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Ayhan Salih EKİZ- SÜMAE
Tarama süreci resmi olarak 20 Ekim
2005 tarihinde başlamıştır ve 1 yıl devam
edecektir.
Avrupa
Birliği
Ortak
Balıkçılık
Politikalarına uyum çalışmaları, Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel
Müdürlüğünün koordinatörlüğünde, 2001 yılı
Haziran ayında başlatılmış olup çeşitli kurum ve
kuruluşların katılımı ile oluşturulan alt çalışma
grupları vasıtasıyla bugüne gelinmiştir.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı marifetiyle
çalışma grupları oluşturulmuştur. Bunlar;
1. Kontrol ve Kaynak Yönetimi
2. Pazarın Ortak Örgütlenmesi
3. Yapısal Politikalar
4. Tekne Kayıt ve Bilgi Sistemi
5. Yetiştiricilik
6. Uluslararası Antlaşmalar
Taraflar arasında yapılan görüşmelerde
öncelikle mevzuat incelemesi yapılmıştır. Tablo
1’de verilen mevzuat taramasına göre ülkemiz
balıkçılık mevzuatı, AB Mevzuatı ile büyük
ölçüde uyumsuz bulunmuştur.

Amaçlar;
• Yasal
yakınlaşma
sağlanması,

uyumun

• AB
su
ürünleri
müktesebatının
benimsenmesi ve uygulanması,
• Kurumsal
yapılanmaya
olunması
ve
mesleki
sağlanmasıdır.

yardımcı
eğitimlerin

•

Teknik Yardım Kontratı
Teknik yardım bileşeni, eşleştirme
aktivitelerinin tamamlayıcısı olan bir faaliyet
zinciridir. 15 aylık süre boyunca eşleştirme ile
eş zamanlı olarak yürütülecektir.
Amaçlar;

Tablo 1. Mevzuat Taraması
Balıkçılıkla ilgili mevzuat sayısı
Ülkemizi ilgilendiren mevzuat sayısı
İncelenen mevzuat sayısı
Uyumlu mevzuat sayısı
Kısmen uyumlu mevzuat sayısı
Uyumsuz mevzuat sayısı

veya

• Sektör stratejisi geliştirme ve planlama,

623
102
86
7
21
58

• Politika birimlerinin oluşturulması,
• Kamuoyu bilgilendirme kampanyaları,
• Pazar çalışmaları,
• Su ürünleri bilgi ve
sistemlerinin kurulması,

Mevcut
uyumsuzlukları
gidermek
amacıyla “Su Ürünleri Sektörünün Yasal ve
Kurumsal Olarak AB Su Ürünleri Müktesebatına
Uyum Projesi” uygulamaya konulmuştur.

gemi

izleme

• Proje faaliyetlerine yönelik eğitimler.
Yardımcı Kontratlar
Liman Büro İnşaatı Kontratı (29 Adet)
ihale edilmiş ve inşaat işlemleri başlatılmıştır.
Enformasyon Teknolojileri Alım Kontratı
(Su Ürünleri Bilgi Sistemi ve Gemi İzleme
Sistemi) ihalesi tamamlanmış, malzeme alımı
ve sistemin kurulmasının 2006 yılında
gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

PROJENİN KONTRATLARI
Eşleştirme Kontratı
Katılım öncesi çalışmalara destek amaçlı
24 aylık bir eşleştirme projesi başlatılmıştır.
Proje; Hollanda, Almanya ve İsveç’ten oluşan
bir konsorsiyum tarafından yürütülmektedir.
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• Denetim ve kontrol,

Liman Büroları Ekipman Alım Kontratı
ihale edilmiş olup Ağustos 2006’da malzemeleri
teslim alınacaktır.

• Yapısal politikalar,
• Pazar politikası,
• Devlet yardımları,

Bugüne Kadar Yapılan Çalışmalar
Eşleştirme Projesi kapsamında kamu
kurumu ve balıkçılara yönelik 36 faaliyet
çerçevesinde 603 kişiye 2657 adam/gün eğitim
yapılmıştır.
Su Ürünleri Kanunu değişiklik yasa
tasarısı,
Meclise
gönderilmek
üzere
Başbakanlıkta beklemektedir.
29 adet liman büroları için izin alınmıştır.
50 adet Su Ürünleri Mühendisi açıktan
atanarak görevlerine başlamıştır.
Gemi izleme, pazar standartları, tüketici
bilgisi, ruhsatlar, satış notları, seyir defteri
konularında
yönetmelik
çalışmaları
tamamlanmak üzeredir.

• Uluslararası anlaşmalar (çok taraflı ve ikili
anlaşmalar),
• Araştırma ve bilgi toplama.
Tanıtıcı ve ayrıntılı tarama toplantılarının
gündemleri aynı başlıkları taşımakla beraber
her iki toplantıda da kaynak yönetimi en önemli
gündem konusunu oluşturmuştur. Toplantılarda:
• Sürdürülebilir avcılık için alınan ve alınacak
önlemler, seçici avcılık, filo kapasitesi, av
yasakları ve av çabası gibi başlıklar
irdelenmiş, konunun önemi vurgulanmıştır.
• Filo
yönetimi
çalışmasında,
balıkçı
gemilerinin kayıt altına alınması, kapasitesi
ve balıkçı gemilerinin standartları konu
edilmiştir.
• Uydu bazlı gemi izleme sisteminin ne zaman
kurulacağı ve bunlarla ilgili teftiş ve
denetleme
işlemlerinin
nasıl
olacağı
irdelenmiştir.
• Yapısal politikaların nasıl yönetileceği,
personel yeterliliği, bu politikalar için ayrılan
bütçe,
sürdürülebilir
balıkçılık
ile
ilişkilendirilmesi incelenmiştir.
• Pazar politikaları konusunda, özellikle üretici
örgütlenmelerinin yeterliliği ve pazardaki
etkinliği
vurgulanmış,
fiyat
oluşumu,
denetlenmesi ve tüketicilerin bilgilendirilmesi
ile ilgili yasal düzenlemeler sorulmuştur.
•

Ayrıca sektöre yapılan devlet yardımları,
sektördeki verilerin temin edilmesi ve mavi
yüzgeçli ton balığı avcılığı konularındaki
gelişmeler incelenmiştir.
Tarama toplantılarında, ülkemiz su
ürünleri sektörünün, Ortak Balıkçılık Politikasına
mevzuatta büyük ölçüde hazır olduğu, ancak
saha çalışmalarında eksikliklerin devam ettiği
görülmektedir. Sorulara verilen cevaplarda saha
çalışmalarının Mart 2007’de büyük ölçüde
tamamlanacağı vaat edilmektedir.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığının bu
konudaki istekli tavrı ve gösterdiği kararlılık,
sektörün OBP’ye uyumunda en önemli artı
olarak değerlendirilmelidir. Ülkemizin AB’ye
katılımının olmaması durumunda bile sektördeki
düzenlemeler, sektörün kazanımı olacak,
sektöre dinamizm getirecektir.

Ayrıntılı Tarama Toplantısı (Brüksel)

AB Komisyonu tarafından belirtilen
takvime göre Balıkçılık faslındaki “Tanıtıcı
Tarama Toplantısı” 24.02.2006 tarihinde,
“Ayrıntılı Tarama Toplantısı” 31.03.2006
tarihinde Brüksel’de düzenlenmiştir. Tanıtıcı ve
ayrıntılı tarama toplantılarında, balıkçılık
müktesebatının analitik olarak incelemesi
yapılmış, soru-cevap yöntemiyle mevcut durum
ortaya konulmuş ve yapılacaklar vaat edilmiştir.
Tanıtıcı ve ayrıntılı tarama toplantılarının
gündem başlıkları aşağıdaki gibidir:
• Ortak Balıkçılık Politikası genel prensipleri,
• Av çabasının sınırlandırılması (Toplam
müsaade edilebilir av miktarları –TAC’s,
kotalar v.s),
• Av filosu yönetimi,
• Av teknelerinin kaydı,

Kaynak
1.http://www.tarim.gov.tr/arayuz/9/
icerik.asp?fl=AB_Tarim/abtarim_hazirlik.htm

• Tekne izleme sistemi,
• Akdeniz’de balıkçılık yönetimi,
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