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94/2007 SAYILI TAVSİYE KARARI*
“KEİ üye devletlerinde balıkçılığın durumu ve perspektifi”
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Parlamenter Asamblesi :
1. Canlı su kaynaklarının, doğal ve yenilenebilir besin kaynağı olarak önemini ve balıkçılığın
KEİ üye devletlerinin sosyo-ekonomik yaşamındaki geleneksel ve önemli rolünü kabul ederek;
2. Balıkçılık sektörünün yönetimine ilişkin etkin ve bütünleşik politikaların gıda arzı ve gıda
güvenliğinin yanısıra ekonomik büyüme açısından uzun vadeli kazanımlar sağlayacağını
vurgulayarak;
3. Sürdürülebilir kalkınma kavramının balıkçılık sahalarının çevresel açıdan korunması, balıkçılık
kaynaklarının rasyonel kullanımı ve su ürünleri yetiştiriciliğinin gelişimi dahil olmak üzere,
balıkçılık sektöründe uygulanması gereğini yineleyerek;
4. Su ürünleri yetiştiriciliğinin balıkçılık sektörünün gelişiminde önemli rol oynadığı ve sahip
olduğu potansiyelin sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilebilmesine
yönelik uygun kurumsal ve hukuki çerçevelere ihtiyaç duyduğu gerçeğinin bilincinde olarak;
5. İç sularda gerçekleştirilen balıkçılık ve tatlı su ürünleri yetiştiriciliğinin özellikle tatlı su
balığının gıda güvenliği açısından, denize kıyısı olmayan ülkeler olmak üzere, bölge için önemini
kabul ederek;

*

Raportör: Sn. Ali Temur, Komisyon Başkanı (Türkiye)
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6. “Sürdürülebilir tarım ve kırsal gelişim”e ilişkin 54/2001 sayılı ve “Karadeniz’de çevrenin
korunması: yeni güçlükler” konulu 49/2001 sayılı Tavsiye Kararlarını hatırlatarak;
7. Deniz Hukukuna ilişkin 1982 Birleşmiş Milletler Konvansiyonu, Rio Deklarasyonu ve Ajanda
21, Su Ürünleri Yetiştiriciliğine ilişkin Kyoto ve Bangkok Deklarasyonları ve Sorumlu
Balıkçılığa ilişkin Cancun Deklarasyonu gibi temel uluslararası hukuki belgeleri dikkate alarak
ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün rolünü ve geniş tecrübesini takdir ederek;
8. Avrupa Birliği’nin Denizcilik Politikasının ve bu konuyla ilgili Yeşil Kitabı kabul etmesinin
öneminin altını çizerek;
9. Karadeniz Komisyonu’nun faaliyetlerini ve Balıkçılık ve Denizlerdeki Diğer Canlı Kaynaklara
ilişkin İstişare Grubu’nun kurulmasının yanısıra Tuna Nehri’nin Korunmasına yönelik
Uluslararası Komisyon gibi başka bölgesel girişimler ve projeleri memnuniyetle karşılayarak;
10. Karadeniz Çevre Programı’nı, Karadeniz’in Kirlilikten Korunmasına ilişkin Konvansiyon’u
ve Tuna Nehri’nin Korunması Konvansiyonu’nu dikkate alarak;
11. Asamble, KEİ üye devletlerinin parlamentolarına ve hükümetlerine aşağıdaki tavsiyelerde
bulunmaktadır:
i) balıkçılık alanındaki hukuki çerçevenin iyileştirilmesi ve gerektiği takdirde, bu sektörün
çevresel ve sosyal meselelerine yoğunlaşan ilave düzenlemelerin ve kanunların benimsenmesi;
ii) balıkçılık sektörüne girişin, stokların yasal statüsü ve özelleştirme süreçlerinin net bir şekilde
düzenlenmesi amacıyla balıkçılık sektöründe kurumsal reformların hızlandırılması;
iii) kaçak avlanma, stokların yağmalanması ve aşırı balık avlamayla mücadelede uzun vadeli
stratejilerin belirlenmesi;
iv) su ürünleri yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için, su ürünleri yetiştiriciliğinin ekolojik ve teknik
fizibilitesinin yanısıra sağladığı ekonomik avantajların ortaya konması amacıyla araştırmalar
başlatmak üzere yetkili ulusal araştırma merkezlerinin katılımına yönelik uygun çerçevenin
sağlanması;
v) balıkçılık filolarının, balık kaynaklarının düzgün şekilde kullanılması amacıyla genelgeçer
standartlara uygun hale getirilmesi;
vi) su ürünleri yetiştiriciliği alanında uzmanlaşmış kalifiye işçilerin yetiştirilmesi dahil olmak
üzere, balıkçılık kaynaklarının etkin yönetimi konusunda bilgi temin edilmesi amacıyla
balıkçılara yönelik mesleki eğitime ilişkin ulusal politikaların geliştirilmesi;
vii) başta FAO olmak üzere uluslararası örgütlerle daha etkin ve yakın işbirliğinin tesis edilmesi
ve ilgili konvansiyonların onay sürecinin hızlandırılması;
viii) balıkçılık kaynaklarının durumunun izlenmesi, bunların korunması ve idaresinde resmi
makamlar ile işbirliği yapabilecek bağımsız kuruluşların kurulmasının desteklenmesi;
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ix) AB’nin Denizcilik Politikasına ilişkin Yeşil Kitabı dikkate alınarak, Avrupa Birliği ile
işbirliklerinin arttırılması;
x) balıkçılık alanında üye devletler arasında, ikili ya da çok taraflı anlaşmalar temelindeki
işbirlikleri düzeyinin arttırılması;
xi) Karadeniz’de balıkçılık sektörünü düzenlemesi öngörülen uluslararası konvansiyonun
hazırlanması ve kabulünün kolaylaştırılması;
12. Parlamenter Asamble, KEİ üye devletlerinin dışişleri bakanlarını bu Tavsiye Kararı’nı
dikkate almaya davet etmektedir.
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