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Dernekler – İspanya’nın deniz ürünleri 
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[ ULUSLARARASI HABERLER ]

2017 ve 2018’de kılıç balığı kotalarının dağılımı (Ton cinsinden)
Üye ülke Dağılım anahtarı (%) 2017 Kotaları 2018 Kotaları*
HRV 0,216 16,00 15,52

CYP 0,796 59,00 57, 23

ESP 24,593 1822,49 1767, 82

FRA 1,714 127,01 123, 21

GRE 16,280 1206,45 1170, 26

ITA 50,419 3736,26 3624, 17

MLT 5,982 443,26 429, 96

EU 100,00 7410,48 7118, 17

*2018 kotaları, 2017 kotalarından %3 düşüktür
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NASF 2018: Balık sanayiinin global gıda arzındaki sorumluluğu büyüyor

Ana rehber, kaynakların 
sürdürülebilir kullanımı
Yıllık 150 milyar ABD Doları’nın üzerinde seyreden ticari değeri ile deniz ürünleri, günümüzde halen dünyada ticareti en çok yapılan 
mallar arasında olup önem kazanmaya devam edeceklerdir. Mart ayı başında dünya deniz ürünleri endüstrisinden yaklaşık 900 
uzman ve yönetici, balıkçılık, akuakültür, işlemeciler ve ticari firmalar için yaklaşmakta olan fırsatları ve sorunları değerlendirmek 
amacıyla, Bergen, Norveç’te, 13. Kuzey Atlantik Su Forumu’nda (NASF) bir araya geldi.

Uluslararası balık endüstrisi yöneticilerine yönelik en büyük konferansı olan NASF, her yıl 300 
firma ve 35 ülkeden 900’den fazla katılımcıyı Bergen’de bir araya getiriyor.

8 www.eurofishmagazine.com
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Dünya Ekonomi Forumu (Cenevre)’ndan Dominic Waughray, tüm 
şirketleri, 2020’de düzenlenecek “Okyanus Eylem Gündemi”nin 
başarısına somut projelerle katkıda bulunmaya davet etti.

Deniz Araştırmaları Enstitüsünden (Norveç) Svein Sundby, NASF 
katılımcılarına, Kuzey Denizi’nin iklim değişikliğinin sonucu 
olarak şimdiden ne kadar değiştiğini anlattı.
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Seafood Expo Global, 24-26 Nisan, Brüksel

Yenilikçi, pratik ve sürdürülebilir 
ürünlerden oluşan göz alıcı bir 
ürün yelpazesi

Itasystem, İtalya

Bütün balığı markalamak için 
gıda güvenlikli etiketler

Önceden birleştirilmiş ok-etiket pensleri, operatörün balıklara 
saatte 6,000 etiket uygulamak için kullanabileceği havalı bir 
etiketleyiciye yükleniyor.
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Davide Furlan (solda) ve Marko Kajmak yeni balık yeminin 
olumlu sonuçlarını, pazarın talep ettiği ebatlardaki yeni nesil 
levrek ve çipuralarda görmeyi umuyor.

Ulf Groenqvist, Seac’ın baş kesme ve balık temizleme 
makinelerinin 6 gram ağırlığındaki küçük balıkları dahi 
işleyebildiğini söylüyor

Cromaris, Hırvatistan

Yeni yem formülü balıklara da 
tüketicilere de yarar sağlıyor

AB Seac, İsveç

6 grama kadar balıklar için 
işleme makineleri
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Cenova tesisindeki Oceanis I kafesi… Hava koşulları sert olduğunda kafes aşağı batırılabilir. Firma, 
kafesin üçüncü versiyonunu Aquaculture UK’de tanıtacak. 

Badinotti, İtalya

Ağdan ekipmana kadar her 
şeyi sağlıyor
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Su işleme teçhizatı üreten Sunstone firmasının Yönetici Direktörü 
Daniella Andreassen

Sunstone Water Group, Danimarka

Balık işleme tesislerinde ve 
akuakültürde su arıtımı

Konik Hansa konserve kutusu Brüksel deniz ürünleri fuarında 
tanıtıldı. Kutu, kolay ve güvenilir sızdırmazlık sağlayacak şekilde 
tasarlandı ve üretim sürecinin hızını arttırması bekleniyor.

Glud & Marstrand, Denmark

Gıda sanayii için kaliteli 
konserve kutuları
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Deniz alabalığı Karadeniz’de 3-4 kiloluk olana kadar yetiştirilir, 
daha sonra çeşitli şekillerde işlenir.

Sağdıçlar Balıkçılık, Türkiye

İç ve dış pazarlar için balık 
işleme

Liman, Rusya dahil birçok ülkeye ihraç edilmek üzere çiftlik 
alabalığı yetiştirmenin yanısıra alabalıkları işleyerek farklı 
ürünler üretiyor. Türk alabalığına AB tarafından koyulan 
gümrük vergilerinden sonra Ortak Pazar cazibesini yitirdi.

Liman, Türkiye

Sürdürülebilir standartların 
yıl ortasına kadar 
belgelendirilmesi
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Deniz levreğini iki kilo ağırlığa erişecek kadar büyütmenin maliyeti oldukça yüksek olsa da, doğru 
pazarlarda elde edilen getiri de daha yüksektir.

Aquanaria, İspanya

Yemek hizmetleri sektörü için 
büyük boy levrek üretimi
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Roberto Carlos Alonso ve Felicidat Fernandez Alonso, teknoloji 
merkezi vasıtasıyla deniz ürünleri ve yemek endüstrisine 
laboratuvar hizmetleri ve başka hizmetler sağlayan bir 
deniz ürünleri ve yemek endüstrisi kuruluşu olan ANFACO 
CECOPESCU’yu temsil ediyor.

ANFACO CECOPESCA, İspanya

Balık işleme endüstrisinin 
kendini geliştirmesine 
destek olmak

Almar, İtalya

Yıl boyunca kaliteli midye 
sevkiyatı

Almar, İspanya’dan ithal ettiği midyeleri İtalya’da suya yerleştirerek 
artık İtalya’da mevsimi değilken bile midye tedarik edebiliyor.
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Marepiu, İtalya

Şişte ekmekli veya sebzeli 
deniz mamülü

Farklı malzemelerle (sebzeler, meyveler, tatlandırılmış ekmek 
dilimleri, peynir, vs) yan yana dizili balık eti küpleriyle 
donatılmış şişler… Dondurulmuş şişler tavada, fırında, ızgarada 
veya mikrodalgada hazırlanabilir.

Friedrich Dick, Germany

1778’den beri bıçak ve bileme 
araçları üretiyorlar

Friedrich Dick neredeyse 250 yıldır kesme ve bileme aletleri 
üretiyor.
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Danimarka’nın teknolojisi ve kalite kontrolü Seafood Processing Global’da* sergileniyor.

*(Global Deniz Ürünleri İşleme Fuarı)
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Future Fish Eurasia, 18-20 Ekim 2018, Izmir

Türkiye’nin başarısının ardında 
yatan teknolojiyi ve pazarlamayı 
görün
Avrupa’nın önde gelen alabalık, levrek ve çipura üreticilerinin ülkesi Türkiye, dünyanın dört bir yanından gelecek endüstri ve pazar 
profesyonellerinin ağırlanacağı bir deniz ürünleri fuarı düzenliyor.

2016 yılında düzenlenen Future Fish Eurasia fuarında 6.000 ziyaretçi 160 sergiyi ziyaret etti (Future 
Fish Eurasia’nın izniyle yayınlanmıştır).
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Seafood Expo Russia, 13-15 Eylül 2018, St Petersburg

Katılımcıları zengin bir program 
bekliyor
Uluslararası Balık Endüstrisi, Deniz Ürünleri ve Teknolojisi Fuarı Seafood Expo Russia’nın ikincisi, Expo Forum fuar merkezinde 
gerçekleştirilecek. 2017’de düzenlenen ilk fuarın başarısı sektörde böylesi bir buluşma olanağına duyulan ilgiyi yansıtmıştı; Sonuç 
olarak, organizatör Expo Solutions Group, Federal Balıkçılık Kurumuyla birlikte fuarı yıllık bir etkinlik haline getirmeye karar verdi.

Uluslararası Balık Endüstrisi, Deniz Ürünleri ve Teknolojisi Fuarı Seafood Expo Russia’nın ikincisinin 50 ülkeden katılımcıları bir 
araya getirmesi bekleniyor (2017 yılında düzenlenen etkinlikten bir kare).
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Visit us at booth A26 to meet Eurofish Business Platform participants

 Ministry of Food, Agriculture and Livestock

 Kuzey Su Ürünleri  AY-TUNÇ

 ahlanlar  M TTOS

 HAKAN  KUZUO LU
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6. Türkiye Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı, Şubat 2018, Antalya

Sanayinin ve hükümetin paylaştığı 
ortak hedef – sürdürülebilir gelişim
6. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı 23-25 Şubat tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi. Seminer, sanayiden bazı 
sponsorların desteğiyle Akuakültür Üreticileri Birliği tarafından düzenlendi.

24 www.eurofishmagazine.com
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Su ürünleri yetiştiriciliğinde verimi artışı için dron ve robot kullanımı

Açık deniz akuakültürü akıllı 
teknolojiler gerektiriyor
Günümüzün bilgi toplumlarında fiziksel ve sanal yapıları birbirine bağlayan altyapı teknolojileri için kullanılan genel bir terim 
olan “Nesnelerin İnterneti” (loT), şimdi akuakültüre de yansıyor. Robotlar ve dronlar,suyun üstünde ve altında bir tür “insan 
avatarı” gibi kullanılıyor. Bir uzaktan kumanda aletiyle kontrol ediliyor ve böylelikle yorucu, tehlikeli veya monoton görevleri 
üstlenebiliyorlar. Bu, akuakültürde devrim niteliğinde bir gelişme...
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Szarvas, Macaristan’da tatlısu akuakültürü konulu konferans

Çevresel ve ekonomik bakımdan 
sürdürülebilir havuz sistemleri
Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Slovakya’nın ortaklığıyla kurulan Visgerald Group’un (V4) Macaristan Başkanlığı 
kapsamında, Macaristan Tarım Bakanlığı ile Ulusal Zirai Araştırma ve Geliştirme Merkezi (NARIC HAKI) Balıkçılık ve Akuakültür 
Araştırma Enstitüsü, 26 Nisan 2018 tarihinde Szarvas, Macaristan’da V4 Tatlı Su Akuakültür Konferansını düzenlediler. 
Konferansın amaçları, avantajları ve kısıtlılıkları dahil olmak üzere, AB’deki tatlısu akuakültürünün durumunu gözden geçirmeyi 
ve tatlısu akuakültürünün karmaşık rolünün daha fazla onay görmesini sağlama yönündeki çabaları desteklemeyi içeriyordu.

30 www.eurofishmagazine.com
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[ PROJELER ]

Yeni matemeatiksel araçlar, daha sağlıklı deniz ürünlerinin gelişmesine katkı sağlıyor

Matematiği yiyeceklerin hizmetine 
sokmak
Danımarka’da sısa süre önce tamamlanan, tuzun azaltılmasına odaklı bir proje, deniz ürünlerinde istenmeyen mikroorganizmaların 
gelişmesinin nasıl kontrol altına alınabileceğini öngörmek üzere yeni ve kapsamlı matematiksel modellerin ve yazılımların 
geliştirilmesini sağlamıştır. Bu araçlar, Royal Greenland’ın, Nordic Keyhole etiketli, tuz miktarı daha düşük, tadı daha doğal ve gıda 
güvenliği daha yüksek olan yeni deniz ürünü serisine katkıda bulunmuştur.
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[ PROJELER ]
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FAO Balıkçılık ve Akuakültür Sektörünün Dünya Çapındaki Durumu - SOFIA 2018 
Raporunu Yayınladı 

Balıkçılık sektörü dünya çapında 
güçlüklerle karşılaşmaya, 
su ürünleri yetiştiriciliği ise 
büyümeye devam ediyor
Balıkçılık sektörü dünya genelinde yeniden yapılandırılmaya devam ederken akuakültür ayağını gaz pedalından çekiyor; küresel 
sektör daha iyi bir gelecek için Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
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1  Anla

Sektör, git gide profesyonelleşiyor ve biz deniz ürünlerini tüketenleri de, tüketmeyenleri de daha iyi anlar hale geliyoruz. 

Yine de bu konu, firmaların göz önünde bulundurması gereken, tam olarak çözümlenememiş bir meseledir. AECOC 

deniz ürünleri kongresi gibi etkinliklerde en çok odaklandığımız konulardan biri, firmaların kendilerini tüketicilerin 

ihtiyaçlarına göre ayarlayabilmesi için, tüketicilerin daha iyi anlaşılmasıydı. Tüketicilerin kimler olduklarını, ne tür 

ürünler tükettiklerini, bunları hangi kanallardan satın aldıklarını ve tüketimlerinin hangi etkene bağlı olarak artabile-

ceğini bilmek zorundayız.

2 

Deniz ürünlerinin daha fazla tüketilmesini teşvik etmek, geliştireceğimiz bir strateji olmaya devam etmelidir. Bazı 

girişimler, bu konunun gerçekten çok önemli olabileceğini bize göstermiş bulunuyor fakat sektörde, tüketicilere balık 

yemenin faydalarını duyuran tanıtım etkinlikleri yapmak, ürünü anlatmak ve onları balık tüketmeye ikna etmek için, 

halâ eşgüdüme ihtiyacımız var.

3 

İşletmeciler ve dağıtımcılar, satış konusunda iş birliğine devam ederek soğuk ve donmuş balıkların tasnifini ve ürünlerin 

rafl ardaki konumunu geliştirmelidir. Aynı zamanda ürünlerle ilgili bilgi aktarımını, ürünlerin yerleştirilişini ve tanzim-

teşhir uygulamalarını da iyileştirmeliler.

Bunun nasıl yapılacağını uluslararası örnekler bize gösterebilir. Almanya gibi ülkelerde, ürünlerin mükemmel biçimde 

yerleştirildiği, tanımlandığı ve temsil edildiği büyük donmuş gıda bölümleri görürüz. Birleşik Krallık’ta, soğutulmuş 

gıda bölümlerindeki ürün çeşitlerinin fazlalığı dikkate alınarak, reyonda ürünün kolayca bulunmasını sağlayan, böylece 

net bir düzenin varlığı duygusunu uyandıran, buna bağlı olarak da alış-veriş deneyiminin gelişimine yol açan çok iyi 

düzenlenmiş bir ürün sınıfl andırması vardır.

AECOC/GS1, deniz ürünü tüketimini arttırmanın yollarını öneriyor

Deniz ürünlerini etkileyen yedi güçlük
Deniz ürünleri endüstrisi, İspanya’da ortaya çıkan sorunları çözmek için uzun vadeli tedbirler 
uygulayarak, ülkenin balık ve deniz ürünü tüketimini arttırmaya katkıda bulunabilir.

AECOC/GS1, deniz ürünleri tedarik zincirini temsil eden 2,000’den fazla üyesi olan bir ticari kuruluştur. Amacı, dağıtıcılarda ve 

endüstrinin diğer kısımlarında (işlemeciler, balık satıcıları, balık pazarları ve toptancılar) GS1 Balık, Deniz Ürünleri ve Akuakültür 

İzlenebilirlik standartlarının kabulünü teşvik ederek zincirin her halkasında daha yüksek verimlilik elde etmektir. Kuruluş, aynı 

zamanda deniz ürünü tüketicileri arasındaki eğilimleri de araştırarak bu bilgileri, satış ve pazarlama eğitimleriyle birleştirir, böylece 

üyelerinin, ürün geliştirme ve satış stratejilerini buna göre uyarlamasını sağlar. AECOC/ GS1, diğer faaaliyetlerinin yanısıra, piyasa-

ların, satışların, stratejilerin ve tüketim, artı-değer ve sürdürülebilirlik alanlarındaki başlıca eğilimlerin değerlendirilmesi için, deniz 

ürünleri ile ilgili konferanslar düzenler. 

AECOC/GS1’den gelen destek, üyelerinin karşılaştığı her sorunu ortadan kaldırmaz. Deniz ürünü zincirindeki firmalar, sektörün 

performansını zayıfl atabilecek farklı sorunlarla başetmek zorundadır. AEOC’ta deniz ürünlerinden sorumlu olan Angels Segura 

Unio, firmaların piyasada başarılı olabilmek için sürekli göz önünde tutması gereken yedi maddelik bir liste oluşturdu.
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4 

Zincirin her halkasında yönetim. Anisakis, kuşkusuz, sektörün uğraşmak zorunda olduğu ana sorunlardan biridir. Zin-

cirdeki her firma, anisakisin ürünler üzerindeki etkisini en aza indirip ortadan kaldırmak için iyi uygulamaları hayata 

geçirme sorumluluğunu kabul etmelidir. İyi uygulamaların temeli kaynaktadır, fakat bu, zincirin gerisini muaf tutmaz 

çünkü zincirin her halkasında önleyici faaliyetlerin yapılmasına ihtiyaç vardır. Ayrıca, zincirin tümü dahilinde iletişimi 

etkin bir biçimde düzenlemek şarttır.

5 

Kaynaklarda ve işlemlerde sürdürülebilirliği ve verimliliği geliştirmeye yönelik eylemler.

Bugün, hammadde kısıtlılığı bir gerçekliktir. Şirketler, iyi uygulamalar ve sağlayıcılarla yaptıkları anlaşmalar yoluyla 

kaynakların sürdürülebilirliğini teminat altına almaya çalışır. Zincir dahilindeki tüm temsilciler, tasarruf yoluyla sürdü-

rülebilirliğe katkıda bulunan tedbirler aramalıdır, örneğin: daha yeşil ambalaj kullanımı (kutu havuzu), atık yönetimini 

geliştirmek, plastik poşetlerden uzak durmak, daha çevre-dostu plastik tepsilerle ilgili araştırmalar yapmak, vs. Eğer bu 

eylemler bireysel olarak değil de dünya çapında uygulanırsa, gezegenimizin ve onun kaynaklarının sağlığı daha iyiye 

gider. Verimliliği arttırma konusunda yapılacak yenilikler ve araştırmalar, atıkları, enerji tüketimini ve kirliliği azaltabi-

lir, bunun sonucunda kaynaklar açısından da gelişme kaydedilir.

6 

Pazarların Ortak Organizasyonuna ilişkin 1379/ 2013 sayılı Düzenleme uyarınca, son yıllarda ürünün üzerinde, nihai 

tüketicilere ürünle ilgili verilerin (avlanma veya yetiştirilme alanı, avlanma ekipmanının sınıfı, vs.) sağlanması yasal bir 

zorunluluktur. Firmalar, tüm zincir boyunca izlenebilirlik bilgilerini iletmeye mecburdurlar. Bu detayları doğru bir 

biçimde satış noktasında bulunan balık tezgahındaki işaretlere ya da nihai tüketiciye aktarmak, şirketleri uğraştıracak 

bir sorun olmaya devam etmektedir.

Balık gibi son derece karmaşık ticari akışları olan bir ürün söz konusuyken, çok sayıda sağlayıcısı, platformu ve satış 

noktası olan büyük firmaların bu bilgileri hatalardan kaçınacak şekilde aktarması, ciddi bir eşgüdüm ve otomasyon 

gerektirir. GS1 Spain olarak, bilgi yönetiminin GS1 standartlarına uygun iletim ve etikletleme sistemleriyle sürdürülme-

sini temin etmek için çalışmaya devam ediyoruz.

7 

Hem satış noktalarında, hem de tedarkiçi firmalarda, meslek erbaplarının ürüne vakıf olacak ve onu nasıl ele alacağını 

bilecek kadar iyi eğitilmesi, ürünün satışı açısından hala en önemli konulardan biridir. Bu bağlamda, sektör çalışan-

ları için düzenlediğimiz, onların müşterilerine en iyi hizmeti sunmasına imkan veren ve üretim hattındaki verimliliği 

güvence altına alan eğitimlerimizle kaydettiğimiz ilerlemeyi sürdürmemiz gerekiyor.

Àngels Segura Unió

Deniz ürünleri sorumlusu 

GS1 İspanya
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 Blue Growth’a (Mavi Büyüme) erişmek için, balık yetiştiriciliği değer zincirinin her seviyesinde 
inovasyon çok önemli.

İspanya’da akuakültür Mavi 
Büyüme’yi teşvik ediyor
Blue Growth (Mavi Büyüme), Avrupa Komisyonu’nun, halen 5 milyon işi ve 500 milyar EUR’luk bir değeri temsil eden 
denizcilik ve deniz ekonomisinin sürdürülebilir gelişim stratejisidir. Bu strateji kapsamında, yüksek bir büyüme potansiyel 
olan ve akuakültürü de içeren birtakım alanlar tanımlanmıştır. 
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İspanya’nın deniz ürünü kuruluşları üyelerinin rekabetçiliğini korumaya çalışıyor

Conxemar, deniz ürünlerinin 
sürdürülebilirliğini, ticaretini ve 
faydalarını tanıtıyor
Conxemar, İspanya Balıkçılık ve Akuakültür ürünleri Toptancılar, İthalatçılar, İmalatçılar ve İhracatçılar Birliği’dir. 1987’de kurulmuş 
olan kuruluşa bugün toplam yıllık cirosu 8 milyar EUR’dan fazla olan ve 15,000’den fazla kişiye iş imkanı sağlayan 224 şirket üyedir.
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Türler kataloğu, hem İspanyolca hem de İngilizce olarak, 
300’den fazla türle ilgili ticari açıdan yararlı bilgilerin yanısıra 
türlerin görsellerini sunuyor.

  Eurofi sh Magazine  Ekim 2 / 2018 41



Fedepesca, sürdürülebilirliğe odaklanmanın, alanında uzmanlaşmış balık perakendecisi 
sayısındaki düşüşü tersine çevireceğini iddia ediyor

Balık mağazaları yeşili seçiyor
Bağımsız Balık Perakendecileri Ulusal Federasyonu Fedepesca, İspanya’da balık ürünlerinde uzmanlaşmış 7,000 küçük ticari 
perakende işletmesini temsil ediyor. İşletmelerin 10,000 satış nokası ve 25,000 çalışanı bulunuyor. Taze balık piyasasının %40’ını temsil 
eden bu sektör, profesyonelliği, rehberliği ve kalitesiyle, İspanyolların balık ürünü tercihlerini yönlendirmekte önemli rol oynuyor.

Fedepesca, balık satıcılarını, son birkaç yıldır piyasada yaşanmakta olan büyük değişimlere doğru tepkileri verecek şekilde eğitmenin, 
onları geleceğe hazırlayacağını ümit ediyor.
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Balık satıcıları, İspanya’daki balık ve deniz ürünü satışlarıda hala %40’lık bir paya sahiptir.
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Çok-türlü modeller, daha seçici ağlar ve daha verimli balıkçı tekneleri

Yenilikçi anlayışlar balıkçılık 
sanayiini değiştirmekte
AB’nin Ortak Balıkçılık Politisası(CFP)’ndaki son iyileştirme, sürdürülebilir balıkçılığa geçişi hızlandırmış ve pekiştirmiştir. 
Avrupa sularındaki stokların yaklaşık üçte ikisi halen MSY ilkelerine göre avlanmaktadır. Bu olumlu gelişmeyi ileri taşımak ve geri 
dönüşü olmaz hale getirmek için balıkçılık politikasının, balıkçılık yönetiminin, balıkçı gemilerinin ve donanımlarının sürekli 
gözden geçirilip geliştirilmesi gerekir.
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Avrupa balıkçılık endüstrisinde genç eleman yetersizliği kronikleşti

Balıkçılık mesleğine duyulan ilgi 
giderek azalıyor
Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği, sadece değerli gıdalar sağlamakla kalmayıp aynı zamanda istihdam ve gelir kaynağı olmaları 
açısından da büyük ekonomik öneme sahiptir. Sektör dünya çapında doğrudan veya dolaylı olarak en az 500 milyon kişinin 
geçimini sağlamaktadır. Bununla birlikte, birçok sanayileşmiş ülkede (Avrupa dahil), gençleri gıda endüstrisinin bu alanına 
çekmek gittikçe zorlaşmaktadır.
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Midye tarımının geleneksel ve modern metodları

Midye tohumu darboğazı üretimi 
yavaşlatıyor
Arkeolojik kalıntılardan, midyenin, bundan 8,000 yıldan fazla bir zaman önce bile Avrupa ve Kuzey Amerika’daki sahillerde yaşayan 
insanların yemek listesinde bulunduğunu biliyoruz. Kültür midyesiyle ilgili ilk kayıtlar 13. Yüzyıla dayanır. Diğer bir deyişle, midye, 
insanların üretmeyi bildiği ilk deniz canlılarından biridir. O zamanlarda kullanılan yetiştirme usullerinden bazıları bugün hala 
uygulanıyor olsa da, modern yöntemler de giderek önem kazanmaktadır.
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AB ve Kanada arasında imzalanan ticaret anlaşmasının sonuçları şimdiden fark ediliyor 

AB ve Kanada arasındaki Kapsamlı Ekonomi ve Ticaret Anlaşması (CETA), sekiz yıllık müzakerelerin ardından, Üye 
Devletlerin uzlaşıya varması için AB’nin diplomatik becerilerini son dakika devreye sokmasıyla birlikte geçtiğimiz Eylül 
ayında yürürlüğe girdi. İlk senenin sonuna yaklaşılırken, deniz ürünleri sektöründe ve pazarında faaliyetlerini sürdüren 
şirketler için ticaret fırsatlarıyla ilgili beklenen olanakların çoğunun yanısıra belli değişimlerin yaşandığı pazarlardaki 
güçlükler de büyük ölçüde netlik kazandı. 
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AB’nin Kanada’dan ithalatı; CETA’dan 
önceki ve CETA dönemindeki düzeyler

Ürün
AB 

tarifesi
CETA dönemindeki 

de i im 1/
De er (€) Yüzde

Istakoz (Homarus spp.), canlı %8 42.111.818 %236

Soğuk su karidesi, Crangon hariç %8 42.111.818 %236

Deniz tara ı, dondurulmu %8 9.216.041 %132

Somon, hazırlanmı  veya konserve %6 3.512.311 %34

Karides & jumbo karides, hava 

sızdırmazlı ı sa lanmı  paketlerde de il %20 2.681.423 %26

Berlam balı ı, bütün, dondurulmu %15 2.444.035 %462

1/ Ekim 2017 – Eylül 2018 arasında bir yıl öncesine nazaran ticarette görülen de i iklik.

Kaynaklar: Eurostat; AB tarife programı

AB’nin Kanada’ya ihracatı: CETA’dan 
önceki ve CETA dönemindeki düzeyler

Ürün
KANADA
tarifesi

CETA Dönemindeki 
de i im1/

De er (€) Yüzde

Ya da çizgili ton 7% 1.178.445 28%

Yengeç, hazırlanmı  veya konserve 5% 364.159 1325%

Konserve ton, sarı kuyruk, çizgili 

ton ve palamut hariç 7% 193.281 368%

Uskumru, konserve 8% 149.599 69%

Havyar ikameleri 3% 52.224 35%

Balık fileto, harca bulanmı 7% 23.964 2%

1/ Ekim 2017 – Eylül 2018 arasında bir yıl öncesine nazaran ticarette görülen de i iklik…

Kaynaklar: Eurostat; Kanada tarife programı.
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Norveç deniz ürünlerinin ortak bir etiket altında pazarlanması, ürünlerin ve menşe 

ülkenin tanıtımını sağlıyor

Norveç deniz ürünlerini bütün 
dünyaya tanıtmak
130,000 km.’lik sahil hattı, kirlenmemiş denizleri ve iyi yönetilmiş stoklarıyla Norveç, sahip olduğu kaynaklara özenle bakarak 
dünyanın en başarılı deniz mahsulü tedarikçilerinden biri oldu. Norveç’in deniz ürünleri, ihracat değeri bakımından Çin’den 
sonra ikinci sırada geliyor.
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Ekosistemlerin daha iyi yönetimi, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya katkı sağlayabilir

İklim değişikliğine dirençlilik 
geliştirilebilir
Gıda ve Tarım Organizasyonu (FAO), Birleşmiş Milletlerin, açlığı yenmek ve herkese gıda güvenliği sağlamak için uluslararası çaba 
harcayan, uzmanlaşmış bir kurumudur. Sadece gıda güvenliği sorununa doğrudan katkılarından dolayı değil, fakat aynı zamanda 
kıyılarda veya kara içlerinde yaşayan toplulukların hayatlarını sürdürebilmek için sektöre ihtiyaç duyması nedeniyle, deniz 
ürünlerininin sürdürülebilir yönetiminin bu çabalarda büyük bir rolü vardır. Balıkçılık ve Akuakültür Departmanı Genel Müdür 
Yardımcısı Ani Mathies, FAO’nun balıkçılık konusundaki faaliyetleri, var olan tehditler ve kurumun eriştiği bazı hedefler hakkında 
yorumlarda bulundu.
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