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Avrupa Yeşil Düzeni Kapsamında  
Tarım İlaçlarının Halk Sağlığı ve Çevre Üzerindeki Etkisi Tartışılacak 

 
Avrupa Komisyonu, Avrupa Yeşil Düzeni kampanyası kapsamında düzenlenen webinarla tarım ilaçlarının 
halk sağlığı ve çevre üzerindeki etkisini vurgulayacaktır.  15 Eylül 2020 Salı günü 11:00-12:30 saatleri 
arasında Zoom platformunda gerçekleştirilecek olan webinar, AB Bilgi Merkezi'nin Facebook sayfasından 
da canlı olarak yayınlanacaktır. 

Nottingham Universitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden Doç. Dr. Wayne Grant Carter, webinarda 
yapacağı konuşmada, tarım ilaçlarının halk sağlığı ve çevre üzerindeki etkisine değinecek, tarım ilaçlarının 
kullanımını azaltmaya yönelik kontrol prosedürleri ve stratejilerinden bahsedecektir. Avrupa Pestisit 
Eylem Ağından Hans Muilerman’ın yapacağı sunumda, tarım ilaçlarının çevre üzerindeki etkisi ele 
alınacak ve AB'nin Tarladan Sofraya Stratejisi kapsamında tarım ilaçlarının 2030 yılına kadar kullanımını 
azaltmaya yönelik eylemler paylaşılacaktır. Öte yandan Tarım Dairesinden Reşat Değirmenci ise yapacağı 
konuşmada, mevcut yerel duruma dikkat çekecek ve önerilerde bulunacaktır. 
 
Avrupa Yeşil Düzeni, AB'nin çevre krizine karşı müdahalesidir. Enerji sistemimizden başlayarak arazileri, 
binaları, şehirleri, ulaşım ve gıda ürünlerini kullanma şeklimize kadar yaşam şeklimizde köklü değişiklikler 
yapmamız gerekmektedir. Gıda sistemlerini adil, sağlıklı ve çevre dostu hale getirmeyi amaçlayan 
Tarladan Sofraya Stratejisi, Avrupa Yeşil Düzenin merkezinde yer alan bir stratejidir. 
 
Arka plan:  
Avrupa Yeşil Düzeni, AB'nin yeni büyüme stratejisidir. Avrupa Komisyonu, bir yandan iç pazarın etkili bir şekilde işleyişini 
sağlarken, diğer yandan Tarladan Sofraya stratejisiyle uyumlu önlemler getirerek ve uygun bir izleme sağlayarak AB içinde 
gıda güvenliği ile birlikte hayvan ve bitki sağlığının seviyesini yükseltmeyi amaçlamaktadır. Avrupa Komisyonu'nun Gıda 
Güvenliği politikasının temel amacı, Avrupa'nın en büyük imalat ve istihdam sektörü olan gıda endüstrisinde insan 
sağlığının yüksek düzeyde korunmasını sağlamaktır. Komisyon'un yol gösterici ilkesi, temel olarak Gıda Güvenliği ile ilgili 
Beyaz Kitapta belirtildiği üzere, tarladan sofraya gıda zincirinde yer alan bütün sektörleri kapsayan entegre bir yaklaşımı 
hayata geçirmektir.   

AB'nin Tarladan Sofraya Stratejisi, gıda güvenliğini güvence altına alan, kaynağını sağlıklı bir gezegenden alan ve sağlıklı 
beslenme alışkanlıklarına erişimi sağlayan sürdürülebilir bir AB gıda sistemine geçişi sağlayacaktır. Strateji, AB gıda 
sisteminin çevre ve iklim ayak izlerini azaltacak, dayanıklılığını artıracak, vatandaşların sağlığını koruyacak ve ekonomik 
işletmelerin geçimlerini sağlamasına olanak sağlayacaktır. AB gıda sistemini dönüştürmeye yönelik somut hedefler getiren 
Strateji kapsamında pestisit kullanımında ve riskinde %50 azalma, gübre kullanımında en az %20 azalma, çiftlik 
hayvanlarında ve su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılan antimikrobiyal satışlarında %50 azalma ve organik tarım yapılan 
tarım arazisinin %25'e ulaşması hedeflenmektedir.   

Daha fazla bilgi için: https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en 
 
Medya iletişim: AB Bilgi merkezi: info@abbilgi.eu , 228 2577 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_infograph_from-farm-to-fork_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:51999DC0719
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:51999DC0719
https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
mailto:info@abbilgi.eu

