RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI – TOPLANTI TUTANAĞI
Ana Konu Başlığı:

Su Ürünleri İstatistikleri

Toplantı Tarihi/Saati:

11.11.2013 Saat: 14.00

Toplantı Yeri:

TÜİK 125 nolu oda

1. Toplantının Amacı
Resmi İstatistik Programı II. Dönem (2012-2016) çalışmaları doğrultusunda, Su Ürünleri İstatistikleri konusunda
yapılacak çalışmaların değerlendirilmesi.

2. Katılımcılar
Adı Soyadı

Kurum /
Birim

İlhan TARLACI

TUİK

Yavuz AKOVA

TUİK

Osman Fatih
GİRAZ

UDHB-DTGM

Şakir ÖZÇOBAN

UDHB-DTGM

Adnan SOLAK

UDHBDİDGM

Hüseyin DEDE

GTHB-BSGM

Erdinç GÜNEŞ

GTHB-BSGM

Dr.Erdal
ÜSTÜNDAĞ

GTHB-BSGM

Murat TOPLU

GTHB-BSGM

Candan YILDIRIM

GTHB-BSGM

Mahmut
AKYÜREK

Ünvanı
Daire
Başkanı
Tarımsal
Üretim
İstatistikleri
Grup
Sorumlusu
Daire
Başkanı
Daire
Başkanı V.
Mühendis
Grup
Sorumlusu
İstatistik ve
Bilgi
Sistemleri
Daire
Başkanı
Grup
Sorumlusu
Grup
Sorumlusu

e-posta

Telefon

ilhantarlaci@tuik.gov.tr

410 02 53

yavuzakova@tuik.gov.tr

410 02 18

ofatih.giraz@udhb.gov.tr

203 22 06

sakir.ozcoban@udhb.gov.tr

203 22 08

aliadnansolak@gmail.com

203 34 07

huseyin.dede@tarim.gov.tr

erdincgunes@tarim.gov.tr

2864901/3018

erdalustundag@tarim.gov.tr

2873360/3190

murattoplu@tarim.gov.tr

2873360/3190

Mühendis

Candan.yildirim@tarim.gov.tr

2873360/3043

GTHB-BSGM

Grup
Sorumlusu

Mahmut.akyurek@tarim.gov.tr

5338113347

Tuğba GÖÇMEN

TUİK

Uzman

tugbagocmen@tuik.gov.tr

4100226

Emine ÇAKMAK

TUİK

ŞEF

eminecakmak@tuik.gov.tr

410 02 04

İlkay DEMİRSOY

TÜİK

Mühendis

İlkaydemirsoy@tuik.gov.tr

410 02 04

Cengiz Ünal

TÜİK

İstatistikçi

cengizunal@tuik.gov.tr

3. Toplantı Gündemi
•

Resmi İstatistik Programı II. Dönem (2012-2016) çalışmaları doğrultusunda Deniz Ürünleri
İstatistikleri konusunda anketin metodoloji ve uygulamasına ait mevcut verilerin kalitesinin
artırılmasına yönelik ilgili Kurumlarla yapılacak çalışmaların belirlenmesidir.

4. Alınan Kararlar
Paylaşımlar / Öneriler
•

Deniz ürünleri anketinin mevcut derleme metodolojisi ve uygulama zamanına ait bilgi
sunulmuştur. 2014 Yılında Deniz ürünleri anketi veri toplama yönteminin değiştirilmek istendiği
ifade edilerek, adres çerçevesinin mevcut durumu ve idari kayıtlarda yapılabilecek
güçlendirmeye ait ilgili Kurumlarla yapılacak işbirliği üzerinde durulmuştur.

•

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü yetkilisi
tarafından, Liman Başkanlıklarında balıkçı gemilerine ait yürütülen işlere ait detaylı bilgi
verilmiştir. Liman Başkanlıklarında balıkçı gemilerine ait öncelikle, geminin seyrine uygunluğu,
boyu, ebatı ile ilgili insan güvenliğine ait ekipmanların kontrol edildiği belirtilmiştir. Denizde
faaliyet gösteren gemilere ait bir veya iki yılda bir Denize Elverişlilik Belgesi verilmektedir. Bu
belge ile geminin can güvenliği ile ilgili tüm kontrolleri yapılmaktadır. Bu belgeyle birlikte
balıkçı gemileri deniz avcılık faaliyetini yürütebilmeleri için iki ayda bir Liman Çıkış Belgesi
almak zorunda olduğu belirtildi.

•

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü yetkilisi
tarafından, balıkçı gemilerine ÖTV’siz yakıt kullanım defterinin verilme prensiplerine ait bilgi
verildi. Balıkçı gemilerine ÖTV’siz yakıt defteri yıllık olarak Liman Başkanlıklarından veriliyor.
Uygulamada, balıkçı ruhsatı olan gemilerin tonajına göre belirlenen bir yakıt limiti mevcut.
Sadece küçük balıkçılarda, yakıt deposunun hacminden kaynaklanan sorunlar olabiliyor. Yakıt
defterini alan balıkçıların, bundan sonraki aşamalarda Liman Başkanlığıyla irtibatı
kesilmektedir. Bakanlık bünyesinde ÖTV’siz yakıt bilgi sistemi mevcut. Bu sistemde ÖTV’siz
yakıt alan gemilere ait tüm bilgiler bulunmaktadır. Balıkçı gemilerinin yakıt alımı Maliye
Bakanlığı aracılığıyla ilgili 17 adet dağıtım firması aracılığıyla olmaktadır. İlgili dağıtım
firmaları, ÖTV’siz yakıt bilgi sistemine, gemiye satılan yakıtı işlemektedirler. Ancak, indirimli
yakıt alan geminin, yakıtı balıkçılık amaçlı kullanıp kullanılmadığına dair takip ve incelenmesi,
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından gemide yapılmamaktadır. Bu
konuya ait yapılabilecek usulsüzlüğün, tamamen Maliye Bakanlığı’nın sorumluluğunda
kontrolünün olduğuna ait bilgi verildi.

•

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
yetkilisi, balıkçılığa ait ruhsatların iki yılda bir düzenlendiğine ait bilgi verdi. Kurumumuz
tarafından adres çerçevesinin daha güncel olması için yıllık olarak ilçe bazında yapılabilirliliği
üzerinde fikir alışverişinde bulunulmuştur. Özellikle, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
yetkilisi ilçe bazında ruhsat yetkilerinde kısıt olduğu üzerinde durularak, pilot ilçeler veya aktif
ilçeler de seçilebileceği belirtilmiştir. Bunun sağlanabilmesi için, yasal yönetmeliğin gerekliliği
belirtilmiştir.

•

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü yetkilisi, ruhsat yetkisinin ilçe teşkilatlarına
verilmesinin yaratacağı sakıncaları üzerinde durmuştur. GTHB İl teşkilatlarında balıkçı
gemilerine ait cezalara ait kontrollerin dosya üzerinden yapılması,
ilçelerde ruhsat
yenilenmesinde sorunlar oluşturabileceği vurgulanmıştır. Bununla birlikte, balıkçının il veya
ilçeye yıllık olarak getirilmesine ait bir gerekçenin olması gerektiği ifade edilmiştir.

•

Balıkçının il veya ilçeye yıllık olarak getirilebilmek ve onun zemini oluşturmak için, yasal
zorunluluğun olması gerektiği görüş birliğine varılmıştır.

•

Kurumumuz tarafından mevcut yıllık olarak uygulanan Deniz ürünleri anketinin sezonluk veya
aylık olarak uygulanması durumunda soru formundaki üretim miktarları ve değerine ait
bilgilerin derlenmesi, diğer bilgilerin de yıllık olarak derlenebileceği belirtilmiştir. Bununla
birlikte, yapılması gereken en önemli adımın karaya çıkış noktalarındaki liman ofislerinin
fonksiyonel hale getirilerek ilgili verinin derlenmesi olduğu vurgulanmıştır.

•

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilisi, av baskısını azaltmaya yönelik GTHB
tarafından destek alacak 2012 yılında 407 adet geminin, 2013 yılında da 534 geminin
Bakanlığa başvuruda bulunduğunu belirtmiştir.

Alınan Kararlar
•

Balıkçıların yıllık olarak Bakanlık taşra birimlerine uğramalarını temin edecek şekilde yıllık vize
veya avcılık izni verilmesi konusunda GTHB Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
bünyesinde bir değerlendirme yapılması gerektiği görüş birliğine varıldı.

•

Av baskısını azaltmaya yönelik, GTHB tarafından destek alacak olan 2013 yılı balıkçı
gemilerinin listesinin Kurumumuza gönderilmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Kurumumuz
adres çerçevesiyle, filodan çıkarılacak olan gemi listesinin eşleştirilmesi görüş birliğine varıldı.

•

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Liman Bilgi Sistemi kapsamında, liman çıkış
belgesi ve ÖTV’siz yakıt defteri kullanan gemi listesinin GTHB ve Kurumumuza gönderilmesi
konusunda görüş birliğine varıldı.

•

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 10 metre ve üzerindeki gemilerin ay
bazında mazot indirimi alan gemilerin yoğunluğuna ait grafiklerin oluşturulması konusunda
görüş birliğine varıldı.

