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AB ’ n i n  
s ü r d ü -
r ü l e b i -

lirlik ilkesini 
temel alarak 
g e l i ş t i r d i ğ i 
Ortak Balıkçılık 
Politikası refor-
munun 2014 
yılından itiba-
ren yürürlüğe 
girmesi bek-
lenmektedir. Ortak Balıkçılık Politikasının 
önem arz eden unsurlarından biri olan 
Ortak Piyasa Düzeninin bileşenlerinde de 
reform süreci sonunda önemli değişim-
ler gerçekleşecektir. 13 Temmuz 2011 
tarihli ortak piyasa düzeni reformu ile ilgili 

Komisyon öneri-
si ile 6 Şubat ve 
27 Şubat 2013 
tarihlerinde yapı-
lan Parlamento 
ve Avrupa Konseyi 
oylama sonuçları 
incelendiğinde; 
önemli değişikle-
rin üretici örgüt-
lerine yönelik 
uygulamalarda ve 

üretici örgütlerine ilişkin fiyat ve müdahale 
mekanizmalarında, sürdürülebilir balıkçı-
lığın sağlanmasına yönelik uygulamalarda 
ve tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla 
uygulanan etiketleme kurallarında gerçek-
leşeceği görülmektedir.

 2013 SonraSı BaLıKÇıLıK  
OrTaK PİYASA DÜZENİ 

AB’nin sürdürülebilirlik ilkesini temel alarak geliştirdiği Ortak Balıkçılık Politikası 
reformunun 2014 yılı itibariyle yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ortak Balıkçılık 
Politikasının önemli unsurlarından biri olan Ortak Piyasa Düzeni’nin bileşenlerinde 
de reform süreci sonunda önemli değişimler gerçekleşecek... 

Aylık Avrupa Birliği Bülteni

UZMAN GÖZÜYLE        

Hollanda’da bir çiftlikte 
düşük patojeniteye sahip 
Avian Influenza (Kuş Gribi)  
salgınını takiben 80.000’den 
fazla tavuk itlaf edildi. 

Avrupa Komisyonu, deniz 
ve kıyı bölgelerindeki 
birçok sektörü içeren, 
sürdürülebilirliği ve çevre 
korumayı temel hedef alan 
mavi büyüme stratejisini 
hayata geçiriyor. 

2014-2020 yıllarına ilişkin 
Çok Yıllı Mali Çerçeve 
üzerinde ülkelerin ön muta-
bakata varmasıyla OTP 
reformu konusundaki 
görüşmeler hızlandı.
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Editörden...

Değerli Okuyucular, 

İkinci sayımızda, Balıkçılık Faslı ağırlıklı bir içerikle sizlerle buluşuyoruz. Bakanlığımızın 
sorumlu olduğu fasıllar arasında en az bilineni olan bu fasıl, Ortak Balıkçılık Politikası’nın 
genişleyen kapsamı ve reform çabaları ile uzun zamandır AB gündemini meşgul etmekte. 
Bizler de buzdağının bu görünmeyen parçasını sizlerin dikkatine daha yakından sunabilmek 
amacıyla, bu ayki inceleme konumuzu 2013 sonrası Balıkçılık Ortak Piyasa Düzeni konusuna 
ayırdık. İlgiyle okuyacağınızı umuyoruz. 

Geçen ay Kırsal Kalkınmaya ayırdığımız köşemizde bu ay Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) 
ile ilgili tanıtıcı bir yazıyı bulabilirsiniz. Küçük bir sistem gibi gözükmekle birlikte, AB’de 
tarım politikalarının belirlenmesinde büyük bir rol oynayan ÇMVA’nın ülkemizde de bu tür 
bir işlevi üstlenmesi gerektiğine inanıyoruz.

Bu sayımızda yine AB’den güncel haberler, AB’de ve Türkiye’de alanımızla ilgili yeni 
mevzuatın bir seçkisi ve TAIEX faaliyetlerine ilişkin bilgileri bulabilirsiniz. Güncel gelişmeleri 
takip adına, faydalı olacağına inanıyoruz.  

Değerli Okuyucular,

“Uzman Gözüyle” ekibi olarak, ilk sayımıza gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederiz. Sizden 
sunum ve içeriğe ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizi uzman.gozuyle@tarim.gov.tr 
adresine ileterek, çalışmalarımıza katkı sağlamanızı rica ediyoruz. Böylece, beklentilerinize 
daha çok hitap edecek yeni sayılar hazırlamamız konusunda bizlere yardımcı olacağınızı 
umuyoruz. 

Saygılarımızla,

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
AB Uyum Daire Başkanlığı
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Nesli Tehlike Altındaki Türlerin 
Ticaretine İlişkin Sözleşme 
(CITES)’ne taraf olan 178 
ülke uluslararası ticaret 
nedeniyle tehdit altında olan 
beş köpekbalığı türü için ek 
koruma önlemleri alınmasını 
onayladı. Bu yeni önlemler 
ile bu türlerin ticareti ancak 
sürdürülebilirliğin garanti 
altına alındığı durumda 
g e r ç e k l e ş t i r i l e b i l e c e k . 
Denizcilik ve Balıkçılıktan 
Sorumlu AB Komiseri Maria 
Damanaki konuya ilişkin 
yaptığı açıklamada; “Avrupa 
Birliğinin köpekbalıklarının 

korunmasını aktif olarak 
desteklediğini, yakın 
bir zamanda Bölgesel 
Balıkçılık Örgütlerinin aldığı 
bir takım önlemlerin ve 
köpekbalığı yüzgeçlerinin 
denizde kesilmesinin istisna 
olmaksızın yasaklanmasının 
da bunu gösterdiğini belirtti. 
Damanaki ayrıca bu kararın 
deniz ekosistemlerinin ve 
faydalanıcıların çıkarlarının 
korunması açısından doğru 
yolda atılmış bir adım 
olduğunu ifade etti. 

Kaynak: Avrupa Komisyonu

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 
ile bir araya gelen Litvanya 
Cumhurbaşkanı Dalia 
Grybauskaite, 1 Temmuz’da 
İrlanda’dan devralacakları 
AB dönem başkanlıklarında 
Türkiye’nin AB’ye katılım 
müzakerelerinde bir ya da iki 
fasıl açmak istediklerini söyledi. 
Gül ve Grybauskaite, 
görüşmelerinin ardından ortak 
basın toplantısı düzenledi. 

Basın toplantısında kendisine 
Kıbrıs sorunuyla ilgili bir soru 
iletilmesi üzerine Abdullah 
Gül, Kıbrıs’ta yaklaşık 50 yıldır 
devam eden çözümsüzlüğe bir 
son vermenin vaktinin geldiğini 
söyledi.
Türkiye’nin vizyonunun 
Akdeniz’de, Kıbrıs’ın tamamı, 
Yunanistan, Türkiye arasında 
çok geniş bir işbirliğinin 
oluşturulması olduğunu 

söyleyen Gül adanın güneyinde 
ciddi bir kriz yaşandığına ve 
yeni bir hükümetin göreve 
geldiğine dikkat çekerek, ‘Bizim 
teklifimiz, tekrar gayet yeni bir 
solukla, iyi bir niyetle tekrar 
Kıbrıs Türkleri ve Rumları 
görüşmelere başlasınlar. Bizler 
bu konuya yardımcı olalım’ 
dedi.

Kaynak: Euractiv

KÖPEKBALIKLARI İÇİN EK 
KORUMA ÖNLEMLERİ

Avrupa Komisyonu, gıda ve 
yem güvenliği ile hayvan sağlığı 
alanlarında çalışan 44 AB Referans 
Laboratuvarı’nı desteklemek için 
15 Milyon Euro’luk mali yardım 
paketini kabul etti. 2013 yılı için 
geçerli olan bu mali yardımın 
amacı, Referans Laboratuvarlarının 
AB politikalarını uygulama 
konusunda Komisyona ve Üye 
Ülkelere verdiği teknik desteğe 
aktif bir biçimde devam etmesi 

sağlamak. Yüksek kalitede ve tek 
tip testler yapılması ile laboratuvar 
analizleri alanında risk yönetimi 
ve risk değerlendirmesinin 
desteklenmesi, Avrupa Birliği’nin 
2013 programı içerisinde 
tüketicilerin korunması ve hayvan 
sağlığı açısından büyük bir öneme 
sahip.

Kaynak: DG SANCO 

AB’DEN REFERANS LABORATUVARLARA YARDIM

LİTVANYA DÖNEM BAŞKANLIĞINDAN TÜRKİYE’YE DESTEK

AB’den Haberler
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AB ile Japonya arasında 
imzalanacak olan Serbest 
Ticaret Anlaşması öncesin-
de Japonya, AB’den sığır eti 
ve sığır eti ürünlerinin itha-
latına izin verirken; AB de 

Japonya’dan sığır eti ithala-
tını yeniden başlatma kara-
rı aldı. Japonya 2001’den bu 
yana AB ülkelerindeki BSE 
salgını nedeniyle, AB’den 
sığır eti ithalatına yasak 
getirmişti. Japonya, 1 Şubat 
2013 tarihi itibariyle bilim-

sel değerlendirme yaparak 
sığır etlerinin güvenli oldu-
ğunu doğruladı. AB ise 2010 
yılında Japonya’da çıkan Şap 
Hastalığı salgını nedeniy-
le koyduğu ithalat yasağını, 

ülkede hastalığın eradikasyo-
nu ve OIE tarafından hasta-
lıktan arî statüsünün kabul 
edilmesi nedeniyle kaldırma 
kararı aldı.

Kaynak: DG SANCO

Avrupa Komisyonu, Belçika, Kıbrıs, 
Danimarka, Fransa, Almanya, 
Yunanistan, İrlanda, Polonya ve 
Portekiz’e; başta dişi domuzların 
gebelikleri süresince gruplar 
halinde barındırılmasını gerekli kılan 
2008/120/EC nolu tüzük olmak üzere, 
hayvan refahı ile ilgili AB mevzuatının 
uygulanması için çağrıda bulundu. 
Komisyona göre ilgili Üye Devletlerin 

resmi uyarıya cevap vermek için iki 
ay süreleri var. Yeterli bir gerekçe 
gösteremezlerse, Komisyon iki 
ay içerisinde söz konusu Tüzüğe 
uyulması için gerekli adımların 
atılmasını talep eden “Gerekçeli 
Karar” bildirecek.

Kaynak: EU  Rapid

AB’NİN JAPONYA İLE 
SINIR TİCARETİ YENİDEN 
BAŞLIYOR

OIE raporuna göre, 11 
Mart’ta Lochem’deki bir 
çiftlikte yaklaşık 200 kuşta 
hastalık semptomlarının 
gözlenmesiyle ortaya çıkan 
salgın, alınan örneklerin 
Lelystad Merkez Veteriner 
Enstitüsü tarafından H7N7 
suşunun saptanmasıyla 
doğrulandı.  Çiftlikteki 80.152 
tavuk itlaf edilerek, yetkililer 
tarafından gerekli karantina 
tedbirleri alındı. Hong Kong 
salgın haberlerinin ardından 
Lochem’den kanatlı ve 
yumurta dâhil olmak üzere 
kanatlı ürünlerinin ithalatını 
yasakladı.

22  Mart 2013  tarihinde 
ise Almanya’da  22 tane 
kanatlıda Kuş Gribi tespit 
edilerek itlaf edildi.

Kaynak: OIE 

AB ile Japonya arasında imzalanacak olan Serbest 
Ticaret Anlaşması, canlı hayvan ticaretine de olumlu 
etki yaptı.                                      

HOLLANDA’DA 
KUŞ GRİBİ 
SALGINI

KOMİSYON’DAN HAYVAN REFAHI UYARISI

AB’den Haberler
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Avrupa Komisyonu 12 Mart 2013’te Avrupa 
Birliği Konseyi ve Parlamentosu’na deniz alanları 
planlaması ve entegre kıyı yönetimi ile ilgili 
Direktif Taslağını sundu. Taslak niteliğindeki 
önerge, AB Üye Devletlerinde denizcilik ve 
kıyı faaliyetlerinin gelişimini ile denizdeki ve 
kıyıdaki kaynakların sürdürülebilirliğini sağlayan, 
denizcilik kıyı bölgelerinin planlanması ve 
bütünleşik kıyı yönetimi için bir ortak Avrupa 
strateji çerçevesi oluşturmayı hedeflemekte. 
Denizcilik ve Balıkçılıktan Sorumlu AB Komiseri 
Maria Damanaki önerinin Parlamento’ya 
sunulmasının ardından yaptığı basın bildirisinde 
“Bugün Avrupa Birliği’nin entegre denizcilik 
politikasında yeni bir adım atıyor ve Mavi 
Büyüme stratejisi için yeni bir araç sunuyoruz.  
Direktif, sürdürülebilir kalkınma ve denizdeki 

MAVİ BÜYÜME
ENTEGRE DENİZCİLİK POLİTİKASINDA YER ALACAK

Avrupa Komisyonu, organik 
tarım mevzuatına olan yaklaşımı 
değerlendirmek için yapılan 
bir anketin parçası olarak 
Avrupa Birliği’ndeki genetiği 
değiştirilmiş gıdalara ilişkin 
halkın görüşlerini istedi. 10 Nisan 
2013 tarihine kadar açık olacak 
görüş alma sürecinde, Avrupalı 
vatandaşların, organizasyonların 
ve sivil toplum kuruluşlarının 
organik tarım ile organik ve 
genetiği değiştirilmiş ekinlerin 
bir arada bulunması konusundan 
uluslararası ticaret anlaşmaları ve 
etiketleme kurallarına kadar pek 

çok başlığı kapsayan bir anketi 
cevaplamaları talep ediliyor. 
Avrupa Komisyonu’nun Tarım ve 
Kırsal Kalkınma ana sayfasında 
yer alan ve sonuçları da yine bu 
siteden açıklanacak olan anketin, 
politika hazırlama aşamasında 
Komisyona veri sağlaması 
bekleniyor.

       

  Kaynak:  Food Navigator

Avrupa Komisyonu denizcilik, balıkçılık, 
yetiştiricilik, mavi enerji ve turizm gibi deniz 
ve kıyı bölgelerindeki birçok ekonomik 
sektörü tek bir çatı altında birleştiren, 
sürdürülebilirliği ve çevre korumayı temel 
hedef alan mavi büyüme stratejisini hayata 
geçiriyor. 

yatırımları kolaylaştırarak Avrupa Birliği’nin büyümesi 
ve gelişmesi için ‘Mavi Ekonomi’ potansiyelinin gerçeğe 
dönüşmesine katkıda bulunacaktır” dedi. Çevreden 
sorumlu AB Komiseri Janez Potocnik ise bu girişimin kıyı 
bölgelerde yaşayan 200 milyon AB vatandaşına sağlıklı 
bir çevre ve daha iyi yaşam koşulları sağlayacağını dile 
getirdi. Ayrıca denizde ve kıyıda yaşayan bitki ve hayvanlar 
için eşsiz yaşam alanı sağlayan kıyı bölgelerinin özgünlük 
ve çeşitliliğinin yanı sıra ekosistemlerin korunmasına da 
yardımcı olacağını belirtti.
Yönetmeliğin yasalaşmasının ardından bütün denizcilik 
faaliyetlerinin koordinasyonunun tek bir idari yapı 
kullanarak sağlanması yatırımcılar için riski azaltırken 
ulusal kurumların ve yürütücülerinin idari yükünü azaltacak 
ve ekosistemi daha etkin koruyacaktır. Damanaki “Şu 
anda, bazı ülkelerde yetiştiricilik tesisi izni almak için 8 
adet yönetim birimiyle iletişime geçmek gerekmektedir” 
dedi. Önergede yer alan “tek durak dükkân” prensibiyle 
bu karmaşık yapının kalkıp zaman ve para tasarrufu 
sağlanacağını, iş riskinin azaltılacağını ve yönetim yükünün 
hafifleyeceğini belirten Damanaki, AB genelinde 1,6 milyar 
Euro ekonomik fayda sağlanacağını belirtti.

Kaynak: Avrupa Komisyonu

AB GDO VE ORGANİK GIDAYI HALKA SORUYOR

 

AB’den Haberler
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Avrupa Birliği bütçesinin büyük bir kısmını oluşturan 
Ortak Tarım Politikası’ndaki (OTP) reform çalışmaları 
konusunda, gündemde yer alan bütçe çalışmaları 
sebebiyle uzun zamandır somut bir adım atılamıyordu. 
2014-2020 yıllarına ilişkin Çok Yıllı Mali Çerçeve 
üzerinde ülkelerin ön mutabakata varmasıyla OTP 
reformu konusundaki görüşmeler hızlandı. 
Avrupa Parlamentosu, Komisyon’un OTP reformuna 
ilişkin önerilerini görüşm ek üzere 13 Mart 2013 
tarihinde toplandı. Bu toplantıda Avrupa Parlamentosu 
milletvekilleri, yapılacak bir reformla OTP’nin daha 
şeffaf ve adil hale getirilmesi gerektiği görüşünü 
desteklediler ve bu amaçla Avrupa Komisyonu 
tarafından sunulan önerileri, bazı hükümlerine çekince 
koymak suretiyle kabul ettiler. Bu çekincelerden 
ilki; sunulan önerilerde genç çiftçilere verilecek 
desteğin gönüllülük esasına dayanması gerektiği. 
Avrupa Parlamentosu bu durumun genç çiftçiler 
için olumsuz sonuçlar doğuracağı düşüncesiyle 
bu konuda düzenlemelerin yapılması gerektiği 
görüşünde. Bir diğer çekince konusu, doğrudan 
ödemelerin içine yeşillendirmenin dahil edilmesi ile 
birlikte yeşillendirme tedbirlerini uygulayamayacak 
durumda olan çiftçilerin haksızlığa uğrayacak olmaları. 
Son olarak müzakere edilecek bir diğer husus da 
alınacak desteklerin sınırının en fazla 300,000 Euro 
olması. Parlamento bu miktarın artırılması gerektiği 

görüşünde.
Avrupa Birliği Konseyi ise 19 Mart 2013 tarihinde 
düzenlenen Tarım ve Balıkçılık Konseyi 3232. 
toplantısı ile OTP reformu kapsamında uzlaşıya varılan 
reform maddelerini kabul etti. Konsey’in tutumu 
ile Parlamento-Konsey ve Komisyon arası reform 
konusunda siyasi bir anlaşma sağlanması için üçlü 
toplantılar başlatılabilecek. İrlanda Dönem Başkanlığı 
Haziran ayına kadar süreci tamamlama çabasında. 
Hatırlanacağı üzere, reform kapsamında, çiftçilere 
doğrudan ödemeler, ortak piyasa düzenleri, kırsal 
kalkınma destekleri ve OTP’nin finansmanı, yönetimi 
ve izlenmesi konularında bir takım değişiklikler 
getirilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda, OTP’nin daha 
şeffaf hale getirilmesi, sürdürülebilirliğin sağlanması 
ve desteklerin daha adil dağıtımını sağlayabilmek 
amacıyla AB ülkeleri arasındaki destek miktarı 
farklılıklarının azaltılması ile genç ve küçük çiftçilerin 
daha fazla desteklenmesi hedefleniyor. Reformların 
bölgelerin ürün çeşitliliğine göre kırsal kalkınmanın 
şekillendirilmesi ve doğrudan ödemelerin kapsamına 
yeşillendirme çabalarının da alınması gibi konuları da 
içermesi söz konusu. 

Kaynak: Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu

    

OTP REFORMUNDA UZLAŞMA ÇABALARI 

Denizcilik ve Balıkçılıktan Sorumlu 
AB Komiseri Maria Damanaki 
Moskova’yı ziyaret etti. Rusya 
Federal Balıkçılık Ajansı Başkanı 
Andrey Krayniy ile bir araya gelen 
Komiser Damanaki’nin ziyareti 
sırasında yasa dışı kayıt dışı ve 
bildirilmemiş avcılık ile mücadele 
konusunda AB ile Rusya arasında 
işbirliğinin geliştirilmesinin yanı 
sıra Karadeniz ve Baltık Denizi’nde 
balıkçılık ve denizcilik konuları 
ve daha birçok konu gündeme 

geldi. Bölgesel balıkçılık örgütleri 
düzeyinde yürütülen işbirliği gözden 
geçirildi. AB Komiseri Rusya’ya bu 
yılın sonuna doğru Karadeniz’de 
balıkçılık ve denizcilik meselelerinin 
tartışılacağı üst düzey yöneticilerin 
katıldığı bir konferansın yapılmasının 
planlandığını iletti ve bu muhtemel 
konferans için Rusya’nın onayını aldı. 

Kaynak: Avrupa Komisyonu

DAMANAKI RUSYA’DA

AB’den Haberler
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Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA), Ortak Tarım 
Politikasının şekillendirilmesi amacıyla Avrupa 
Birliği Komisyonu tarafından kullanılan araçların 

en önemlilerindendir. ÇMVA ile toplanan veriler, başta 
işletmelerin yıllık tarımsal gelirlerinin belirlenmesi ve 
izlenmesi ile işletmelerin performanslarının ölçülmesi 
olmak üzere birçok  farklı amaçla (bilimsel araştır-
malar, afet yardımları, vb.) kullanılmaktadır. Böylece 
uygulanan tarım politikalarının sektöre etkileri ölçüle-
bilmektedir. 

AB üyesi ülkeler için 1965 yılından bu yana zorun-
luluk olan ÇMVA sistemi sayesinde 27 Üye Ülkede 
6.400.000 ticari işletmeyi temsilen belirli bir örnekle-
me planına göre seçilen 85.000 adet işletmeden veri 
toplanarak analiz edilmektedir. Sistemin yasal dayana-
ğı 79/65 No’lu Konsey Tüzüğüdür. 

ÇMVA sistemi işletme bazlı mikro ekonomik verile-
rin toplanarak analiz edildiği yegane mekanizmadır. 
Bunun yanısıra ÇMVA sistemi; işletme geliri ve destek 
politikaları arasındaki ilişkiyi inceleyen tek veri tabanı 
ve Ortak Tarım Politikasının tarıma etkisini analiz eden 
tek mekanizma olması ile de dikkat çekmektedir. Tüm 
ülkelerde aynı muhasebe prensiplerinin kullanılması 
standardizasyonu sağlamaktadır. 

ÇMVA sistemi kapsamında tarımsal işletmelere ait 
fiziksel ve yapısal verilerin (Arazi büyüklüğü, hayvan 
varlıkları, iş gücü, vb.) yanısıra ekonomik ve finansal 
veriler (üretim değerleri, satışlar ve alımlar, masraflar, 
varlıklar, borçlar, üretim kotaları, destekler, vb.) top-
lanmaktadır.  

Toplanan veriler gerek üye ülkeler gerekse AB 
Komisyonu tarafından analiz edilerek mevzuat etki 
analizinden çevresel etki analizine, maliyet analizle-
rinden bölgesel farklılık analizine kadar geniş bir yel-
pazede kullanılmaktadır. 

Türkiye’de ÇMVA uygulamaları 2007-2009 yılları ara-
sında uygulanan “Pilot Türk Çiftlik Muhasebe Veri Ağı 
Sisteminin Kurulması” AB eşleştirme projesi ile başla-
mış ve sistem 9 pilot ilde kurulmuştur. 
ÇMVA sistemi “Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sisteminin 
Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik” uyarınca yürütülmektedir. 
Mayıs 2011 – Aralık 2012 tarihleri arasında uygu-

lanmış olan  “Pilot ÇMVA 
Projesinin Yaygınlaştırılması 
ve Sürdürülebilirliğinin 
Sağlanması” projesi ile de 
ÇMVA pilot illeri 12’ye çıka-
rılmış ve NUTS1 bölgesel 
sınıflandırma sistemi ile 
uyum sağlanmıştır. 

2013 yılı itibariyle 11 yeni 
ilimizin katılımıyla ÇMVA 
sistemi 23 ilde 1000 adet işletme ile uygulanmaya 
devam edecek ve aşamalı olarak tüm Türkiye’ye yayılı-
mı sağlanacaktır.  

Tarımsal işletmelerden ÇMVA soru formu ve “Çiftçi 
Kayıt Defteri” vasıtasıyla toplanan verilere dayanılarak 
hazırlanan çiftçi geribildirim raporları her yıl düzenli 
olarak çiftçilerimize dağıtılmakta ve işletmelerini eko-
nomik anlamda sistemli olarak izlemelerine olanak 
sağlanmaktadır. 

Bu raporların bir avantajı da işletmelerimizin kendile-
rini benzer işletmelerden oluşan bir grupla kıyaslaya-
bilmeleridir. 

Yeşil alanların işletme için olumlu, kırmızı alanların ise 
olumsuz anlam ifade  ettiği grafik çiftçiler için müm-
kün olduğunca anlaşılabilir olarak dizayn edilmiştir. 
ÇMVA sistemi yakın zamanda tüm Türkiye’ye yayılacak 
ve tarım politikalarına yön veren mekanizmalardan 
biri haline gelecektir. 

ÜRETİM GELİRLERİ (DA BAŞINA)
toplam çıktı
özel masraflar

  brüt kar 
işletme genel masrafları
amortisman
dış masraflar
destek ödemesi, vergi ve kdv dengesi
aile içi gelir

GENEL İŞLETME ÖZELLİKLERİ
toplam kullanılan tarımsal alan (da)
süt inekleri (hb)
diğer sığırlar (hb)
koyun ve keçi (hb)

AİLE İÇİ GELİR

Grup içindeki seviyesi

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı
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1. “Çilek Fidesi Üretimi, Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik”, “Meyve Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve “Asma Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 12.03.2013, No:28585

2. “Mera Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 15.03.2013, No:28588

3. “Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2012 Yılı Ürünü Yağlı Tohumlu Bitkiler, 
Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ no: 
2012/42)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (tebliğ no: 2013/8), 19.03.2013, 28592

4. “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün 
Güvenliği ve Denetimi: 2013/5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 
2013/26)”, 19.03.2013, 28592

5. “Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği (Tebliğ No: 2013/9)” ve “Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek 
Çeşitleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2013/10)”, 
02.04.2013, No:28606

6. “Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası İle İlgili 2013/3 Sayılı Başbakanlık Genelgesi”, 02.04.2013, 
No:28606

1. Bebek ve küçük çocukların gıdalarında kullanılması amaçlanan besin preparatlarında Trikalsiyum 
fosfat (E 341 (iii)) kullanımı ile ilgili 1333/2008 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünün Ek 3’ü 
değiştiren 19 Mart 2013 tarih ve 244/2013 sayılı Komisyon Tüzüğü

2. Bebek ve küçük çocukların gıdalarında kullanılması amaçlanan D vitamininin içinde sodyum askorbat 
kullanımı (E 301)  kullanımı ile ilgili 1333/2008 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünün Ek 3’ü 
değiştiren 20 Mart 2013 tarih ve 256/2013 sayılı Komisyon Tüzüğü

3. Tatlandırıcı ve iştah açıcı katkılar grubuna ait bazı gıda katkı maddelerinin piyasadan çekilmesine ilişkin 
14 Mart 2013 tarih ve 230/2013 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü

4. 882/2004 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünün hayvansal olmayan bazı yem ve gıdaların 
ithalatında resmi kontrollerin artırılmış seviyesi açısından uygulanmasına yönelik 669/2009 sayılı 
Komisyon Tüzüğünün Ek1’i değiştiren 21 Mart 2013 tarih ve 270/2013 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü

1. 04 Nisan 2013 - AGR 51176 - “Gıdalardan Mikrobiyolojik Örnekleme ve Test Konusunda Resmi 
Kontroller Çalıştayı”

2. 04 Nisan 2013 - AGR 50602 - “Gıda Kökenli Zehirlenme ve Hastalıklar Çalıştayı” 
 
3. 05 Nisan 2013 - AGR 51534 - “Genetiği Değiştirilmiş Gıda ve Yemlerin Resmi Kontrolleri  Çalıştayı”

4. 07 Nisan 2013 - AGR 51003 -  “Gıda Kökenli Zehirlenme ve Hastalıklar Çalıştayı”

5. 08 Nisan 2013 - AGR IND/EXP 51716 - “Resmi Kontrol Denetimleri Uzman Görevi”

Faaliyetlere ilişkin ayrıntılı bilgiler ve sunumlar TAIEX Resmi Web Sitesinden ulaşılabilir.
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/index_en.htm   

20 Mart 2013 tarihi itibariyle EUR-Lex’e yeni internet sitesinden ulaşılabilir. 
http://new.eur-lex.europa.eu

Güncel Mevzuat / TAIEX Faaliyetleri
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:077:0003:0004:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:077:0003:0004:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:077:0003:0004:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:079:0024:0026:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:079:0024:0026:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:079:0024:0026:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:080:0001:0065:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:080:0001:0065:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:082:0047:0048:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:082:0047:0048:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:082:0047:0048:EN:PDF
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2013 SONRASı BAlıKÇılıK  OPD

Avrupa Birliği’nin su ürünleri avcılığı ve 
yetiştiriciliğinin idaresini sağlayan, ortak 
kaynakların sürdürülebilir şekilde yönetilmesini 
hedefleyen ve Birlik’in balıkçılık konusundaki 
uluslararası anlaşmalarla üstlendiği hak ve 
y ü k ü m l ü l ü k l e r i 
yerine getirmesi için 
ortaya konan Ortak 
Balıkçılık Politikası 
(OBP) yeni bir 
reform sürecinden 
geçmektedir. Bu 
sürecin  eş zamanlı 
olarak sektörün 
biyolojik (stokların 
değerlendirilmesi), 
ekonomik (fiyat 
ve müdahale mekanizmalarında reform) ve 
sosyal (üretici ve tüketicilerin korunması) 
yönleriyle bilimsel olarak ele alınmasına, 
çevrenin korunmasına, sürdürülebilir kalkınmaya 
ve Avrupa’nın iktisâdi ve toplumsal gelişimine 
katkıda bulunacağına inanılmaktadır. OBP’nin 
bileşenlerinden birisi olan Ortak Piyasa Düzeni 
(OPD)’nin kökeni tarım sektöründeki piyasa 
düzenleri gibi Avrupa Birliğinin kurucu antlaşması 
olan Roma Antlaşması’na dayanmaktadır. Bu 
antlaşmada yer alan piyasada istikrarın sağlanması 
ve üreticilere adil gelir sağlanması amaçları 
aynı zamanda OPD bileşeninin de hedefini 
oluşturmaktadır. Balıkçılık ürünlerinde Ortak 
Piyasa Düzenine ilişkin öne sürülen düzenlemeler 
OBP amaçlarına ulaşmada katkı sağlamak için 
önerilen reform paketinin önemli bir parçasını 
oluşturmaktadır.
AB Ortak Balıkçılık Politikasının önemli 

unsurlarından biri olan Ortak Piyasa Düzeni; 
pazarlama standartları, tüketici bilgisi, üretici 
örgütleri, fiyat ve müdahale mekanizması ve 
üçüncü ülkelerle ticaret olmak üzere 5 bileşenden 
oluşmaktadır. Avrupa Birliğinde OPD ile ilgili 

hükümler  “Balıkçılık 
ve Yetiştiricilikten 
Elde Edilen Ürünlere 
İlişkin Ortak Piyasa 
Düzeni hakkındaki 
Konsey Tüzüğü” ile 
d ü ze n l e n m e k te d i r.  
Bu Tüzüğe dayanarak 
Ortak Balıkçılık 
Politikası reform 
süreci tamamlanana 
kadar OPD’nin beş 

bileşeninde yürürlükte olan uygulamalar aşağıda 
incelenmektedir.

Pazarlama Standartları

Balıkçılık ürünleri, bahsi geçen Tüzük uyarınca, 
ancak belirli piyasa standartlarını karşılıyorlarsa 
satılabilir ya da pazarlanabilir. Bu standartlar 
özellikle kalite, ebat ya da ağırlık, paketleme, 
sunum ve etiketlemeye göre sınıflandırmayı 
kapsar. Ürünlerin piyasa standartlarına 
uygunluğunun kontrolü AB üye devletlerine aittir.

Tüketici Bilgisi

Bu tüzükle birlikte pazarlamanın her aşamasında 
tüketiciye satın aldığı ürün hakkında bilgi verilmesi 
zorunluluğu getirilmiştir. Buna göre canlı, taze ya 
da soğutulmuş ürünlerde uygun işaretleme veya 

Özge Bozkuş, AB Uzman Yrd.

İnceleme
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etiketleme ile; türün ticari ismi, üretim yöntemi 
(denizde veya iç sularda avlanmış veya yetiştirilmiş) 
ve avlanma bölgesi belirtilmediği sürece nihai 
tüketiciye perakende satış için sunulamaz. 
Balıkçılar veya su ürünleri yetiştiricileri tarafından 
direkt olarak tüketiciye satılan az miktardaki (alım 
başına değeri 20 €’yu geçmeyen) ürünler için bu 
uygulama geçerli değildir.

Üretici Örgütleri

Üretici örgütleri, ürünlerinin pazarlanması için en 
iyi koşulları sağlayacak tedbirlerin uygulanması 
amacıyla balıkçılar ya da yetiştiriciler tarafından 
gönüllü olarak kurulmuş birliklerdir. Söz konusu 
Tüzüğe göre üretici örgütlerinin üye ülkeler 
tarafından tanınması belirli şartlara bağlanmıştır 
ve söz konusu şartların artık karşılanmadığı 
veya tanınma sırasında yanlış bilgiler verildiği 
durumlarda ÜÖ’lere ilişkin tanınma kararı geri 
çekilebilmektedir. Bu durumda verilen yardımın 
da geri alınması mümkündür. Buna ek olarak, her 
üretici birliği ilgili yıla ait bir operasyonel program 
hazırlamak ve üye devletteki ilgili makamlara bu 
planı iletmek zorundadır. 
Üye devletler bir üretici örgütünü yalnızca 
belirli bir avlanma alanı için tek örgüt olarak 
tanıyabilirler. Üretim, ticaret ve işleme konularına 
ilişkin temsilcilerden oluşan gruplar başvuru 
halinde üye devletler tarafından branşlararası 

örgüt olarak tanınabilmektedirler. Bir ÜÖ’nün 
bir ya da daha fazla karaya çıkarma noktasında 
üretim ve pazarlamayı temsil etmesi durumunda 
üye devlet bu ÜÖ tarafından getirilen çeşitli 
tedbirlerin üye olmayan ve aynı bölgede ürünlerini 
pazarlayanlar için zorunlu hale getirilmesine karar 
verebilmektedir.

Fiyat ve Müdahale Mekanizması:

Arz-talep dengesizliğinden kaynaklanan 
olumsuzlukların düzeltilmesi, balıkçılara asgari 
bir gelir düzeyi sağlamak için fiyatlara istikrar 
kazandırılması ve Topluluk balıkçılık filosunun 
dünya piyasalarıyla rekabet edebilecek hale 
getirilmesi amaçlarıyla ortaya konan fiyat ve 
müdahale mekanizmaları Ortak Piyasa Düzeni 
içerisinde önemli bir yer tutmaktadır.
Balıkçıya asgari gelir düzeyinin garanti edilmesi 
amacıyla, eğer ürünlerin fiyatları belirli bir 
seviyenin altına düşerse ÜÖ’ler ürünleri piyasadan 
çekebilmektedirler. Bu seviye Topluluk geri 
çekme fiyatı olarak adlandırılmakta olup Konsey 
tarafından kararlaştırılan ve önceki üç yıl için 
kaydedilmiş olan fiyatların ortalaması alınarak 
belirlenen rehber fiyata göre hesaplanır, ancak 
rehber fiyatın %90’ını geçmez. Fiyatlar düştüğünde 
ve müdahale mekanizmaları tetiklendiğinde 
üreticiler üyesi oldukları ÜÖ’den telafi alırlar. Geri 
çekilen ürünler hayır işleri, hayvan yemi üretimi 
gibi insan tüketimi dışında diğer amaçlar için 
kullanılabilmektedir. 
Müdahale Mekanizması ise geri çekilen ürünler 
için mali tazminat, erteleme yardımı ve depolama 
yardımından oluşmaktadır. Piyasadan çekilen ürün 
miktarı arttıkça, mali tazminat azalmaktadır. 
Erteleme yardımı, topluluk satış fiyatından 
alıcı bulamayan ve insan tüketimi için işlenen 
veya daha sonra kullanılmak üzere saklanan 

İnceleme
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ürünler için kullanılır. Üreticilerin bu yardımdan 
faydalanabilmesi için ürünlerin ÜÖ’ye üye bir 
üretici tarafından temin edilmiş olması, “Belirli 
Bazı Balıkçılık Ürünleri için Ortak Pazar Standartları 
Ortaya Koyan 2406/96 sayılı Konsey Tüzüğü”nde 
belirtilen kalite, boyut ve sunum gerekliliklere 
sahip olması ve “Belirli Bazı Balıkçılık Ürünleri 
için Erteleme Yardımı Verilmesiyle ilgili 104/2000 
sayılı Konsey Tüzüğünün Uygulanması için Detaylı 
Kurallar Ortaya Koyan 2814/2000 sayılı Komisyon 
Tüzüğü”nde belirtilen şartlara göre işlenmiş veya 
depolanmış olması gerekmektedir. Depolama 
yardımı, uygun görüldüğü durumlarda geri çekmeye 
konu olan ürünlerin işlendikten sonra muhafaza 
edilerek daha sonra insan tüketimine sunulması 
amacıyla saklanması durumunda verilmektedir. 
Depolama yardımı alabilmek için saklanan ürünlerin 
yeniden pazara sunulması gerekmektedir.
 
Üçüncü Ülkelerle Ticaret Rejimi

Üçüncü ülkelerle ticaret rejimi gümrük 
düzenlemeleri, referans fiyatlar ve korunma 
önlemleri unsurlarıyla düzenlenmiştir. Mevcut 
uygulamalara göre, Topluluk pazarına yeterli ürün 
arzının sağlanması amacıyla, belli ürünlere yönelik 
gümrük vergilerinin tamamı veya bir kısmı belirsiz 
bir süre için askıya alınmaktadır. Ayrıca, Topluluk 
için geçerli olan referans fiyatlar, her yıl OPD’ye 
tabi ürünler için ürün kategorisine göre Komisyon 
tarafından tespit edilmektedir. Bu fiyatlar, üçüncü 
ülkelerden yapılacak düşük fiyatlı alımların Topluluk 
piyasasına zarar vermemesi amacıyla belirli 
ürünlerin ithalatında kullanılmaktadır. Üçüncü bir 
ülkeden ithal edilen bir ürünün gümrük değeri, söz 
konusu ürünün referans fiyatından düşük ise, bu 
durumda tarife (gümrük) indirimi uygulanmaktadır. 
İthalat ya da ihracat nedeniyle Topluluk pazarının 
ciddi olarak etkilendiği durumlarda, söz konusu 

olumsuzluklar giderilinceye kadar üçüncü ülkelerle 
ticarete yönelik olarak gerekli korunma önlemleri 
alınabilmektedir.

Reform Süreci

Reform sürecinin 2013 yılı sonunda 
tamamlanmasıyla birlikte ortak piyasa 
düzeninde bu zamana kadar yürürlükte olan 
uygulamalarda önemli değişikliklerin meydana 
gelmesi beklenmektedir. Önemli değişiklikler 

üretici örgütlerine yönelik uygulamalarda 
ve üretici örgütlerine ilişkin fiyat ve müdahale 
mekanizmalarında, sürdürülebilir balıkçılığın 
sağlanmasına yönelik uygulamalarda ve 
tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla uygulanan 
etiketleme kurallarında göze çarpmaktadır. 
Uygulamaya konulması beklenen değişikliklere 
bakıldığında, öncelikle, Komisyon tarafından 
hazırlanan ve 13 Temmuz 2011 yılında yayınlanan 
yeni reform önerisinde, 104/2000 sayılı Tüzükten 
farklı olarak, avcılık faaliyetleri yürüten üretici 
örgütlerine ilişkin kuralların yanında su ürünleri 
yetiştiriciliği yapan üretici örgütlerine, kuruluş, 
tanınma ve uygulayacakları kurallar açısından ayrıca 
yer verilmiştir. 
Bunun sebebi Avrupa Birliği’nin avcılık yoluyla elde 
ettiği balık ürünlerinin toplam nüfusun tüketim 
oranlarına göre yetersiz olması ve AB’nin bu talep 

İnceleme
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açığını kapatmak için ithalata başvurmasıdır. 
İthalat-ihracat dengesinin sağlanması açısından 
su ürünleri yetiştiriciliğinin artması; bunun için 
ise yetiştiricilik örgütlerinin kuvvetlendirilmesi 
ve piyasaya hâkim hale getirilmesi önem arz 
etmektedir. Avcılık ve yetiştiricilik üretici 
örgütleri reform kapsamında, teknik önlemlerin 
geliştirilmesi ve uygulanması aracılığıyla, pazara 
sunularak veya alternatif alanlara yönlendirilerek 
ticari türlerin istenmeyen avcılığının en iyi 
şekilde kullanımının sağlanması konusunda 
sorumlu tutulmuştur. Buna ek olarak üretici 
örgütlerine, üye olan üreticileri eğitme ve aynı 
zamanda tüketicileri bilgilendirme çalışmalarında 
bulunması önerisi getirilmiştir. Böylece üretici 
örgütlerinin, aşırı avcılığın önlenmesi ve 
sürdürülebilirliğin sağlanması konusunda 
üreticilerini bilinçlendirmesi; tüketicileri ise ticari 
olmayan türlerin besin değerleri ve önemleri 
hakkında bilgilendirmesi yoluyla ticari türler 
üzerindeki baskının azaltılması hedeflenmektedir. 
Bilindiği üzere AB’de küçük ölçekli balıkçılık önemli 
bir yer tutmaktadır. Küçük ölçekli üreticilerin 

yaşam standartlarının korunması ve yükseltilmesi 
amacıyla üretici örgütlerinden küçük ölçekli 
balıkçılıkla uğraşan üreticilerin üretici örgütlerine 
katılımının yeterli ve temsil yetkisi yüksek şekilde 
sağlanmasının garanti edilmesi beklenmektedir. 
Reformla birlikte gelen bir diğer değişiklik ise 
operasyonel programa değinilmeden üretici 
örgütlerinin hazırlaması gereken bir üretim ve 
pazarlama planı olduğunun belirtilmesidir. 
Operasyonel programla aynı içeriğe sahip olacağı 
gözlemlense de 104/2000 sayılı Tüzükten farklı 
olarak üretim ve pazarlama planının içeriğinde 
nelerin olması gerektiğine genel olarak reform 
süreciyle birlikte gelen mevzuatın sadeleştirilmesi 
çabasına uygun olarak öneride yer verilmemiş, 
ayrıntılar Komisyon tarafından hazırlanacak 
olan Uygulama Kararına (Implementing Acts) 
bırakılmıştır. 
Üretici örgütlerinden sonra ikinci önemli 
değişiklik fiyat ve müdahale mekanizmasında 
görülmektedir. Reform önerisi müdahale rejiminin 
yenilenmesini sağlamaktadır. Kamu harcamasının 
aşırı avlanmaya katkıda bulunacak şekilde 

REFORMUN OLASI ETKİLERİ
ARTILAR EKSİLER
- Daha bilinçli tüketici - Üçüncü ülkelerle ticaret rejimine yer verilmemesi
- Ayrıntılı etiketleme ile ürüne katma 
değer kazandırılması

- Tüketicilerin avlanma bölgeleri konusunda fazla 
bilgiye sahip olmamaları sebebiyle farklı avlanma böl-
geleri ve aynı isimle etiketlenen türler arasındaki farkı 
anlayamamaları,

- Balıkçılık sektöründe kamu 
harcamalarının azaltılması

      - Depolama yardımının piyasa istikrarını engellemesi

- Rekabet kurallarına ayrıntılı olarak 
değinilmesi

- Ayrıntılı kurallar için Komisyon Uygulama Kararları’na 
atıfta bulunulması sebebiyle mevzuatın bütününün 
takibinin zorlaşması

- Üretici örgütlerinin pazar istikrarını 
sağlamasını kolaylaştırmaya yönelik 
uygulamaların arttırılması 
- Daha sade ve anlaşılır mevzuat
- Komisyon’un piyasa istihbaratı 
oluşturmakla görevlendirilmesi
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kullanılmasına sebep olan mevcut müdahale sistemi 
sürdürülebilir bulunmamıştır. Bu sebeple daha önce 
var olan rehber fiyat ve geri çekme fiyatı kaldırılmış 
olup yerine üretici örgütleri tarafından sağlanacak 
olan depolama yardımında kullanılmak üzere tetik 
fiyatı getirilecektir. Tetik fiyatı her yılın başında, son 
üç yıl içinde ürün için ağırlıklı ortalama fiyatın % 80 ile 
sınırlandırılarak  belirlenecek ve Üye  Devletin onayına 
tabi olacaktır. Bu mekanizmanın, üretici örgütlerinin 
fiyatlar tetik fiyatın altına düştüğünde ürünlerini 
pazardan geri çekmeleri yoluyla, daha sonraki 
bir aşamada pazara yeniden sunulması amacıyla 
ürünleri saklayacak basitleştirilmiş bir depolama 
mekanizmasının sağlanmasına, böylece pazar istikrarı 
oluşturulmasına yardımcı olacağına inanılmaktadır. 
Avrupa Parlamentosu Balıkçılık Komitesi Başkan 
Yardımcısı Struan Stevenson ise getirilen bu yeni 
mekanizmayı eleştirmektedir. Stevenson’a göre 
ÜÖ’lerin esas rolü kendi üyelerinin faaliyetlerini 
planlamaktır ve depolama mekanizmasına dayanan 
bu müdahale mekanizması ÜÖ’lerin bu rolünü 
zayıflatacaktır. Üreticilere ürünlerini satmak için 
pazar oluşup oluşmadığına bakmaksızın, ürünlerini 
piyasadan çekerek ürün değerinin %80’ini talep etme 
fırsatı sağlamak piyasada deformasyona yol açacaktır.
Son olarak ortak piyasa düzenindeki reform, 
tüketicilerin bilgilendirilmesi açısından önemli 
değişiklikler getirmektedir. Komisyon, önerisinde 
tüketicilerin bilgilendirmesi amacıyla hazırlanan 

etiketlerde zorunlu ve isteği bağlı bilgiler ayrımına 
gitmiştir. Gösterilmesi gereken zorunlu bilgiler 
genel olarak 104/2000 sayılı Tüzükle aynı olmakla 
birlikte, bunlara ek olarak avcılık ürünlerinde 
avlanma tarihinin, yetiştiricilik ürünlerinde mahsul 
toplama (hasat) tarihinin belirtilmesi zorunluluğu 
getirilmiştir. Bu sayede tüketici en taze ürünleri 
avlanma ve çiftlikten toplanma tarihine bakarak 
ayırt edebilecektir. Bugün, bir ürün uzun süredir 
dondurulmuş olsa bile taze olarak satılabilmektedir. 
Komisyon, tüketicilerin aldatılmasını önleyerek pazar 
tezgâhları üzerinde yerel olarak yakalanmış taze 
balıklara öncelik vermelerini sağlamakta ve böylece 
tercihlerini kolaylaştırmaktadır. Komisyon, önerisinde 
bir değişikliğe gitmeyerek, üretim yönteminin 

belirtilmesi zorunluluğunu mevcut uygulamadaki gibi 
ürünlerin üretim yöntemlerinin avcılık/tatlı su avcılığı/
yetiştiricilik şeklinde etiketlenmesi zorunluluğuna 
bağlamıştır. Fakat 12 Eylül 2012 tarihinde Parlamento 
tarafından önerinin oylanması sonucunda üretim 
yönteminin belirtilmesi zorunluluğuna avcılık 
durumunda kullanılan av aracının belirtilmesi 
zorunluluğu da eklenmiştir. Böylece ‘küçük ölçekli 
balıkçılık’, ‘olta balıkçılığı’, ‘parakete’,  ‘gırgır ağı’ 
veya ‘trol’ tarafından yakalanmıştır gibi ibarelerin 
kullanılması tüketicilere daha kesin, açık ve ayrıntılı 

REFORM KRONOLOJİSİ
Gelişme Tarih
Komisyon Önerisi 13 Temmuz 2011
Konsey Genel Yaklaşımı 13 Haziran 2012
Parlamento İlk Okuma Pozisyonu 12 Eylül 2012
Parlamento Oylaması 6 Şubat 2013
Konsey Oylaması 27 Şubat 2013
1. Üçlü Diyalog Toplantısı (Komi-
syon, Parlamento, Konsey

19 Mart 2013

2. Üçlü Diyalog Toplantısı (Olası 
Tarih)

27 Mart 2013
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bilgi sağlayacaktır. Tüm bu zorunlu bilgilendirmelere 
ek olarak, gönüllülük esasına dayanan isteğe bağlı 
bilgilendirme getirilmiştir. Buna göre üreticiler, 
ürünlerini çevre etiketi (eco-label - sürdürülebilir 
balıkçılık yapıldığına yönelik etiketi) ve çevresel diğer 
etiketler (protein, yağ veya omega 3 bakımından 
besin değeri beyanları, tazelik, sunum ve renk 
gibi organoleptik nitelikler ve adil, dürüst ticarete 
dayanıp dayanmadığı gibi ürünün sosyal nitelikleri) 
yoluyla tüketicileri daha açık ve ayrıntılı bir şekilde 
bilgilendirmek amacıyla etiketleyebilirler.

REFORMUN GELECEĞİ
             
OBP ortak piyasa düzeni bileşeni için reform paketi 
ana hedef olan sürdürülebilir kalkınmaya uygun 
olarak hazırlanmaya çalışılmıştır. Bu reformla birlikte 
istenmeyen avcılık sonucu yakalanan balıkların 
denize atılmasının önüne geçmek için karaya 
çıkartılıp sağlık ve hijyen standartlarına uyduğu 
sürece pazara sunulmasına veya insan tüketimi 
dışındaki amaçlar için kullanımına izin verilmiştir. AB 
sanayisinin rekabet gücünü artırmayı, piyasaların 
şeffaflığını geliştirmeyi ve pazarlanan tüm ürünler 
için eşit bir piyasa düzeni sağlamayı amaçlayan 
ortak piyasa düzeni reformu ile piyasalara müdahale 
rejiminin modernizasyonu sağlanacaktır. Yeni 
sistemle üretici örgütlerinin düşük fiyata aldıkları 

ürünleri basitleştirilmiş bir depolama mekanizması 
ile stoklamaları ve ileride piyasada oluşacak 
olumsuzluklara karşı kullanmaları öngörülmektedir. 
Bu sayede piyasa istikrarı teşvik edilecek ve üretici 
örgütleri piyasanın kolektif yönetimi, izlenmesi 
ve kontrolünde daha büyük rol oynayacaktır. 
Ayrıca etiketleme, kalite ve izlenebilirlik ile ilgili 
yeni pazarlama standartları tüketicilerin daha net 
bilgi almasına ve bunların sürdürülebilir balıkçılığı 
desteklemesine yardımcı olacaktır.
Reformla birlikte ortaya çıkması beklenen olumlu 
sonuçların yanı sıra bu sonuçların reformun esas 
amacını oluşturan sürdürülebilir balıkçılığa etkisinin 
ne derece olacağı henüz netlik kazanmamıştır. 
Etiketleme konusundaki pazarlama standartlarına 
yeni zorunlu bilgiler eklenmesi sonucunda bu 
bilgilerin karşılanmasının üreticiler üzerinde 
yaratacağı mali yük endişe uyandırmaktadır. Ayrıca 
üretici örgütlerine sağlanacak olan depolama 
yardımının sürdürülebilir avcılığı olumsuz etkilemesi 
ihtimali de reform sürecinin sorunlarından biri 
olarak göze çarpmaktadır. Reform sürecinin sona 
ermesiyle birlikte üretici örgütlerinin sürdürülebilir 
balıkçılığa katkıda bulunmaları amacıyla yeterli ve 
uygulanabilir kararlar alınıp alınmadığı, depolama 
yardımının olumsuz etkilerinin neler olabileceği ve 
etiketleme kurallarının maliyeti ve denetlenebilirliği 
de netlik kazanacaktır. 

KAYNAKLAR:

1. http://cfp-reformwatch.eu/ 
2. http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_en.htm 
3. http://www.struanstevenson.com/media/speech/the_reform_of_the_common_fisheries_policy_
last_chance_saloon_for_scotlands_
4. http://www.publicat ons.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmeuleg/428-xxxvii/42807.htm 
5. http://www.eubusiness.com/topics/fisheries/reform 
6. http://www.fishsec.org/2012/03/14/stevenson-outlines-position-on-the-eu-common-market-
policy/ 
7. http://www.ikv.org.tr/images/upload/data/files/obp_reformu_degerlendirme.pdf 
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• Tarımsal arazilerin 12,1 milyon hektarlık bölümünü 
ekilebilir araziler ve sürekli bitkiler, 4,7 milyon hektarlık 
bölümünü de sürekli çayır ve otlaklar oluşturmaktadır.
• Tarım, ormancılık ve balıkçılık, GSYİH’nin %0,8’ini 
oluşturmasına rağmen belirgin bir öneme sahiptir. 
• En fazla tarım ürünleri üretimi taze inek sütü, domuz ve 
sığır eti olup bunları buğday ve patates izlemektedir.
• Türkiye Almanya’nın taze kiraz ithalatında %27’lik payla 
birinci sıradadır. Aynı şekilde kuru üzüm ithalatında %54 ve 
kuru incir ithalatında %50’lik payla birinci sıradadır.
• Dünyanın en büyük fındık ithalatçısıdır. 
• Gıda bakımından kendine yeterlilik oranı yaklaşık %70’dir
• Yenilenebilir enerjiler alanında AB ülkeleri arasında ilk 
sırada yer almaktadır. 
• 2005 yılında tek başına dünyadaki rüzgar enerjisinin 
%35’ini üretmekteydi. Almanya’da 20.000’den fazla rüzgar 
türbini olup 200 metreye ulaşanları mevcuttur.
 

• Almanya geri dönüşüm konusunda  dünyada 3. sırada
olup, atıklarının %48’ini geri dönüştürmektedir.
• Almanya’da 700 zoolojik bahçe, vahşi yaşam parkı, 
akvaryum, kuş parkı, safari parkı vb. bulunmaktadır. 
Almanya dünyanın en büyük hayvanat bahçesine sahiptir.
• “Ekoloji” deyimi ilk defa Alman biyolojist Ernst Haeckel 
tarafından 1866 yılında kullanılmıştır.

Önce Almanya’da organik yumurta üretimi diyerek aşırı 
yoğun kümeslerde yetiştirme skandalı,
sonra da Hollanda’da kuş gribi salgını nedeniyle yapılan 
itlaf, tavukları greve sevk eder...
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  Lüksemburg

 

  Brüksel

  Strazburg

     AB Parlamentosu’nun 

 Genel kurulunun “Strazburg”da toplandığını, 
  Siyasi grupların ve komitelerin
         “Brüksel”de toplandığını, 
               Sekretaryasının ise 
        “Lüksemburg”da olduğunu 

          biliyor muydunuz?
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