RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI – TOPLANTI TUTANAĞI
Ana Konu Başlığı:

Su Ürünleri İstatistikleri

Toplantı Tarihi/Saati:

28.11.2012 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
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Mehmet
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3. Toplantı Gündemi
•

Resmi İstatistik Programı II. Dönem (2012-2016) çalışmaları doğrultusunda Su Ürünleri
İstatistikleri konusunda yeni hazırlanan programda yer alan konuların tartışılarak
değerlendirilmesi, mevcut verilerin kalitesinin artırılması, mevcut olmayan verilerin
derlenmesi için yapılacak çalışmaların belirlenmesi ve idari kayıtların değerlendirilmesi için
yapılacak çalışmaların belirlenmesidir.

4. Alınan Kararlar
Paylaşımlar / Öneriler
•

Resmi İstatistik Programının (RİP) amaçları, resmi istatistik ilkeleri, programlama süreci, 1.
Dönemde (2007-2011) tamamlanan çalışmalar ve bu çalışmaların izlenme sonuçlarına ait
oranlar, 2. Dönem programın amaçları, vizyonu, en önemli hedeflerinden veri kalitesi,
kurum/kuruluşlara düşen roller, metaveri, sınıflamalar, uluslararası kurum/kuruluşlara veri
gönderimi konusunda planlanan çalışmalar konularında katılımcılara detaylı bilgi sunulmuştur.

•

Su ürünleri istatistiklerinin derlenme yöntemi, Avrupa Birliğine uyum çalışmaları, uygulanan
projeler ve sonuçları, Eurostat ve FAO’ya gönderilmesi gereken veriler ile gönderilemeyen
veriler konusunda planlanan çalışmalara ait katılımcılara açıklamalar yapılmıştır. Özellikle,
Eurostat ve FAO’ya gönderilemeyen verilere ait sorumluluk alacak kurum ve kuruluşlar ile bu
kurum ve kuruluşların rolü üzerinde detaylı açıklamalar yapılmıştır. RİP II. Dönem (2012-2016)
su ürünleri istatistiklerine ilişkin yapılacak çalışmalarla ilgili katılımcı kurum ve kuruluşlar
bazında beklentiler ve yapılması düşünülen katkılar ile ilgili sunum yapılmıştır.

•

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü katılımcısı Doç Dr. Ercüment Genç,
RİP kapsamında diğer kurum/kurumlara verilen istatistik yayımlama yükümlülüğünü vurguladı.
Bu yayımlama yükümlülüğünün TÜİK’in belirlediği standartlar kapsamında olmasının çok
önemli olduğunu belirtti. Kurumun kendi öngörüleri ve standartları doğrultusunda
yayınlanmasının doğru olmayacağını vurguladı. İlgili kurumların yayınlayacağı bilgi ve
verilerin, denetleme yükümlülüğünün TÜİK’e ait olması gerektiğini ifade etti.

•

Eurostat’a gönderilmesi gereken 762/2008 nolu Yetiştiricilik İstatistiklerine ait Avrupa Birliği
yönetmeliğinde yeralan tablolardaki değişkenlere ait sunum yapıldı. Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü yetkilisi ilgili soru
formlarının kendi Genel Müdürlükleri tarafından incelenerek, doldurulabileceğini ifade etti.
Özellikle, RİP’in esas amacının istatiksel verilerin kalitesini arttırılması, uluslararası
kuruluşlardan istenen verilerin gönderiminde mükerrerliğin ortadan kaldırılması, toplanamayan
verilerin toplanması ve ulusal/uluslararası standartların önemi üzerinde görüş birliğine varıldı.

•

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
yetkilisi deniz ürünlerinin avlandıktan sonra gerçekleşen pazarlama kanallarına ait bilgi verdi.
Balıkçıların karaya çıkmadan genelde avladığı deniz ürününü satın alacak kabzımalın belli
olduğunu ve ilgili deniz ürününün farklı yerlere pazarlanma durumunun olduğunu belirterek, bu
sistemin takibinin tam anlamıyla yapılamadığını ifade etti. Bu sistemin fonksiyonel olarak
çalışması için, karaya çıkış noktalarındaki liman ofislerinin çok önemli rol oynadığını vurguladı.
Karaya çıkış noktalarında 40 adet liman ofisinin kurulduğunu, ancak tamamen fonksiyonel
olarak çalışmadığına ait bilgi verdi. Bu liman ofislerinin arttırılması konusunda görüş birliğine
varıldı.

•

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
yetkilisi, Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SÜBİS) kapsamında tüm teknelerin kayıtlarının girilmiş ve
bu kayıtların güncel olduğu ifade etti. 12 metre üzerindeki tüm tekneler için deniz ürünlerinin
avcılığına ait verilerin de kota uygulanan orkinos (ton) balığı haricinde, öncelikle ilgili kanunun
yürürlükten çıkmayışı, taşra teşkilatlarındaki personel yetersizliği ve mesai saatlerinin

balıkçının karaya çıkış saatine uygun olmamasından dolayı SÜBİS’nin aktif olarak çalışmadığı
vurgulandı. Bununla ilgili olarak, üretimde önemli rol oynayan trol ve gırgır avcılığı yapan
gemilerin karaya çıkış noktalarının kontrol altına alınabileceği vurgulandı. Fakat böyle bir
uygulamanın mevcut yasalar ile tanınan haklar çerçevesinde T.C. Vatandaşı olan hiçbir
balıkçıya zorunlu olarak uygulanmasının mümkün olamayacağı konusunda görüş birliğine
varıldı.
•

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) TAGEM yetkilisi 15 metre üzerindeki gemilerde
bulunan Gemi Uydu Sistemi ile görüntülü bir sistem oluşturularak, gelecek yıllarda ilgili
geminin av faaliyetinin izlenebilceğini, bunun limanlarımızdan elde edeceğimiz; avlanan ve
karaya çıkarılan su ürünlerine ait istatistiklerin doğru bir şekilde elde edilmesi için önemli bir
adım olacağını ifade etti. Fakat bu sistemin çok pahalı bir sistem olduğu da vurgulandı.

•

Kalkınma Bakanlığı yetkilisi, liman ofislerinin fonksiyonel çalışması için Su Ürünleri
Kanununda Değişikliğin gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti. Söz konusu Kanunun
çıkarılmasının 2013 Yılı Programında tedbir olarak yeraldığını ve Gemi İzleme Sistemine ait
bir proje teklifi olduğunu belirtti. Bu projenin, 12 metre üzerindeki gemilere, mavi kutu(blue
box) ve elektronik seyir defteri yerleştirilmesi ile geminin takibinin yapılabilmesine imkan
sağlayacak sistemin kurulmasını kapsadığını ifade etti.

•

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü katılımcısı Prof. Dr.
Hasan Hüseyin Atar, 10. Yıl Kalkınma Planı Su Ürünleri Özel İhtisas Komisyonunda da
yeralan ıskartaya atılan ürünlerin miktarının derlenmesi gerektiğinin çok önemli olduğunu
vurguladı. Bunun dışında, sportif amaçla denizde avcılık yapan balıkçılarımızın da üretimde
çok önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

•

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü katılımcısı Doç. Dr.
Ercüment Genç, yasadışı olduğu halde sepetle ve dalgıçlar vasıtasıyla nesli tükenmekte olan
Orfoz, Lagos ve Ziber ve Mağara Ziberi gibi balıkların avcılığının yapıldığını, bunun mutlaka
ilgili kurum/kurumlar tarafından izlenip kontrol altına alınması gerektiğini ifade etti. Bunlarla
birlikte, Su Ürünleri İstatistiklerinin daha güvenilir olmasını temin etmek için en önemli olgunun
eğitim olduğunu belirtti. Kamu spotları hazırlanarak basın yayın kuruluşları aracılığı ile
toplumun her kesiminin bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti.

•

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
yetkilisi, aşırı avcılığı önleyebilmek ve sürdürülebilir bir su ürünleri avcığı için yeni balıkçı
teknesi ruhsatı verilmediğini, 2 yılda bir balıkçılara ruhsatlarının yenilenmesi için vize süresi
tanındığını, vize almayan balıkçı teknelerinin ruhsatlarını 3 yıl daha bekledikten sonra, 5. yıl
sonunda ise ticari balık avcılığı için gerekli tekne ruhsatlarını tamamen iptal ettiklerini ifade etti.

•

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
yetkilisi, kontrolü sağlamak için soğuk hava depolarına, balık unu ve yağı fabrikalarına ve
AVM’lere verilen deniz ürünü miktarlarına ait verilerin de incelenmesi gerektiğini vurguladı.

•

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
yetkilileri teknelerin av baskısını azaltmak için, başvuruda bulunan 12 metre üzerindeki balıkçı
gemilerinin belirlenen bütçe kapsamında satın alınarak ruhsatlarının iptal edilmesinin stoklar
üzerindeki yaratacağı olumlu etki konusunda tüm katılımcılar ile görüş birliğine vardı. GTHB
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü yetkilisi, bu destekten yararlanacak balıkçı
gemilerin listesini de Kurumumuza gönderebileceklerine ait bilgi verdi.

Alınan Kararlar
•

Eurostat’a gönderilmesi gereken 762/2008 nolu Yetiştiricilik İstatistiklerine ait Avrupa Birliği
yönetmeliğinde yeralan tabloların GTHB Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü yetkilisine
gönderilerek, GTHB tarafından doldurulabilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

•

Av baskısını azaltmaya yönelik, GTHB tarafından destek alacak olan balıkçı gemilerinin listesi
Kurumumuza gönderilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

•

Iskartaya çıkarılan ve sportif amaçla yapılan balıkçılığa ait verilerin derlenmesi gerektiğine ait
görüş birliğine varıldı.

•

Karaya çıkış noktalarındaki liman ofislerinin daha etkin hale getirilmesi ve sayılarının
arttırılması konusunda görüş birliğine varıldı.

•

Karaya çıkarılan ürünlerin izlenmesi ve kontrolü konusunda ilgili kurum/kuruluşlarla yapılacak
işbirliği kapsamında balık halleri, soğuk hava depoları ve AVM’lerdeki balık miktarlarının tespit
edilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

•

Bu konuyla ilgili olarak, ilgili kanunun yürürlükten çıkarılmasına ait görüş birliğine varıldı.

