) adını 

almıştır. FAPG CEPC’ye bağlı bir çalışma 

grubu olduğundan asıl amaç CEPC faa-

liyetlerine yön verecek alt yapı çalışmaları 

geliştirmektir. CEPC’in fonksiyonu; NATO 

tarafından ya da NATO öncülüğünde yü-

rütülen askeri harekâtın her aşamasının 

(barış zamanında, harekâtın planlanması 

aşamasında ve icra safhasında) askeri ni-

telikli olmayan imkân ve kabiliyetle destek-

lenmesidir. Bu komite ve çalışma grupları 

karar verici organlar olmayıp, karar verici 

organ olan NATO Kuzey Atlantik Konse-

yi’ne yön verici, aydınlatıcı, bilimsel ve tek-

nik destek sağlayıcı oluşumlardır. 

CEPC, sivil savunma konsepti kapsamın-

da 2016 yılında 7 adet kriter geliştirmiş-

tir. Bu kriterler, afet, acil durum ve/veya 

benzeri kriz dönemlerinde, özellikle hibrit 

koşullarda ve saldırılarda NATO müttefiki 

ülkelerce ortak bir savunma planlaması ve 

uygulaması yapılması gerektiği durumlarda 

korunacak olan kritik kaynakların belirlen-

mesi şeklinde ortaya çıkmıştır. CEPC’nin 

geliştirdiği bu kriterler, NATO’nun en üst 

karar organınca da 2017 yılında onaylan-

dıktan sonra, Antlaşmanın bir parçası ha-

line gelmiştir. Bu minvalde, sivil alandaki 

uygulamalarla ilgili olarak tüm müttefik ül-

keler, sivil risk ve tehlikelere karşı koruma 
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uygulamalarını, ortak savunma konsepti 

çerçevesinde uyumlu hale getirmek için 

çalışmalar yapmaktadır. 

Kuruluşun Yapısı
NATO’nun en önemli karar alma organı 

Kuzey Atlantik Konseyi’dir. Üye ülkeler, 

kendi diplomatları ve savunma danışman-

larından oluşan ulusal delegasyonlara baş-

kanlık eden büyükelçi düzeyindeki Daimi 

Temsilcileri kanalıyla bu Konsey’de tem-

sil edilmektedir. Büyükelçiler düzeyindeki 

Konsey, haftada bir kere ve gerekirse daha 

sık olmak üzere toplanmaktadır. 

Konsey, ayrıca belli aralıklarla dışişleri ve 

savunma bakanları ile devlet ve hükümet 

başkanları düzeyinde toplanmaktadır. Bu 

toplantılardan, devlet ve hükümet başkan-

ları düzeyinde yapılanlar “Zirve” olarak 

adlandırılmakta olup zirveler; ittifakın poli-

tikaları ile ilgili kararlar almak için yapılmak-

tadır. Bu bakımdan, NATO politikalarına 

yön verme hususunda çok önemli bir yere 

sahiptirler. Burada alınan kararlar, Antlaş-

ma’nın bir parçası haline gelir ve tüm müt-

tefiklerce uygulanırlar. Bu Zirvelerin sonun-

cusu 2019 yılı Aralık ayı içinde Londra’da 

yapılmış olup her Zirve sonunda olduğu 

gibi Ortak Deklarasyon yayımlanmıştır. 

NATO’nun başında yaklaşık dört yıllık bir 

görev süresi için atanan Genel Sekreter 

yer almaktadır. Genel Sekreter, üye ülkele-

rin uluslararası planda saygınlık kazanmış 

üst düzeyli devlet adamları arasından se-

çilmektedir. Genel Sekreter Kuzey Atlantik 

Konseyi ve diğer önemli NATO organla-

rının toplantılarına başkanlık etmekte ve 

müttefikler arasında uzlaşı sağlanmasına 

yardımcı olmaktadır. 

NATO’nun, üye ülkelerinin ulusal silahlı 

kuvvetleri dışında bağımsız silahlı gücü bu-

lunmamaktadır. NATO’nun askeri yetenek-

leri, müşterek savunmadan barışı koruma 

ve destekleme operasyonlarına kadar ge-

niş kapsamdaki görevleri yerine getirmek 

üzere müttefikler tarafından İttifakın kulla-

nımına tahsis edilen ulusal silahlı güçlerden 

müteşekkildir. NATO’nun siyasi ve askeri 

yapılarının görevi, ulusal silahlı güçlerin 

bu görevleri yerine getirmeleri ve hepsinin 

ortak komuta, denetim, eğitim ve tatbika-

tı için gerekli organizasyonların önceden 

planlanmasını sağlamaktır. NATO’nun en 

yüksek askeri organı Fransa dışındaki üye 

devletlerin temsilcilerinin bulunduğu Brük-

sel’deki Askeri Komite’dir. Başkomutanlar, 

en az yılda iki kez toplanmaktadır. Bu ko-

mite, Kuzey Atlantik Konseyi ile Savunma 

Plan Komisyonu’na emir verme yetkisine 

sahiptir. NATO’nun içerdiği stratejik alan 

dört bölgeye ayrılmıştır; Avrupa, Atlas Ok-

yanusu, Manş Denizi ve Amerika’nın doğu 

kıyıları. Her bölgenin bir yönetim merkezi 

mevcuttur. 1967’den bu yana Avrupa böl-

gesinin yönetim merkezi Belçika’da bulun-

maktadır.

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamındaki Faaliyetleri

Tarım ve Orman Bakanlığı Faaliyetleri
1952 yılında NATO’ya üye olan olan Tür-

kiye’nin NATO ile ilişkileri ilk elden Dışişle-

ri Bakanlığınca yürütülmekte olup NATO 

bünyesinde, özellikle sivil hazırlıklar kap-

samında CEPC’de sürdürülen gıda, su ve 

tarıma yönelik ulusal sivil korumaya ilişkin 

hususlar Milli Güvenlik Kurulu Genel Sek-

reterliğimiz koordinasyonunda sivil bakan-

lıkların katılımıyla yürütülmektedir. Bu kap-

samda, CEPC, bağlı çalışma gruplarıyla 

çeşitli sivil alanlara yönelik sivil korunmada 

ortak konsept geliştirmeye çalışmaktadır. 

Bu çalışma gruplarından biri olan FAPG 

çalışmaları, Tarım ve Orman Bakanlığınca 

takip edilmekte ve NATO komite ve çalış-

ma gruplarında oluşturulan ortak sivil sa-

vunma konseptine katkıda bulunulmakta-

dır. Tarım ve Orman Bakanlığınca, NATO 

tarafından sivil alana yönelik olarak her 

yıl düzenlenen tatbikatlara, Milli Güvenlik 

Kurulu Genel Sekreterliğimiz ile Dışişleri 

Bakanlığı yönetim ve koordinasyonunda 

katılım sağlanmaktadır. Olağanüstü bir du-

rumda gıda/su arzı ile tarım alanında yaşa-

nabilecek her türlü krizi önlemek ve bu tip 

durumlarda kurumlar arası koordinasyon 

kapsamındaki görevini gereğince yerine 

getirmek amacıyla Tarım ve Orman Bakan-

lığı, ilgili olduğu gıda güvenliği, gıda stok-

ları, hayvan sağlığı ve karantina, Kimyasal 

Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler gibi 

konularda tatbikatlara dahil olmaktadır. 

CEPC bünyesinde oluşturulan diğer bir 

enstrüman olan sivil uzmanlık kurumu ile 

müttefik ülkelerin teknik uzmanlarının bi-

limsel bilgi birikimlerine başvurulmaktadır. 

Bu konsept ile müttefik ülkelerden seçilen 

uzmanlar, somut olaylarda veya politika 

belirlenmesi süreçlerinde bilimsel anlamda 

teknik destek sağlamaktadır. Bu çerçeve-

de Tarım ve Orman Bakanlığı genelinde 

NATO tarafından seçilmiş 4 NATO Sivil Uz-

manı bulunmaktadır. 
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METEOROLOJİK EKONOMİK FAYDA GRUBU (ECOMET)
ECONOMIC INTEREST GROUPING OF THE NATIONAL 

METEOROLOGICAL SERVICES OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA

 Kuruluş Yılı 1995

 Merkez Belçika-Brüksel

 Amacı Avrupa’da ticari faaliyetler için eşit bir alan sağlayarak meteorolojik    
  ürünlerin kullanımıyla ortaya çıkan ekonomik faydadan meteoroloji    
  teşkilatlarının daha fazla pay alması, 

  Meteorolojik ürünlerin serbest dolaşımıyla, ulusal meteoroloji     
  teşkilatlarının kendi aralarında haksız rekabete neden olmadan     
  yarışmaları, teknolojik ve bilimsel yönden gelişmeleri,

  Avrupa çapında veri ve ürünlere erişimi artırmak ve kolaylaştırmak    
  için idari bir çerçeve işletmek ve sürdürmek (ECOMET Üyeleri ve    
  Üçüncü Taraflar için)

 Üyeler 28 Üye
  Almanya, Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Çekya, Danimarka,    
  Finlandiya, Fransa, GKRY, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya,     
  İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Letonya, Lüksemburg,  Macaristan,    
  Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Yunanistan

 Başkan Marianne Thyrring (Danimarka)

 İdari Müdür  Willie McCaims (İngiltere)

 Resmi Dili İngilizce

 Resmi İnternet Sitesi https://www.ecomet.eu/

 Türkiye’nin Üyeliği Türkiye, ECOMET’e 27.12.1999 tarihinde üye olmuştur.
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Kuruluş ve Misyonu
ECOMET, 12.12.1995 tarihinde Brüksel, 

Belçika’da kurulan, sözleşmesi Belçika 

yasalarına göre düzenlenen, Dünya Me-

teoroloji Örgütünün Daimi Temsilcisi olan 

milli meteoroloji servislerinin üye olabildiği 

uluslararası bir kuruluştur.

ECOMET’in amacı; son zamanlarda gerek 

Avrupa gerekse dünya çapında meteo-

rolojik ürünlerin kullanımıyla ortaya çıkan 

ekonomik faydadan meteoroloji servisle-

rinin daha fazla pay alması, bu ürünlerin 

serbest dolaşımıyla, milli meteoroloji ser-

vislerinin kendi aralarında haksız rekabete 

neden olmadan yarışmaları, teknolojik ve 

bilimsel yönden gelişmeleridir. Bu bağlam-

da;

•	 Avrupa’da ticari faaliyetler için eşit bir 

alan sağlamak,

•	 Avrupa çapında veri ve ürünlere erişimi 

artırmak ve kolaylaştırmak için idari bir 

çerçeve işletmek ve sürdürmek (ECO-

MET Üyeleri ve Üçüncü Taraflar için),

•	 Avrupa’da meteorolojik veri ve ürünlerin 

alışverişiyle ilgili olarak topluma ve ilgili 

aktörlere karşı veri politikası danışmanı 

olarak hareket etmek, ECOMET Genel 

Kurulu tarafından belirlenen mevcut 

genel amaçlardır.

Bu amaçlar doğrultusunda, teşkilatın ku-

rulmasıyla, ticari değeri olan meteorolojik 

ürünlerin çeşitlilik, kalite ve standartlarının 

yükseltilmesi, milli meteoroloji servisleri 

arasında serbest rekabet ortamı içerisin-

de centilmence mücadelenin yürütülmesi, 

ürünlerin müşterilere ulaşmasında formali-

te ve engellerin kaldırılması ve daha fazla 

kar elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Sistemi etkin ve verimli şekilde işletmeye 

çalışan kuruluş, bu amaca ulaşabilmek 

için Avrupa Ekonomik Alanındaki tüm ülke 

meteoroloji servisleri veya bunların ticari 

kollarının sisteme entegrasyonunun sağ-

lanması gereğini göz önüne alarak üyeliği 

teşvik etmektedir.

Kuruluşun Yapısı
ECOMET, Avrupa meteoroloji toplulu-

ğundaki kilit aktörlerle ilişkileri yönetmede 

merkezi bir konuma sahiptir. ECOMET 

İdari Müdürü, Dünya Meteoroloji Örgütü 

(WMO), Avrupa Meteorolojik Hizmetler Ağı 

(EUMETNET), Avrupa Orta Vadeli Hava 

Tahminleri Merkezi (ECMWF) ve Avrupa 

Meteorolojik Uyduları İşletme Teşkilatı (EU-

METSAT) ile ilişkileri sürdürmektedir. İdari 

Müdür ayrıca, Üyelerin çıkarlarını Avrupa 

Komisyonu’nun ilgili bölümleriyle temsil 

etmekten sorumludur. ECOMET ayrıca, 

öncelikli olarak PRIMET aracılığıyla, Avru-

pa’daki özel sektör meteoroloji topluluğu 

ile de bağlantı kurmaktadır.

ECOMET’in idari işleri ECOMET Sekretar-

yası tarafından yürütülmektedir. ECOMET 

üyeleri ECOMET politikasını tartışmak 

üzere her yıl, yılda iki defa yapılan Genel 

Kurul toplantısına katılım sağlar. Genel Ku-

rul’a, Genel Kurul için dokümanları hazır-

layan ECOMET Çalışma Grubu yardımcı 

olur. Genel Kurul, tüm Üyeler tarafından 

uyulması gereken politik kararları alabilir. 

Bununla birlikte, her Üye, fiyatlandırma 

politikası kararlarında serbesttir. ECOMET 

Sekretaryası, ECOMET Çalışma Grubu ile 

işbirliği içinde, Üyelerine veri politikası ve 

lisanslama konusunda tavsiyeler sunmak-

tadır.

ECOMET stratejisi, grubun genel amaçları 

dâhil olmak üzere ECOMET Genel Kurulu 

tarafından onaylanır.

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamındaki Faaliyetleri
Ülkemiz, ECOMET’e 27.12.1999 tarihinde 

üye olmuştur. ECOMET ile ilişkiler Mete-

oroloji Genel Müdürlüğü tarafından yürü-

tülmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 

ve ECOMET işbirliği ile Avrupa genelinde 

meteorolojik ürünler konusundaki tekno-

lojik ve bilimsel gelişmeler yakından takip 

edilmektedir. Ayrıca, meteorolojik veri poli-

tikası konusunda uluslararası uygulamalar 

takip edilerek uluslararası düzeyde enteg-

rasyonun devamlılığı sağlanmaktadır.

“

“ECOMET, Avrupa 
meteoroloji 

topluluğundaki 
kilit aktörlerle 

ilişkileri 
yönetmede 
merkezi bir 

konuma sahiptir.
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MİLLETLERARASI AKDENİZ YÜKSEK 
ZİRAİ ETÜTLER MERKEZİ (MAYZEM)

INTERNATIONAL CENTER FOR ADVANCED
 MEDITERRANEAN AGRONOMIC STUDIES (CIHEAM)

 Kuruluş Yılı 1962 

 Merkez Paris, Fransa

 Amacı Akdeniz ülkeleri arasında ekonomik ve teknik anlamda bütünleyici  
  bir eğitim sunmak
  Akdeniz ülkelerinde tarım alanında etkin kişiler arasında   
  uluslararası işbirliği yaklaşımını geliştirmek

 Üyeler 13 Üye
  Arnavutluk, Cezayir, Fas, Fransa, İspanya, İtalya, Lübnan Malta,   
  Mısır, Portekiz, Tunus, Türkiye, Yunanistan 

 Genel Sekreter Placido Plaza (İspanya)

 Resmi Dili İngilizce ve Fransızca

 Resmi İnternet Sitesi https://www.ciheam.org/

 Türkiye’nin Üyeliği  Türkiye, 1962 yılında kurulan MAYZEM’in kurucu üyelerindendir. 
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Kuruluş ve Misyonu
Milletlerarası Akdeniz Yüksek Zirai Etütler 

Merkezi (MAYZEM), 21.05.1962 tarihinde, 

OECD ve Avrupa Konseyi’nin ortak girişi-

mi ile yedi Güney Avrupa ülkesinin (Fran-

sa, Yunanistan, İtalya, Portekiz, İspanya, 

Türkiye ve Yugoslavya) kurucu anlaşmayı 

imzalaması ile kurulmuştur.

MAYZEM, 1980’lerin ortasından sonra Ak-

deniz havzasının güney ve doğu sahillerin-

deki ülkelere doğru açılmaya başlamıştır. 

Bu girişim; Tunus (1985), Mısır ve Cezayir 

(1986), Malta (1989), Fas (1991), Arnavut-

luk (1992) ve Lübnan’ın (1994) üyelikleri 

ile sonuçlanmıştır. Ek olarak, üye ülkelerin 

öncelikleri doğrultusunda, MAYZEM Ulus-

lararası Kurak Alanlarda Tarımsal Araş-

tırma Merkezi (ICARDA), Birleşmiş Millet-

ler Çevre Programı Akdeniz Eylem Planı, 

FAO gibi tüm Avrupa-Akdeniz paydaşları 

ile bölgesel istikrar, gıda ve beslenme gü-

venliği, toplum sağlığı, çevrenin korunması 

Akdeniz’de gençlerin istihdamına yönelik 

çalışmalar yürütmektedir.

MAYZEM’in görevi, “ekonomik ve teknik 

anlamda Akdeniz ülkeleri arasında bütün-

leyici bir eğitim sağlamak ve bu ülkelerde 

tarım alanında faaliyet gösteren insanlar 

arasında uluslararası bir işbirliği yaklaşımı 

geliştirmek” olarak belirtilmiştir. Akdeniz’de 

tarım, gıda, balıkçılık alanlarında ve kırsal 

bölgelerde çok taraflı işbirliğini geliştirmek 

misyonuna sahiptir. MAYZEM, bu işbirliği-

ni, eğitim programları, araştırma, bilimsel 

diploması ve politik ortaklıklar ile yürüt-

mektedir. MAYZEM, böylece, Akdeniz’in 

kalkınmasına katkı sağlamaktadır. 

MAYZEM’in üç tamamlayıcı görevi; li-

sans sonrası ihtisas eğitimi, ilintili araştırma 

ve bölgesel fikir alışverişinin gerçekleştiril-

mesidir. Akdeniz’de tarım, gıda ve kırsal 

kalkınma alanlarında bir otorite olarak öne 

çıkan MAYZEM’in etkinlik alanları; yüksek 

lisans programları dâhil olmak üzere eği-

tim, araştırma ve inovasyon, bilgi ağı plat-

formları, projeler ve teknik yardım, politika 

diyaloğu ve ortaklıklar olarak ifade edil-

mektedir.

Kuruluşun Yapısı
MAYZEM, Yönetim Kurulu, dört Akdeniz 

Ziraî Enstitüsü, Genel Sekreterlik, Bilim-

sel Danışma Kurulu, Hukuki Danışman 

ve Denetleme Kurulu’ndan müteşekkildir. 

Yaklaşık 180 sürekli yetkili ve 200 proje 

danışmanı MAYZEM için çalışmaktadır. 

2005’ten bu yana MAYZEM, çalıştığı alan-

lar olan Akdeniz’de işbirliği, eğitim ve araş-

tırma alanlarını kapsayan iki yıllık raporlar 

yayımlamaktadır.

13 üye ülkenin bakanlarının bir araya geldi-

ği MAYZEM’in ilk Bakanlar Toplantısı, 1999 

yılında düzenlemiştir. Bakanlar Toplantı-

ları’nın düzenlenmesinin amacı, Akdeniz 

ülkeleri arasında tarımsal ve kırsal husus-

larda ortak bir yaklaşım sergilenebilmesi 

için diyalog kurulmasıdır. Bu iki yılda bir 

düzenlenen Bakanlar Toplantıları, Akde-

niz coğrafyasında tarıma, gıdaya ve kırsal 

alanlara ilişkin meselelerin tartışılması için 

fırsat sağlamaktadır. 

Genel Sekreterlik; Paris’te yer almakta-

dır. Başlıca görevleri, MAYZEM’in farklı or-

ganları arasında eşgüdümü ve çalışmaların 

uygulamaya konmasını sağlamaktır. Genel 

Sekreter, Yönetim Kurulu tarafından 4 yıllık 

bir süre için seçilmekte ve görev süresi altı 

yıla kadar uzatılabilmektedir. 

Yönetim Kurulu; MAYZEM’in idari ve ka-

rar verici organıdır. Her bir üye ülkenin bi-

rer temsilcisinden oluşmaktadır. OECD ve 

Avrupa Konseyi yetkilileri de Yönetim Ku-

rulu’nda danışman olarak yer almaktadır. 

FAO, Tarımsal Kalkınma için Arap Örgütü 

ve Akdeniz Eylem Planı/Mavi Plan temsil-

cileri ise gözlemci üye statüsünde katılım 

sağlamaktadırlar. 
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Bilimsel Danışma Kurulu; Yönetim Ku-
rulu tarafından dört yıllığına görevlendiri-
len, seçkin ve alanında tanınmış kişilerden 
oluşmaktadır. Yönetim Kurulu tarafından 
ortaya konulan sorulara yönelik görüş bil-
dirmektedir. 
Denetleme Kurulu; Yönetim Kurulu tara-
fından atanmakta olup MAYZEM’in dış de-
netim ile finansal yönetimini sağlamaktadır. 
Kurulun üyeleri ise Akdeniz Zirai Enstitüle-
rinin ev sahibi ülkelerinin Sayıştaylarında 
görev alan kimselerden oluşmaktadır. 
Akdeniz Zirai Enstitüleri; Bari (İtalya), 
Hanya (Yunanistan), Montpellier’de (Fran-
sa)ve Zaragoza’daki (ispanya) Enstitüler 
olup MAYZEM’in eğitim, araştırma ve eş-
güdüm çalışmalarının çok büyük bir kısmı-
nın yapıldığı yerlerdir. Her yıl 300’ü burslu 
olacak şekilde yaklaşık 400 öğrenci tam 
zamanlı diploma programlarına katılmakta 
ve bunların dışında 1.000 kadar öğrenci 
de bu enstitülerde kısa zamanlı eğitimler 
almaktadırlar. Ülkemizden de söz konusu 
eğitimlere iştirak edilmektedir. Enstitüler-
de gıda üretimi ve kalite yönetimi, çevre 
ve doğal kaynakların yönetimi, kalkınma 
ekonomisi, yönetimi ve politikaları ile ba-
lıkçılık ve su ürünleri olmak üzere dört farklı 
alanda yirmi farklı eğitim programı bulun-
maktadır.
Montpellier Yüksek Zirai Enstitüsü daha 
çok tarım bilimi konusunda, 
Bari Yüksek Zirai Enstitüsü sulama konu-
sunda, 
Zaragoza Yüksek Zirai Enstitüsü balıkçılık 
ve tarımsal ekonomi konularında, 
Hanya Yüksek Zirai Enstitüsü ise tarım 
ekonomisi konularında ihtisaslaşmıştır.
Ayrıca, pek çok kısa süreli eğitim programı 

imkânı mevcuttur.

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamında Faaliyetleri
Türkiye, MAYZEM’in kurucu üyelerinden 

biri olarak, MAYZEM üye ülkelerinin tüm 

Tarım Bakanları Toplantıları’na katılım sağ-

lamıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin davetiyle MAYZEM 

üyesi 13 ülkenin tarım bakanları 08.03. 

2010’da İstanbul’da 8. Bakanlar Toplan-

tısı’nda bir araya gelmiştir. Tartışmalarda 

“Akdeniz coğrafyasında iklim değişikliğinin 

gıda güvenliğine etkisi, gıda güvenilirliği ve 

uygulanabilecek eylemler” konularına yo-

ğunlaşılmıştır.

MAYZEM, 115’den fazla işbirliği projesi 

yürütmektir ve Türkiye ile ortaklaşa yürü-

tülen araştırma projeleri, teknik projeler ile 

kalkınma için geliştirilen ortak ağlar bulun-

maktadır. 

Türkiye Yükseköğrenim Kurulu Başkanlı-

ğı tarafından, Ekim 2007’de, MAYZEM’in 

yükseköğrenim derecesi, Türk yükseköğ-

renim derecesine denk sayılmıştır. 2004-

2015 yılları arasında, MAYZEM’in yüksek 

lisans programlarına 240’ı burslu 260 Türk 

öğrenci katılım sağlamıştır. MAYZEM’in 

diğer eğitim ve kapasite geliştirme prog-

ramlarına 383’ü burslu 464 Türk katılım 

sağlamıştır.

Türkiye, Yönetim Kurulu Başkanı olarak 

2015-2019 yılları arasında temsil edilmiştir. 

Aynı zamanda Bilimsel Danışma Kurulun-

da da üyemiz bulunmaktadır.

Akdeniz Ülkeleri Organik 
Tarım Bilgi Ağı (MOAN )
Akdeniz Organik Tarım Bilgi Ağı (MOAN) 

1999 yılında Bari Akdeniz Agronomi Ens-

titüsü (CIHEAM IAM) tarafından Akdeniz 

ülkelerinde, tanıtım, eğitim, araştırma ve 

veri toplama faaliyetleri aracılığı ile organik 

tarımı ilerletmek amacıyla kurulmuştur. 

Tarım konusunda Avrupa-Akdeniz ülkeleri 

bakanlıklarının katılımıyla ilk kez 2003 yı-

lında Venedik’te gerçekleştirilen konferans 

sonucunda Avrupa ve Akdeniz ülkeleri ara-

sındaki ortaklığı güçlendirmek ve Akdeniz 

ülkelerinin ekonomik gelişimlerine katkıda 

bulunmak amacıyla ön plana çıkan tarım-

sal faaliyet alanı “organik tarım” olmuştur. 

Bu sebeple 2006 yılında MOAN 16 üye 

ülkenin tarım bakanlıklarının temsilcilerini 

kapsayan kurumsal bir ağa dönüşmüştür 

(Arnavutluk, Cezayir, Bosna Hersek, Hır-

vatistan, Mısır, Fransa, Makedonya, İtalya, 

Ürdün, Lübnan, Karadağ, Fas, Sırbistan, 

Suriye, Tunus ve Türkiye). Devam eden 

süreçte 2007 yılında Libya, Filistin, Sırp 

Cumhuriyeti, Malta, Slovenya ve İspanya 

MOAN’ a katılmıştır. 2012 yılında ise Por-

tekiz ve 2014 yılında Yunanistan katılmıştır. 

Temmuz 2018’de Kosova da üye ülkeler 

arasında yer alma talebinde bulunmuş ve 

üyeliği kabul edilmiştir. Böylelikle MOAN 

Akdeniz organik tarımının gelişmesi adına 

veri, bilgi ve deneyim değişimi için tarım 

konusunda Bakanlık temsilcilerini bir araya 

getiren kurumsal bir platform olmuştur.

Kuruluş ve Misyonu 
Mevcut haliyle MOAN, tarım işlerinden 

sorumlu Bakan tarafından atanan ve üye 

ülkede organik tarım konusunda faaliyet 

gösteren memurları bir araya getirmiştir. 

MOAN’ ın kuruluşunun 10. Yılında MOAN 

Sekretaryası tarafından yayınlanmış olan 

faaliyet raporunda önemli faaliyetlerden 
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biri olarak “Dünya Organik Tarımı FİBL-I-

FOAM Yıllığında düzenli olarak MOAN yıl-

lık araştırma verisi yayınlamasının yanında 

Akdeniz bölgesi için organik istatistiklerinin 

temel referans kaynağı olması” yer almak-

tadır. 

MOAN Genel Kurulu her ülke için atanmış 

Ülke Temsilcilerinden oluşmaktadır. Genel 

Kurul MOAN’ın görüşmeye dayalı ve poli-

tika yapıcı organı olarak önemli bir role sa-

hiptir. Genel Kurul yılda en az bir kere top-

lanır ve Ülke Temsilcilerinin en az %30’u 

tarafından gerek görülmesi halinde, MOAN 

Sekretaryası ile işbirliği içinde, birden faz-

la toplantı da düzenlenebilir. Üye ülkelerin 

temsilcileri, her ülke için ilgili bakanlık per-

sonelinden oluşmakta olup MOAN üye ül-

kelerinin herhangi maddi bir sorumluluğu 

bulunmamaktadır.

10. Yılında MOAN Sekretaryası tarafından 

yayınlanmış olan faaliyet raporunda MOAN 

faaliyetleri ve ülke temsilcilerine ilişkin hu-

suslar aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir;

MOAN Faaliyetleri

•	 Akdeniz	 bölgesinde	 organik	 tarımın	

temel unsurları konusunda üye ülke-

lerden organik veri toplamak, analiz 

etmek ve periyodik olarak güncel rapor 

hazırlamak

•	 Küresel	 platformlarda	 ve	 uluslararası	

olaylarda ortak örgütler ile işbirliği için-

de, CIHEAM iletişim araçları aracığı ile 

güncel organik istatistikleri ve trendleri 

yaymak

•	 Organik	mevzuat,	politika,	uluslararası	

ticaret ve iç pazar alanında üye dev-

letler için özel ilgi konularında kapasite 

geliştirme girişimlerinde bulunmak

•	 CIHEAM	Bari	 tarafından	yürütülen	Ak-

deniz Organik Tarımı konusunda uz-

man derslerinden yararlanmak ve katıl-

mak

•	 Organik	mevzuat,	politika,	uluslararası	

ticaret ve iç pazar alanında üye dev-

letler için araştırma yürütmek ve diğer 

ilgili konuları değerlendirmek (Araştırma 

işi çoğunlukla CHIEAM Bari’nin düzenli 

eğitim ve araştırma programları çerçe-

vesinde ve ilgili Ülke Temsilcileri ile işbir-

liği içinde yapılmalıdır).

•	 Ülke	temsilcileri	tarafından	düzenli	ola-

rak güncellenen ve üretilen ulusal liste-

ler bazında organik mevzuat, politika, 

uluslararası ticaret ve iç pazar alanında 

MOAN uzman ve kurumlarının istatistik 

verilerini toplamak ve güncellemek

•	 Ev	sahibi	ülke	ve	başkanına	teknik,	 fi-

nansal ve lojistik destek vererek MOAN 

yıllık toplantıları organize etmek (top-

lantı gündemi, lokasyon ve tüm ilgili ko-

nularda ev sahibi ülke temsilci MOAN 

Sekretaryası tarafından desteklenir ve 

yakından ilgilenilir).

•	 Ağ’ın	 faaliyetlerine	 ilişkin	 olarak	 ilgili	

materyallerin dâhil edilmesi için içeriği-

ni düzenli olarak MOAN web sitesinde 

güncellemek

•	 MOAN’ın	 aktivitelerini	 ve	 başarılarını	

ulusal, bölgesel düzeyde görünür kıl-

mak ve uluslararası araştırmalar ile Ak-

deniz bölgesinde organik tarım konu-

sunda işbirliği sağlamak 

•	 Uluslararası	 çalıştay	 ve	 seminerlerde	

Akdeniz’de Organik Tarımı teşvik et-

mek

MOAN Ülke Temsilcileri
Ülke Temsilcileri,  Tarım Bakanları tarafın-

dan resmi olarak atanırlar. Ülke Temsilci-

lerinin organik mevzuat ve politika karar 

vermede düzenli olarak ve doğrudan dâ-

hil olan bir bakanlık memuru olması tercih 

edilir. Her Bakanlıktan sadece bir temsilci, 

Ülke Temsilcisi olarak MOAN Genel Kuru-

luna atanabilir. Her MOAN Ülke Temsilcisi 

aşağıdaki görevleri yerine getirmekte yü-

kümlüdür:

Türkiye’nin Kuruluş Kapsamındaki Faali-

yetleri

•	 Ülkesini	ve	Ağ	faaliyetlerinde	Tarım	Ba-

kanlığını temsil etmek 

•	 Ağ’ın	toplantılarına	ve	faaliyetlerine	aktif	

olarak katılmak ve katkıda bulunmak

•	 Ağ’ın	faaliyetleri	hakkında	geri	bildirim-

de bulunmak

•	 MOAN	 Sekretaryası	 tarafından	 sağla-

nan şablon ve talimatlar doğrultusunda 

organik istatistik verileri ve tüzük, po-

litika, uluslararası ticaret, iç pazar ve 

diğer ilgili bilgiler hakkında güncel ülke 

raporu düzenlemek

•	 MOAN	tarafından	talep	edilmesi	duru-

munda, organik tarım alanında çalışan 

ulusal uzman ve kurumların listesini 

derlemek ve güncellemek

•	 MOAN	 eğitim	 girişimlerine	 kendi	 ülke	

uzmanlarının katılımların teşvik etmek 

ve desteklemek

•	 CIHEAM	ülke	delegeleri	 ile	yakın	 işbir-

liği içinde çalışan CIHEAM Bari Akde-

niz Organik Tarım uzman programı için 

kendi ülke adaylarının kayıt yaptırması-

nı sağlamak

•	 Organik	 tarım	alanında	ulusal	 bilgi	 ağı	

oluşturmayı teşvik etmek

•	 Üye	ülkeler	arasında	grup	çalışmalarını	

geliştirmek ve teklif etmek
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TARIMSAL SERA GAZLARI KÜRESEL ARAŞTIRMA İTTİFAKI (GRA)
GLOBAL RESEARCH ALLIANCE ON AGRICULTURAL GREENHOUSE GASES

 Kuruluş Tarihi 2009

 Merkez Wellington, Yeni Zelanda
  (Konsey, hangi üyenin Sekretarya’ya ev sahipliği yapacağını    
  belirlemektedir. Sekretarya’nın ev sahipliği, Konsey tarafından    
  periyodik olarak gözden geçirilmektedir.)

 Amacı Sera gazı emisyonlarını artırmadan daha fazla gıda üretmenin yollarını   
  araştırmak

 Üyeler 64 Üye
  Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Bangladeş,   
  Belçika, Birleşik Krallık, Benin, Bolivya, Brezilya, Çin, Danimarka,   
  Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator    
  Cumhuriyeti, Endonezya, Esvatini, Etiyopya, Fildişi Sahili, Filipinler,  
  Finlandiya, Fransa, Gana, Güney Afrika, Güney Kore, Hollanda,   
  Honduras, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Kanada,   
  Kamerun, Kolombiya, Kosta Rika, Litvanya, Malavi, Malezya, Meksika,   
  Mısır, Moğolistan, Namibya, Nijerya, Nikaragua, Norveç, Panama,   
  Paraguay, Peru, Polonya, Samoa, Senegal, Sri Lanka, Şili, Tayland, Tunus,  
  Türkiye, Uganda, Uruguay, Vietnam, Yeni Zelanda, Zambiya, Zimbabve

 Konsey Başkanı Dr. Fadjry DJUFRY (Endonezya)

 Resmi Dili İngilizce (Resmi İnternet Sitesinin Almanca, Arapça, Çince, Fransızca,   
  Hollandaca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce ve Rusça   
  versiyonları da bulunmaktadır.)

 Resmi İnternet Sitesi https://globalresearchalliance.org/ 

 Türkiye’nin Üyeliği 2019
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Kuruluş ve Misyonu
Ülkemizin Ağustos 2019’da üyesi olduğu 

ve 25.09.2020 tarihinde Samoa’nın üyeli-

ği ile birlikte halihazırda 64 üyesi bulunan 

Tarımsal Sera Gazları Küresel Araştırma 

İttifakı (İttifak ya da GRA)’nın24 Haziran 

2011’de imzalanan Şartı’nda, üyelerin 

gıda güvenliğine duyulan ihtiyacının altı 

çizilerek, adaptasyon ve iklim değişikliği-

nin olumsuz etkilerini hafifletme çabaları 

arasındaki sinerji teşvik edilmektedir. İtti-

fak, tarımsal üretim sistemlerinin emisyon 

yoğunluğunu azaltmaya ve toprak karbon 

tutma potansiyellerini artırmaya yardım-

cı olmak için araştırma faaliyetlerinde iş-

birliğini ve yatırımı özendirme; verimliliği, 

üretkenliği, dayanıklılığı ve uyarlanabilme 

kapasitesini artırma; böylece genel olarak 

iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini hafif-

letme çabalarına sürdürülebilir bir şekilde 

katkıda bulunma ve gıda güvenliği hedefle-

rine ulaşılmasına yardımcı olma konuların-

da gönüllü eylemler için bir çerçeve teşkil 

etmektedir. GRA, üyelerinin kendi arasında 

veya üyeler ile diğer kuruluşlar arasında, 

ulusal veya uluslararası hukuk bakımından 

bağlayıcı değildir. 

İttifak’ın amaçları ve faaliyetleri;

GRA, hem kamu hem de özel araştırma 

faaliyetlerinde uluslararası işbirliğini ve ya-

tırımları aşağıdaki faaliyetlerle artırmayı he-

deflemektedir:

•	 Bilgi	 paylaşımını	 artırmak;	 çiftçilerin,	

verimliliği ve dayanıklılığı da artırabilen 

iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini 

hafifletme ile karbon tutma uygulama-

larına ve teknolojilerine erişimini kolay-

laştırmak,

•	 Adaptasyon	 ve	 iklim	 değişikliğinin	

olumsuz etkilerini hafifletme çabaları 

arasındaki sinerjiyi teşvik etmek;

•	 Farklı	 tarım	 sistemlerinde	 sera	 gazı	

emisyonlarının ve karbon tutulmasının 

ölçümü ve tahminini iyileştirmek için 

gereken bilim ve teknolojiyi geliştirmek;

•	 Tarımsal	sistemler	ve	üyelerin	çevresel,	

sosyal, ekonomik yapıları arasındaki 

farklılıklarını dikkate alarak, araştırma 

alanındaki uyumu artırmak ve iklim de-

ğişikliğinin olumsuz etkilerini hafifletme 

çabalarının yerel olarak izlenmesini iyi-

leştirmek üzere sera gazı emisyonla-

rının ve karbon tutmanın ölçülmesi ve 

tahmin edilmesine yönelik tutarlı meto-

dolojik yaklaşımlar geliştirmek;

•	 Bilgi	alışverişini	kolaylaştırmak;

•	 Yeni	ortaklıklar	tesis	edip	fırsatlar	suna-

rak, bilim insanlarının iklim değişikliğinin 

olumsuz etkilerini hafifletme bilgisi ve 

teknolojisi konusunda uzmanlık kazan-

malarına yardımcı olmak;

•	 Araştırma	faaliyetlerinin	koordinasyonu	

ile iyi uygulama ve teknolojilerin payla-

şımını kolaylaştırmak ve teşvik etmek 

maksadıyla, çiftçiler, çiftçi örgütleri, özel 

sektör, uluslararası ve bölgesel araştır-

ma kurumları, vakıflar ve hükümet dışı 

kuruluşlar ile ortaklıklar geliştirmektir.

Kuruluşun Yapısı
İttifak Şartı’nda, İttifak Konseyi, Araştırma 

Grupları, Kesişen Gruplar ve Sekretar-

ya’nın üyeler tarafından oluşturulacağı ifa-

de edilmiştir.
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Konsey; İttifak Konseyi (“Konsey”), İtti-

fak’ın genel çerçevesini, prosedürlerini ve 

faaliyetlerini belirleyecek ve yönetecektir.

Her üye Konsey’de bir (1) sandalyeye sa-

hip olacaktır. 

Konsey, Konsey tarafından aksi belirlen-

medikçe, Konsey tarafından belirlenecek 

zaman ve yerlerde yılda en az bir kez top-

lanacaktır. Konsey toplantısının gerçekleş-

tirilebilmesi için üyelerin salt çoğunluğunun 

hazır bulunması gerekmektedir. Konsey 

toplantılarının kararları, hazır bulunan üye-

ler tarafından oydaşma (konsensüs) ile alı-

nacaktır.

Konsey toplantılarına, ev sahipliği yapan 

üye başkanlık edecek,  Başkan Yardımcısı 

bir sonraki toplantıya ev sahipliği yapacak 

olan üyeden olacaktır. Başkan ve Başkan 

Yardımcısı, bir sonraki toplantının açılışına 

kadar kendi görevlerine devam edecektir. 

Konsey Başkanı’nın ve Başkan Yardımcı-

sı’nın rolü, Konsey toplantılarını kolaylaş-

tırmak, Sekretarya’ya rehberlik etmek ve 

herhangi bir üye ya da üyeler tarafından ta-

lep edildiği üzere, toplantılar arasında karar 

verilmesi için konuları Konsey’in gündemi-

ne getirmektir.

Konsey toplantıları arasındaki dönemde 

Konsey kararlarına ihtiyaç duyulduğunda, 

Konsey Başkanı, Sekretarya’nın elektro-

nik ortamda üyelerin görüşlerini arayacağı 

bir karar teklifinde bulunacaktır. Elektronik 

tebligat tarihinden itibaren bir (1) takvim ayı 

içinde herhangi bir itiraz alınmazsa karar 

teyit edilecektir. 

Konsey, üye olmayanları Konsey toplantıla-

rına veya Konsey toplantısının bir bölümü-

ne davet edebilir. Konsey, üye olmayanla-

rın Konsey toplantılarına nasıl katılacağına 

karar verecektir.
Araştırma Grupları’nın ve Kesişen Grup-
lar’ın sayısı ve çalışma konuları Konsey 
kararı ile değiştirilebilir.
Konsey, herhangi bir zamanda, İttifak’ın 
çalışmalarını yürütmek için gerekli gördüğü 
daimi veya geçici organlar ihdas edebilir. 
Araştırma Grupları; Konsey tarafından 
belirlenen çerçeve ve prosedürler uyarınca 
İttifak faaliyetlerini kolaylaştıracak ve Sek-
retarya tarafından desteklenecektir.
Herhangi bir üye, Araştırma Grupları’nın 
herhangi birine veya tümüne katılabilir. 
Üyelerin her biri, katıldıkları her Araştırma 
Grubu için bir (1) temas noktası belirler.
Her Araştırma Grubu, İttifak’ın hedefleri ve 
ilgili Araştırma Grubunun çalışma alanı ile 
tutarlı faaliyetleri teşvik etmek ve kolaylaş-
tırmak için bir eylem planı geliştirecek ve 
uygulayacaktır. Araştırma Gruplarının faa-
liyetleri Konsey tarafından değerlendirile-
cektir.
Her Araştırma Grubu, İttifak’ın iletişim po-
litikasına uygun olarak, Konsey ve diğer 
Araştırma Grupları’na sunmak üzere, fa-
aliyetlerini standart bir formatta Sekretar-
ya’ya rapor edecektir.
Araştırma Grupları, faaliyetlerini gerçekleş-
tirirken, diğerlerinin yanı sıra:
•	 Araştırma	 Grubu’nda	 belirli	 araştırma	

alanlarında çalışma yürütmek için bir 
Araştırma Grubu’nun bir üyesi veya 
üyeleri tarafından yönetilen alt gruplar 
oluşturabilir;

•	 İlgili	alanlarda	bilim	adamları	ve	uzman-
lardan müteşekkil aktif bir iletişim ağı 
oluşturabilir ve bölgesel ağları teşvik 
edebilir;

•	 İlgili	Araştırma	Grubu’nun	çalışma	alanı	
dâhilinde ortaklıklar ve bilimsel işbirlik-

leri geliştirmek ve bunu kolaylaştırmak 
için Araştırma Grubu’nun faaliyetleriyle 
ilgili kurumları veya bilim adamlarını da-
vet etmeye karar verebilir;

•	 Araştırma	Grubu’nun	çalışmaları	ile	ilgi-
li burslar ve değişim fırsatları hakkında 
bilgi toplamak için Sekretarya ile birlikte 
hareket edebilir;

•	 Araştırma	 Grubu’nun	 faaliyetlerini	 ko-
ordine etmek için internet tabanlı ve 
elektronik iletişim ağı oluşturma araçla-
rını kullanabilir.

Araştırma Grupları ve odak noktaları GRA 
web sitesinde listelenecek; Araştırma 
Grupları’nın kararları, ilgili Araştırma Gru-
bu’na katılan üyeler tarafından oydaşma 
(konsensüs) ile alınacaktır.
Her Araştırma Grubu’na, ilgili Araştırma 
Grubu tarafından oydaşma (konsensüs) ile 
seçilen ve Konsey tarafından onaylanan bir 
üye veya üyeler başkanlık edecektir. Araş-
tırma Grupları’ndan herhangi birinin baş-
kanlık düzenlemelerindeki değişiklikler, söz 
konusu Araştırma Grubu tarafından yapıla-
cak ve Konsey tarafından onaylanacaktır. 
Araştırma Grubu Başkan(lar)ı, Araştırma 
Grubu’nun işini kolaylaştırmada proaktif 
olacak ve Grup tarafından yetkilendirildi-
ğinde Grup adına kararlar alabilecektir.
Her Araştırma Grubu, yılda en az bir kez, 
ilgili Araştırma Grubu’nun belirleyeceği yer 
ve zamanlarda toplanacaktır.
GRA bünyesinde, hâlihazırda, Hayvancılık 
Araştırma Grubu, Çeltik Araştırma Grubu, 
Tarlalar Araştırma Grubu ve Bütünleştirici 
Araştırma Grubu olmak üzere 4 Araştırma 
Grubu faaliyet göstermektedir. 
Hayvancılık Araştırma Grubu: Hayvan-
cılık üretim sistemlerinin emisyon yoğunlu-
ğunu azaltma ve bu sistemleri destekleyen 
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topraklarda depolanan karbon miktarını 
artırma konusunda faaliyet göstermekte-
dir.
Çeltik Araştırma Grubu: Çeltik üretimin-
de verimliliği artırırken çeltik üretim sistem-
lerinin emisyon yoğunluğunu azaltmaya 
odaklanmaktadır.
Tarlalar Araştırma Grubu: Sera gazı yo-
ğunluğunu azaltma ve tarla sistemlerinin 
genel üretim verimliliğini artırma konusun-
da faaliyet göstermektedir. 
Bütünleştirici Araştırma Grubu: Tarım-
sal sistemlerdeki genel üretim verimliliğini 
artırırken sera gazı emisyon yoğunluğunu 
azaltmak için tüm Araştırma Grupları ara-
sında işbirliğini teşvik etmeye odaklan-
maktadır.
Kesişen Gruplar; Her Araştırma Grubu, 
Araştırma Grupları ve İttifak için önceliğe 
sahip olduğu düşünüldüğünde, kesişen 
konularda diğer Araştırma Grupları ile iş-
birliği yapacak ve gerekli ve yararlı görül-
düğünde, kesişen konulardaki çalışmaları 
kolaylaştırmak, koordine etmek ve/veya 
yönlendirmek için Kesişen Gruplar kurmak 
için Konsey’e tavsiyelerde bulunabilir. 
Kesişen Gruplar, Konsey tarafından belirle-
nen çerçeve ve prosedürler çerçevesinde 
GRA faaliyetlerini kolaylaştıracak ve Sekre-
tarya tarafından desteklenecektir.
Kesişen Gruplar’a, ilgili Araştırma Grupları 
tarafından oydaşma (konsensüs) ile se-
çilen ve Konsey tarafından onaylanan bir 
üye veya üyeler başkanlık edecektir.
Kesişen Gruplar, İttifak iletişim politikasına 
uygun olarak, faaliyetlerini, her altı (6) ayda 
bir Konsey ve Araştırma Grupları’na sun-
mak üzere, standart bir formatta Sekretar-
ya’ya rapor edeceklerdir.
Sekretarya; Sekretarya’nın faaliyetleri 

idari olacaktır. Sekretarya, mevcut kaynak-
lar dâhilinde: 
•	 Konsey	 toplantılarını	 düzenleyecek	 ve	

bunlara idari destek sağlayacak;
•	 İttifak	için	bir	web	sitesi	oluşturacak;
•	 Araştırma	 Grupları’nın	 ve	 Kesişen	

Gruplar’ın faaliyetleri hakkında Kon-
sey’e rapor verecek; 

•	 Üye	 iletişim	 bilgilerinin	 bir	 veritabanını	
tutacak;

•	 İttifak’ın	iletişimini	kolaylaştıracak;
•	 Konsey	 tarafından	 verilen	 sosyal	 yar-

dım faaliyetlerini kolaylaştıracak;
•	 Araştırma	 Grupları’na	 ve	 Kesişen	

Gruplar’a, Başkanları’nın talep ettiği 
şekilde ve Konsey tarafından belirlenen 
Sekretarya’nın yetkisi dâhilinde yardım 
sağlayacak;

•	 Konsey	tarafından	verilen	diğer	görev-
leri yerine getirecektir.

Üyeler tarafından istihdam edilen ve Sek-
retarya’ya veren tüm personel, ilgili işve-
renleri tarafından ücretlendirilmeye devam 
edecek ve işverenlerinin çalışma koşulları-
na tabi kalacaktır.
Konsey, hangi üyenin Sekretarya’ya ev 
sahipliği yapacağını belirleyecektir. Sekre-
tarya’nın ev sahipliği, Konsey tarafından 
periyodik  olarak gözden geçirilecektir. 
Sekretarya’nın ev sahibinde yapılan her-
hangi bir değişiklik, Sekretarya işlevinin 
sürekliliğini sağlayacak şekilde yapılacaktır.

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamındaki Faaliyetleri
İttifak’a Ağustos 2019’da dâhil olan ülke-
miz, Konsey ve Araştırma Grubu çalışma 
ve faaliyetlerini (Konsey, çalıştay, webinar, 
GRA Eylem Planı vs.) yakından takip et-
mekte, tüm Araştırma Grupları’nda aktif 
bir şekilde yer almayı hedeflemektedir. Ül-

kemiz odak noktası TAGEM’dir.
20.05.2020 tarihinde Yeni Zelanda’nın 
başkanlığında telekonferans yöntemi ile 
gerçekleştirilen GRA Konsey Toplantısı’na 
katılım sağlanmış; odak noktası olarak TA-
GEM tarafından yürütülen uyum ve iklim 
değişikliğinin olumsuz etkilerini hafifletme-
ye yönelik projeler, çalışma yöntemimiz, 
projelerden politika üretilmesi konuları 
ülkemiz tarafından gündeme getirilmiş-
tir. Konsey Toplantısı’nda, üye ülkelerin 
faaliyetleri; gelecek dönemde gerçekleş-
tirilecek toplantılar, 2021-2025 dönemini 
kapsayan GRA Strateji Planı’nın hazırlıkları, 
İttifak’ın amiral projeleri tartışılmıştır.
Hayvancılık Araştırma Grubu’nun (LRG) 
18-19 Eylül 2020 tarihlerinde gerçekleşti-
rilen yıllık olağan toplantısına katılım sağ-
lanmıştır. LRG yıllık olağan toplantısında, 
GRA iletişim ağlarına bilimsel fırsatların su-
nulması, LRG’nin önceliklerinin ve eylem-
lerinin belirlenmesi, ölçüm metotları açısın-
dan farklı kademelerde (Tiers) yer alan üye 
ülkelerde veri toplamada karşılaşılan zor-
luklar ve paydaşlarla etkileşim, sera gazı 
emisyonlarının tahmin ve azaltılmasına dair 
modellemeler ve senaryolar hususlarında 
görüş alışverişi gerçekleştirilmiştir.   
Yine, LRG tarafından 23.10.2020 tarihinde 
gerçekleştirilen Paul SMITH’in (Teagasc 
ve University College Dublin Walsh’ta 
Burslu Doktora Öğrencisi) “Geviş Getiren 
Hayvanlar Kaynaklı Metan Emisyonları-
nın Azaltılması: Rumen Mikrobiyomu’nun 
Rolü” konusunda konuşmacı olarak yer 
aldığı webinara katılım sağlanmıştır.
Diğer taraftan, Araştırma Grupları kapsa-
mında, ülkemiz odak noktalarının tamam-
lanmasına yönelik çalışmalar devam et-
mektedir.  
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TARIMSAL ARAŞTIRMALAR DAİMİ KOMİTESİ (SCAR)
STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURAL RESEARCH

 Kuruluş Yılı  1974

 Merkez Brüksel, Belçika

 Amacı Avrupa’daki tarımsal araştırmaların koordinasyonu ile ilgili Avrupa  
  Komisyonu ve Üye Devletlere tavsiyelerde bulunmak

 Üyeler 27 üye ülke ile birlikte 12 aday ve işbirliği yapılan ülkeler 

 Resmi Dili BM Dilleri

 Resmi İnternet Sitesi scar-europe.org 

 Türkiye’nin Üyeliği  Türkiye 2016 yılından itibaren Genel Kurul ve çalışma gruplarında  
  aktif olarak temsil edilmektedir.
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Kuruluş ve Misyonu
AB Konseyi Tüzüğü ile 1974 yılında kuru-

lan SCAR politik belgelere ve Araştırma ve 

Yenilik Çerçeve Programlarına danışmanlık 

yapar. Stratejik ve tematik çalışma grupları 

kendi üyeleri arasında özel işbirliğini teşvik 

ederken, diğer yandan öngörü sürecin-

de detaylı bir stratejik ufuk taraması ger-

çekleştirir. Yeni araştırma işbirlikleri Ortak 

Program Girişimleri veya Ortak Araştırma 

Ağları (ERA ağları) ile oluşturulur.

SCAR, araştırma ve yeniliğin birleştirilme-

sinden ve yeniliğin önündeki engellerin kal-

dırılmasından sorumludur. Kamu-kamu ve 

kamu-özel sektörün biyoekonomi alanında 

karşılaştığı zorlukların üstesinden gelen ye-

nilikleri sumanın yanı sıra işbirliği içerisinde 

çalışmalarını kolaylaştırmayı amaçlamakta-

dır.

SCAR’a, tarımsal araştırma çabalarının ko-

ordinasyonunda önemli bir rol oynaması, 

Avrupa danışmanlık hizmetlerinin ve eği-

tim, mesleki eğitim ve yeniliğin organizas-

yonu için AB Konseyi tarafından 2005 yı-

lında yeniden yetki verildi. Böylelikle SCAR 

daha aktif bir şekilde çalışmalarına devam 

etmektedir.

Kuruluşun Yapısı
SCAR her biri kendi sorumluluklarını taşı-

yan çeşitli gruplardan oluşur ve bu gruplar 

6 ayda bir düzenlenen Genel Kurul Toplan-

tısında resmi delegelerine rapor sunar.

Genel Kurul Toplantısı: Genel Kurul 

Toplantısı yılda iki kere düzenlenerek AB 

üye ülkelerinin, aday ülkelerin ve asosiye 

ülkelerin delegelerini bir araya getirir.Bu 

Genel Kurul, Komisyon ve/veya SCAR Ça-

lışma Grubu tarafından önerilen özel çalış-

ma gruplarının oluşturulmasına karar veren 

yönetim organıdır. Daha küçük ve geçi-

ci çalışma grupları tarafından hazırlanan 

taslak politika belgeleri, daha sonra ileriki 

faaliyetlerine karar verilmek üzere Genel 

Kurulda tartışılır.

Sekretarya-SCAR Yönlendirme Komi-

tesi (İdari Çalışma Grubu): SCAR de-

legeleri veya delegeler tarafından seçilen 

ulusal çalışanları ve Komisyon personeli;  

Genel Kurul toplantılarını planlamak (gün-

dem, davet, dokümantasyon, tutanak, 

vb.), üzerinde tartışılacak belgeleri hazırla-

mak (Horizon 2020 koordinasyon meka-

nizmaları, ERA-Net co-fund faaliyetlerinin 

önceliklendirilmesi vb.), Genel Kurul tara-

fından tartışılacak belgeleri geliştirmek ve 

Genel Kurul Toplantısı kararlarını takip et-

mek için düzenli bir şekilde bir araya gelir. 

Bu çalışma grubunun görevi yeni çalışma 

gruplarının kurulmasının organizasyonunu 

ve hâlihazırda var olan çalışma gruplarının 

desteklenmesini de içerir. 

Öngörü Grubu: SCAR’ın ana faaliyetlerin-

den biri de öngörü çalışmaları yoluyla ufuk 

taranmasıdır. SCAR tarafından oluşturulan 

bir çalışma grubu olarak ‘Öngörü Grubu’, 

bir çok çalışmanın ardından Genel Kurula 

bazı eylemleri önerir ve onaylandıktan son-

ra ilgili çalışmaların yürütülmesini sağlar. 

SCAR Ortak Çalışma Grupları:2005 

yılından bu yana SCAR’ın önemli birer or-

ganıdırlar. Bu gruplar üyelerin fon sağlayı-

cılar ile araştırma konuları arasında işbirli-

ğini sağlamak amacıyla ortak ilgi alanlarını 

tartıştıkları forumlardır. Bu forumlar güven 

ortamının sağlanmasını, ortak çalışma 

alanlarının ve ortak araştırma gündeminin 

oluşturulmasını sağlar. Günümüzde bu 

gruplar, Hayvan Sağlığı ve Refahı İşbirliği 

Çalışma Grubu (SCAR AHW) ve Sürdü-

rülebilir Hayvansal Üretim İşbirliği Çalışma 

Grubu(SCAR SAP)şeklinde olup bu ortak 

Çalışma Grupları ERA-NET’lere dönüş-

mektedirler.

Stratejik Çalışma Grupları: SCAR bün-

yesinde stratejik konuları görüşmek üzere 

özel alt gruplar kurulmuştur. Stratejik ko-

nular Genel Kurul toplantısında onaylanan 

ve görev tanımında belirtilen geniş yelpa-

zedeki konuları kapsamaktadır. Günü-

müzde bu gruplar, balıkçılık ve su ürünleri 

yetiştiriciliği araştırmaları (SCAR FISH), ta-

rımsal bilgi ve inovasyon sistemleri (SCAR 
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AKIS), biyolojik kaynakların sürdürülebilir 

üretimi (SCAR Bioeconomy), ormancılık 

araştırmaları (SCAR FOREST),küresel so-

runlara yönelik Avrupa tarımsal araştırma-

ları (SCAR ARCH),Gıda Sistemleri (SWG 

FOOD) gibi konularda araştırma politikaları 

tavsiye etmeye odaklanmışlardır. 

Geçici Çalışma Grupları: SCAR rutin fa-

aliyetlerinin yanı sıra yeni bir girişimde yer 

almaya karar verdiğinde veya bu girişim 

SCAR Çalışma Gruplarının rutin çalışmala-

rından daha çok zaman ve çaba gerekti-

ğinde kurulan gruplardır.

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamındaki Faaliyetleri
Araştırmada öncelikli konularımızın SCAR 

aracılığıyla çalışma programlarına dâhil 

edilmesi, programdan projeler aracılığıy-

la daha fazla kaynak elde edebilmemizin 

önünü açmaktadır. Bu nedenle, SCAR 

tarafından yürütülen faaliyetler yakından 

takip edilmekte olup ülkemiz SCAR Yön-

lendirme Komitesi, SCAR Biyoekonomi, 

SCAR FOOD, SCAR AHW, SCAR AKIS, 

SCAR FISH, SCAR ARCH, SCAR SAP 

Çalışma Gruplarında TAGEM tarafından 

aktif olarak temsil edilmektedir.Böylelikle 

Avrupa’da yürütülen tarımsal araştırma ve 

yenilik faaliyetlerinin ilgili paydaşlara akta-

rılması ve ülkemizin tarım alanında ERA-

NET (AB Ortak Araştırma Ağı) co-fund ve 

Avrupa Ortak Projelerinde (JPI) yer alması 

sağlanmaktadır.

2018 yılında başlayan Ulusal Biyoekonomi 

Stratejimizin hazırlık çalışmalarında SCAR 

Yönlendirme komitesi ve Biyoekonomi Ça-

lışma gruplarından destek alınmaktadır. 

“
“

SCAR, araştırma ve yeniliğin 
birleştirilmesinden ve yeniliğin 

önündeki engellerin kaldırılmasından 
sorumludur. Kamu-kamu ve kamu-

özel sektörün biyoekonomi alanında 
karşılaştığı zorlukların üstesinden gelen 

yenilikleri sumanın yanı sıra işbirliği 
içerisinde çalışmalarını kolaylaştırmayı 

amaçlamaktadır.
SCAR’a, tarımsal araştırma çabalarının 

koordinasyonunda önemli bir rol 
oynaması, Avrupa danışmanlık 

hizmetlerinin ve eğitim, mesleki eğitim ve 
yeniliğin organizasyonu için AB Konseyi 

tarafından 2005 yılında yeniden yetki 
verildi. Böylelikle SCAR daha aktif bir 

şekilde çalışmalarına devam etmektedir.
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ULUSLARARASI BAĞ VE ŞARAP ÖRGÜTÜ (OIV)
INTERNATIONAL ORGANIZATION OF VINE AND WINE

 Kuruluş Tarihi 2001

 Merkez Paris, Fransa

 Amacı Bağcılık ve şarap sektörünü bilgilendirmek, desteklemek,    
  uyumlaştırmak, standardize etmek ve desteklemek 

 Üyeler 47 Üye
  Almanya, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bosna-  
  Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Çekya, Ermenistan, Fas, Finlandiya,  
  Fransa, GKRY, Güney Afrika, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, Hollanda,   
  İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, Karadağ, Lübnan, Lüksemburg,   
  Macaristan, Makedonya, Malta, Moldova, Norveç, Özbekistan, Peru,   
  Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Şili, Türkiye,   
  Uruguay, Yeni Zelanda, Yunanistan

 Başkan Pau Roca Blasco (İspanya)

 Resmi Dili Fransızca, İngilizce ve İspanyolca (Belgeler ve toplantılarda İtalyanca ve  
  Almanca da kullanılmaktadır)

 Resmi İnternet Sitesi http://www.oiv.int/

 Türkiye’nin Üyeliği Türkiye 1946’da, dönemin adıyla, Uluslararası Şarapçılık Ofisi’ne üye   
  olmuş, 1961’de kendi isteği ile çekilmiş ve 1976’da yeniden üye olmuştur.
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Kuruluş ve Misyonu
Uluslararası Bağ ve Şarap Örgütü (OIV);-

şaraplık üzüm, şarap, şarap bazlı içecek-

ler, sofralık üzüm, kuru üzüm ve diğer 

asma kaynaklı ürünler ile ilgili işlerde ye-

terliliği tanınmış bilimsel ve teknik nitelikte 

uluslararası bir kuruluştur. 1924 yılında 8 

üretici devletin küresel bağcılık krizine kar-

şı kurduğu Uluslararası Şarap ve Bağcılık 

Ofisi, 2001 yılında 35 devletin imzaladıkları 

anlaşma ile Uluslararası Bağ ve Şarap Ör-

gütü adını almıştır. O tarihten bu yana da 

bağcılık ve şarap teknikleri alanında bilim-

sel ve teknik referans kuruluşu olarak ka-

bul edilmektedir. 

OIV’nin 47 üye ülkesi küresel şarap üre-

timinin %85’inden fazlasını ve neredeyse 

dünya tüketiminin %80’ini oluşturmaktadır. 

Aralarında AB ile bağcılık ve şarap endüst-

risinde faaliyet gösteren federasyonların 

da yer aldığı üyeler OIV’de gözlemci olarak 

temsil edilmektedir.

OIV’nin amaçları;

Bağcılık ve şarapçılık sektöründeki üre-

ticilerin, tüketicilerin ve diğer paydaşların 

ilgilerini dikkate alarak üyelerini bilgilendir-

mek,

Özellikle standardizasyon çalışmaları yürü-

ten hem devletlerarası hem de sivil toplum 

kuruluşları gibi uluslararası kuruluşlara yar-

dımcı olmak,

Mevcut uygulama ve standartların ulus-

lararası uyumlaştırılmasına katkıda bu-
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lunmak ve gerektiğinde bağ ve şarap 

ürünlerinin pazarlama ve üretim koşulla-

rını geliştirmek amacıyla yeni uluslararası 

standartların hazırlanması ve tüketicilerin 

çıkarlarının dikkate alınmasını sağlamaktır.

OIV’nin faaliyetleri;

Bilimsel araştırma ve deneyleri teşvik ede-

rek bunlara rehberlik etmek,

Üyeleri ile irtibat halinde özellikle üzüm 

üretimi, şarapçılık uygulamaları, ürünlerin 

tanımı ve/veya tanımlanması etiketleme ve 

pazarlama koşulları, bağ ürünlerinin ince-

lenmesi ve değerlendirilmesi alanlarında 

bu önerilerin uygulanmasını izlemek ve 

öneriler hazırlamak,

Özellikle tüketiciler açısından bağ ve şa-

rap üretim alanlarında ve ilgili orijin isimle-

rinde bağ ürünlerinin orijinalliğinin garanti 

edilmesi, yeni bağcılık ve şarapçılık bitki 

varyetelerinin tanınması ve korunması için 

teknik ve bilimsel kriterlerin geliştirilmesi ile 

ilgili önerilerde bulunmak,

Üyeleri veya ilgili olduğu yerde düzenleme-

lerin uyumlaştırılması ve kabulünün teşviki, 

faaliyet alanına giren uygulamaların karşı-

lıklı tanınmasını kolaylaştırmak,

Tüketicilerin sağlığının korunmasına ve 

gıda güvenilirliğinin sağlanmasına katkıda 

bulunmaktır. 

Kuruluşun Yapısı
Yılda bir kez toplanan Genel Kurul en yet-

kili organdır. Ayrıca, Yürütme Komitesi, Bi-

limsel ve Teknik Komite, İzleme Komitesi, 

Komisyonlar, Alt Komisyonlar ve Uzman 

Grupları mevcuttur. 

Genel Kurul Oturumları arasındaki dönem-

de icra organı olarak Yürütme Komitesi 

görev yapmaktadır. Yürütme Komitesi; yıl-

lık güncelleme ve uygulamalarla birlikte üç 

yıllık bir Stratejik Plan taslağını inceleyerek 

Genel Kurul’un onayına sunmak, Bilimsel 

ve Teknik Komite Başkan Yardımcısı ta-

rafından sunulan faaliyet raporları ile ilgi-

lenmek ve Genel Kurul’a sunulmak üzere 

taslak yıllık bütçeler ve bunlara ilişkin mali 

katkı miktarı hakkında görüş bildirmek hu-

suslarında yetkilidir. 

Yürütme Komitesi’nin yetkisi altında olan 

OIV Yönlendirme Komitesi; Yürütme Ko-

mitesi ile Genel Direktör arasında etkin bir 

bağlantı sağlayarak OIV’nin görevleri ve 

onayladığı Stratejik Plan ışığında, yönetim 

kararlarının Genel Kurul tarafından belirle-

nen esaslara uygun olmasını sağlar.

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamındaki Faaliyetleri
Türkiye, o zamanki adıyla Uluslararası Şa-

rapçılık Ofisi’ne 1946 yılında üye olmuştur. 

1961 yılında üyelikten kendi isteği ile çe-

kilmiş, 1976 yılında yeniden üye olmuş ve 

03.04.2001 tarihli OIV Kurucu Anlaşma-

sı’nı 15.03.2005 tarihinde onaylamıştır.

35. Dünya Bağ ve Şarap Kongresi ve 10. 

Genel Kurulu, 2012 yılında 18-22.06.2012 

tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilmiş-

tir. 

Türkiye, OIV’nin Genel Kurulu ile birlikte 

Yürütme Kurulu, Bilimsel ve Teknik Komi-

te, İzleme Komitesi, Komisyonlar, Alt Ko-

misyonlar ve Uzman Gruplarında Tütün ve 

Alkol Daire Başkanlığı başta olmak üzere 

Tarım ve Orman Bakanlığı ve diğer ilgili 

birimleri ile düzenli olarak temsil edilmek-

tedir. Bununla birlikte toplantı konularına 

göre ilgili kamu kurumları ile üniversiteler 

de ilgili bulundukları uzman grubu çalış-

malarına dahil edilmektedir. 

“
“

Özellikle 
standardizasyon 

çalışmaları yürüten 
hem devletlerarası 

hem de sivil 
toplum kuruluşları 
gibi uluslararası 

kuruluşlara 
yardımcı 

olmaktadır.
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ULUSLARARASI DOĞA KORUMA BİRLİĞİ (IUCN)
INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE

 Kuruluş Yılı 1948

 Merkez Gland, İsviçre

 Amacı Doğal hayatın bütünlüğünü ve çeşitliliğini korumak, doğal   
  kaynakların adil ve ekolojik olarak sürdürülebilir olmasını sağlamak  
  ve bu konu hakkında toplumları bilinçlendirmek

 Üyeler 185 ülkeden 1400’ün üzerinde hükümet kuruluşu ve sivil toplum  
  örgütü

 Genel Direktör Grethel Aguilar

 Resmi Dili Fransızca, İngilizce,  İspanyolca

 Resmi İnternet Sitesi https://www.iucn.org/

 Türkiye’nin Üyeliği Bakanlığımız 1993 yılından bu yana devlet temsilcisi statüsü ile  
  kuruluşa üyeliğini devam ettirmektedir. 
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Kuruluş ve Misyonu
Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN), 

185 ülkeden 1.400’ün üzerinde hükümet 

kuruluşu ve STK’yı aynı çatı altında barın-

dıran bir kuruluştur. IUCN, doğal hayatın 

bütünlüğünü ve çeşitliliğini korumak, doğal 

kaynakların adil ve ekolojik olarak sürdürü-

lebilir olmasını sağlamak, çevre ve doğanın 

korunması ve sürdürülebilir çevre yöne-

timinin sağlanmasına yönelik uluslararası 

çabaları organize etmekte ve doğanın ko-

runmasına yönelik politikaların geliştirilme-

sine katkıda bulunmaktadır.

IUCN, üye ülkelere çevre politikalarının 

oluşturulmasında danışmanlık hizmetle-

ri vermesinin yanı sıra, doğa ile ilgili dün-

ya mirası önerilerini değerlendirme, yeşil 

ekonomi, eko-turizm, kırmızı listelerin ha-

zırlanması ve kriterlerinin oluşturulması yo-

luyla nesli tehlike altında bulunan türlerin 

durumunun gözlem altında tutulması gibi 

konularda da hizmet vermektedir. IUCN 

ayrıca, iklim değişikliğinin etkilerinin ön-

lenmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanımının yaygınlaştırılması, doğal kay-

naklı felaketlerin etkilerinin azaltılması ve 

biyoteknoloji gibi alanlarda da çalışmalar 

yapmaktadır.

IUCN, Türkiye’nin de taraf olduğu UNCBD, 

UNCCD, CITES Sözleşmesi ve Ramsar 

Sulak Alanlar Sözleşmesi Sekretaryaları ile 

ortak projeler geliştirmekte; çevre sözleş-

melerinin yanı sıra, doğal kaynakların yö-

netimi ve strateji belgelerinin hazırlanması 

sırasında diğer uluslararası kuruluşlara tek-

nik destek verebilmektedir.

IUCN’in Stratejik Hedefleri:

•	 Doğal	hayatın	bütünlüğünü	ve	çeşitlili-

ğini korumak, 

•	 Doğal	kaynakların	adil	 ve	ekolojik	ola-

rak sürdürülebilir olmasını sağlamak ve 

bu konu hakkında toplumları bilinçlen-

dirmek.

IUCN’in en önemli özelliği, doğanın korun-

ması konusunda çalışan devlet kurum ve 

kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile aka-

demiden pek çok bilim insanının bir araya 

gelerek aynı amaca yönelik olarak farklı 

faaliyetleri gerçekleştirebildikleri yönetişi-

mi esas alan yaklaşımları benimsemesidir. 

Dünyada doğa koruma konusunda dev-

letlerin üye oldukları yegane sivil toplum 

kuruluşudur.

Kuruluşun Yapısı
IUCN; Kongre, Konsey, Ulusal ve Bölgesel 

Komiteler, Komisyonlar ve Sekretarya bi-

rimlerinden oluşmaktadır.

Kongre; IUCN’in en önemli organıdır. Dört 

yılda bir düzenlenmektedir. Kongre’de, IU-

CN’in genel politikaları belirlenmekte, hü-

kümetlerle ulusal/uluslararası kuruluşlara 

IUCN’in faaliyetleri çerçevesinde tavsiye-

lerde bulunulmakta, mali raporlar değer-

lendirilmekte, bir sonraki döneme ait mali 

program kabul edilmekte ve üyelerin katkı 

payları belirlenmektedir. IUCN Kongreleri 

dört yılda bir düzenlenmektedir.

Konsey; Örgütün icra kanadıdır. IUCN 

Başkanı, Muhasip, Komisyon Başkanla-

rı ve Bölgesel Konsey üyelerinden oluş-

maktadır. Konsey’in, Kongre kararları 

çerçevesinde politikaları yönlendirmek 

ve tamamlayıcı politikalara karar vermek, 

IUCN amaçlarına yönelik bildiri yayımla-

mak, Kongre’ye ve üyelere faaliyetlerle ilgili 

rapor vermek, bir sonraki yılın program ve 

bütçesini kabul etmek, Komisyonların fa-

Doğal hayatın bütünlüğünü 
ve çeşitliliğini korumak, 
doğal kaynakların adil ve 
ekolojik olarak sürdürülebilir 
olmasını sağlamak, çevre 
ve doğanın korunması 
ve sürdürülebilir çevre 
yönetiminin sağlanmasına 
yönelik uluslararası çabaları 
organize etmekte ve 
doğanın korunmasına 
yönelik politikaların 
geliştirilmesine katkıda 
bulunmaktadır.
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aliyetlerini gözden geçirmek, Genel Direk-

tör’ü atamak gibi yetki ve sorumlulukları 

bulunmaktadır. 

IUCN Konseyi kuruluşun küresel politikası-

nın uygulanmasını sağlamakla görevli olup 

Başkan, Muhasip, Komisyon Başkanları 

ve Bölgesel Konsey üyelerinden oluşmak-

tadır. IUCN Başkanlığı görevini iki dönem-

dir Zhang Xinsheng (Çin Halk Cumhuriyeti) 

yürütmektedir. Ülkemiz coğrafi olarak Batı 

Avrupa Bölgesinde yer almaktadır.

Ulusal ve Bölgesel Komiteler; IUCN 

üyeleri, bir ülke, bölge veya alt bölgede, 

işbirliğinin geliştirilmesine yönelik olarak, 

sadece IUCN üyelerinin katılımına açık Ko-

miteler oluşturabilmektedir.

Komisyonlar; IUCN’in kurumsal bilgi ve 

deneyimlerine ve amaçlarına hizmet et-

mek üzere oluşturulan gönüllü uzman ağ-

larıdır. Komisyonlar, Konsey’in önerisi doğ-

rultusunda Kongre tarafından kurulmakta 

veya görevine son verilmektedir. Komisyon 

Başkanları, Kongre’ye faaliyetlerine iliş-

kin rapor sunmaktadır. IUCN bünyesinde 

dünyanın doğal kaynaklarının durumunu 

değerlendiren ve Birliğe öneriler getiren altı 

komisyon vardır:

•	 Türlerin	Hayatta	Kalma	Komisyonu	

•	 Koruma	 Altındaki	 Alanlar	 için	 Dünya	

Komisyonu 

•	 Çevresel	Kanun	Komisyonu	

•	 Eğitim	ve	İletişim	Komisyonu	

•	 Ekonomik	ve	Sosyal	Politika	Komisyo-

nu 

•	 Ekosistem	Yönetimi	Komisyonu	

Sekretarya; Genel Direktör başkanlığında 

Kongre, Konsey gibi temel organların ko-

ordinasyonunu sağlamaktadır. Konsey’e 

karşı, politika ve programların uygulanma-

sından ve mali yönetiminden sorumlu olan 

Genel Direktör, iki Kongre arası dönemde 

gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin olarak 

Kongrelerde rapor sunmaktadır.

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamındaki Faaliyetleri
Bakanlığımız 1993 yılından bu yana Dev-

let Temsilcisi statüsü ile kuruluşa üyeliği-

ni devam ettirmekle birlikte, TEMA Vakfı, 

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD), 

WWF Türkiye, Doğa Derneği, Kuzey Doğa 

Derneği, Ege ve Marmara Çevre Belediye-

ler Birliği STK statüsünde ülkemizin IUCN 

üyesi diğer kuruluşlarıdır.

2005 yılında kurulan “IUCN Ulusal Komite-

si” ile IUCN üyesi olan tüm kurum ve kuru-

luşlar arasında koordinasyon ve iletişimin 

artırılması amaçlanmıştır. Komite Başkanlık 

ve Sekretarya görevi DKMP tarafından yü-

rütülmekte olup Başkan Yardımcılığı görevi 

ise TEMA tarafından yürütülmektedir.

IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında 
Olan Türlerin Kırmızı Listesi 
Bu liste, bitki ve hayvan türlerinin dünya-

daki en kapsamlı Küresel Koruma durumu 

envanteridir. IUCN Kırmızı Listesi Uluslara-

rası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Ko-

ruma Birliği tarafından sürdürülmektedir.

IUCN Kırmızı Listesi, kesin ölçüt kullanı-

larak, binlerce tür ve alttürlerin nesillerinin 

tükenme riskini değerlendirerek oluştu-

rulmaktadır. Güçlü bir bilimsel altyapı ile 

oluşturulan IUCN Kırmızı Listesi, biyolojik 

çeşitliliğin durumu ile ilgili en geçerli rehber 

olarak kabul edilmektedir. 

Bonn Challenge
2011 yılında Almanya Hükümeti ve IUCN 

tarafından başlatılmış ve sonrasında 2014 

BM İklim Zirvesi’ndeki New York Orman-

lar Deklarasyonu tarafından onaylanmış ve 

genişletilmiştir.

Bonn Mücadelesi, dünyadaki ormansız ve 

bozulmuş alanların 2020 yılına kadar 150 

milyon hektarının, 2030 yılına kadar ise 

350 milyon hektarının restorasyonun yapıl-

ması için küresel bir çabadır.

2019 yılında sürece dâhil olan Türkiye ev 

sahipliğinde, 2020 yılında Birleşmiş Millet-

ler Avrupa Ekonomik Komisyonu ile birlikte 

gerçekleştirilmesi planlanan Bakanlar Dü-

zeyli Yuvarlak Masa Toplantısı, COVID-19 

Pandemisi nedeniyle 2021 yılına ertelen-

miştir. Türkiye, ormancılık faaliyetleri kap-

samında 2011-2020 periyodu için Bonn 

Mücadelesine katkı sunmayı öngörmek-

tedir. 
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ULUSLARARASI HAVZA ORGANİZASYONLARI AĞI (INBO)
INTERNATIONAL NETWORK OF BASIN ORGANIZATIONS

 Kuruluş Yılı 1901 (Kararname ile yönetilen derneğin üyelerinden oluşur.)

 Merkez Paris, Fransa

 Amacı Sürdürülebilir kalkınma için temel bir araç olarak nehir havzaları  
  seviyesinde entegre su kaynakları yönetimini teşvik etmektir 

 Üyeler Havza Organizasyonları, entegre ve sürdürülebilir su kaynakları 
  yönetimini uygulayan veya uygulamakla ilgilenen ülkelerde 
  su yönetiminden sorumlu devlet idareleri; büyük nehir havzaları 
  düzeyinde entegre ve sürdürülebilir su kaynakları yönetimi ile ilgili 
  faaliyetleri destekleyen ikili ve çok taraflı işbirliği ajansları

 Başkan Dr. Abdelkader Amara (Fas)

 Resmi Dili İngilizce, Fransızca ve İspanyolca

 Resmi İnternet Sitesi https://www.inbo-news.org/
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Kuruluş ve Misyonu
Özellikle su yönetimi konusunda, denge-

li bir yaklaşım ile dünya genelinde yaşam 

kalitesinin artırılmasına ve sosyo-ekonomik 

kalkınmaya katkıda bulunmaya yönelik ka-

lıcı çözümler üretme düsturunda faaliyet 

göstermekte olan INBO, Avrupa Bölgesi 

başta olmak üzere yapılan bölgesel ça-

lışmalarla hem kamu hem de akademik 

birçok kurum, kuruluş ve kitleyi bir araya 

getirmektedir.

INBO’nun amaçları;
Böylesine kapsamlı bir yönetimle ilgilenen 

kuruluşlar arasında kalıcı ilişkiler geliştir-

mek ve aralarında deneyim ve uzmanlık 

alışverişini desteklemek;

Kurumsal ve mali yönetime, su kaynakla-

rının bilinmesine ve takibine, veri bankala-

rının organizasyonuna, orta ve uzun vade-

de ana planların ve eylem programlarının 

uyumlu bir şekilde hazırlanmasına uygun 

araçların uygulanmasını kolaylaştırmak;

Seçilmiş yerel yetkililer, kullanıcı temsilcileri 

ve su yönetiminde yer alan farklı aktörler 

için ve nehir havzası seviyesinde su yöne-

timinden sorumlu kuruluşların yöneticileri 

ve personeli için bilgi ve eğitim programları 

geliştirmek;

Nüfusun bu konularla ilgili eğitimini teşvik 

etmek;

Bu ilkeleri uluslararası işbirliği programla-

rında teşvik etmek;

Üye kuruluşlar tarafından başlatılan devam 

eden eylemleri değerlendirmek ve sonuç-

larını yaymaktır.

Kuruluşun Yapısı
Bölgesel Ağlar: Üye inisiyatifiyle Bölgesel 

Ağlar kurulabilir. İrtibat Bürosunun önerisi 

üzerine Genel Kurul tarafından onaylan-

dıktan sonra aynı coğrafi bölgeye ait ku-

ruluşlar. INBO Başkanı ve Daimi Teknik 

Sekreterlik temsilcisi, her Bölgesel Ağda 

düzenlenen toplantı ve etkinliklere davet 

edilir.

•	 Afrika	(ANBO)

•	 Kuzey	Amerika

•	 Latin	Amerika

•	 Asya

•	 Orta	Asya

•	 Avrupa	(EUROPE	INBO)

•	 Orta	ve	Doğu	Avrupa	

•	 Akdeniz	(MENBO)

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamındaki Faaliyetleri
17-19 Ekim 2012 tarihleri arasında, ço-

ğunluğu Avrupa ülkeleri olmak üzere bir-

çok ülkeden kamu yöneticisi, mühendis 

ve akademisyen katılımı ile ülkemiz ev 

sahipliğinde gerçekleştirilen Europe-INBO 

10. Avrupa Konferansı sonunda İstanbul 

Deklarasyonu yayımlanmıştır. 

Türkiye Su Enstitüsünün (SUEN) Sekretar-

ya görevini üstlendiği Konferansa, INBO 

irtibat noktası olan SYGM tarafından aktif 

katkı ve katılım sağlanmıştır. Keza, 12-15 

Kasım 2014 tarihlerinde Bükreş-Roman-

ya’da düzenlenen Avrupa-Uluslararası 

Havza Organizasyonu Ağı (Europe-INBO 

2014) 12. Uluslararası Konferansı’na da 

katılım sağlanmıştır.

Akdeniz Havza Örgütleri Ağının (MENBO) 

ulusal odak noktalığı görevi Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmek-

tedir.
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ULUSLARARASI SULAMA VE DRENAJ KOMİSYONU (ICID)
THE INTERNATIONAL COMMISSION ON IRRIGATION AND DRAINAGE

 Kuruluş Yılı 1950

 Merkez Yeni Delhi, HİNDİSTAN

 Amacı Dünyada sürdürülebilir tarım için anlaşılabilir yaklaşımları ve 
  güncel teknikleri benimseyerek, araştırma, geliştirme ve kapasite 
  artırma da dahil, sulama, drenaj, taşkın kontrol ve nehir ıslahı  
  uygulamaları ile su ve toprak kaynaklarının yönetimi için 
  mühendislik sanat, bilim ve tekniklerini, tarım, ekonomi, ekoloji ve 
  sosyal bilimleri teşvik etmek ve ilerletmek 

 Üyeler 78 Üye Ülke

 Başkan Felix Britz Reinders

 Resmi Dili İngilizce, Fransızca

 Resmi İnternet Sitesi https://www.icid.org/

 Türkiye’nin Üyeliği  1950
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Amacı, ekonomik olarak uygulanabilir, 
sosyal olarak kabul edilebilir ve çevreye 
duyarlı sulama, drenaj ve taşkın yönetimine 
disiplinler arası yaklaşımla sürdürülebilir 
tarımsal su yönetimine doğru birlikte 
çalışmaktır.
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Kuruluş ve Misyonu
Uluslararası Sulama Ve Drenaj Komisyo-

nu’nun amacı; ekonomik olarak uygu-

lanabilir, sosyal olarak kabul edilebilir ve 

çevreye duyarlı sulama, drenaj ve taşkın 

yönetimine disiplinler arası yaklaşımla sür-

dürülebilir tarımsal su yönetimine doğru 

birlikte çalışmaktır.

Kuruluşun Yapısı
Komisyon, bir Başkan ve dokuz Başkan 

Yardımcısı ve bir Genel Sekreterden oluş-

maktadır.

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamındaki Faaliyetleri
Ülkemiz ICID’de 1950 yılından beri Ko-

misyonda temsil edilmektedir. 29.08.2001 

tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile DSİ Genel 

Müdürlüğü, ICID’de Türkiye Ulusal Komi-

tesi olan TUCID’i temsil etmektedir. TUCID 

faaliyetleri ile ülkemiz, uluslararası arenada 

sulama ve drenaj alanında temsil edilmek-

tedir. Yapmış olduğumuz büyük projeler ve 

son teknoloji uygulamalarımızın tanıtımıyla 

ülkemiz sulama ve drenaj alanında bir ca-

zibe merkezi haline gelmektedir. Kurumu-

muz personelinin kendi ihtisas alanları ile 

ilgili dünyada son gelişmeleri takip edebil-

mesi sağlanmaktadır. Sulama ve Drenaj 

alanında akademik camia, özel sektör ve 

finans kuruluşlarının en güncel çalışmaları 

izlenebilmekte ve network geliştirmesi ya-

pılabilmektedir. Sınıraşan sular veya çevre 

gibi konularda ülkemiz üzerinde oluşabi-

lecek uluslararası baskıların; yapacağımız 

çalışmalar, tanıtımlar ve diğer ülke yetkili-

leri ile görüşmeler neticesinde, önlenme-

sine çalışılmaktadır. ICID bünyesinde belli 

periyotlarla düzenlenen Dünya Sulama ve 

Drenaj Forumu, Dünya Sulama ve Drenaj 

Konferansı, Genç Gönüllüler Platformu, 

Bölge Forumu, Mikro-Sulama Forumu vb. 

aktiviteler zaman zaman ülkemizde düzen-

lenmektedir. 

64. Uluslararası Sulama ve Drenaj Komis-

yonu (ICID) IEC Toplantısı ve 1. Dünya Su-

lama Forumu “Değişen Dünyada Sulama 

ve Drenaj: Küresel Gıda Güvenliği Zorluk-

lar ve Fırsatlar” teması ile 29 Eylül-03 Ekim 

2013 tarihleri arasında Mardin, Türkiye’de 

düzenlenmiştir. 753 kişi katılım sağlamıştır. 

8 paralel oturumda 112 oturum ve 22 yan 

etkinlik gerçekleşmiştir.

01-07 Eylül 2019 tarihleri arasında Endo-

nezya, Bali’de düzenlenen 3. Dünya Su 

Formu ve 70. Uluslararası Yürütme Kurulu 

Toplantısı’na katılım sağlanmıştır. 

Türkiye Uluslararası Sulama ve Drenaj Ko-

misyonu (TUCID) Sekretaryası DSİ Genel 

Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
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ULUSLARARASI BÜYÜK BARAJLAR KOMİSYONU (ICOLD)
INTERNATIONAL COMMISSION ON LARGE DAMS

 Kuruluş Yılı 1950

 Merkez Paris, FRANSA

 Amacı Barajların etüt, proje, inşaat, bakım ve işletmesinde elde edilen 
  bilgileri toplamak, değerlendirmek ve ortaya çıkan 
  meseleleri incelemek

 Üyeler 101 Üye Ülke

 Genel Sekreter M. DE VIVO

 Resmi Dili İngilizce, Fransızca

 Resmi İnternet Sitesi https://www.icold-cigb.org/

 Türkiye’nin Üyeliği  1950
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Kuruluş ve Misyonu
Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu 

(ICOLD), barajların güvenli, verimli, eko-

nomik bir şekilde inşa edilmesini, işletil-

mesini ve çevresel olarak sürdürülebilir ve 

sosyal olarak eşitlikçi olmasını sağlamak 

için standartları ve yönergeleri belirlemede 

mesleğe liderlik etmektedir. ICOLD, ulus-

lara, dünyanın su ve hidroelektrik kaynak-

larının geliştirilmesi ve yönetilmesinde 21. 

yüzyılın zorluklarının üstesinden gelmeye 

hazırlanmaları için yardımcı olmaktadır.

Kuruluşun Yapısı
Komisyon, Başkan, altı Başkan Yardımcısı, 

Genel Sekreter ve Sayman’dan oluşmak-

tadır. Görevliler, Genel Sekreter ve Sayman 

dışında yenilenemeyen üç yıllık bir görev 

süresi ile Komisyon tarafından seçilmek-

tedir.

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamındaki Faaliyetleri
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 

16.08.1949 tarih ve 3/9725 sayılı Bakan-

lar Kurulu Kararı ile üye olduğu Uluslara-

rası Büyük Barajlar Komisyonu (ICOLD)’un 

amacı, barajların etüt, proje, inşaat, bakım 

ve işletmesinde elde edilen bilgileri top-

lamak, değerlendirmek ve ortaya çıkan 

meseleleri incelemektir. Merkez ofisi Fran-

sa’nın başkenti Paris’tedir. Uluslararası 

Büyük Barajlar Komisyonu (ICOLD) Türk 

Milli Komitesi Sekretarya görevi DSİ Baraj-

lar ve HES Dairesi Başkanlığımızca yürü-

tülmektedir.

1957 yılında İstanbul’da düzenlenen 21. 

ICOLD Yıllık Toplantısı, 1967’de yine İs-

tanbul’da düzenlenen 32. ICOLD Yıllık 

Toplantısı ve 9. ICOLD Kongresi ile 1999 

yılında Antalya’da düzenlenen 64. ICOLD 

Yıllık Toplantısı ve 2016 yılında yine Antal-

ya’da düzenlenen 10. ICOLD Avrupa Ku-

lübü Sempozyumu’na ülkemiz tarafından 

ev sahipliği yapılmıştır.

ICOLD 87. Yıllık Toplantısı ve Genel 
Kurul Toplantısı
09-14 Haziran 2019 tarihleri arasında Ka-

nada’nın başkenti Ottawa’da düzenlenen 

Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu 

(ICOLD) 87. Yıllık Toplantısı’na TRCOLD’u 

temsilen DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 

katılım sağlanmış ve Türkiye’yi temsilen oy 

kullanılmıştır.

87. ICOLD Yıllık Toplantısı kapsamında 

gerçekleştirilen Baraj Emniyeti, Beton Ba-

rajlar ve Dolgu Barajlar ile ilgili ICOLD Tek-

nik Komite Toplantıları ve ICOLD Avrupa 

Kulübü Toplantısı esnasında “Dünyada 

Sürdürülebilir ve Emniyetli Barajlar” 

konulu Uluslararası ICOLD Sempozyumu 

ve ICOLD Genel Kurul Toplantısı’na katı-

lım sağlanarak; yürütülen çalışma ve alınan 

kararlarda DSİ ve Büyük Barajlar Türk Milli 

Komitesi (TRCOLD) pratiği ve tecrübesi 

doğrultusunda Türkiye adına katkı sunul-

muştur.
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ULUSLARARASI HUBUBAT KONSEYİ (IGC)
INTERNATIONAL GRAINS COUNCIL

 Kuruluş Yılı 1931

 Merkez Londra / İngiltere

 Amacı Hububat ticaretinde daha fazla uluslararası işbirliğini sağlamak
  Hububat sektöründe büyüme, şeffaflık ve adil koşulların 
  sağlanmasını teşvik etmek
  Hububat piyasasında istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmak ve 
  küresel gıda güvenliğini artırmak

 Üyeler 29 Üye

AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Cezayir, Fas, Fildişi Sahilleri, 
Güney Kore, Güney Afrika, Hindistan, Irak, İran, İsviçre, Japonya, 
Kanada, Kazakistan, Kenya, Küba, Mısır, Norveç, Pakistan, Rusya 
Federasyonu, Sırbistan, Suudi Arabistan, Tunus, Türkiye, Ukrayna, 
Ürdün, Vatikan

 Başkan Nathalie Dube (Kanada) 

 Resmi İnternet Sitesi  https://www.igc.int/en/default.aspx

 Türkiye’nin Üyeliği  Türkiye, 13.11.1986 tarihli ve 86/11181 sayılı Bakanlar Kurulu 
  Kararı ile üye olmuştur. 
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Kuruluş ve Misyonu
IGC’nin üyeleri, Hububat Ticaret Sözleş-

mesi’nin (GTC) taraflarından oluşmaktadır. 

Merkezi Londra/İngiltere’dedir. 

IGC’nin görevleri; GTC uygulamalarını 

denetlemek, hububat piyasalarındaki ge-

lişmelerin mevcut durumunu ve beklenti-

lerini görüşmek ve ulusal hububat politi-

kalarındaki ve piyasa uygulamalarındaki 

değişiklikleri takip etmektir. IGC günlük, 

aylık ve yıllık bazda hububat piyasaları ile 

ilgili raporlar yayımlamaktadır. 

01.07.2009 tarihi itibariyle GTC’nin hubu-

bat tanımı içerisine pirinç de dahil edilirken 

IGC’nin bilgi faaliyetlerinde yağlı tohumlar 

da bulunmaktadır. 

Kuruluşun Yapısı
IGC Yönetim Komitesi en fazla 14 üye-

den oluşmakta olup bu üyelerin 6 tanesi 

ihracatçı ve 8 tanesi ithalatçı üyedir. Ko-

mite, bilhassa idari ve mali konular olmak 

üzere gerekli konuları görüşmek amacıyla 

Konsey toplantısından önce, yılda iki kez 

toplanmaktadır. Her yıl Haziran ve Aralık 

aylarında olmak üzere iki düzenli Konsey 

Toplantısı gerçekleştirilmektedir. 

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamındaki Faaliyetleri
Türkiye, 13.11.1986 tarihli ve 86/11181 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile üye olmuş-

tur. IGC tarafından düzenlenen toplantılara 

Türkiye’yi temsilen Toprak Mahsulleri Ofisi 

Genel Müdürlüğünce katılım sağlanmakta-

dır. 

Görevi, GTC uygulamalarını 
denetlemek, hububat 
piyasalarındaki gelişmelerin 
mevcut durumunu ve beklentilerini 
görüşmek ve ulusal hububat 
politikalarındaki ve piyasa 
uygulamalarındaki değişiklikleri 
takip etmektir.
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ULUSLARARASI ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİ BİRLİĞİ (IUFRO)
INTERNATIONAL UNION OF FOREST RESEARCH ORGANIZATIONS

 Kuruluş Yılı 1892

 Merkez Viyana, Avusturya

 Amacı Ormanların sağlığı ve ormanlara bağımlı toplulukların refahı için 
  orman ve ağaç konusunda yapılan tüm araştırma çalışmalarında 
  uluslararası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak
  Ormanların ve orman kaynaklarının ekonomik, çevresel ve sosyal 
  yarar için bilimsel temelli yönetimini sağlamak

 Üyeler 127 ülkeye yayılmış yaklaşık 650 Üye Kuruluş

 Başkan John Parrotta (ABD)

 Resmi Dili Almanca, Fransızca, İngilizce, İspanyolca

 Resmi İnternet Sitesi www.iufro.org

 Türkiye’nin Üyeliği  Ülkemizden, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi, 
İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, Kavak ve Hızlı 
Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Süleyman 
Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi, Kastamonu Üniversitesi Orman 
Fakültesi ve Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi IUFRO’ya üyedir. 
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Kuruluş ve Misyonu
Uluslararası Ormancılık Araştırma Enstitüleri Birliği 

(IUFRO), kar amacı gütmeyen, orman konusunda 

çalışan bilim insanları arası bir STK’dır.

19. yüzyıl sonlarında Almanca konuşulan ülkeler-

deki (Almanya, Avusturya, İsviçre) orman araştırma 

enstitüleri bir araya gelerek IUFRO’yu oluşturmuş-

lardır. IUFRO, çok uzun yıllar Viyana Hayat Bilimleri 

Üniversitesi’nde hizmet verdikten sonra yine Viya-

na’daki genel merkezine taşınmıştır.

IUFRO’nun amacı; ormanların sağlığı ve ormanlara 

bağımlı toplulukların refahı için orman ve ağaç ko-

nusunda yapılan tüm araştırma çalışmalarında ulus-

lararası işbirliği ve koordinasyonu gerçekleştirmenin 

yanı sıra dünya ormanları ve orman kaynaklarının 

ekonomik, çevresel ve sosyal yarar için bilimsel te-

melli yönetimini sağlamaktır.

Kuruluşun Yapısı
Tüm üyelerden oluşan Konsey, Birliğin bilimsel, tek-

nik, siyasi ve ticari konuları ile ilgilenir.

Tüm IUFRO üyelerinden seçilmiş birer temsilciden 

oluşan Uluslararası Konsey, IUFRO’nun genel 

politikasından sorumludur.

IUFRO Yönetim Kurulu, Birliğin yürütme organı-

dır.

Şube, Araştırma Grupları ve Görev Güçleri, 

IUFRO’nun bilimsel faaliyetlerini yürüten bölümlerdir.

Türkiye’nin Kuruluş Kapsamındaki 
Faaliyetleri
Ülkemizden, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Or-

man Fakültesi, İç Anadolu Ormancılık Araştırma 

Enstitüsü Dergisi, Kavak ve Hızlı Gelişen Orman 

Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Süleyman 

Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi, Kastamonu 

Üniversitesi Orman Fakültesi ve Bartın Üniversitesi 

Orman Fakültesi IUFRO’ya üyedir. 
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ULUSLARARASI ŞEKER ÖRGÜTÜ (ISO)
INTERNATIONAL SUGAR ORGANIZATION

 Kuruluş Yılı 1968

 Merkez Londra, İngiltere

 Amacı Dünya şeker ekonomisinin iyileştirilmesi amacıyla hükümetlerarası  
  forum oluşturmak, şekerle ilgili konularda uluslararası işbirliğinin  
  geliştirilmesini sağlamak ve dünya şeker piyasasına ilişkin bilgi  
  toplayarak ve sunarak şeker ve benzer tatlandırıcıların ticaretini  
  kolaylaştırmak

 Üyeler 87 Üye

 Genel Direktör José Orive (Guatemala)

 Resmi Diller İngilizce 

 Resmi İnternet Sitesi https://www.isosugar.org/

 Türkiye’nin Üyeliği Bakanlar Kurulu’nun 19.08.1997 tarihli kararı ile Türkiye’nin   
  Uluslararası Şeker Anlaşması’na katılması kabul edilmiş, 
  21.01.1998 tarihinde ISO’ya kesin üyeliğimiz gerçekleşmiştir. 
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Kuruluş ve Misyonu
Merkezi Londra, İngiltere’de olan ve 1968 

yılında kurulan Uluslararası Şeker Örgütün-

de (ISO) 87 üye devlet temsil edilmektedir. 

ISO faaliyetleri için gerekli mali kaynak üye 

ülkelerin gönüllü katkıları ile sağlanmakta-

dır.

ISO; tartışma, analiz, özel çalışmalar, şef-

faf istatistikler, seminerler, konferanslar ve 

atölye çalışmaları yoluyla dünya şeker pi-

yasasında koşulların iyileştirilmesini amaç-

layan hükümetlerarası bir organizasyon-

dur. 

Örgüte üye olunmasının ulusal şeker po-

litikalarının oluşturulması ve şeker sektö-

rünün ekonomik performansının gelişti-

rilmesinde olumlu etkileri bulunmaktadır. 

ISO, üyelerine uzman önde gelen piyasa 

analizcilerinin bağımsız bakış açısı ile ha-

zırladığı piyasa bilgisi ve piyasa analizlerini 

sunmakta, ayrıca ISO üyeliği şeker sektörü 

bağlamında ülkemizin ağırlığını ve etkisini 

artırmaktadır.

Kuruluşun Yapısı
ISO’nun yapısı, Uluslararası Şeker Konse-

yi, Yönetim Komitesi, Genel Direktör’den 

oluşmaktadır.

Konsey; ISO’nun en üst organıdır ve üye 

devletlerin temsilcilerinden oluşmaktadır. 

Konsey, Uluslararası Şeker Antlaşması’nın 

hükümlerinin işleyişinin sağlanması için ge-

rekli düzenlemeleri gerçekleştirir. 

Yönetim Komitesi; 18 üyeden oluşmak-

tadır. Prensip olarak, on üye yıllık bazda 

ISO’ya en fazla katkıyı sağlayan ülkelerden 

oluşmakta; sekiz üye ise geri kalan ülkeler 

arasından Konsey tarafından seçilmekte-

dir. Konsey,  belirli faaliyetler dışında, Yö-

netim Komitesi’ne yetki devri gerçekleşti-

rebilmektedir. 

Genel Direktör; Uluslararası Şeker Örgü-

tünde görevli en yüksek düzeyli memurdur 

ve Konsey tarafından atanmaktadır. Ulus-

lararası Şeker Anlaşması’nın yönetiminde 

kendisine verilen görevleri gerçekleştir-

mekle yükümlüdür. Konsey, yürütmeye 

ilişkin hizmet koşullarına, görevlere ve yü-

kümlülüklere ilişkin düzenlemeleri gerçek-

leştirmektedir.

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamında Faaliyetleri
Bakanlar Kurulu’nun 19.08.1997 tarih-

li kararı ile Türkiye’nin Uluslararası Şeker 

Anlaşması’na katılması kabul edilmiş, 

21.01.1998 tarihinde ISO’ya kesin üyeliği-

miz gerçekleşmiştir. 

29.11.2019’da gerçekleşen 56. Uluslara-

rası Şeker Konseyi Toplantısı’nda Türkiye 

2020 yılı için Yönetim Komitesi’ne seçil-

miştir.

Üyelerine uzman önde gelen piyasa 
analizcilerinin bağımsız bakış açısı 

ile hazırladığı piyasa bilgisi ve piyasa 
analizlerini sunar. Üyelerine uzman 
önde gelen piyasa analizcilerinin 

bağımsız bakış açısı ile hazırladığı 

Üyelerine uzman önde gelen piyasa 
analizcilerinin bağımsız bakış açısı 

ile hazırladığı piyasa bilgisi ve piyasa 
analizlerini sunar.
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ULUSLARARASI TARIMSAL 
ARAŞTIRMALAR DANIŞMA GRUBU (CGIAR)

THE CONSULTATIVE GROUP FOR
 INTERNATIONAL AGRICULTURAL RESEARCH

 Kuruluş Yılı 1971

 Merkez Montpellier, Fransa (CGIAR Sistem Yönetim Ofisi)

 Amacı Gayriresmî bir kamu-özel sektör ağı olarak uluslararası tarımsal  
  araştırmayı yaygınlaştırmak ve gelişmekte olan ülkelerde tarımsal  
  gelişmeyi desteklemek
 CEO Elwyn Grainger-Jones (Birleşik Krallık)

 Resmi Dili İngilizce

 Resmi İnternet Sitesi www.cgiar.org 

 Türkiye’nin Üyeliği  Türkiye, Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 2005 yılından itibaren   
  CGIAR’a katkı payı ödeyen ülkeler arasına katılmıştır. 
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Kuruluş ve Misyonu
Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Danışma 

Grubu (CGIAR) yüzlerce hükümet kuruluşu 

ve sivil toplum örgütünün yanı sıra dünya 

genelindeki özel şirketlerle işbirliği içerisin-

de çalışan ve 64 üyesi ile 15 uluslararası 

merkezi destekleyen stratejik bir ortaklıktır. 

CGIAR, dünyada açlığın ve yoksulluğun or-

tadan kaldırılması, sağlık ve beslenme ko-

şullarının iyileştirilmesi ve çevrenin korun-

ması amaçlarına araştırma yoluyla hizmet 

etmek üzere 1971 yılında bazı özel vakıf, 

uluslararası kuruluş ve bilim adamlarının gi-

rişimleriyle oluşturulmuştur. CGIAR’ın ana 

stratejileri temel olarak aşağıdaki hususları 

kapsamaktadır: 

•	 Sürdürülebilir	üretimin	sağlanması	 (bit-

ki, hayvan, balıkçılık, orman ve doğal 

kaynaklar),

•	 Ulusal	 tarımsal	 araştırma	 sistemlerinin	

güçlendirilmesi,

•	 Islah	materyallerinin	geliştirilmesi,

•	 Genetik	kaynakların	toplanması,	muha-

fazası ve sürdürülebilir kullanımı,

•	 Politika	 geliştirilmesi	 (üretim	 ve	 doğal	

kaynak yönetimi geliştirmeye yönelik 

araştırma politikası).

Faaliyetlerini dünyanın farklı bölgelerinde, 

özellikle az gelişmiş ve/veya gelişmekte 

olan ülkelerde yerleşik 15 araştırma ens-

titüsü ile gerçekleştiren ve yıllık 1 milyar 

ABD Doları tutarında bütçesi olan CGIAR, 

bu yönüyle dünyanın en büyük tarımsal 

Ar-Ge kuruluşudur. CGIAR bünyesinde 

bulunan ulusal tarımsal araştırma sistem-

leri, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, özel 

sektör gibi birçok paydaş ile faaliyetlerini 

sürdürmektedir. Hâlihazırda, CGIAR alt-

mıştan fazla üyesi ile milyonlarca çiftçiye 

katkı sağlamaktadır.

Kuruluşun Yapısı
“CGIAR Sistemi”, bağışçıları, Sistem Kon-

seyi, CGIAR Sistem Organizasyonu (Ku-

rul ve Ofis), danışma organları ve CGIAR 

Araştırmalarından oluşan kolektif bir bü-

tündür. 

CGIAR yönetişim yapısı aşağıdaki temel 

unsurlardan oluşmaktadır.

CGIAR Güven Fonu; “CGIAR Portföyü”-

nü ve sistem kapsamındaki eylemleri ve 

varlıkları desteklemek için kullanılan çok 

taraflı bağışçılardan oluşan bir havuz fon 

mekanizmasıdır. CGIAR fonu kuruluşun-

dan günümüze WB nezdinde bulunan bir 

emanet fonu niteliğindedir.

CGIAR Sistem Konseyi; CGIAR Fon 

sağlayıcılarından oluşan bir yönetim orga-

nıdır. Ekim 2015’te Endonezya’da düzen-

lenen CGIAR Fon Konseyi Toplantısı’nda 

“CGIAR Sistemi Örgütü” kurulmasına ve 

bu örgütün “CGIAR Sistemi Konseyi” tara-

fından yönetilmesine karar verilmiştir.

CGIAR’ın en üst düzey karar organı Sis-

tem Konseyi’dir. 4 yılda bir üyeleri yeniden 

belirlenmektedir ve yılda iki kez fiziki ola-

rak bir araya gelmektedir. Konsey; Donör 

Üyeler; Gelişmekte Olan Ülkelerin Bölge 

Temsilcilikleri ve Oy Kullanmayan Üyeler-

den oluşmaktadır. 

CGIAR Sistem Yönetim Kurulu; CGIAR 

Merkezleri tarafından seçilen bir yönetim 

kuruludur. 

CGIAR Sistem Organizasyonu; CGIAR 

merkezlerinden oluşan bağımsız bir ulus-

lararası organizasyon tüzel kişiliğini temel 

alan CGIAR Konsorsiyumu sayesinde yeni 

sistemin hızlı hareket etmesi sağlanmıştır.

Görev ve sorumlulukları tanımlayan ve he-

sap verebilirliği sağlayan temel iki belge 

mevcuttur. Bunlar;

CGIAR Sistem Çerçevesi: CGIAR Siste-

mini ve Sistem Konseyini tanımlamaktadır.

CGIAR Sistem Organizasyonu Tüzü-

ğü: CGIAR’ın iki yürütme elemanı olan 

Sistem Yönetim Kurulu ve Sistem Yönetim 

Ofisini açıklamaktadır. 

Yeni Sistem ile CGIAR artık “Konsor-

siyum” olarak anılmaya başlanmıştır. 

Fon sağlayıcıların söz hakkı ve etkisi yeni 

CGIAR sisteminde artmıştır. CGIAR’nın 

dünyanın çeşitli bölgelerine yayılmış 70 ül-

kede temsilcilikleri mevcuttur. 

CGIAR Ortaklık Forumu, her 3 yılda bir 

CGIAR merkezlerinden ve CGIAR bağış-

çılarından birinin eş başkanlığı ile toplanır. 

Forumda CGIAR’ın bütün paydaşları yer 

alır.

CGIAR Merkezleri 
CGIAR tarafından desteklenen 15 tarımsal 

araştırma merkezi bulunmaktadır. Bunlar; 

bağımsız kuruluşlar olup ayrı kuruluş an-

laşmaları ve yönetim kurulları bulunmakta-

dır. 

CGIAR şemsiyesi altında yer alan 15 adet 

Tarımsal Araştırma Merkezi aşağıda yer al-

maktadır:

1. Afrika Çeltik Merkezi (Africa Rice Cen-

ter) / Fildişi Sahili 

2. Uluslararası Ormancılık Araştırmaları 

Merkezi (Center for International Fo-

restry Research, CIFOR )/Endonezya

3. Uluslararası Kurak Alanlar Tarımsal 

Araştırma Merkezi (International Cen-

ter for Agricultural Research in the Dry 
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Areas, ICARDA)/Lübnan

4. Uluslararası Tropik Tarım Merkezi (In-

ternational Center for Tropical Agricul-

ture, CIAT)/Kolombiya

5. Yarı-Kurak Tropik Bölgeler Ulus-

lararası Bitkisel Araştırma Mer-

kezi (International Crops Rese-

arch Institute for the Semi-Arid 

Tropics, ICRISAT)/Hindistan

6. Uluslararası Gıda Politikaları 

Araştırma Enstitüsü (Internatio-

nal Food Policy Research Insti-

tute -IFPRI)/ABD

7. Uluslararası Tropik Tarım Ens-

titüsü (International Institute of 

Tropical Agriculture, IITA )/Nijer-

ya

8. Uluslararası Hayvancılık Araştır-

ma Enstitüsü (International Li-

vestock Research Institute, ILRI 

)/Kenya

9. Uluslararası Buğday ve Mısır 

Araştırma Merkezi (International 

Maize and Wheat Improvement 

Center, CIMMYT)/Meksika

10. Uluslararası Patates Merkezi (In-

ternational Potato Cente, CIPr)/

Peru

11. Uluslararası Çeltik Araştırma Enstitüsü 

(International Rice Research Institute, 

IRRI)/Filipinler

12. Uluslararası Su Yönetimi Araştırma 

Enstitüsü (International Water Manage-

ment Institute, IWMI)/Sri Lanka

13. Dünya Tarımsal Ormancılık Merkezi 

(World Agroforestry Centre, ICRAF)/

Kenya

14. Dünya Balıkçılık Merkezi (World Fish 

Center)/Malezya

15. Uluslararası Bitki Genetik Kaynakları 

Enstitüsü (Bioversity International)/İtal-

ya

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamındaki Faaliyetleri
Türkiye, Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 

2005 yılından itibaren CGIAR’a katkı payı 

ödeyen ülkeler arasına katılmıştır. CGIAR 

üyeliği ile bazı CGIAR araştırma merkezle-

rinden ülkemiz ve bölge ülkeleri için ihtiyaç 

duyulan konularda hem maddi ve hem 

de eğitim olarak daha fazla yararlanılması 

mümkün hale gelmiştir.

Ülkemiz ile CGIAR arasındaki ikili ilişkiler 

ilk olarak 1960’ların ortalarında buğday 

üretimini artırmak için başlatılmıştır. Ta-

rım alanında bölgesinin en gelişmiş ülkesi 

olan Türkiye, 2005 yılında CGIAR 

üye ülkeleri arasına katılmıştır. Bu 

kapsamda, Türkiye tarafından 

CGIAR’a her yıl aktarılan 500 bin 

ABD Doları tutarındaki katkı payı 

büyük oranda ülkemizde doğru-

dan araştırma faaliyetleri yürüten 

ve ofisi bulunan CIMMYT ile ICAR-

DA’ya ayrılmaktadır. 

Katkı payımız, dünyada başka bir 

örneği olmayan ve yıllık faaliyet gi-

derleri ortalama 1,5 milyon ABD 

Doları olan (500 bin ABD Doları 

Türkiye katkısı, ortalama 1 milyon 

ABD doları CGIAR katkısı) Ulus-

lararası Kışlık Buğday Geliştirme 

Programına (IWWIP) aktarılmakta-

dır. Söz konusu IWWIP programı 

Bakanlığımız (TAGEM) ve Türki-

ye’de yerleşik CGIAR araştırma 

merkezlerinin ofisleri (CIMMYT-I-

CARDA) ile işbirliği halinde yürü-

tülmekte olup müşterek finanslı 

bir programdır. 1986 yılında başlayan bu 

programda geliştirilen materyal, dünyada 

40’tan fazla ülkede 100’den fazla ıslah 

programına gönderilmektedir. Bu prog-

ramda geliştirilen materyalden, bugüne 

kadar 11 farklı ülkede 88 çeşit tescil ettiril-

miş olup bunlar yaklaşık 2,5 milyon ha alan 

kaplamaktadır. 

CGIAR üyeliğimizin CGIAR’ın değişen sta-

tüsüne uyumlu hale getirilmesi yönünde 

çalışmalar devam etmektedir. 
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CGIAR Araştırma 
Merkezleri’nin Bazıları
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Genel Bilgi
1975 yılında kurulan IFPRI, kalkınma için 

dünya çapında tarımsal araştırma yapan 

CGIAR Konsorsiyumunun bir araştırma 

merkezidir. IFPRI’nin bölgesel ve ülke 

programları gıda politikası araştırması tale-

bine yanıt vermede kritik bir rol oynamakta 

ve ülke liderliğindeki kalkınmaya bütüncül 

destek sağlamaktadır. Afrika, Latin Ameri-

ka ve Karayipler ve Güney Asya Bölgesel 

programları bölgesel organlarla ve politika 

yapıcılar etkileşime girerek gıda politikası 

araştırmalarına, kapasite güçlendirmeye 

destek olmaktadır. Halen 10 ülkeyi kap-

sayan Ülke Stratejisi Destek Programları, 

ülke düzeyinde tarımsal dönüşüm için ka-

pasite geliştirmektedir.

IFPRI, gelişmekte olan ülkelerde yoksul-

luğu sürdürülebilir bir şekilde azaltmak ve 

açlık ve yetersiz beslenmeyi sona erdirmek 

için araştırmaya dayalı politika çözümleri 

sunmaktadır. IFPRI’nin vizyonu, açlık ve 

yetersiz beslenmenin olmadığı bir dünya-

dır. Misyonu, yoksulluğu sürdürülebilir bir 

şekilde azaltan, açlığı ve yetersiz beslen-

meyi sona erdiren araştırmaya dayalı poli-

tika çözümleri sunmaktır.

Kuruluşun Yapısı
IFPRI’nin örgütsel yapısını aşağıdaki şekil-

de özetlemek mümkündür.

IFPRI’nin Üst Yönetimi, enstitüye karar 

verme ve danışmanlık konusunda yol gös-

termektedir.

Araştırma teması liderleri, IFPRI’nın 

beş stratejik araştırma alanındaki faaliyet-

lerin ve cinsiyet konusunda kesişen tema-

nın yönetilmesinden sorumludur.

Operasyonel liderler, kapasite güçlen-

dirme, finans ve yönetim, insan kaynakları, 

kurumsal ilişkiler ve ortaklıkların ve iş gelişi-

minin yönetilmesinden sorumludur.

IFPRI’nin ülke ve alt bölge programla-

rı; şu anda Afrika, Asya, Latin Amerika ve 

Karayipler’deki 10 ülkeyi kapsayan alt böl-

ge programları, gıda politikası araştırması 

talebine yanıt vermede ve ülke önderliğin-

de kalkınmaya bütüncül destek sağlamak-

tan sorumludur.

IFPRI 2018-2020 Stratejisi
IFPRI’nin 2018-2020 Stratejisi, Ensti-

tü’nün 2013-2018 stratejisi kapsamında 

geliştirilen güçlü çalışma alanını temel al-

makta ve beş stratejik araştırma alanına 

odaklanmaktadır. Bu alanlar;

•	 İklime Dayanıklı ve Sürdürülebilir Gıda 

Arzının Desteklenmesi

•	 Herkes	İçin	Sağlıklı	Diyet	ve	Beslenme-

yi Teşvik Etmek

•	 Kapsayıcı	 ve	 Verimli	 Pazarlar,	 Ticaret	

Sistemleri ve Gıda Endüstrisi İnşa Et-

mek

•	 Tarım	 ve	Kırsal	 Ekonomilerin	Dönüşü-

mü

•	 Kurumların	 Güçlendirilmesi	 ve	 Yöneti-

şim’dir. 

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamındaki Faaliyetleri 
CGIAR enstitüleri ile işbirliğini güçlendir-

mek ve kapasite geliştirme çalışmalarına 

hız vermek amacıyla Vaşington’da (ABD) 

yerleşik IFPRI ile 2017 yılında ortak diya-

loglara başlanmıştır.

Uluslararası Gıda Politika Araştırma Enstitüsü (IFPRI)
International Food Policy Research Institute
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Genel Bilgi
Özellikle az gelişmiş ve/veya gelişmekte 

olan ülkeler olmak üzere dünyanın farklı 

bölgelerinde yerleşik olan ve 1977 yılında 

kurulan ICARDA, CGIAR bünyesindeki 15 

araştırma merkezinden biridir. ICARDA ta-

rafından yürütülen tarımsal araştırma faali-

yetleri CGIAR merkezi tarafından koordine 

edilmektedir.

ICARDA’nın merkezi, Suriye’deki olaylar 

neticesinde Lübnan’a taşınmıştır. Bunun 

yanı sıra çalışmalarının bir kısmını Türkiye, 

Ürdün, Mısır, Fas ve Etiyopya’da sürdür-

mektedir. 

ICARDA, ülkemizin de içinde yer aldığı Orta 

ve Batı Asya ile Kuzey Afrika Grubunda yer 

alan 17 ülkede bulunan ofisleri ile bu ülke-

lerdeki tarımsal projelerin gerçekleştirilmesi 

ve araştırmaların yürütülmesinden sorumlu 

bir tarımsal araştırma kuruluşudur. 

ICARDA özellikle kuru tarım ve buna yö-

nelik genetik araştırmalar konusundaki ça-

lışmalarıyla bilinen ve uluslararası faaliyet-

lerde bulunan benzeri kurum ve kuruluşlar 

arasında ilk sıralarda yer almaktadır.

ICARDA’nın amacı, serin/soğuk kışlar 

ile sıcak/aşırı sıcak yazlar ve düzensiz ya-

ğışlarla kendini gösteren Akdeniz ikliminin 

hâkim olduğu Batı Asya ve Kuzey Afrika 

(West Asia North Africa-WANA) ülkelerin-

de tarımsal üretimi sürdürülebilir kılmak ve 

geliştirmek, böylece bölgedeki insanların 

yaşam standardını iyileştirmek ve yoksul-

luğu azaltmaktır.

Dünya çapında özellikle WANA Bölge-

si’nde ekilebilir tarım alanlarının artırılması, 

küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile hububat, 

baklagiller ve yem bitkileri üretiminin geliş-

tirilmesi, çayır-mera alanlarının iyileştirilme-

si, toprak ve su kaynaklarının korunması 

ve biyoçeşitlilik konularında çalışmalar yü-

rütmektedir.

ICARDA, 2017-2026 yıllarını kapsayan 

Strateji’yi yürürlüğe koymuş ve ICARDA 

aynı zamanda CGIAR Stratejik Araştırma 

Çerçevesi 2016-2030’un bir parçası olan 

üç ana hedef belirlemiştir. Bunlar; ana baş-

lıklarıyla yoksulluğu azaltmak, insan sağlığı 

için gıda ve besin güvenliğini iyileştirmek, 

doğal kaynak yönetimi ve ekosistem hiz-

metlerini iyileştirmektir. ICARDA’nın araştır-

ma çerçevesi, BM Sürdürülebilir Kalkınma 

Amaçları 2030 Gündemine de doğrudan 

bir yanıttır.

Kuruluşun Yapısı
ICARDA’nın 10 kişiden oluşan bir müte-

velli heyeti vardır. Bütçesi donör ülke ve 

kuruluşlarca CGIAR’a yıllık olarak ödenen 

katkı paylarıyla karşılanmaktadır. Kendi 

araştırma ve geliştirme gündemlerini yürü-

tebilmeleri için çabalarını ve yetkinliklerini 

artırmak amacıyla geniş bir ulusal tarımsal 

araştırma sistemleri ağı ve ileri araştırma 

kuruluşları ile birlikte çalışmaktadır. Ayrıca 

diğer CGIAR araştırma merkezleri, STK’lar, 

hükümetler ve özel sektörle de yakın işbir-

liği içerisindedir.

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamındaki Faaliyetleri 
1997 yılında başlayan Türkiye ve ICAR-

DA işbirliğinden itibaren, ICARDA’nın il-

gili olduğu ürünlere ait genetik materyal 

Türkiye’deki birçok araştırma kuruluşuna 

dağıtılmaktadır. Türkiye-ICARDA arasında 

kuru alanlarda Ar-Ge işbirliğini oluşturmak 

için 07.01.1986 yılında bir anlaşma imza-

lanmış ve aynı yıl yürürlüğe girmiştir. Tür-

kiye-ICARDA Ofisi 1990 yılında Ankara’da 

açılmıştır. Türkiye, 2005 yılından itibaren 

CGIAR’a katkı payı ödeyen ülkeler arası-

na katılarak ICARDA’nın faaliyetlerine daha 

etkin rol oynama, katkı sağlama ve kurulu-

şun imkanlarından daha fazla yararlanma 

fırsatı bulmuştur.

Uluslararası Kurak Alanlar Tarımsal Araştırma Merkezi (ICARDA)
International Center For Agricultural Research In The Dry Areas 
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Türkiye ile CIMMYT arasında 12.08.1986 

yılında “Uluslararası Kışlık Buğday Araş-

tırmalarına Uluslararası Bir Yaklaşım” adı 

altında ortak bir program başlatılmış, bu 

program 1991 yılında ICARDA’nın Ha-

lep’teki Kışlık ve Fakültatif Buğday Prog-

ramı ile birleştirilerek, merkezi Konya’da 

bulunan Bahri Dağdaş Milletlerarası Kışlık 

Hububat Merkezi’nde Uuslararası Kış-

lık Buğday Geliştirme Programı (IWWIP) 

oluşturulmuştur. CIMMYT-ICARDA işbirli-

ği ile yürütülmekte olan IWWIP Programı 

kapsamında geliştirilen materyal dünyada 

50 ülkenin 100’den fazla ıslah programına 

gönderilmektedir. Anılan programda ge-

liştirilen materyalden, bugüne kadar Orta 

Batı Asya ve Kuzey Afrika (CWANA) bölge-

si ülkelerinde 44 adet çeşit tescil ettirilmiştir 

ve bunlar yaklaşık 2 milyon hektar alanda 

ekilmektedir. Yemeklik tane baklagiller ko-

nusunda, Türk ve yabancı araştırmacıların 

eğitimi ile ilgili Türkiye, ICARDA ile yakın iş-

birliği içinde çalışmaktadır. Yakın zamanda 

tamamlanan “Agroekolojik Bölgelerin Be-

lirlenmesi” ve “Buğdayda Etki Değerleme” 

araştırmaları son zamanda birlikte yapılan 

önemli çalışmalardandır.

Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma 

Enstitüsü / ICARDA ortak makarnalık 

buğday çalışmaları 1993 yılında başlatıl-

mıştır. Bu kapsamda, hububat ve baklagil 

hastalıkları, arpada bor toksisitesi ve köy 

meralarının idaresi alanlarında projeler yü-

rütülmüştür. Bugün ülkemizde ICARDA ile 

işbirliği çerçevesinde yetiştirilen yeni to-

hum çeşitlerine diğer ülkelerden de talep 

gelmektedir. ICARDA’nın Ulusal Tarımsal 

Araştırma Sistemlerine sağladığı en önemli 

katkılar ücretsiz “Genetik Materyal” temini, 

eğitim, ortak araştırmalar, bilgi ve teknolo-

jidir. ICARDA’nın önemli etkinliklerinden bi-

risi de araştırmacıların kısa ve uzun dönem 

eğitimleridir. Bugüne kadar Türkiye’den 

800’den fazla araştırmacı bu eğitim prog-

ramlarından yararlanmıştır.

Halep ile Şanlıurfa’nın benzer ekolojik ko-

şullara sahip olması ve Suriye’deki belirsiz-

lik nedeni ile ICARDA’nın birçok denemesi 

2011-2012 ekiliş sezonunda GAP Tarım-

sal Araştırma Enstitüsü’nde kurularak ye-

deklenmiştir.

ICARDA Gen Bankasında bulunan 13.940 

tohum örneği emniyet yedeklemesi ama-

cıyla ve 2.000 Türkiye orijinli örnek ise kul-

lanım amacı ile Türkiye Tohum Gen Banka-

sına gönderilmiştir. 

Türkiye-ICARDA yakın işbirliği çerçevesin-

de, ICARDA’nın 58. Yönetim Kurulu Top-

lantısı 06-09 Mayıs 2016 tarihleri arasında 

İzmir’deki Uluslararası Tarımsal Araştırma 

ve Eğitim Merkezi’nde düzenlenmiştir. 

Yine İzmir’de, Türkiye-ICARDA ortak ça-

lışmaları kapsamında bir Ar-Ge mükem-

meliyet merkezi olarak hizmet vermesi 

amaçlanan Bölgesel Tahıl Pas Araştırma 

Merkezi kurulmuş, altyapısı tamamlanarak 

tarla ve laboratuvar çalışmaları başlamış-

tır. Bu Merkez’de Kuzey Afrika’dan Orta 

Asya’ya kadar olan bölgede buğday pas 

hastalıkları gözlemlenerek pas popülasyo-

nundaki gelişmeler ve değişimler belirlenip, 

çalışmalar sonucunda olası pas hastalığı 

tehditlerine karşı erken önleme tedbirleri 

geliştirme imkânı olacak bu da tahıl üretici-

sinin pas hastalığından kaynaklanan zara-

rının önlenmesine imkân tanıyacaktır.

Resmi İnternet Sitesi: www.icarda.org

ICARDA, ülkemizin 
de içinde yer aldığı 
Orta ve Batı Asya ile 
Kuzey Afrika Grubunda 
yer alan 17 ülkede 
bulunan ofisleri 
ile bu ülkelerdeki 
tarımsal projelerin 
gerçekleştirilmesi 
ve araştırmaların 
yürütülmesinden 
sorumlu bir tarımsal 
araştırma kuruluşudur. 
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Genel Bilgi
CIMMYT, CGIAR’ın 15 Araştırma Enstitüsü 
arasında yer almaktadır. Merkezde ilk ça-
lışmalar, 1943 yılında Rockefeller Vakfı’nın 
katkıları ile pilot olarak başlatılmış, 1966 
yılından itibaren uluslararası boyuta taşın-
mıştır. Uluslararası ve bölgesel kalkınma 
ajansları, ulusal hükümetler, özel vakıflar 
ve özel sektör tarafından finanse edilen 
kuruluşun bütçesine, donör ülkeler ve ku-
ruluşlarca yıllık olarak ödenen aidatlarla da 
katkı sağlanmaktadır. 
1970 yılında Nobel Ödülü’nü, 2000 ve 
2014 yıllarında Dünya Gıda Ödülü’nü kaza-
nan CIMMYT, 2005 yılında ilk kez Buğday 
Gen Çalışmasını yürütmüş, 2009 yılında 
Koruyucu Tarım Programı’nı başlatmıştır. 
Çalışmalarının çoğunu Meksika’da bulu-
nan Texcoco kasabasında gerçekleştiren 
kuruluş,  aynı zamanda çeşitli materyallerin 
test edildiği değişik agroekolojik bölgelerde 
bulunan istasyonlara da sahiptir. CIMMYT 
faaliyetlerinin asıl önemi Güney Amerika, 
Doğu Avrupa, Rusya, Orta Doğu, Doğu ve 
Batı Asya ile birçok Afrika ülkesiyle ortak-
laşa yürütülen çalışmalardan gelmektedir. 
Şu anda merkez dahil, Türkiye’nin de için-
de bulunduğu 15 farklı ülkede temsilcilikle-
ri vardır. Temsilcilikleri ağırlıklı olarak Asya 

ve Afrika’da olmakla beraber, Avustralya 
ve Güney Amerika’da da birer temsilciliği 
bulunmaktadır. 

CIMMYT’nin hedefi gıda üretimi, ve-
rimlilik ve besin kalitesini sürdürebilir kıla-
cak seviyelere getirmek ve aynı zamanda 
kaynakları koruyup geliştirmek suretiyle, 
özellikle gelişmekte olan ülkelerin yoksul 
kesimlerinin mısır, buğday, arpa ve tritika-
le üretimini artırarak bu alanlarda yaşayan 
nüfusun refah düzeyini iyileştirmektir. 
Bu hedeflere tarımsal araştırma, eğitim ve 
üretilen bilgilerin yayımını sağlamak, ulusal 
tarımsal araştırma ve geliştirme sistemleri 
ile karşılıklı iş birlikleri geliştirerek ulaşma-
yı amaçlamaktadır. Bu kapsamda CIM-
MYT’nin küresel sorumluluğu;

•	 Mısır, buğday, arpa ve tritikalede çeşit 
geliştirilmesi,

•	 Tarımsal işletmelerde yetiştirme teknik-
lerinin iyileştirilmesi, 

•	 Tarımsal işletmelerde su kullanım etkin-
liğinin artırılması,

•	 Su, toprak, biyolojik çeşitlilik gibi doğal 
kaynakların korunması ve geliştirilmesi-
dir.

CIMMYT’in başlıca çalışma alanları; mısır, 
buğday, genetik kaynaklar, sürdürülebilir 
intensifikasyon, sosyoekonomik araştır-
malar ile entegre kalkınmadır.

Kuruluşun Yapısı
CIMMYT’nin Yönetim Kurulu 16 üyeden 
oluşmakta olup Genel Müdürlük görevini 
Martin Kropff yürütmektedir. Mütevelli He-
yeti ise 13 üyeden oluşmaktadır ve Heyetin 
Genel Direktörü ve iki üyesi Meksika Hükü-
meti tarafından atanmaktadır. 

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamındaki Faaliyetleri 
Türkiye Cumhuriyeti ile CIMMYT ilişkileri 
Amerika Tarım Bakanlığı, Ford ve Rocke-
feller Vakıfları ve Oregon Eyalet Üniver-
sitesi’nin Türkiye ile başlatmış olduğu bir 
çalışma ile bağlantılı olarak 1969 yılına 
dayanmaktadır. Karşılıklı eğitim ve teknik 
işbirliği anlaşması 21.12.1980 tarihinde, 
17207 sayılı Resmi Gazete’de yayımlana-
rak yürürlüğe girmiştir. CIMMYT-ICARDA 
Ofisi Ankara’da bulunmaktadır.
Türkiye ile CIMMYT arasında 12.08.1986 
yılında “Uluslararası Kışlık Buğday Araş-
tırmalarına Uluslararası Bir Yaklaşım” adı 
altında ortak bir proje başlatılmış, 1991 
yılında ICARDA’nın programda yer alması 
istenmiş ve bu proje üç ortaklı hale geti-
rilerek IWWIP adını almıştır. Program kap-
samında materyal geliştirme çalışmalarının 
büyük bir kısmı Türkiye’de yürütülmekte, 
çalışmalarda 10 adet araştırma enstitüsü 

Uluslararası Mısır ve Buğday Geliştirme Merkezi (CIMMYT)
International Maize And Wheat Improvement Center
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yer almaktadır. Bu programda geliştirilen 

materyal, dünyada 50’nin üzerinde ülke-

de 120’den fazla ıslah programına gön-

derilmektedir. Bu programda geliştirilen 

buğday gen tipleri Arjantin’den Pakistan’a 

kadar değişik ülkelerde çeşit olarak tescil 

ettirilerek üretime sokulmuştur. Orta Asya 

ülkeleri de dahil tescil ettirilen çeşit sayısı 

30’dan fazladır. Ayrıca oldukça fazla sa-

yıda buğday hatları tescil ettirilmek üzere 

denenmektedir. Türkiye’de 20 yılı aşan bir 

süreden beri yürütülmekte olan IWWIP’in 

koordinatörlüğü Konya Bahri Dağdaş 

Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitü-

sü’nce yürütülmektedir. Enstitü tarafından 

yaklaşık 50 ülkenin 150’ye yakın buğday 

programına yazlık ve kışlık buğday ıslah 

materyali gönderilmektedir. 

Türkiye ile CIMMYT arasında işbirliğinin 
önemli boyutlarından birisi de eğitimdir. 
Buğday ve mısırda ıslah, patoloji veya ye-
tiştirme tekniği konusunda çalışmakta olan 
genç araştırmacılar CIMMYT merkezinde 
düzenlenen eğitim programlarına katıl-
maktadır. Ayrıca; Türkiye’de CIMMYT ile 
ortak, farklı konularda uluslararası eğitim 

programları düzenlenmektedir.

Resmi İnternet Sitesi: www.cimmyt.org 
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ULUSLARARASI TOHUM TEST BİRLİĞİ (ISTA)
INTERNATIONAL SEED TESTING ASSOCATION

 Kuruluş Yılı 1924 

 Merkez Bassersdorf, İsviçre 

 Amacı Tohum numune alma ve test işlemlerinde standart prosedür 
geliştirmek ve laboratuvarları denetlemek, uluslararası ticarette 
tohum işlemlerinin değerlendirilmesinde yeknesak uygulamaları 
teşvik etmek, örnekleme, test etme, depolama, işleme ve tohumluk 
dağıtımı gibi konularda araştırma, koordinasyon ve işbirliği çalışmaları 
yapmak

 Üyeler 79 ülkeden 230 üye laboratuvarı ve 138 akredite laboratuvar 

 Başkanı Steve Jones (Kanada)

 Resmi Dili İngilizce

 Resmi İnternet Sitesi https://www.seedtest.org/en/home.html

 Türkiye’nin Üyeliği Türkiye, 1963 yılında ISTA’nın üyesi olmuştur. 
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Kuruluş ve Misyonu
Uluslararası Tohum Test Birliği (ISTA), to-

hum analizi, çeşit safiyeti ve değerlendirme 

konularında metot birliği sağlamak ama-

cıyla 1924 yılında Birleşik Krallık’ın Camb-

ridge kentinde düzenlenen 4. Uluslararası 

Tohum Test Kongresi’nde kurulmuştur. 

ISTA, ekonomik değişim ve politik etkiler-

den bağımsız hareket eden bir örgüttür. 

ISTA üyeleri arasında; tohumluk üzerine 

çalışan bilim adamları, araştırma görev-

lileri, araştırma enstitüleri, birlik üyeleri ve 

test laboratuvarları yer almaktadır. 2019 yılı 

itibariyle ISTA’ya 79 ülkeden 230 üye labo-

ratuvarı ve 138 akredite laboratuvar üyeliği 

bulunmaktadır.  

Birliğin birinci hedefi, tohum örnekleme 

ve test işlemlerinde standart prosedür 

geliştirmek, onaylamak ve yayımlamak, 

uluslararası ticarette tohum hareketlerinin 

değerlendirilmesinde örnek uygulama tek-

niklerini teşvik etmektir. Birliğin ikinci hedefi 

ise, örnekleme, test etme, depolama, iş-

leme, tohumluk dağıtımı gibi tohum bilimi 

ve teknoloji konularında yürütülen araştır-

maları desteklemek, çeşit sertifikasyonunu 

teşvik etmek, bu konularda ilerleme kay-

dedilmesini sağlayacak konferans ve eği-

tim programlarına katılmak, diğer uluslara-

rası kuruluşlar ile işbirliği yapmaktır. 

ISTA, uluslararası tohum test kuralları ve 

tohum teknoloji ve bilimi ile alakalı düzenli 

yayımlar yapmakta ayrıca, çalıştay raporla-

rı yayımlamaktadır. 

Kuruluşun Yapısı
ISTA; Başkan, Başkan Yardımcısı ve 9 

üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafın-

ca yönetilmektedir. Tüm yürütme komi-

tesi üyeleri ISTA üyelerince atanmaktadır. 

Birliğin finansmanı ve yönetimi İsviçre’de 

bulunan ISTA Sekretaryası tarafından yö-

netilmektedir. 

Teknik komiteler, analiz metotların belir-

lenmesi ve güncellenmesi konularında et-

kin rol oynamakta olup, karar prosedürüne 

görüş ve hazırlık yapmaktadırlar. Konula-

rında tecrübeli ve katkı sağlayabilecek ki-

şilerden oluşan teknik komite personelinin,  

tohum analistlerinin problem ve sorunla-
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rına çözüm bulmak görevleri de mevcut-

tur. ISTA kurallarının temelini oluşturmak 

ve yönetim kurulu da dahil tüm birimlere 

danışmanlık ve yön verme misyonunu üst-

lenmektedirler. 

ISTA; her yıl olağan Yıllık Toplantı düzen-

lemektedir. Bu toplantı programı içerisinde 

de açık ve kapalı teknik komite toplantıları 

yapılmaktadır. Farklı ülkelerde düzenlenen 

toplantılara bilim adamları, araştırmacılar, 

uluslararası organizasyonlar, tohum şirket-

leri, teknoloji firmaları ve tohum üreticileri 

katılım sağlamaktadır. 

ISTA, her üç yılda bir “Uluslararası To-

hum Kongresi” düzenlemektedir.

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamındaki Faaliyetleri
Türkiye’de tohumculuğun miladı 1963 yı-

lında 308 sayılı “Tohumluk Tescil, Kontrol 

ve Sertifikasyon Kanunu”nun yürürlüğe 

girmesi ile başlamış ve aynı yıl Türkiye IS-

TA’ya üye olmuştur. 

ISTA üyesi her ülkede yetkilendirilmiş bir 

otorite bulunmaktadır. Türkiye için bu yet-

kiyi Tarım ve Orman Bakanlığı adına To-

humluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Mü-

dürlüğü (TTSMM) kullanmaktadır. ISTA’nın 

en önemli işlevi olan laboratuvar akreditas-

yonu konusunda TTSMM laboratuvarı tek 

yetkilidir. Her üç senede bir ilgili laboratu-

varlar ISTA tarafından denetlenmekte ve 

yeniden akredite edilmektedir. 

Yapılan denetimlerde, ISTA test kurallarına, 

el dokümanlarına ve çalışma talimatlarına, 

ISO 17025 akreditasyon şartlarına ayrıca 

laboratuvarlarda yapılan analizlerin ve ça-

lışan personelin teknik alt yapısının ISTA 

Standartlarına, verilen sertifikalara ve ak-

reditasyon kriterlerine uygunluğu kontrol 

edilmektedir. 

30. Uluslararası ISTA Tohum Kongre-

si 12-18 Haziran 2013 tarihleri arasında 

Antalya’da düzenlenmiştir. Ayrıca, 05-09 

Haziran 2013 tarihinde TTSMM Laboratu-

varlarında, 25 ülke katılımcısının yer aldığı 

ISTA Safiyet ve Çimlenme workshopları 

düzenlenmiştir. 

ISTA üyesi her ülkede yetkilendirilmiş birotorite bulunmaktadır. Türkiye için bu yetkiyi Tarım ve Orman Bakanlığı adına Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü (TTSMM) kullanmaktadır.

ISTA üyesi her ülkede yetkilendirilmiş bir
otorite bulunmaktadır. Türkiye için bu yetkiyi 

Tarım ve Orman Bakanlığı adına Tohumluk Tescil 
ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü (TTSMM) 

kullanmaktadır.
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ULUSLARARASI YENİ BİTKİ ÇEŞİTLERİNİ KORUMA BİRLİĞİ (UPOV)
THE INTERNATIONAL UNION FOR THE PROTECTION OF

 NEW VARIETIES OF PLANTS

 Kuruluş Yılı 1961 

 Merkez Cenevre, İsviçre

 Amacı Toplum yararının sağlanması amacıyla etkin bir çeşit koruma sistemi  
  oluşturmak, bitki çeşitleri üzerindeki fikri mülkiyet haklarını korumak

 Üyeler 76 Üye 

 Başkanı  Marien Valstar (Hollanda)

 Resmi Dili Almanca, Fransızca, İngilizce, İspanyolca  

 Resmi İnternet Sitesi https://www.upov.int/portal/index.html.en

 Türkiye’nin Üyeliği Türkiye, UPOV’a üyelik başvurusunu 21.10.2004’te yapmış,   
  13.03.2007’de TBMM tarafından katılım kararı alınmış ve   
  18.11.2007 tarihinde UPOV’a 65. üye olarak kabul edilmiştir. 
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Kuruluş ve Misyonu
Uluslararası Yeni Bitki Çeşitlerini Koruma 

Birliği (UPOV), 1961’de Paris’te imzalanan 

Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Hakkın-

da Uluslararası Sözleşme ile kurulmuştur. 

1961 tarihli UPOV Sözleşmesi’ne 1972’de 

ek yapılmış, 1978 ve 1991 tarihlerinde dü-

zeltilmiştir. Bazı üye devletlerde 1961/1972 

metni, bazılarında ise 1978 metni yürürlük-

tedir. Ancak yeni üye olmak isteyen devlet-

ler 1991 metnine üye olmaktadır.

UPOV Sözleşmesi’nin 1991 kararının il-

kelerine dayanan yeni bitki çeşitlerinin ko-

runması sisteminin uygulamaları tarımın 

gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Bu uy-

gulamalar sayesinde ıslahçılar geliştirdikleri 

çeşitlerin gelirleri ile yeni çeşitlerin ıslahı için 

kaynak elde etmekte, yetiştiriciler ise yeni 

geliştirilen çeşitlerde hastalıklara daha da-

yanıklı, daha kaliteli daha güvenli ve daha 

verimli olma özelliklerini aramaktadır. Bitki 

çeşitlerinin korunması sistemiyle bu özel-

liklerin geliştirilmesi teşvik edilmekte ve 

çeşitleri geliştiren ıslahçıların hakları bu sis-

temle korunmaktadır.

UPOV’un internet sitesinde yer alan gen 

veri tabanından gen taraması yapılabil-

mektedir. Aynı veri tabanı UPOV kodları 

ve alternatif botanik ve bitkilerin yaygınca 

bilinen isimleriyle ilgili kaynak özelliğinde-

dir. Buradan yapılan araştırmalarla mevcut 

türlerin, birbirleriyle çaprazlanmasıyla elde 

edilen türler vasıtasıyla da korumaya alın-

ması söz konusu olmaktadır. 

UPOV tarafından hazırlanan, bitki çeşit-

lerinin farklılık-yeknesaklık-durulmuşluk 

testlerinin yürütülmesine yönelik genel il-

keler ve 220 cins ve tür için saptanan özel 

test yöntemleri, hem UPOV üyesi hem de 

UPOV’a üye olmayan ülkeler tarafından 

uygulanmaktadır. 

UPOV’un hazırladığı kılavuzlar düzen-

li aralıklarla güncellenerek, hakkında özel 

test yöntemleri saptanan cins ve tür sayısı 

arttırılmaktadır. Ülkeler ulusal bitki katalog-

larının hazırlanmasında ve tohumluk ser-

tifikasyonunda da bu kılavuzlardan yarar-

lanmaktadır.

Hukuki Düzenleme
UPOV tarafından, üye devletlerdeki bitki 

çeşidini koruyan hukuki düzenlemelerin şu 

unsurları içermesi şart koşulmuştur:

Altlarında yer alan çeşitlere koruma tanın-

masının öngörüldüğü asgari sayıdaki bitki 

cinsi ve türü, 

Asgari koruma süresi, 

Hak tanıma koşullarının varlığı,

Korumanın asgari kapsamı ve

Ulusal muamele ve öncelik ilkesinin             

kabulü.

UPOV’a göre üye devlet veya örgüt, ıslah-

çıları tüm dünyada kabul ve destek gören 

ilkelere göre koruma niyetini dünya ka-

muoyuna açıklamakta, kendi ıslahçılarına 

diğer üye devletlerin ülkelerindeki koruma-

dan yararlanma olanağı sağlanmakta ve 

yabancı ıslahçılara kendi ülkesinde ıslah 

faaliyetlerine yatırım yapma ve yeni çe-

şitleri piyasaya sürme konusunda imkân 

tanımaktadır. Ayrıca diğer üye devletlerin 

tecrübelerinden yararlanma ve ıslahçılığın 

tüm dünyada geliştirilmesine katkıda bu-

lunmaktadır.

Üye devletlere (1961/72 Metni veya 1978 

metnine katılanlara) sistemlerini 1991 met-

ni ile uyumlaştırmak ve tüm bitki cins ve 

türlerinin çeşitlerine koruma tanımak için 

1991 metnine katılmalarından itibaren beş 

yıl süre tanınmakta, yeni üye olan devlet-

lerin ise üye oldukları tarihte en az on beş 

cins ve türe koruma tanımaları ve üye ol-

dukları tarihten itibaren en geç on yıl içinde 

tüm bitki ve türlerinin çeşitlerine koruma 

tanımaları öngörülmektedir.

Kuruluşun Yapısı
Birliğin daimi organları Konsey ve Birlik 

Ofisidir. UPOV Konseyi, UPOV üyele-

rinin temsilcilerinden oluşur. Devlet olan 

her üye Konseyde bir oy hakkına sahip-

tir. Konsey üyeleri arasından üç yıl süre ile 

görev yapacak bir Başkan ve Başkanın 

yokluğunda görevi üstlenecek bir Başkan 

Yardımcısı seçilir. Konseyin ayrıca 10 üyesi 

bulunmaktadır. 

Birlik Ofisi ise Genel Sekreter ve Genel 

Sekreter Yardımcısı olmak üzere iki üyeden 

oluşmaktadır. 

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamındaki Faaliyetleri
Türkiye, UPOV’a üyelik başvurusunu 

21.10.2004’te yapmış, 13.03.2007’de 

TBMM tarafından katılım kararı alınmış ve 

18.11.2007 tarihinde UPOV’a 65. üye ola-

rak kabul edilmiştir. 

Türkiye’nin UPOV’a üyeliğinin ardındaki 

temel felsefe, tescilli çeşitlerin, çeşit sahibi 

kişilerce kötüye kullanımının engellenmesi 

ve böylece bitki ıslah eden kişi ve kuruluş-

ların, onlarca yıllık emeklerinin ticari olarak 

ihlalinin engellenmesi olmuştur.
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YAKIN DOĞU VE KUZEY AFRIKA ARAŞTIRMA KURULUŞLARI BİRLİĞİ
THE ASSOCIATION OF AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTIONS IN THE 

NEAR EAST AND NORTH AFRICA (AARINENA)

 Kuruluş Yılı 1985

 Merkez Amman, Ürdün

 Amaçları Tarımsal araştırmaları ve teknoloji geliştirmeyi teşvik etme ve iş  
  birliğini güçlendirerek bölgede tarımsal ve kırsal kalkınmanın   
  geliştirilmesine katkıda bulunma

 Üyeler 26 Üye Ülke
Afganistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Cibuti, Güney Kıbrıs 
Temsilciliği (aktif değil), Fas, Filistin, Irak, İran, Katar, Kuveyt, Libya, 
Lübnan, Malta, Moritanya, Mısır, Pakistan, Tunus, Suudi Arabistan, 
Suriye, Sudan, Somali, Türkiye, Umman, Ürdün, Yemen

 Genel Direktör Sudan (2019-2021dönemi için)

 Resmi Dili İngilizce

 Resmi İnternet Sitesi http://www.aarinena.org

 Türkiye’nin Üyeliği Türkiye kurucu ülke olarak tam üyedir.
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Kuruluş ve Misyonu
Yakın Doğu ve Kuzey Afrika Araştırma Kuru-
luşları Birliği (AARINENA), 1985 yılında kurul-
muştur ve bölgesinde tarımsal araştırmaların 
geliştirilmesi, üye ülkeler arasında tarımsal 
bilgi ve teknik deneyim değişiminin teşvik 
edilmesi, gerekli veri ve bilginin politika yapıcı-
lara zamanında sağlanması için ulusal tarım-
sal araştırma kapasitelerinin güçlendirilmesi, 
tanımlanmış bölgesel, çift taraflı veya ulusal 
ihtiyaç ve önceliklere göre ortak araştırma ve 
eğitim programlarının oluşturulmasının teşvik 
edilmesi, üyelerin araştırma organizasyonu 
ve yönetimi ile ilgili konularda bilgilendirilme-
si, ortaklaşa planlanan araştırma ve eğitim 
programına katılım yoluyla ulusal, bölgesel ve 
uluslararası araştırma merkezleri ile üniversi-
teler de dahil kuruluşlar arasındaki bağların 
güçlendirilmesi ve bölgedeki tarımsal araştır-
ma ve teknoloji gelişimini güçlendirme amaçlı 
tüm çabalara maddi ve diğer destek şekil-
lerinin harekete geçirilmesine katkı sağlamak 
için faaliyetler yürütmektedir. 

Kuruluşun Yapısı
Ülkeler Kamu Araştırma Kuruluşları tarafın-
dan temsil edilmektedirler. Bakanlığımızın 
üyesi bulunduğu AARINENA’nın faaliyetle-
ri TAGEM tarafından yerine getirilmekte ve 
temsil edilmektedir. AARINENA ülkelerin 
coğrafik dağılımına göre 5 alt bölgeye ayrıl-
mıştır.  
MAGREB ALT BÖLGESİ: Cezayir, Libya, 
Malta, Moritanya, Fas, Tunus
ARAP YARIMDASI ALT BÖLGESİ: Kuveyt, 
Umman, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik 
Arap Emirlikleri
NİL VADİSİ VE KIZILDENİZ ALT BÖLGESİ: 
Cibuti, Mısır, Sudan, Somali, Yemen
BATIASYA ALT BÖLGESİ: Afganistan, Pa-

kistan, İran, Türkiye
MAŞREK ALT BÖLGESİ: Ürdün, Irak, Lüb-
nan, Filistin, Suriye, Güney Kıbrıs Temsilciliği

AARINENA tüzüğüne göre üç yıllık dönem-
ler halinde Genel Konferans ile birlikte Yü-
rütme Kurulu için üye ülkeler kendi araların-
da seçim yapılmakta, Başkan ve 5 alt bölge 
temsilcileri üye ülkeler tarafından şeçilmek-
te, seçilen bir üye ülke kendi alt bölgesinin 
alt bölge başkanlığını yürütmekte, Seçilen 5 
alt bölge temsilcilerinin arasından bir tem-
silci de oylama ile Başkan Yardımcılığını da 
yürütmektedir. Yürütme Kurulunda Bölge 
ülkeleri ile yakın çalışan ve Merkezleri bu-
lunan CGIAR Temsilcisi olarak ICARDA ve 
CGIAR üyesi olmayan ICBA ile GFAR görev 
yapmaktadır. İdari İşler ve Organizasyonlar 
Genel Sekreter olarak Yürütme Kurulu tara-
fından seçilerek ücretli görevlendirme ile işe 
alınan bir araştırmacı uzman tarafından icra 
edilmektedir. Ayrıca Çiftçi Organizasyonla-
rıyla da işbirliği yapılmaktadır. 2019 yılında 
yapılan Genel Konferanstaki seçimle Sudan 
Başkanlığa, Fas Başkan Yardımcılığına, di-
ğer alt bölgelere de Ürdün, Kuveyt ve Tür-
kiye seçilmiştir. Türkiye olarak Bakanlığımı-
zın yetkili araştırma kuruluş temsilcisi olan 
TAGEM, üyesi bulunduğumuz Batı Asya Alt 
Grubu’nun Başkanlığını yürütmektedir.

Türkiye’nin Kuruluş 
Kapsamındaki Faaliyetleri
Uluslararası ilişkiler dikkate alındığında üye-
lik kapsamında, bölgede örnek ülkelerden 
biri olarak ülkemizin AARINENA üyesi olma-
sı, halen yürütülmekte olan ve gelecekte yü-
rütülecek çalışmalarda yer alması bölgede 
üye ülkeler ile teknik işbirliğimizin güçlendi-
rilmesi, teknik bilgi ve deneyim paylaşımının 
artırılması, sorunlara ortak çözümler üretil-

mesi, tarımsal araştırmaların geliştirilmesi 
ve gıda güvenliğinin sağlanmasına önemli 
katkılar yapmaktadır. AARINENA’ya üye di-
ğer ülkeler açısından da Türkiye’nin üyeliği 
organizasyona ayrıca önemli tanıtım ve iş-
birliği desteği vermektedir. Türkiye, TAGEM 
2014-2017 yılları arasında Kuruluşun Yürü-
tücü Komite Yardımcılığı görevini yürütmüş 
olup, Batı Asya Alt Grubu Başkanlığı görevi-
ni ise 2014 yılından bu yana yürütmektedir.
AARINENA (Yakın Doğu ve Kuzey Afrika 
Ülkeleri Tarımsal Araştırma Enstitüleri Birliği) 
tarafından organize edilen “NENA Bölgesi, 
Araştırma Modelleri ve Başarı Hikâyeleri, 
Gelişim, Bilgi ve Yenilik Değişimi Konferan-
sı” 24-25 Temmuz 2017 tarihlerinde Ulusla-
rarası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü (UTAEM) Menemen/İzmir’de 
düzenlenmiştir. Bu toplantıyı takiben de, 
26.07.2017 tarihinde yönetici konumunda 
bulunan katılımcılarla AARINENA’nın 2035 
yolunda stratejik hedeflerini tartışmak üzere 
“2. Yönetim Kurulu Toplantısı” gerçekleşti-
rilmiştir. 
AARINENA, üye ülkelerin arasında, temsil 
ettiği coğrafyada bir araştırmacı network 
ağına sahiptir. Çeşitli araştırma konularında 
kurulmuş olan network ağında Bakanlığımız 
TAGEM, İzmir Uluslararası Tarımsal Araştır-
ma ve Eğitim Merkezi, Ege Tarımsal Araştır-
ma Enstitüsü, Antalya Batı Akdeniz Tarım-
sal Araştırma Enstitüsü ve Ankara Lalahan 
Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü konu uzmanları ülkesel 
odak noktası olarak görev yapmakta, biyo-
teknoloji, arıcılık, sulama teknolojileri, hay-
vancılık, bahçe bitkileri, eğitim ve ihtiyaç du-
yulan araştırma konularında çalışan Merkez 
ve Konu Araştırma Enstitülerimiz Türkiye’nin 
bilgi ve tecrübelerini paylaşmaktadır.
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SÖZLEŞMESİ
UNITED NATIONS CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (UNCBD)

 Yürürlüğe Giriş Yılı 1993

 Merkez Montreal, Kanada

 Amacı Sözleşmenin üç ana amacı, biyolojik çeşitliliğin korunması,   
  bileşenlerinin sürdürülebilir kullanımı ve genetik kaynakların   
  kullanımından doğan faydaların adil ve hakkaniyetli paylaşımıdır. Taraf  
  ülkeler Sözleşme’nin hükümleri doğrultusunda kendi ulusal   
  stratejilerini geliştirmek ve eylem planlarını hazırlamakla yükümlüdür.

 Taraflar 196 taraf (195 ülke ve AB)

 Sözleşme Sekreteri Elizabeth Maruma Mrema (Tanzanya)

 Türkiye Odak Noktası Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 
  Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

 Ek Protokoller Kartagena Protokolü (Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ne ek olarak  
  Kartagena Biyogüvenlik Protokolü 2000 yılında imzaya açılmış ve  
  2003’te yürürlüğe girmiştir. 2004 yılında Protokole taraf olan   
  Türkiye’de Protokol, 5977 sayılı, 18.03.2010 tarihli Biyogüvenlik  
  Kanunu ile uygulanmaktadır.)
  Nagoya Protokolü (Türkiye taraf değildir)

 Resmi İnternet Sitesi https://www.cbd.int/

 Türkiye’de Kabulü 29.08.1996 tarihli ve 4177 Sayılı Kanun ile onaylanması uygun   
  bulunan Sözleşme, 21.11.1996 tarih ve 96/8857 Sayılı Bakanlar  
  Kurulu Kararıyla onaylanarak, 27.12.1996 tarih 22860 sayılı Resmi  
  Gazete’de yayımlanmıştır. 
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Sözleşme ve Misyonu
Ekonomik ve sosyal kalkınma bakımından 

hayati önem teşkil eden biyolojik çeşitlilik 

kaynaklarının insan kaynaklı faaliyetlerden 

dolayı zarar görmesi ve bazı türlerin so-

yunun tükenmesinin endişe verici oranla-

ra ulaşması nedeniyle, Rio de Janerio’da 

1992 yılında gerçekleştirilen Dünya Sür-

dürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde kabul edi-

len ve 1993’te yürürlüğe giren Birleşmiş 

Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ne 

(UNCBD) ülkemiz 1996 yılında taraf ol-

muştur. Sözleşme’ye hâlihazırda 195 ülke 

ve AB taraftır.

Sözleşme’ye ek iki Protokol bulunmakta-

dır;

Kartagena Biyogüvenlik Protokolü 
UNCBD’nin ek bir protokolü olarak ha-

zırlanan ve 11.09.2003 yılında yürürlüğe 

giren Kartagena Biyogüvenlik Protokolü, 

genetiği değiştirilmiş organizmaların sınır 

ötesi hareketleriyle ilgili, evrensel düzeyde 

bağlayıcı ilk hukuk belgesidir. Türkiye Kar-

tagena Biyogüvenlik Protokolü’nü 2000 

yılında imzalamış ve 2003’de onaylamıştır. 

Protokol’ün içeriği Türkiye’nin biyogüvenlik 

konusundaki ulusal mevzuat çalışmalarını 

büyük ölçüde şekillendirmiştir. Tarımsal bi-

yoteknoloji alanında bir yandan AB mük-

tesebatına ve Biyogüvenlik Protokolü’ne 

uyum sağlama çabasının etkili olduğu bir 

süreçte hazırlanan Biyogüvenlik Kanunu 

2010 yılında kabul edilmiştir.

Genetik Kaynaklara Erişim ve Genetik 
Kaynakların Kullanımından Doğan 
Faydaların Eşit ve Adil Paylaşımına 
Dair Nagoya Protokolü
UNCBD’nin ek bir protokolü olarak ha-

zırlanan ve 12.10.2014 tarihinde yürür-

lüğe giren Protokole Türkiye henüz taraf 

olmamıştır. Nagoya Protokolü, genetik 

kaynaklardan elde edilen faydaların eşit 

ve adil paylaşımının sağlanmasını amaçla-

maktadır. Protokol Biyolojik Çeşitlilik Söz-

leşmesi’nin 15. Maddesi kapsamındaki 

genetik kaynaklara ve bu tür kaynakların 

kullanımından elde edilen faydalara, ayrıca 

Sözleşme kapsamındaki genetik kaynak-

larla bağlantılı geleneksel bilgiye ve bu tür 

bilgilerin kullanımından doğan yararlara uy-

gulanmaktadır. 

Biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürü-

lebilir kullanımı, genetik kaynaklara ve bağ-

lantılı geleneksel bilgilere erişim ve bunla-

rın kullanımından doğan faydaların eşit ve 

adil paylaşımı ana amaçları doğrultusunda 

taraf ülkeler, kendi ulusal stratejilerini ge-

liştirmek ve eylem planlarını hazırlamakla 

yükümlüdür.  

Sözleşmenin Yapısı
Sözleşmenin yönetim organı olan Taraflar 

Konferansı (COP) her iki senede bir topla-

narak Sözleşme için gerekli çalışma prog-

ramlarını belirlemekte ve politik rehberlik 

sunmaktadır. İlgili alanlarda uzmanlık bil-

gilerini paylaşan hükümet temsilcilerinden 

oluşan Bilimsel, Teknik ve Teknolojik Da-

nışma Yardımcı Organı (SBSTTA) ise COP 

yardımcı organı olarak görev yapmaktadır. 

SBSTTA, COP’a Sözleşme’nin yürütülme-

sine ilişkin teknik konularda tavsiyelerde 

bulunmaktan sorumludur. SBSTTA, Söz-

leşme’nin Uygulama Organı (SBI) tarafın-

dan desteklenmektedir.

Ayrıca, konu uzmanlarının katılımıyla ‘Ad-

Hoc Teknik Çalışma Grubu, ‘çevrimiçi top-

lantı’ gibi farklı çalışma platformları ihtiyaç 

duyuldukça oluşturulmaktadır.  

Türkiye’nin Sözleşme 
Kapsamındaki Faaliyetleri
29.08.1996 tarihli ve 4177 Sayılı Kanun 

ile onaylanması uygun bulunan Sözleş-

me, 21.11.1996 tarih ve 96/8857 Sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanarak, 

27.12.1996 tarih 22860 sayılı Resmi Ga-

zete’de yayımlanmıştır. 

UNCBD’nin iki yılda bir düzenlenen Taraflar 

Konferansları’nın 14’üncüsü, 17-29 Kasım 

2018 tarihleri arasında, Mısır’ın ev sahip-

liğinde, Şarm el Şeyh’te düzenlenmiştir. 

13. Taraflar Konferansı’nda Türkiye’nin, 

Çin’de gerçekleştirilecek 15. Taraflar Kon-

feransı’nı müteakiben, 16. Taraflar Kon-

feransı’na (COP 16) ev sahipliği yapması 

kararlaştırılmıştır. Türkiye, 2 yıllık Dönem 

Başkanlığını da yerine getirecektir.

Sahip olduğu biyolojik zenginlikler açısın-

dan dünyanın önde gelen ülkelerinden 

olan Türkiye; genetik kaynaklar ve bağlan-
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tılı geleneksel bilgilere erişim ve kullanımla-

rından doğan faydaların paylaşımı, ‘Post-

2020 Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi’, 

deniz ve kıyı biyoçeşitliliği, biyolojik çeşitlili-

ğin sektörler arasında anaakımlaştırılması, 

biyolojik çeşitlilik ve cinsiyet gibi Sözleş-

me’nin son dönemde öne çıkan gündem 

maddeleri ile ilgili ulusal ve uluslararası 

düzeyde gerekli çalışmalar sürdürmekte 

olup Sözleşme’nin etkili ülkelerinden birisi 

durumundadır. Biyoçeşitliliğin, ancak hay-

vancılık, tarım ve ormancılık politikalarının 

entegre yaklaşımıyla korunabileceğinin ve 

bunların yanında biyoçeşitliliğin, turizm, 

madencilik, enerji, altyapı gibi tüm sektör 

faaliyetlerinde dikkate alınarak ana akım-

laştırılmasının öneminin farkında olarak ça-

lışmalar yürütülmektedir. 

UNCBD hükümleri doğrultusunda ülke ça-

pında pek çok faaliyette bulunulmaktadır.  

Bunların en önemlisi ve baş yükümlülüğü-

müz Sözleşme ilke ve hükümlerine uygun 

olarak ve Sözleşme’nin 6. Maddesi gere-

ğince, ülke önceliklerimiz değerlendirilerek 

geliştirilen strateji ve eylem planımızdır. Bu 

doğrultuda hazırlanan ve 2008 yılında ba-

sılan ‘Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Strate-

jisi ve Eylem Planı (UBSEP)’na, güncel 

gelişmeler üzerine hazırlanan ve 2018-

2028 sürecini kapsayan ‘Ulusal Biyolo-

jik Çeşitlilik Ek Eylem Planı (UBEP)’ 

ile yeni eylemler eklenmiş ve kapsamı ge-

nişletilmiştir. UBSEP ve UBEP’te yer alan 

eylemler 2028 yılına kadar ülkemizin bi-

yoçeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir 

kullanılması için takip ettiği yol haritasıdır.

Ayrıca ev sahipliği ve dönem başkanlığı-

mız öncesi hazırlıklar kapsamında, küresel 

biyoçeşitlilik gündemindeki gelişmelerin 

takibi, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir bir 

şekilde ekonomiye kazandırılması, Söz-

leşme’nin ve dönem başkanlığının etkin 

olarak yürütülmesi amacıyla 02.08.2019 

tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı 

Genelgesi ile Tarım ve Orman Bakanı baş-

kanlığında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve 

Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Bilim, 

Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, Ta-

rım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehir-

cilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Ba-

kanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Tekno-

loji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma 

ve Altyapı Bakanlığı ile Türkiye Bilimsel ve 

Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlı-

ğı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanlığı 

ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 

Orman Mühendisleri Odası Başkanlığı’nın 

temsile yetkili üst düzey temsilcilerinin 

üyeliği ile Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Koordi-

nasyon Kurulu kurulmuştur. Müteakiben, 

“Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Koordinas-

yon Kurulu Çalışma Usul ve Esasları-

na Dair Yönerge Taslağı” ve ardından 

“Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Koordinas-

yon Kurulu Çalışma Usul ve Esasları 

ile ilgili Yönetmelik Taslağı” hazırlan-

mış, kurum görüşleri alınmış ve nihai hale 

getirilmiştir. 
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ
UNITED NATIONS CONVENTION TO COMBAT DESERTIFICATION (UNCCD)

 Yürürlüğe Giriş Yılı 1996

 Merkez Bonn, Almanya

 Amacı Özellikle, kırılgan ekosistemler ve insanların bulunduğu,    
  kurak alanlar olarak bilinen, kurak, yarı kurak ve  kurak    
  yarı nemli alanlara hitap etmek

 Taraflar 197 Ülke (193 BM Üye Ülkesi ile Cook Adaları, Niue, Filistin ve AB)

 Sözleşme Sekreteri Ibrahim Thiaw (Moritanya)

 Türkiye Odak Noktası Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

 Resmi Dilleri  BM Dilleri 

 Resmi İnternet Sitesi https://www.unccd.int/ 

 Türkiye’de Kabulü Türkiye, 15.10.1994 tarihinde Paris’te imzalanan ve 11.02.1998  
  tarihli 23258 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4340 sayılı Kanun  
  ile “Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi”ne taraf  
  olmuştur.
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Sözleşme ve Misyonu
Sözleşme öncelikli olarak Afrika’daki çöl-

leşmeye maruz kalan ülkeler için oluştu-

rulmuş ve daha sonra FAO’nun desteğiyle 

genişletilmiştir. Sözleşme ülkeleri beş ayrı 

ek ile sınıflandırılmıştır. 

Sözleşmenin temel yükümlülükleri ve uy-

gulama çalışmaları; 

Ulusal Eylem Programı’nı hazırlamak, ön-

celikleri tespit etmek ve Bölgesel Eylem 

Programları’nın hazırlanmasında işbirliği 

yaparak katkıda bulunmak,

Çölleşme ve kuraklıkla mücadele amacıyla 

gereken çalışmalara öncelik vermek ve bu 

amaçla bütçeden uygun finans kaynakları-

nı tahsis etmek,

Sürdürülebilir kalkınma plan ve stratejilerini 

bütünleştirmek,

Çalışmalarda STK’ların, yerel halkın, özel-

likle de kadın ve gençlerin bilinçlendirilmesi 

ve katılımını sağlamaktır.

Sözleşmenin ana amaçları; küresel öl-

çekte çölleşmenin durumunu ortaya koy-

mak, ülkeleri çölleşme ile mücadele konu-

sunda çalışmalar yapmasını sağlamak ve 

yapılan iyi uygulamaları yaygınlaştırmak, 

çölleşmeden etkilenen ülkelerde sürdürü-

lebilir kalkınmanın sağlanmasına katkıda 

bulunmak ve çölleşme ile mücadele konu-

sunda işbirliğini geliştirmek ve bu alandaki 

çalışmaları desteklemek için ulusal ve kü-

resel fonları harekete geçirmektir.

Sözleşme, çevre ve kalkınma konusunu 

sürdürülebilir arazi yönetimiyle ilişkilendiren 

bağlayıcı tek uluslararası sözleşmedir.

Sözleşmenin Yapısı
Taraflar Konferansı (COP): Sözleş-

me’nin en üst seviyede yar alan ana organı 

olan Taraflar Konferansı, tüm Sözleşme ta-

raflarının bir araya gelmesi ile oluşur. 

Taraflar Konferansı’nın ana işlevleri;

Tüm UNCCD sürecinin denetimi,

Tüm hususlarda karar alınması,

Sözleşmede değişiklik yapılması,

Sözleşme için diğer alt organların kurulma-

sıdır.

Sekretarya; 1999 yılından beri Bonn-Al-

manya’da yer alan Sözleşme Sekretar-

yasının başlıca görevi, Taraflar Konferansı 

ve alt organların toplantılarına yardımcı 

olmaktır.Sekretarya aynı zamanda geliş-

mekte olan Sözleşme taraf ülkelerine Söz-

leşme’nin uygulanmasında yardımcı olur. 

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 

ve BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi gibi 

ilgili sözleşmeler ile UNCCD faaliyetlerini 

koordine eder.  

Küresel Mekanizma (GM); İlk Taraflar 

Konferansı’nda kurulmuş olan Küresel 

Mekanizma, sürdürülebilir arazi yönetimi, 

çölleşmenin, arazi bozunumunun ve ku-

raklığın kontrolü ve önlenmesi için taraf 

ülkelerin finansal mekanizmalarını harekete 

geçirmelerini ve yatırımlarını artırmalarını 

sağlar. 

Bilim ve Teknoloji Komitesi (CST); Ta-

raflar Konferansı’na bilgi ve tavsiye veren 

organdır. 

Sözleşmenin Uygulanmasını Gözden 

Geçirme Komitesi (CRIC); Komite, Ta-

raflar Konferansı’na Sözleşme’nin uygu-

lanmasının denetimi hususunda yardımcı 

olur. 

Sözleşme yapısı dahilinde geçici organlar 

da kurulmakta ve çalışmalara destek ver-

mektedir.
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Türkiye’nin Sözleşme 
Kapsamındaki Faaliyetleri
Türkiye, 15.10.1994 tarihinde Paris’te im-

zalanan ve 11.02.1998 tarihli 23258 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan 4340 sayılı 

Kanun ile “Birleşmiş Milletler Çölleşme ile 

Mücadele Sözleşmesi”ne taraf olmuştur.

Sözleşme’nin belirlenen hedefleri doğrul-

tusunda ulusal, alt-bölgesel ve bölgesel 

eylem programlarını hazırlamak ve ortak 

projeler geliştirmek amacıyla Dışişleri Ba-

kanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım 

ve Orman Bakanlığının katılımlarıyla “Ulu-

sal Koordinasyon Birimi” oluşturulmuştur.

UNCCD 12. Taraflar Konferansı (COP 12), 

taraf ülke delegasyonları, parlamenter-

ler, iş adamları ve sivil toplum örgütlerinin 

katılımıyla 12-23 Ekim 2015’te Ankara’da 

düzenlenmiştir. Türkiye Ekim 2015’ten iti-

baren iki yıllık bir dönem için sürecin baş-

kanlığını devralmıştır. Türkiye’nin Dönem 

Başkanlığı’nda Sözleşme’nin uygulan-

masını güçlendirmek için “Ankara Giri-

şimi” başlatılmış, 2016-2019 dönemini 

kapsayan Girişim süresince, sürdürülebilir 

kalkınma hedeflerinin başarılmasına des-

tek olunması, ülkelerin bu konuda kapa-

sitelerinin geliştirilmesi, COP12’de alınan 

kararlardan biri olan arazi bozulumunun 

dengelenmesi konusunda ülkelere katkı 

sağlanması amaçlanmıştır. 

Ülkemiz, Portekiz, İspanya, İtalya, Arna-

vutluk, Macaristan, Hırvatistan, Malta, 

Slovenya, İsrail, Kıbrıs Rum Kesimi ve 

Yunanistan ile birlikte “UNCCD Ek 4 Ku-

zey Akdeniz Bölgesi” içinde yer almakta-

dır. UNCCD Kuzey Akdeniz Bölgesel 

Koordinasyon Merkezi 2016 yılında 

İstanbul’da kurulmuş, resmi açılışı Ocak 

2017’de gerçekleştirilmiştir.

Eylül 2019’da Hindistan’da düzenlenen 

14. Taraflar Konferansı’nda (COP14) Ku-

zey Akdeniz Bölgesi (Ek IV) Başkanlığı 

Türkiye’ye geçmiş olup 2021’de düzen-

lenecek olan 15. Taraflar Konferansı’na 

(COP15) kadar sürecektir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1994 yı-

lında, özellikle Afrika’da ciddi kuraklık ve/

veya çölleşme yaşayan ülkelerde BM 

Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin 

uygulanmasına dikkat çekmek ve arazi 

tahribatı konusunda halkın bilinçlenmesini 

sağlamak için 17 Haziran’ı “Çölleşme ve 

Kuraklıkla Mücadele Günü” ilan etmiştir. 

“Çölleşme ve Kuraklık Günü” çölleşmeyle 

mücadele için uluslararası düzeyde harca-

nan çabalar konusunda halkın farkındalığı-

nı artırmak amacıyla her yıl 17 Haziran’da 

dünya çapında kutlanmaktadır. “Çölleş-

me ve Kuraklık Günü” küresel etkinlikleri 

ise, UNCCD Sekretaryası İşbirliğiyle her yıl 

farklı bir ülke ev sahipliğinde yapılmaktadır.

Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele 

Sözleşmesi’nin kabulünün 25. yılına da te-

kabül 2019 yılında, Küresel Merasime ev 

sahipliği yapma teklifimiz UNCCD Sekre-

taryası tarafından büyük bir memnuniyetle 

karşılanmış ve kabul edilmiştir. Farklı ülke-
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ
UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (UNFCCC)

 Yürürlüğe Giriş Yılı 1994 

 Merkez Bonn, Almanya

 Amacı Atmosferdeki sera gazı birikimlerini, iklim sistemi üzerindeki insan  
  kaynaklı tehlikeli etkiyi önleyecek bir düzeyde durdurmak

 Taraflar 197 taraf (196 ülke ve AB)

 Sözleşme Sekreteri Patricia Espinosa (Meksika)

 Türkiye Odak Noktası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

 Resmi Dilleri Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Rusça

 Resmi İnternet Sitesi https://unfccc.int/

 Türkiye’de Kabulü Türkiye 24.05.2004’te 189. Taraf olarak UNFCCC’ye katılmıştır.
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Sözleşme ve Misyonu
BM Çevre Programı (UNEP) ile Dünya 

Meteoroloji Örgütü’nün (WMO) 1988’de 

ortaklaşa ihdas ettiği Hükümetlerarası 

İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) ortaya 

koyduğu insan kaynaklı faaliyetlerin neden 

olduğu küresel ısınmanın iklim üzerindeki 

etkilerine karşı, 1992 yılında Rio de Jane-

iro’da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 

Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda imzaya 

açılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 

Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC - BMİDÇS) 

21.03.1994 tarihinde yürürlüğe girmiş-

tir. UNFCCC bir çerçeve sözleşme olarak 

genel kuralları, esasları ve yükümlülükleri 

tanımlamaktadır. Sözleşme, iklim sistemi-

ni, başta endüstri ve diğer sektörlerden 

kaynaklı karbondioksit ve öteki sera gazı 

salımlarından etkilenebilecek, ortak bir var-

lık olduğunu kabul etmektedir.

UNFCCC, taraf ülkeleri, sera gazı emis-

yonlarını azaltmaya, araştırma ve teknolo-

ji üzerinde işbirliği yapmaya ve sera gazı 

yutaklarını (örneğin ormanlar, okyanuslar, 

göller) korumaya teşvik etmektedir. Söz-

leşme, sera gazı emisyonlarının azaltılması 

için, ülkelerin kalkınma önceliklerini ve özel 

koşullarını göz önüne alarak “ortak fakat 

farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreceli 

kabiliyetler” ilkesine dayanmaktadır.

Sözleşme, bazı ülkelerin sanayi devrimin-

den sonra iklim değişikliğine sebep olan 

sera gazlarını atmosfere diğer ülkelerden 

daha çok salmalarından ötürü daha fazla 

sorumluluk almaları gerektiği düşüncesine 

dayanmaktadır. “Ortak fakat farklılaştırıl-

mış sorumluluklar ve göreceli kabiliyetler” 

ilkesi ülkelerin bu küresel çabaya sos-

yo-ekonomik koşulları dâhilinde katkısını 

öngörmektedir. Bu bağlamda, Sözleşme, 

farklı yükümlülüklere göre ülkeleri üç gruba 

ayırmıştır.

Ek–I Ülkeleri2:  Bu grupta yer alan ülkeler, 

sera gazı emisyonlarını sınırlandırmak, sera 

gazı yutaklarını korumak ve geliştirmek, ay-

rıca, iklim değişikliğini önlemek için aldıkları 

önlemleri ve izledikleri politikaları bildirmek 

ve mevcut sera gazı emisyonlarını ve emis-

yonlarla ilgili verileri iletmekle yükümlüdür-

ler (Madde 4: Yıllık Sera Gazı Envanteri). 

Bu grup iki ülke kümesinden oluşmakta-

dır. Birinci grupta 1992 yılı itibarıyla OECD 

üyesi olan ülkeler (bunların içinde Türkiye 

de vardır) ve AB, ikinci grupta ise Pazar 

Ekonomisine geçiş sürecindeki ülkeler yer 

almaktadır. Ek-I’de toplam 42 ülke ve AB 

bulunmaktadır. 

Ek–II Ülkeleri3:  Bu gruptaki ülkeler, birinci 

grupta üstlendikleri yükümlülüklere ilave-

ten çevreye uyumlu teknolojilerin özellikle 

gelişme yolundaki taraf ülkelere aktarıl-

ması veya bu teknolojilere erişimin teşvik 

edilmesi, kolaylaştırılması ve finanse edil-

mesi hususlarında her türlü adımı atmakla 

sorumlu kılınmışlardır. Ek-II’de 23 ülke ve 

AB yer almaktadır. 

Ek Dışı Ülkeler4:  Bu ülkeler, sera gazı 

emisyonlarını azaltmaya, araştırma ve tek-

noloji transferine ilişkin işbirliği yapmaya ve 

sera gazı yutaklarını korumaya teşvik edil-

mekte, ancak belirli bir yükümlülük altına 

alınmamaktadırlar. Bu grupta 154 ülke bu-

lunmaktadır. 

2 AB, ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belarus, Belçika, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, GKRY, Hırvatistan, 
Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre,  İrlanda, İtalya, İzlanda, Japonya, Kanada, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Monako, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, 
Rusya Federasyonu, Slovakya, Slovenya, Yeni Zelanda, Türkiye, Ukrayna, Yunanistan

3 ABD, Almanya, Avrupa Topluluğu, Avustralya, Avusturya, Belçika, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, 
İtalya, İzlanda, Japonya, Kanada, Lüksemburg, Norveç, Portekiz, Yeni Zelanda, Yunanistan

4Afganistan, Andorra, Angola, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Arnavutluk, Azerbaycan, Bahamalar, Bahreyn, Bangladeş, Barbados, Belize, Benin, Birleşik Arap Emirlikleri, Bolivya, Bosna-Her-
sek, Botsvana, Brezilya, Brunei Sultanlığı, Burkina Faso, Burundi, Butan, Cezayir, Cibuti, Cook Adaları, Çad, Çin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Dominika, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, 
Ekvator Ginesi, El Salvador, Endonezya, Eritre, Ermenistan, Esvatini, Etiyopya, Fas, Fiji, Fildişi Sahilleri, Filipinler, Filistin,  Gabon, Gambiya, Gana, Gine, Gine-Bissau, Grenada, Guatemala, 
Guyana, Güney Afrika, Güney Kore, Güney Sudan, Gürcistan, Haiti, Hindistan, Honduras, Irak, İran, İsrail, Jamaika, Kamboçya, Kamerun, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, 
Kiribati, Kolombiya, Komorlar, Kongo, Kosta Rika, Kuveyt, Kuzey Kore, Küba, Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti, Lesoto, Liberya, Libya,  Lübnan, Madagaskar, Makedonya, Malavi, Maldivler, 
Malezya, Mali, Marşal Adaları, Mauritus, Meksika, Mısır, Mikronezya, Moğolistan, Moldova, Moritanya, Mozambik, Myanmar, Namibya, Nauru, Nepal, Nikaragua, Nijer, Nijerya, Niue, Orta 
Afrika Cumhuriyeti, Özbekistan, Pakistan, Palau, Panama, Papua Yeni Gine, Paraguay, Peru, Ruanda, Samoa, San Kittis ve Nevis, San Lucia, San Marino, San Vincent ve Grenadinler, Sao 
Tome ve Principe, Senegal, Seyşeller, Sırbistan, Sierra Leone, Singapur, Solomon Adaları, Somali, Sri Lanka, Sudan, Surinam, Suriye, Suudi Arabistan,  Şili, Tacikistan, Tanzanya, Tayland, 
Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad ve Tobago, Tunus, Tuvalu, Türkmenistan,  Uganda, Umman, Uruguay, Ürdün, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, Yeşilburun, Zambiya, Zimbabve
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Sözleşme kapsamında, tüm Taraflar sera 

gazı salımları, ulusal politikalar ve en iyi uy-

gulamalar ile ilgili bilgileri toplamak ve pay-

laşmakla yükümlüdür. Sözleşme, Tarafların 

ulusal salım envanterleri geliştirmelerini, 

iklim değişikliği azaltım ve uyumu kolay-

laştırma önlemleri içeren ulusal programlar 

hazırlamalarını ve uygulamalarını ve uygu-

lama ile ilgili bilgileri Taraflar Konferansı’na 

bildirmelerini gerektirmektedir.

Sözleşme, EK-I’de listelenen gelişmiş ülke 

Tarafları için daha sıkı azaltım yükümlülük-

leri belirlemektedir. EK-I Taraflar’ı salımla-

rını sınırlamaya ve yutaklarını iyileştirmeye 

yönelik politika ve önlemler geliştirmekle 

yükümlüdür. 

EK-II’de yer alan gelişmiş ülke Tarafları, 

gelişmekte olan ülkelere Sözleşme’den 

kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getir-

melerine yardımcı olmak ve uyum için mali 

kaynak sağlamak ve teknoloji transferi için 

adımlar atmakla yükümlüdür.

Sözleşmenin Yapısı
Sözleşme çerçevesindeki en üst karar or-

ganı Taraflar Konferansı’dır. Bu organ her 

yıl toplanarak Sözleşme’nin uygulanması-

nı değerlendirir, Sözleşme kurallarını daha 

ileriye taşıyacak kararlar alır ve önemli yeni 

yükümlülüklere yönelik görüşmeleri yürü-

tür. İki yardımcı organ olan Bilimsel ve Tek-

nolojik Danışma Yardımcı Organı (SBSTA) 

ve Uygulama Yardımcı Organı(SBI) ise Ta-

raflar Konferansı (COP) hazırlıklarını yürüt-

mek amacıyla yılda en az iki kez toplanır. 

Uluslararası kamu görevlilerinden oluşan 

bir Sekretarya, başta Taraflar Konferansı 

(COP), yardımcı organlar ve bunların bü-

roları olmak üzere iklim değişikliği süre-

cinde görev yapan bütün kurumları des-

tekler. Sözleşme’nin 8. maddesinde yer 

alan genel hükümlere göre, Sekretarya’nın 

görevleri şunlardır: Sözleşme organlarının 

toplantılarına ilişkin pratik düzenlemeleri 

yapmak; yükümlülüklerini yerine getirmele-

rinde Taraflara yardımcı olmak; veri ve bilgi 

toplayıp dağıtmak ve ilgili diğer uluslararası 

kuruluşlarla görüşmelerde bulunmak.
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Türkiye’nin Sözleşme 
Kapsamındaki Faaliyetleri
Türkiye 24.05.2004’te 189. Taraf olarak 

UNFCCC’ye katılmıştır. Ülkemiz, UNFCCC 

müzakereleri altında kendine özgü bir ko-

numa sahiptir. Bu kapsamda Türkiye, Ek-I 

kapsamında olup da geçiş ekonomisi ol-

mayan ve “özel şartları” Taraflar Konferansı 

kararlarıyla kabul edilmiş olan tek ülkedir. 

Türkiye UNFCCC’nin alt anlaşmaları olan 

2020 yılına kadar geçerli olan Kyoto Proto-

kolü kapsamında özel statüsünden dolayı 

azaltım taahhüdü vermemiştir. 2020’den 

sonrasını kapsayan Paris İklim Değişikliği 

Anlaşması Türkiye tarafından imzalanmış 

olup, TBMM’de henüz onaylanmamıştır. 

Bu anlaşma kapsamında gelişmiş ülkeler 

kategorisinden çıkıp gelişmekte olan ülke-

ler arasına girme konusunda müzakereler 

sürmektedir. 

Türkiye iklim değişikliğine uyum konusun-

da alınacak önlemlere özel önem vermek-

tedir. Bu çerçevede, su kaynakları yö-

netimi, tarım sektörü ve gıda güvencesi/

güvenliği, ekosistem hizmetleri, biyolojik 

çeşitlilik ve ormancılık, doğal afet risk yö-

netimi ile insan sağlığı gibi konularda iklim 

değişikliğine uyum çalışmaları kamu, özel 

ve akademik kesimlerin ve STK’ların da yer 

aldığı pilot projelerle başlatılmıştır5. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 

Türkiye’nin Ulusal İklim Değişikliği Strateji 

Belgesi (2010-2023)6 2010 yılında yayım-

lanmıştır. Belgede tarım, ormancılık ve 

diğer arazi kullanımlarından kaynaklı sera 

gazı azaltımı ve iklim değişikliği uyum ça-

lışmaları kısa orta ve uzun vadede belirlen-

miş ve “Arazi Kullanımı, Tarım ve Orman-

cılık” başlığı altında incelenmiştir. Ayrıca, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan 

İklim Değişikliği Eylem Planı7 da 2011 yılın-

da yayımlanmıştır.

Ülkemizde iklim değişikliği konusunda tüm 

politikaların belirlendiği en yetkili kuruluş 

olan İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Ko-

ordinasyon Kurulu (İDHYKK) altında çalış-

ma grupları (Azaltım, Sera Gazı Envanteri, 

Etki ve Uyum, iklim değişikliği finansman, 

hava yönetimi, teknoloji geliştirme-transfer, 

eğitim) oluşturulmuştur. UNFCCC yüküm-

lülükleri bu çalışma grupları vasıtasıyla ye-

rine getirilmektedir. Bu çalışma gruplarının 

yani UNFCCC yükümlülüklerinin AKAKDO 

(Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliği 

ve Ormancılık) sektörü ile ilgili olanları Or-

man Genel Müdürlüğü ile Tarım Reformu 

Genel Müdürlüğü vasıtasıyla yerine getiril-

mektedir. Bu yükümlülüklerin en başında 

olan ulusal sera gazı envanterinin AKAK-

DO kısmı Orman Genel Müdürlüğü ve Ta-

rım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından 

her yıl hazırlanmakta olup bu yönde bir ka-

pasite oluşturulmuştur. AKAKDO sera gazı 

envanteri her yıl Ulusal Koordinatör olan 

Türkiye İstatistik Kurumuna gönderilmekte 

oradan da diğer bölümlerle birleştirilip UN-

FCCC’ye gönderilmektedir. 

Ayrıca Ulusal Bildirim ve İki Yıllık Rapor 

gibi diğer yükümlülüklerin ve ulusal iklim 

değişikliği strateji-eylem planın AKAKDO 

kısımları da bu iki Genel Müdürlüğün ko-

ordinasyonunda hazırlanmakta; AKAKDO 

müzakereleri bu bağlamda takip edilmek-

tedir. 

Tarım ve Orman Bakanlığının 2019-2023 

Stratejik Planı8’nda da amaçlardan biri ik-

lim değişikliği, çölleşme ve erozyonla etkin 

mücadele etmek olarak belirlenmiştir. 

 5 https://webdosya.csb.gov.tr/db/destek/editordosya/Iklim_Degisikligi_Uyum_Stratejisi_ve_Eylem_Plani.pdf
 6 https://www.gmka.gov.tr/dokumanlar/yayinlar/Turkiye-Iklim-Degisikligi-Stratejisi.pdf
 7 https://webdosya.csb.gov.tr/db/iklim/editordosya/file/eylem%20planlari/Iklim%20Degisikligi%20Eylem%20Plani_TR.pdf
 8 https://www.tarimorman.gov.tr/SGB/Belgeler/stratejikplan.pdf
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AVRUPA PEYZAJ SÖZLEŞMESİ (ELC)
EUROPEAN LANDSCAPE CONVENTION

 Yürürlüğe Giriş Yılı 2004

 Merkez Strazburg, Fransa

 Amacı Peyzajın korunmasını, yönetimini ve planlamasını sağlamak ve peyzaj  
  konuları hakkında Avrupa’da işbirliğini organize etmek

 Taraflar 40 Ülke ve Malta (onay sürecinde)

 Sözleşme Yürütücüsü Avrupa Konseyi’ne bağlı Kültür, Miras ve Peyzaj Yönlendirme Komitesi  
  (CDCPP) 

 Sözleşme Sekreteri  Maguelonne Déjeant-Pons (Fransa) 

 Genel Direktör Avrupa Konseyi alt organı

 Türkiye Odak Noktası Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

 Resmi Dil İngilizce, Fransızca

 Resmi İnternet Sitesi https://www.coe.int/en/web/landscape

 Türkiye’de Kabulü Sözleşme, 20.10.2000 tarihinde imzalanmış olup 10.06.2003 tarih  
  ve 4881 sayılı Kanun ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde onaylanmış,  
  17.07.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
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Peyzaj Atlası hazırlama çalışmalarının her 
bir coğrafi bölgeyi temsil eden havzalarda 

da yaygınlaştırılması amacıyla 2018’de 
“Büyük Menderes Havzası Peyzaj Atlası 

Projesi” başlatılmış olup, 2021 yılı sonunda 
tamamlanması öngörülmektedir. 

Sözleşme ve Misyonu
AB üyelik sürecindeki Türkiye, çevre ko-

nusunda pek çok uluslararası sözleşmeye 

taraf olmuş ve bu sözleşmeleri iç hukuku-

na yansıtma çabası içine girmiştir. Çevre 

konusunda taahhütte bulunulan önemli 

sözleşmelerden birisi de; doğal ve kültü-

rel peyzajın, bir bütün olarak korunması, 

yönetilmesi ve planlanması konusunda 

bir çerçeve sözleşme olan Avrupa Peyzaj 

Sözleşmesi’dir. 

Sözleşmenin genel 

amacı, Avrupa’nın her 

yerinde peyzaj kalitesinin 

korunması ve artırılması 

için peyzajların yerel, böl-

gesel, ulusal ve uluslara-

rası seviyede korunması-

nı, planlayıcı politikalar ve 

kuralların uygulanmasını 

sağlamak, kamuyu, ku-

rumları, yerel ve  bölgesel 

yönetimleri peyzajın önemini ve değerini 

tanımaya teşvik etmektir. 

Sözleşme’de Avrupa peyzajları, Avrupa’nın 

ortak mirasının parçaları olarak görülmekte 

ve Sözleşme’ye taraf ülkeler peyzajları ko-

rumak, yönetmek ve planlamak için işbirliği 

yapma konusunda taahhütte bulunmakta-

dırlar. Sözleşme’ye taraf her ülke sözleş-

menin uygulanmasını kendi politikalarıyla 

uyumlu hale getirmekle yükümlüdür.

Tarafların genel taahhütleri, yasalarında 

peyzajları tanımak ve tanımlamak, peyza-

jın korunması, yönetilmesi ve planlanması 

amacıyla peyzaj politikaları oluşturmak ve 

uygulamak, Peyzaj politikalarının belirlen-

mesinde kamuoyunun, yerel ve bölgesel 

yönetimlerin ve ilgili grupların katılımını 

sağlamak ve peyzaj politikasını diğer po-

litikalarla entegre etmek olarak belirlen-

miştir. Sözleşme’nin tarafları, Sözleşme 

kapsamındaki konularda bilinç düzeyinin 

artırılması, yetiştirme ve eğitim programla-

rı düzenlenmesi, peyzajları tanımlanma ve 

değerlendirme, peyzaj kalitesi hedeflerini 

tanımlama, peyzajı korumaya, yönetmeye 

ve planlamaya yönelik düzenlemeleri uy-

gulamaya koyma konusunda da özel ta-

ahhütlerde bulunmuşlardır.

Sözleşme’nin Kapsamı: Doğal, kırsal, 

kentsel, yarı kentsel alanları, karayı, kıta 

içi suları, deniz alanlarını ve sulak alanları 

içerir. Özellikleriyle öne çıktıkları düşünülen 

peyzajlar kadar sıradan ya da bozulmuş 

peyzajları da kapsar. Sözleşme, Avrupa’da 

peyzajları bütün özellikleri ile ele alan ilk 

uluslararası antlaşmadır.

Sözleşmeden Doğan 
Yükümlülüklerimiz
Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’nden kaynakla-

nan yükümlülükleri yerine getirmek, ulus-

lararası gelişmeleri takip etmek ve kurum 

ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu 

sağlamak,

Ülke peyzaj karakter tiplerinin ve alanları-

nın belirlenmesi, peyzaj veri tabanının ha-

zırlanması, peyzaj envanterinin çıkarılması 

ve Peyzaj Atlaslarının hazırlanması ile ilgili 

iş ve işlemleri yürütmek,

Ulusal seviyede peyzajın korunması, plan-

lanması ve yönetilmesi amacıyla; strateji, 

ve politikalar geliştirmek ve mevzuat hazır-

lamak

Korunan alanlar dışında bozulmuş peyzaj-

ların doğaya yeniden kazandırılması için, 

restorasyon ve rehabilitasyon projelerini 

hazırlamak, hazırlatmak ve hazırlanan pro-

jelerin uygulanmasını sağlamaktır.

Türkiye’nin Sözleşme 
Kapsamındaki Faaliyetleri
Sözleşme, 20.10.2000 tarihinde imzalan-

mış olup 10.06.2003 tarih ve 4881 sayılı 

Kanun ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 

onaylanmış, 17.07.2003 tarihinde yürürlü-

ğe girmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinatörlü-

ğünde; ilgili tüm Bakanlık, kurum/kuruluş 

ve akademik uzmanlardan oluşan 4 çalış-

ma grubu oluşturulmuştur. Avrupa Peyzaj 

Sözleşmesi’nin Uygulanması Yolunda Tür-

Peyzaj Atlası hazırlama çalışmalarının her bir coğrafi 
bölgeyi temsil eden havzalarda da yaygınlaştırılması 
amacıyla 2018’de “Büyük Menderes Havzası Peyzaj 
Atlası Projesi” başlatılmış olup, 2021 yılı sonunda 

tamamlanması öngörülmektedir. 
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kiye” konulu uluslararası katılımlı bir top-

lantı düzenlenerek, çalışma grupları sonuç 

bildirgesi yayınlanmış ve alınan kararlar ka-

muoyuna duyurulmuştur. 

Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluş-

larına, yerel yönetimlere ve sivil toplum 

kuruluşlarına; Peyzaj Planlama, Peyzaj 

Yönetimi, Peyzaj Onarımı, Avrupa Peyzaj 

Sözleşmesi ve Türkiye’deki uygulamalar 

ile ilgili sempozyumlar, çalıştaylar ve eğitim 

programları düzenlenmiştir. 

Ülke peyzajının tanımlanması ve sınıflan-

dırılmasına yönelik metodoloji belirlemek 

amacıyla 2008-2010’da Konya ili, Bozkır, 

Şeydişehir, Ahırlı, Yalıhüyük ilçeleri ve Suğ-

la Gölü Mevki ve yakın çevresinde“Peyzaj 

Yönetimi, Koruma ve Planlama” pilot pro-

jesi yürütülmüştür. 

Yerel ölçekte yürütülen bu çalışma 2012-

2014’de il ölçeğine taşınarak “Malatya 

İl Ölçeğinde Peyzaj Karakter Analizi ve 

Turizm/Rekreasyon Açısından Değerlen-

dirilmesi Projesi (Peyzaj-44)” tamamlan-

mıştır. Proje kapsamında Peyzaj Bilgi Sis-

temi (Pbs), Veri Tabanı Yapısı, Kodlama ve 

Sembolojilerin nasıl olacağı ve Peyzaj Bilgi 

Sistemi (PBS) veri tabanının e-devlet kap-

samındaki diğer ulusal bilgi sistemleriyle 

nasıl entegre olacağı tanımlanmıştır.

Çalışmalar 2015 yılında havza ölçeğine 

taşınarak “Yeşilırmak Havzası Peyzaj At-

lası Projesi” (2012-2015) tamamlanmıştır. 

Proje, ülkemizde bu nitelikte ve ölçekte 

yapılan ilk proje niteliğinde olup peyzaj at-

lası hazırlama çalışmalarını da başlatmıştır. 

2019 yılında Avrupa Konseyi tarafından 

düzenlenen “Avrupa Konseyi Peyzaj Ödülü 

Yarışmasında ilham Veren Projeler”den biri 

olarak ödüle layık görülmüştür. 

2012-2015’de Kırşehir ili, Kocabey kavak 

plantasyon sahasında, “Doğaya Yeniden 

Kazandırma, Peyzaj Onarımı ve Rekreas-

yon Projesi” yürütülmüştür. 

Peyzaj Atlası hazırlama çalışmalarının her 

bir coğrafi bölgeyi temsil eden havzalar-

da da yaygınlaştırılması amacıyla 2018’de 

“Büyük Menderes Havzası Peyzaj Atlası 

Projesi” başlatılmış olup2021 yılı sonun-

da tamamlanması öngörülmektedir. Atlas 

çalışmaları tamamlandıktan sonra “Ulusal 

Peyzaj Stratejisi ve Eylem Planı” hazırlana-

caktır. 

Proje çıktıları bilinç düzeyini yükseltmek ve 

farkındalık yaratmak amacıyla ilgili kamu 

kurum kuruluşlarına, yerel yönetimlere, 

peyzaj mimarlığı bölümlerine, ilgili mes-

lek odalarına ve sivil toplum kuruluşlarına 

gönderilmiş, yurt dışında yapılan çalışma 

toplantılarında ise ülkemizin tanıtımında 

kullanılmıştır. 

Sözleşme kapsamında her yıl farklı bir ülke-

nin ev sahipliğinde çalışma toplantıları, her 

iki yılda bir Avrupa Konseyi Peyzaj Ödülü 

Yarışması düzenlenmektedir. 2006 yılından 

itibaren düzenlenen çalışma toplantılarına 

tarafımızca zaman zaman sunumla katı-

lım sağlanmış, 2014 yılında “Sürdürülebilir 

Peyzajlar ve Ekonomi” konulu uluslarara-

sı çalıştaya ev sahipliği yapılmıştır. Avrupa 

Konseyi Peyzaj Ödülü Yarışması’na katı-

lım sağlanmakta,  her iki yılda bir “Ulusal 

Rapor” revize edilerek Avrupa Konseyi’ne 

gönderilmektedir. Avrupa Konseyi ülkeler-

den gelen ulusal raporlarla Peyzaj Bilgi Sis-

temini oluşturmaktadır. 
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KARADENİZ, AKDENİZ VE MÜCAVİR ATLANTİK BÖLGESİNDE YAŞAYAN 
DENİZ MEMELİ TÜRLERİNİN KORUNMASI ANLAŞMASI (ACCOBAMS)

AGREEMENT FOR THE CONSERVATION OF CETACEANS OF BLACK SEA 
MEDITERRANEAN SEA AND CONTIGUOUS ATLANTIC AREA

 Yürürlüğe Giriş Yılı 2001 

 Merkez Monaco Prensliği

 Amacı Deniz memelilerini hakkında güncel bilgileri artırarak bu hayvanlara  
  yönelik tehditleri azaltmak

 Taraflar  24 Taraf Ülke
Arnavutluk, Bulgaristan, Cezayir, Fas, Fransa, GKRY,  Gürcistan, 
Hırvatistan, İspanya, İtalya, Karadağ, Libya, Lübnan, Malta, Mısır, 
Monako, Portekiz, Romanya, Slovenya, Suriye, Tunus, Türkiye, 
Ukrayna, Yunanistan

 Türkiye Odak Noktası Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

 Resmi Dili İngilizce, Fransızca

 Resmi İnternet Sitesi https://accobams.org/
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Sözleşme ve Misyonu
Karadeniz, Akdeniz ve Mücavir Atlantik 

Bölgesinde Yaşayan Deniz Memeli Türle-

rinin Korunmasına Dair Anlaşma (ACCO-

BAMS) deniz biyolojik çeşitliliğinin korun-

ması hususunda en önemli anlaşmalardan 

biridir. Anlaşma alanı, Karadeniz’in, Akde-

niz’in ve Cebelitarık Boğazı’nın batısındaki 

bitişik Atlantik bölgesinin tüm deniz sula-

rından oluşmaktadır.

Söz konusu anlaşma, Karadeniz, Akdeniz 

ve Mücavir Atlantik alanına sınırdaş bölge-

lerde yaşayan deniz memelilerine yönelik 

tehditleri azaltmak ve bu türler hakkındaki 

bilgilerin artırılması amacıyla hazırlanmıştır. 

Ayrıca, anılan bölgelerde ülkeleri bağlayıcı 

ilk anlaşma olan ACCOBAMS, deniz bi-

yolojik çeşitliliğinin korunması konusunda 

taraf devletlere birlikte çalışma imkânı sağ-

lamaktadır. 

ACCOBAMS, aşağıda yer alan sözleşme 

sekretaryalarının müzakereleri sonucunda 

imzalanmış olup bu türlerin göç özellikleri 

göz önüne alınarak, Bonn Sözleşmesi’nin 

himayesinde oluşturulmuştur.

Barselona Sözleşmesi:  Akdeniz’in De-

niz Ortamı ve Kıyı Bölgesinin Korunma-

sı Sözleşmesi, Akdeniz’de Özel Koruma 

Alanları ve Biyolojik Çeşitliliğe İlişkin Pro-

tokolü

Bonn Sözleşmesi: Göçmen Yaban Hay-

van Türlerinin Korunması Sözleşmesi

Bern Sözleşmesi: Avrupa Yaban Hayatı 

ve Yaşam Ortamlarının Korunması Sözleş-

mesi

Bükreş Sözleşmesi: Karadeniz’in Kirlili-

ğe Karşı Korunması Sözleşmesi

Hükümetlerarası Anlaşma, kıyıdaş ülke-

lerin, daha önce kabul edilen metinlerde 

tanımlananlardan daha sıkı önlemler uy-

gulayarak, anlaşmanın kapsadığı coğrafi 

alanındaki tüm deniz memelileri türlerini 

ve doğal yaşam alanlarını korumayı, deniz 

memelileri hakkında güncel bilgileri artıra-

rak bu hayvanlara yönelik tehditleri azalt-

mayı amaçlamaktadır. 

Sözleşmenin Yapısı
Taraflar Konferansı, ACCOBAMS’ın yetkili 

karar alma organıdır. Büro; Taraflar Konfe-

ransı tarafından seçilen yönetim kuruludur. 

Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyelerden 

oluşmaktadır. 3 sene için seçilir. Daimi 

Sekretarya ise Şubat 2002’den itibaren 

Monako Prensliği tarafından yürütülmek-

tedir. ACCOBAMS Sözleşmesi’nin ayrıca 

Bilimsel Komite ile Alt Bölge Eşgüdüm Bi-

rimleri bulunmaktadır. 

Türkiye’nin Sözleşme 
Kapsamındaki Faaliyetleri
Karadeniz, Akdeniz ve Mücavir Atlantik 

Bölgesinde Yaşayan Deniz Memeli Tür-

lerinin Korunması Anlaşması’na (ACCO-

BAMS) Katılmamızın Uygun Bulunduğuna 

Dair 6998 No’lu Kanun, 04.04.2017 tarih 

ve 30028 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanmış ve Anlaşma 01.02.2018 tari-

hinde yürürlüğe girmiştir. 

Üç tarafı denizlerle çevrili ve Akdeniz ile 

Karadeniz’e kıyısı olan tek ülke olma özel-

liğini taşıyan ülkemiz deniz memelilerinin 

de dâhil olduğu deniz biyolojik çeşitliliğinin 

korunmasına büyük önem atfetmektedir. 

Tehdit altındaki türlerin korunması başta 

olmak üzere, ülkemizin söz konusu deniz 

alanlarını ve barındırdığı deniz memelileri-

ni korumaya yönelik uluslararası çabalara 

katkısını ve görünürlüğünü artıracak olması 

sebebiyle Anlaşmaya taraf olunmuştur.

Anlaşma’ya taraf olmamızın hemen ardın-

dan, Türkiye 05-08 Kasım 2019 tarihlerin-

de ACCOBAMS 7. Taraflar Toplantısı’na 

İstanbul’da ev sahipliği yapmıştır.

Türkiye, 2019-2021 yılları için 3 yıllığına 

ACCOBAMS‘ın Dönem Başkanlığı’nı yü-

rütmektedir. 

Türkiye, 2019-2021 
yılları için 3 yıllığına 

ACCOBAMS‘ın 
Dönem Başkanlığı’nı 

yürütmektedir. 
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ÖZELLİKLE SU KUŞLARI YAŞAMA ORTAMI OLARAK 
ULUSLARARASI ÖNEME SAHİP SULAK ALANLAR 

HAKKINDA SÖZLEŞME (RAMSAR) 
RAMSAR CONVENTION

 Yürürlüğe Giriş Yılı 1975

 Merkez Gland, İsviçre

 Amacı Tüm sulak alanları, dünya çapında sürdürülebilir kalkınmanın   
  sağlanmasına bir katkı olarak yerel ve ulusal eylemler ve uluslararası  
  işbirliği yoluyla korumak ve akıllıca kullanmak

 Taraflar 171 Taraf Ülke

 Genel Sekreter Martha Rojas Urrego (Kolombiya, Fransa)

 Türkiye Odak Noktası  Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 

 Resmi Dili Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca 

 Resmi İnternet Sitesi https://www.ramsar.org/
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Sözleşme ve Misyonu
1971 yılında İran’ın Ramsar şehrinde im-

zalanan ve 1975 yılında yürürlüğe giren 

Ramsar Sözleşmesi sulak alanların korun-

ması ve sürdürülebilir kullanımını sağlama-

yı amaçlayan uluslararası bir sözleşmedir. 

171 ülkenin taraf olduğu Sözleşme, dünya 

genelinde 2400’ün üzerinde alanı ve 2,5 

milyon km2 üzerinde alanı kapsamaktadır. 

Sulak alanlar çok çeşitli ve çok verimli eko-

sistemler arasındadır. Gerekli koşullar sağ-

landığında bu alanlar tüm canlılar için tatlı 

su sağlarlar. Bununla birlikte, bozulmaya 

ve diğer kullanımlara dönüştürülmeye de 

devam ederler. Sözleşme’de geniş bir su-

lak alan tanımı kullanıldığından, tüm göller 

ve nehirler, yeraltı akiferleri, bataklıklar, ıslak 

çayırlar, turbalıklar, vahalar, haliçler, deltalar 

ve gelgit daireleri, mangrovlar ve diğer kıyı 

alanları, mercan resifleri ve kültür balıkçılığı 

havuzları, çeltik tarlaları gibi insan yapımı 

tüm alanlar Sözleşme’nin kapsamına girer. 

Sulak alanlar insanın hayatta kalması için 

kritik derecede öneme sahiptir. Bu alanlar 

dünyanın en üretken ortamları arasında 

olup sayısız bitki ve hayvan türünün hayat-

ta kalmasını sağlar.

Sulak alanları yönetmek küresel bir sorun-

dur ve Sözleşme şu anda 171 ülkeyi tek 

bir ekosisteme adanmış bir uluslararası 

anlaşmaya sahip “Akit Taraflar” olarak gör-

mektedir.

Sözleşme, tüm sulak alanlarının akıllıca 

kullanımına yönelik çalışmayı, Uluslara-

rası Öneme Sahip Sulak Alanlar Listesi 

(Ramsar Listesi) için uygun sulak alanları 

belirlemeyi ve etkin yönetimini sağlama-

yı, sınır ötesi sulak alanlar, ortak sulak 
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Türkiye’nin hâlihazırda 184.487 
hektarlık yüz ölçümü ile Ramsar 

Alanı olarak belirlenmiş 14 
alanı bulunmaktadır. Türkiye’nin 
hâlihazırda 184.487 hektarlık yüz 
ölçümü ile Ramsar Alanı olarak 

alanlar ve ortak türler konusunda uluslara-

rası işbirliği yapmayı amaçlamaktadır.

Sözleşmenin Yapısı
Taraflar her üç yılda bir Sözleşme’yi yö-

netmek ve uygulanmasına rehberlik etmek 

için Taraflar Konferansında (COP) toplanır-

lar. COP’lar arasında her yıl toplanan Daimi 

Komite ise Konferans toplantıları arasında 

Konferans tarafından daha önce onay-

lanmış olan konularda geçici etkinlikler 

yürütmekte olup bir sonraki Konferansta 

dikkate alınması gereken belgeleri gözden 

geçirerek hazırlık yapar. Sözleşme, Bilim-

sel ve Teknik İnceleme Paneli ve İletişim, 

Eğitim, Katılım ve Farkındalık Gözetim Pa-

neli olarak iki danışma organına sahiptir.

Taraflar, Sözleşme’nin resmi ortakları ola-

rak kabul ettiği Sulak Alanlar Sözleşmesi 

Sekretaryası ve Uluslararası Organizasyon 

Ortakları tarafından desteklenmektedir.

Sözleşme’nin çalışmalarının kapsamı ve 

odağı, bir Stratejik Plan ve öncelikli he-

defler ile Sözleşme’nin çeşitli organların-

dan beklenen veya talep edilen eylemleri 

belirleyen ilişkili çalışma planları aracılığıyla 

koordine edilmektedir.

Taraflar, kendi bölgelerindeki Sulak Alanlar 

Sözleşmesi’ni uygularlar ve ortak projeler 

üzerinde işbirliği yaparlar. Ulusal uygula-

madan sorumlu devlet kurumu, ülkenin 

İdari Otoritesidir. Bu kurum ulusal uygu-

lamayı koordine etmek ve günlük temas 

noktası olarak hareket etmek için bir Ulusal 

Odak Noktası atar.

Türkiye’nin Sözleşme 
Kapsamındaki Faaliyetleri
Ramsar Sözleşmesi Ulusal Odak Nok-

tası Doğa Koruma ve Milli Parklar Ge-

nel Müdürlüğüdür. Sözleşme, Türkiye’de 

13.11.1994’te yürürlüğe girmiştir. Türki-

ye’nin hâlihazırda 184.487 hektarlık yüz 

ölçümü ile Ramsar Alanı olarak belirlenmiş 

14 alanı bulunmaktadır.

Türkiye’nin hâlihazırda 184.487 
hektarlık yüz ölçümü ile Ramsar 
Alanı olarak belirlenmiş 14 alanı 

bulunmaktadır.
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AVRUPA YABAN HAYATI VE YAŞAM ORTAMLARININ 
KORUNMASI (BERN) SÖZLEŞMESİ

BERN CONVENTION

 Yürürlüğe Giriş Yılı 1982

 Merkez Strazburg, Fransa

 Amacı Yabani flora ve fauna türlerinin ve habitatlarının korunmasını sağlamak (Eklerde   
  belirtilen nesli tehlike altında olan ve korunmaya muhtaç göçmen türler de dahil    
  olmak üzere nesli tükenmekte olan ve korunmaya muhtaç türlere özel önem verilmektedir.)

 Taraflar 53 üye 
  AB, Almanya, Arnavutluk, Andora, Azerbaycan, Avusturya, Belçika, Belarus, Birleşik Krallık,   
  Burkina Faso, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Ermenistan, Fas,   
  Finlandiya, Fransa, Gürcistan, GKRY, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İzlanda,   
  İrlanda, İtalya, Karadağ, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta,   
  Moldova, Monako, Kuzey Makedonya, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, San Mario,  
  Senegal, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Tunus, Türkiye, Ukrayna, Yunanistan

 Genel Sekreter Marija Pejcinovic Buric (Hırvatistan)

 Türkiye Odak Noktası Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

 Ekleri Ek I: Kesin korunan flora türleri.
  Ek II: Kesin korunan fauna türleri.
  Ek III: Korunan fauna türleri.
  Ek IV: Yasaklanan av metot ve araçları ile diğer yasak işletme şekilleri.

 Resmi Dilleri Almanca, Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Rusça

 Resmi İnternet Sitesi https://www.coe.int/en/web/bern-convention/

 Türkiye’de  Kabulü Sözleşme, 09.01.1984 tarih ve 84/7601 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla    
  onaylanarak, 20.02.1984 tarih ve 18318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak    
  01.09.1984 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
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Sözleşme ve Misyonu
Bern Sözleşmesi, Avrupa kıtasının doğal 

mirasının çoğunu kapsayan ve bazı Afrika 

Devletlerine kadar uzanan, doğanın ko-

runması alanında bağlayıcı uluslararası bir 

yasal araçtır. Dünya çapında türünün tek 

bölgesel Sözleşmesi olup yabani flora ve 

fauna ile doğal yaşam alanlarını korumayı 

ve bu alanda Avrupa işbirliğini ilerletmeyi 

amaçlamaktadır. Sözleşme, diğer politi-

kaların doğal miras üzerindeki etkisini de 

dikkate almakta ve korunması ve gelecek 

nesillere aktarılması gereken yabani flora 

ve faunanın değerini tanımaktadır.

Taraflar, planlama ve geliştirmenin doğal 

çevre üzerindeki etkisini göz önünde bu-

lundurarak, ulusal koruma politikalarını 

desteklemeyi taahhüt etmiştir.

Sözleşmenin amacı; yabani bitki ve hay-

van varlığını ve bunların yaşam ortamları-

nı muhafaza etmek, özellikle birden fazla 

devletin işbirliğini gerektiren ortamların ko-

runmasını sağlamak ve bu işbirliğini geliş-

tirmektir.

Sözleşmenin Yapısı
Daimi Komite; Bern Sözleşmesi’nin yö-
netim organıdır. Ulusal ve uluslararası dü-
zeyde tüm Akit Tarafların yanı sıra hem 
hükümet hem de hükümet dışı gözlemci 
devletleri ve kuruluşları içerir. Her yıl Straz-
burg’da toplanan Daimi Komite, Sözleş-
me’nin amaçlarına ulaşmak ve etkinliğini 
artırmak için alınması gereken önlemlere 
ilişkin tavsiyeleri kabul etmektedir. Ayrıca, 
Sözleşme’nin uygulanmasını izler ve daha 
da geliştirilmesi konusunda rehberlik sağ-
lar.
Daimi Komite Bürosu; Daimi Komite 
Toplantıları arasındaki sürede idari ve ör-
gütsel kararlar alır. Daimi Komite Başkanı, 
Başkan Yardımcısı, önceki Başkan ve iki 
ek Büro üyesini içerir ve Sekretarya tara-
fından desteklenir. Büro toplantılarının ra-

porları Taraflara ve gözlemcilere sunulur.

Bern Sözleşmesi Sekretaryası; Avrupa 

Konseyi tarafından sağlanır ve Daimi Ko-

mite tarafından istenebilecek idari ve diğer 

hizmetleri sağlar. Sekretarya aynı zaman-

da Daimi Komite ve Bürosu ile Sözleşme 

altında kurulan Uzman Grupları ve geçici 

çalışma grupları tarafından incelenmesi 

gereken tüm belge ve raporların toplan-

masından ve dağıtılmasından sorumludur.

Türkiye’nin Sözleşme 
Kapsamındaki Faaliyetleri
Sözleşme, 09.01.1984 tarih ve 84/7601 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylana-

rak, 20.02.1984 tarih ve 18318 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanarak 01.09.1984 tari-

hinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşme ile ilgili 

ulusal faaliyetler Tarım ve Orman Bakanlığı 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Mü-

dürlüğü odak noktalığında yürütülmekte-

dir. 
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NESLİ TEHLİKEDE OLAN YABANİ HAYVAN VE BİTKİ TÜRLERİNİN 
ULUSLARARASI TİCARETİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME (CITES)

CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED 
SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA

 Yürürlüğe Giriş Yılı 1975 

 Merkez Cenevre, İsviçre

 Amacı Nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin neslinin 
devamını ve gelecek nesillere aktarımını sağlamak amacıyla, 
sürdürülebilir kullanımını temin etmek için, Sözleşme ekinde yer 
alan türlerin uluslararası ticaretinin belirli esaslar çerçevesinde 
yapılmasını sağlamak

 Taraflar 183 Taraf

 Genel Sekreter Ivonne Higuero (Panama)

 Resmi Dili İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Çince, Rusça

 Resmi İnternet Sitesi https://www.cites.org/

 Türkiye’de Kabulü Sözleşme, ülkemizde 22.12.1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
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Sözleşme ve Misyonu
CITES, yabani hayvan ve bitki türlerinin 

canlı ve ölü örnekleri ile bunların kolayca 

tanınabilen parçaları ile türevlerinin ulus-

lararası ticaretini (ithalat, ihracat, yeniden 

ihracat ve denizden giriş) düzenleyen bir 

sözleşmedir.

CITES’ın amacı; yabani türlerin ulusla-

rarası ticaretinin yasaklanması olmayıp 

uluslararası ticaretin ilgili türlerin neslini 

tehlikeye atmayacak şekilde sürdürülme-

sini temin etmektir. Sözleşme uluslararası 

düzeyde bağlayıcı bir yasal çerçeve oluş-

turarak misyonunu gerçekleştirmeyi he-

deflemektedir. Bu hedefe erişme yolunda 

da temel olarak yasal, sürdürülebilir ve iz-

lenebilir bir zemin oluşturulmaktadır. Söz-

leşme’ye 182 ülke ve AB taraftır.

CITES’in Ekleri
Ticaretlerinin düzenlenmesi farklı derecede 

bulunan yabani hayvan ve bitki türleri 3 ayrı 

ek liste olarak belirlenmiştir. Bu ayrım tür-

lerin korunma gereksinimlerinin derecesine 

göre belirlenmiştir.

EK-I: Nesilleri ciddi şekilde tükenme teh-

didi ile karşı karşıya gelen ve bu nedenle 

örneklerinin ticaretinin sıkı mevzuata tabi 

tutulması ve bu ticarete sadece istisnai 

(bilimsel, vs.) durumlarda izin verilmesi zo-

runlu olan türleri içerir.

EK-II: Nesli kesin bir tükenme tehdidiyle 

karşı karşıya olmamakla birlikte, nesilleri-

nin devamını etkileyebilecek kullanımları 

önlemek amacıyla ticaretleri belirli esaslara 

bağlanan türleri içerir. Listelenmiş türle-

re benzerlik gösteren türler de bu listeye 

eklenmektedir. Eklerde yer alan türlerin 

%96’sı bu Ek içerisinde yer almaktadır.

EK-III: En az kullanılan Ek olan Ek-III, 

herhangi bir taraf ülkenin kendi yetki alanı 

içinde düzenlenmeye tabi tuttuğu ve aşırı 

kullanımı önlemek veya kısıtlamak amacıy-

la ticaretinin denetime alınmasında diğer 

taraflar ile işbirliğine ihtiyaç duyduğunu 

belirttiği türleri kapsar. Sözleşme kapsa-

mında listelenmiş türlerin %1’i bu Ek’te yer 

almaktadır.

Listelenen 35 binden fazla türün birçoğu 

ticarette yaygın şekilde yer almamaktadır. 

Eklerde yer alan bir türün uluslararası tica-

rete konu olabilmesi için yönetim otorite-

leri tarafından düzenlenen, bu kapsamda 

yapılan işlemler sırasında taraf devletlerin 

yönetim otoriteleri ve gümrük idarelerince 

aranan ve Sözleşme hükümlerine uygun 

formatta düzenlenen CITES Belgesi aran-

maktadır.
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Sözleşmenin Yapısı
CITES’in Birleşmiş Milletler Çevre Progra-

mı (UNEP) tarafından yönetilen Sekretar-

yası İsviçre’nin Cenevre kentindedir. Ayrıca 

üye ülkelerin oluşturduğu, her iki ya da üç 

yılda bir toplanan ve Sözleşme’nin işleyişini 

kontrol eden Taraflar Konferansı bir diğer 

önemli yönetim organıdır. 

Sözleşme’ye taraf tüm ülkeler, Sözleş-

me’nin uygulanmasını ve yorumlanması-

nı kolaylaştırmak adına Sözleşme’nin en 

yüksek karar merci olan Taraflar Konfe-

ransı’nda bir araya gelmektedir. Taraflar 

Konferansı ayrıca, kısa sürede önlem alın-

ması gereken ve zaman kısıtı olan spesi-

fik konularda ise Karar şeklinde talimatlar 

vermektedir.

Türkiye’nin Sözleşme 
Kapsamındaki Faaliyetleri
CITES Sözleşmesi, ülkemizde 22.12.1996 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşme 

kapsamında yer alan hayvan ve bitki tür-

lerinin uluslararası ticaretinin kontrol altına 

alınmasına yönelik usul ve esasların ilgili 

kurum ve kuruluşlarla koordinasyon halin-

de sağlanmasının düzenlenmesi amacıyla, 

(Mülga Çevre Bakanlığınca) “Nesli Tehlike 

Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türle-

rinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleş-

me’nin Uygulanmasına Dair Yönetmelik”, 

27.12.2001 tarih ve 24623 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanmış ve revizesi ise 

20.07.2019 tarihli ve 30837 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanmıştır.

Ülkemiz Sözleşme hükümleri gereği; taraf 

olduğu yıldan itibaren 5 yıl içinde Sözleşme 

ile tam uyumlu olarak CITES Ulusal Uygu-

lama Yönetmeliği’ni hazırladığı ve bu doğ-

rultuda, Sözleşme şartlarına uygun olarak 

uygulamalarını yürüttüğü için, CITES Sek-

retaryasının Mevzuat Projesine göre, A Ka-

tegorisinde yer almaktadır. 

CITES İzin Belgesi düzenleyen kurum 

olan CITES Yönetim Merci Türkiye’de; Ta-

rım ve Orman Bakanlığıdır. Doğa Koruma 

Milli Parklar Genel Müdürlüğü; CITES Söz-

leşmesi’nin Ana Yönetim Otoritesi ve Odak 

Noktasıdır. Sözleşme Sekretaryası ve ilgili 

Kurumlar arasındaki koordinasyonu sağ-

layarak, raporlama ve eğitim gibi görevleri 

de sürdürmektedir.

CITES Ulusal Uygulama Yönetmeliği’ne 

göre; 

-Karasal omurgasızlar, yumuşakçalar, am-

fibiler, denizlerde ve iç sularda bulunan bit-

kilerde dâhil su ürünleri ile bunların yumur-

taları, deniz memelileri için Balıkçılık ve Su 

Ürünleri Genel Müdürlüğü, 

-Tüm canlı bitkiler için Bitkisel Üretim Ge-

nel Müdürlüğü, 

-Orman Ürünleri için Orman Genel Müdür-

lüğü, 

-Kuşlar, deniz memelileri hariç memeliler, 

sürüngenler, eklem bacaklılar için Doğa 

Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 

CITES İzin Belgesi düzenlenmesi ve ge-

rekli işlemlerin yapılmasında yetkilidir. 

Türkiye’de bilimsel tavsiye veren CITES 

Bilimsel Merci; TÜBİTAK Başkanlığı’dır. 

CITES Yaptırım Merci: Sözleşme’nin uy-

gulama ve yaptırımında görev alan CITES 

Yaptırım Merci Türkiye’de, İçişleri Bakanlığı 

(Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik) ve Tica-

ret Bakanlığı’dır. 

CITES Başvuru Sistemi (CITES Veri 

Tabanı), 01.01.2016 tarihinden itiba-

ren kullanılmaya başlanmıştır. Bu sistem 

üzerinden, CITES İzin Belgeleri elektronik 

olarak düzenlenmektedir (citesbasvuru.

tarimorman.gov.tr). Bahse konu sisteme; 

e-devlet üzerinden de ulaşılabilmektedir. 

Ayrıca CITES Veri Tabanı, Ticaret Bakan-

lığı’nın Tek Pencere Sistemi’ne de entegre 

edilmiştir.
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AKDENİZ’İN KİRLİLİĞE KARŞI KORUNMASI SÖZLEŞMESİ (BARSELONA SÖZLEŞMESİ)
THE BARCELONA CONVENTION FOR THE PROTECTION OF THE MARINE ENVIRONMENT 

AND THE COASTAL REGION OF THE MEDITERRANEAN

 Yürürlüğe Giriş Yılı 2004

 Merkez Atina, Yunanistan

 Amacı Akdeniz’in deniz ve kıyı bölgesinin kirliliğe karşı korunması

 Taraflar  AB ve 21 Taraf Ülke
AB, Arnavutluk, Bosna Hersek, Cezayir, Fas, Fransa, GKRY, Hırvatistan, 
İsrail, İspanya, İtalya, Karadağ, Libya, Lübnan, Malta, Mısır, Monako, 
Slovenya, Suriye, Tunus, Türkiye, Yunanistan

 Türkiye Odak Noktası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 Resmi Dili İngilizce, Fransızca

 Resmi İnternet Sitesi  https://www.unenvironment.org/unepmap



244

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER

Sözleşme ve Misyonu
Kısaca Barselona Sözleşmesi olarak bilinen 

Akdeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleş-

mesi, Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın 

(UNEP) 1974 yılında kurduğu “Bölgesel De-

nizler Programı” kapsamında Akdeniz’deki 

gemilerin, uçakların ve kara taşıtlarının yol 

açtığı kirlenmeyi önleyerek ve azaltarak Ak-

deniz’in korunması hedefini içeren sözleş-

medir. Bölgesel Denizler Programı, Akde-

niz’e kıyısı olan ülkeler ve AB’nin katılımıyla, 

Akdeniz Eylem Planı’nın (MAP) 1975 yılında 

oluşturulmasıyla sonuçlanmıştır. MAP ise 

daha sonra “Akdeniz’in Kirliliğe Karşı Ko-

runması Sözleşmesi”nin (Barselona Söz-

leşmesi) 1976 yılında Barselona’da kabul 

edilmesine zemin olmuş, 1978 yılında da 

Sözleşme yürürlüğe girmiştir.9 

1992 yılında Rio de Janeiro’da yapılan Bir-

leşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Zirvesi’n-

de alınan kararlara uygun olarak, Barselona 

Sözleşmesi, 1995 yılında, deniz çevresinin 

yanı sıra, kıyı alanlarını da kapsayacak bi-

çimde genişletilmiş, ayrıca, sürdürülebilir 

kalkınma hedefi, halkın katılımı, çevresel etki 

değerlendirmesi gibi unsurlar getirilmiştir.10 

Bu çerçevede, yenilenen Sözleşme’nin adı 

“Akdeniz’in Deniz Ortamı ve Kıyı Bölgesinin 

Korunması Sözleşmesi” olarak değiştirilmiş 

olup, bu yeni Sözleşme 2004 yılında yürür-

lüğe girmiştir. Sözleşme’ye 21 ülke ve AB 

taraftır.

Sözleşmenin Yapısı
Barselona Sözleşmesi’ne ait 7 adet proto-

kol bulunmaktadır:

•	 Akdeniz’de	Gemilerden	 ve	 Uçaklardan	

Boşaltma veya Denizde Yakmadan 

Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi ve Or-

tadan Kaldırılması Protokolü;

•	 Akdeniz’de	Tehlikeli	Atıkların	Sınır	 ötesi	

Hareketleri ve Bertarafından Kaynakla-

nan Kirliliğin Önlenmesi Protokolü (BM 

Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne ilişkin Tür-

kiye’nin görüşlerini yansıtan bir bildirim 

yapılarak taraf olunmuştur);

•	 Akdeniz’in	 Kara	 Kökenli	 Kaynaklardan	

ve Faaliyetlerinden Dolayı Kirlenmeye 

Karşı Korunması Protokolü;

•	 Olağanüstü	 Hallerde	 Akdeniz’in	 Petrol	

ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesin-

de Yapılacak Mücadele ve İşbirliğine Ait 

Protokol;

•	 Akdeniz’de	Özel	Koruma	Alanları	ve	Bi-

yolojik Çeşitliliğe İlişkin Protokol;

•	 Akdeniz’de	Bütünleşik	Kıyı	Alanları	 Yö-

netimi Protokolü;

•	 Akdeniz’de	Kıta	Sahanlığı	 ve	Deniz	Di-

binin Keşfi ve İşletilmesinden Kaynakla-

nan Kirliliğin Önlenmesi Protokolü.

Türkiye’nin Sözleşme 
Kapsamındaki Faaliyetleri
Barselona Sözleşmesi ve Ek Protokolleri 

18. Taraf Ülkeler Toplantısı (COP 18) 3 - 6 

Aralık 2013’te İstanbul’da gerçekleştirilmiş 

olup toplantı sonucunda İstanbul Dekla-

rasyonu ile ‘İstanbul Çevre Dostu Şehirler 

Ödülü’nün oluşturulması kararı kabul edil-

miştir.

9-12 Şubat 2016 tarihleri arasında Ati-

na’da düzenlenen COP 19’da Atina Bildi-

risi onaylanmıştır. Toplantı sonunda, UNEP/

MAP 2016-2021 Orta Dönemli Stratejisi ile 

2016-2021 Sürdürülebilir Kalkınma için 

Akdeniz Stratejisi kabul edilmiştir. Ayrıca, 

Akdeniz’in Deniz Ortamı ve Kıyı Bölgesinin 

Korunması Sözleşmesi (Barselona Söz-

leşmesi) ile Karadeniz’in Kirlenmeye Karşı 

Korunması Sözleşmesi (Bükreş Sözleşme-

si) Sekretaryaları arasında Mutabakat Zaptı 

imzalanmıştır. Her iki Sözleşmeye de taraf 

olan tek ülke Türkiye’dir.

17-20 Aralık 2017 tarihleri arasında, “Sür-

dürülebilir Kalkınma Amacı 14 Odağında 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları için 2030 

Gündeminin Uygulanması: Kirlilik ve Biyo-

lojik Çeşitlilik” temasıyla Tiran’da gerçek-

leştirilen COP 20’de, Tiran Bildirisi kabul 

edilmiştir. Ayrıca konferansta, “İstanbul 

Çevre Dostu Şehir Ödülü”, 17 başvuru 

arasından İzmir’e verilmiştir.

Sözleşmenin 21. Taraflar Toplantısı 

(COP21), 2-5 Aralık 2019 tarihlerinde, İtal-

ya’nın ev sahipliğinde Napoli’de düzenlen-

miş olup toplantı neticesinde kabul edilen 

Napoli Bildirisi’nde, Akdeniz’de deniz çöp-

leri, mavi ekonomi, biyoçeşitlilik, deniz ko-

ruma alanları ve iklim değişikliğine yer ve-

rilmiştir. 

22. Taraflar Toplantısı’nın (COP22) Sözleş-

me’nin ülkemiz adına odak noktası olan 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyo-

nunda 2021 yılında ülkemiz ev sahipliğinde 

gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Koordi-

nasyon kapsamında oluşturulan Çalışma 

Grubunda Bakanlığımız Su Yönetimi Genel 

Müdürlüğü tarafından aktif katkı sağlanması 

planlanmaktadır.

9 http://www.mfa.gov.tr/barselona-sozlesmesi.tr.mfa
10 “Barcelona Convention for the Protection of the Mediterranean”at EUR-Lex: Access to European Law. [accessed 2015-07-25].
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KARADENİZ’İN KİRLİLİĞE KARŞI KORUNMASI SÖZLEŞMESİ (BÜKREŞ SÖZLEŞMESİ)
THE CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE BLACK SEA AGAINST POLLUTION

 Yürürlüğe Giriş Yılı 1994

 Merkez İstanbul, Türkiye

 Amacı Karadeniz’in deniz ve kıyı bölgesinin kirliliğe karşı korunması

 Taraflar  Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Türkiye.

 Türkiye Odak Noktası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 Resmi Dili İngilizce

 Resmi İnternet Sitesi http://www.blacksea-commission.org/
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Sözleşme ve Misyonu
Yaklaşık 160 milyon kişiyi barındıran Karadeniz havzasın-

da çevre sorunları ile deniz ve kıyı kirliliği önemli boyutlara 

ulaşmış ve uluslararası işbirliğini gerekli hale getirmiştir. Bu 

kapsamda, kıyıdaş ülkeler tarafından hazırlanan Bükreş 

Sözleşmesi 21.04.1992’de imzalanmış ve 15.01.1994 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşme’ye, Bulgaristan, 

Gürcistan, Romanya, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve 

ülkemiz taraftır.

Sözleşmenin Yapısı
Bükreş Sözleşmesi’nin taraf olduğumuz Protokolleri’nin 

başlıkları aşağıda sunulmuştur:

Karadeniz Deniz Çevresinin Kara Kökenli Kaynaklardan 

Kirlenmeye Karşı Korunmasına Dair Protokol,

Karadeniz Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Madde-

lerle Kirlenmesine Karşı Acil Durumlarda Yapılacak İşbirli-

ğine Dair Protokol,

Karadeniz Deniz Çevresinin Boşaltmalar Nedeniyle Kirlen-

mesinin Önlenmesine İlişkin Protokol,

Karadeniz’de Biyolojik Çeşitliliğin ve Peyzajın Korunması 

Protokolü.

Türkiye’nin Sözleşme Kapsamındaki 
Faaliyetleri
Bükreş Sözleşmesi’nin icra organı niteliğindeki Karade-

niz’in Kirliliğe Karşı Korunması (Karadeniz) Komisyonu, 

kıyıdaş ülkelerin ortak stratejiler belirleyerek Karadeniz’de 

kirlilik ve ekosistemin bozulması ile mücadele etmek, bi-

yolojik çeşitlilik kaybını önlemek, ortak proje ve faaliyet-

ler gerçekleştirmek amacıyla Sözleşme çerçevesinde 

15.12.2000 tarihinde kurulmuştur.

Karadeniz Komisyonu’na faaliyetlerinde yardımcı olmak 

üzere oluşturulan ve bölgesel düzeyde eş güdümü sağla-

makla görevli Karadeniz Komisyonu Daimi Sekretar-

yası’na ülkemizce İstanbul’da ev sahipliği yapılmakta ve 

İcra Direktörlüğü görevini ülkemiz yürütmektedir.
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