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Aşiyan MERİÇ 

 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 
 
Bir ülkenin kalkınma çabaları arasında yer alan temel hedeflerden birisi de, ülkenin 
sahip olduğu doğal kaynakların ekonomik şekilde değerlendirilmesidir. Bu 
değerlendirmenin temelinde, kaynak ve kaynak kullanımına ait verilerin uygun ve doğru 
yöntemlerle toplanması yatmaktadır. İstatistik olarak nitelenen bu veriler düzenli ve 
doğru olarak elde edildiği ölçüde, yapılacak analiz ve değerlendirmeler de o denli doğru 
ve güvenilir olacaktır. 
 
Balıkçılık, ülkemiz için doğal kaynak potansiyeline dayalı önemli bir ekonomik 
sektördür. Resmi kayıtlara göre, bu sektörün GSYİH içinde payı son iki yıl itibariyle 
yüzde 0,4 civarında gerçekleşmiştir. Gelişme hızı ise 2006 yılı verilerine göre cari 
fiyatlarla %17.2 olarak hesaplanmıştır.  
 
Bu çalışmada, su ürünleri istatistiklerine yönelik olarak AB ve Türkiye’deki 
metodolojiler karşılaştırılmıştır. AB’de su ürünleri istatistikleriyle ilgili verinin 
toplanması, analizi ve derlenmesine yönelik sistem o kadar sistematiktir ki, AB 
uluslararası standartları uzun süredir kullanmaktadır. Ayrıca, AB su ürünleriyle ilgili 
olan bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla yakın işbirliği içerisindedir. Bunun yanı sıra, 
AB istatistiklerindeki metodoloji bazı yasal düzenlemelerle desteklenmektedir.   
 
Türkiye tarafında ise, bilindiği üzere, müzakereler 3 Ekim 2005 tarihinde başlamıştır ve 
sürecin tamamlanması için en az bir on yıl geçeceği düşünülmektedir. 35 müktesebat 
faslı arasında, Avrupa Konseyi’nin İstatistik Faslına ilişkin başlangıçtaki 
değerlendirmesi “daha fazla çabaya ihtiyaç duyulduğu” şeklindeydi. Tarama sürecinden 
sonra, bu fasıl resmi olarak açılmıştır.  
 
Ülkemizde su ürünleri istatistiklerine ait veriler TÜİK tarafından derlenmektedir. 
Türkiye’de su ürünleri istatistiklerine ait değişkenler AB ile kısmen uyumlu olmasına 
rağmen, veri toplama yöntemlerinde farklılıklar söz konusudur. Bu kapsamda, bazı 
farklılıkların giderilmesi gereklidir. Bu farklılıkların bazıları 2010 yılından itibaren, 
TKB tarafından yapılan Karaya Çıkış Noktası Birimlerinin oluşturulmasıyla 
giderilecektir. 
 
2008, 89 sayfa 
Anahtar Kelimeler: Su ürünleri istatistikleri, Eurostat, TÜİK, Ortak Balıkçılık 
Politikası, AB ve Türkiye’de balıkçılık 
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ABSTRACT 
 

EU Expertise Thesis 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODOLOGIES FOR FISHERY STATISTICS 
IN EUROPEAN UNION AND TURKEY  

   
Aşiyan MERİÇ 

 
TR 

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL AFFAIRS  
Department of External Affairs and EU Coordination 

 
One of the fundamental goals taking place among a country’s development efforts is to 
evaluate its natural resources economical. On the ground of this evaluation process, 
collection of data pertaining to resource and resource usage with suitable and correct 
methods underlies. As that data described as statistics are acquired as systematic and 
correct, the analysis and assessment shall be ever correct and reliable.  
 
For our country, fishery industry is an important economic sector based upon natural 
resource potential. According to the formal records, as from the last two years the share 
of this sector within GDP has been around 0.4%. Its growth rate in current prices, 
according to the year 2006 statistics, has been calculated as 17.2%.      
 
In this study, the methodologies for fishery statistics both in EU and Turkey have been 
examined. In EU, the system for the collection, analysis and compilation of data related 
with the fishery statistics is so systematic that EU has been using some international 
standards for decades. Moreover, EU has deep collaboration with some regional and 
international associations relating fishery statistics. Besides, the methodology in EU 
statistics has been supported with such regulations and laws.  
 
On the side of Turkey, as is known, negotiations were started on October 3, 2005, and 
the process is likely to take at least a decade to complete. Among 35 acquis chapters, 
EC assessment at start concerning the Statistics Chapter was as “considerable efforts 
needed”. After screening, the chapter has been opened formally.  
 
Data on fishery statistics in our country is compiled by Turkish Statistical Institute 
(TURKSTAT). In Turkey, although the variables of fisheries statistics are partly 
compatible to EU norms there are differences in data collection methods. Some gaps are 
needed to be closed. Within this scope, some of these differences shall be removed with 
the formation of the Landing Point Units done by the Ministry of Agriculture and Rural 
Affairs (MARA) from the year 2010.  
 
 
2008, 89 pages 
 
Key Words: Fishery statistics, Eurostat, TURKSTAT, Common Fisheries Policy, 
Fishery in EU and Turkey 
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1. GİRİŞ 

 

İstatistik, belirli bir amaç için veri toplama, tablo ve grafiklerle özetleme, sonuçları 

yorumlama, sonuçların güven derecelerini açıklama, örneklerden elde edilen sonuçları kitle 

için genelleme, özellikler arasındaki ilişkiyi araştırma, çeşitli konularda geleceğe ilişkin 

tahmin yapma, deney düzenleme ve gözlem ilkelerini kapsayan bir disiplindir. Bilgi ve 

iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve özellikle de internet, bilginin üretilmesi, 

depolanması, işlenmesi, iletilmesi, bütünleştirilmesi ve kullanımında yeni olanaklar 

sağlamaktadır. Ancak her koşulda güvenilir ve nesnel bir temele dayalı istatistiki bilgi 

olmadan ülkelerin ya da kuruluşların tam anlamıyla işler halde olmadığı aşikardır.  

 

Bu bağlamda, her alanda olduğu gibi, su ürünlerine yönelik olarak da güvenilir ve kapsamlı 

istatistiğe olan ihtiyaç küresel boyuttadır. Bu gereksinim, günümüzde geçmişe nazaran daha 

çok artmıştır. Dünyadaki pek çok ülke, balıkçılığı daha verimli olarak izleme ve yönetme 

amacıyla ulusal, bölgesel ve uluslararası boyutta su ürünleri istatistiklerinin toplanmasına 

önem vermektedirler. Böyle bir farkındalığın oluşmasında, balıkçılık politikası ve yönetimi 

amaçlarının güvenilir verinin analizi temelinde şekilleneceğinin anlaşılması yatmaktadır. En 

önemli veri kaynakları, balıkçılık filosu istatistikleri, av çabaları ve ilgili avlanmaya yönelik 

veriler, karaya çıkış ağırlığı ve değeri ile avların biyolojik çeşitliliğine dönük uzun dönemli 

düzenli bilginin bir araya getirilmesiyle oluşmaktadır.    

 

Avrupa Birliği (AB), kurulduğu günden bu yana, istatistik kavramına önem vererek güvenilir 

ve kaliteli verinin toplanması, derlenmesi, analizi ve yorumlanması için kendi bünyesinde 

resmi bir istatistik kurumu oluşturmuştur. Bu kurum, Avrupa Topluluklarının İstatistik Ofisi 

(Eurostat)’dir. 50 yılı aşkın bir süredir Birliğin güncel, güvenilir ve kapsamlı istatistik 

ihtiyacını karşılamaktadır. AB Ortak Balıkçılık Politikası (OBP) çerçevesinde su ürünleri 

istatistiklerinin toplanmasına büyük önem vermiş, çeşitli direktif ve yönetmelikler vasıtasıyla 

ortak birimlerle veri toplanmasına düzenleme getirmiştir. Bu düzenlemeler balıkçılık 

anlaşması yapılan diğer ülkelerde avcılık yapan gemiler ve her türlü pazarlama süreci için de 

zorunlu kılınmıştır.  

AB tam üyeliği öncesinde geçiş süreci yaşayan tüm ülkeler gibi Türkiye de, mevcut bilgi 

toplama ve kayıt sistemlerini AB ile uyumlu hale getirmek zorundadır. Bilindiği üzere, AB 

Devlet ve Hükümet Başkanlarının 17 Aralık 2004 tarihli Zirvesinde aldığı karar 

doğrultusunda 3 Ekim 2005 tarihinde Lüksemburg’da yapılan Hükümetler Arası Konferans 
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ile Türkiye resmen AB'ye katılım müzakerelerine başlamıştır. Yine aynı gün bir basın 

toplantısı düzenlenerek Türkiye için Müzakere Çerçeve Belgesi yayımlanmıştır. Böylece, 

Türkiye ile AB arasındaki inişli çıkışlı ilişki, çok önemli bir dönüm noktasını aşarak yepyeni 

bir sürece girmiştir. Katılım Müzakere Fasılları 35 başlık altında sınıflandırılmıştır ve 

bunlardan biri de istatistiktir. Ülkemizde su ürünleri istatistiklerinin toplanması ve 

yayınlanmasından sorumlu kuruluş ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’dur. TÜİK, başta 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (TKB) olmak üzere bazı kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği 

içerisindedir.   

 

Bu çalışmanın amacı, tam üyelik için müzakerelerin başlatıldığı ülkemizdeki su ürünleri 

istatistiklerine yönelik metodolojinin AB’yle karşılaştırmalı bir analizini sunmaktır. Böylece, 

katılım müzakere fasıllarından biri olan istatistiğin içerisinde tarım istatistiklerinden ayrı bir 

başlık altında ele alınan su ürünleri istatistiklerinde AB’nin metodolojisiyle ülkemizdeki 

yöntemlerin karşılaştırılmasına gidilecektir. Bu amaçla, ilk olarak, konuya ilişkin kaynak 

özetlerine yer verilecektir. Ardından, AB’de su ürünleri istatistikleri ve metodolojisine 

değinilecektir. Bu kısımda detaylı bilgiye geçilmeden önce AB’de su ürünleri istatistiklerine 

ilişkin temel kuruluşlar ve kavramlardan bahsedilecektir. Daha sonra AB’de söz konusu 

istatistiklerin toplanmasına getirilen düzenlemeler, halen yürürlükte olan mevzuat ve 

yönergeler özeti şeklinde sunulacaktır. Bunun akabinde ise, 8 ayrı değişken olarak AB’de su 

ürünleri istatistiklerinde kullanılan metodoloji detaylı olarak anlatılacaktır. AB’deki duruma 

yer verildikten sonra yukarıda da değinildiği üzere, ülkemizde su ürünleri istatistiklerinin 

toplanması ve yayınlanmasından sorumlu kuruluş olan TÜİK’in önce tarihçesi ve teşkilat 

yapısından bahsedilecektir. Ardından, ülkemizde su ürünleri istatistiklerinin toplanmasına 

ilişkin sürecin nasıl işlediği ve bu verinin toplanmasında hangi metodolojilere gidildiğine 

değinilecektir. Son olarak, AB ve Türkiye’de su ürünleri istatistiklerine yönelik bir 

karşılaştırma, ülkemizdeki mevcut eksikliklerle beraber tartışmaya açılacaktır.       
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2. KAYNAK ÖZETLERİ 

 

Araştırma yapılan konuya ilişkin daha önce yapılan çalışmaların tespit edilmesi amacıyla 

çeşitli kütüphanelerden elde edilen rapor, kitap ve dergi gibi yayınlar arasında belirli 

aralıklarla çeşitli taramalar yapılmıştır. Bunlara ilaveten çevrimiçi ortamda çeşitli arama 

motorları ile taramalar gerçekleştirilmiştir. Bütün bu araştırmalar sonucunda aşağıda sunulan 

çalışmalar tespit edilebilmiştir. 

 

Günümüz dünyasında, bilimsel ve teknolojik anlamda üstünlük sağlamak, diğer pek çok 

faktörün yanı sıra, aynı zamanda kaliteli ve güvenilir istatistiki bilgiyi toplamak ve bu bilginin 

sağlıklı ve hızlı bir biçimde akışını sağlamakla mümkün olmaktadır (Üstündağ ve Aydın 

2002). Yazarlar çalışmalarında, her yıl TÜİK tarafından yayımlanmakta olan su ürünleri 

istatistikleri verilerinin bir veritabanı oluşturularak kullanımını kolaylaştırmayı 

amaçlamışlardır. 

 

AB Bakanlar Konseyi tarafından onaylanan ve Türkiye’ye iletilen 18. Fasıl İstatistik ile ilgili 

4 Aralık 2006 tarihli tarama raporunun, su ürünleri istatistikleri ile ilgili kısmında TÜİK’in 

deniz ürünleri ve balıklarının yanı sıra tatlı su ve yetiştiricilik istatistiklerini de topladığından 

temasla; hangi değişkenleri kayıt altına aldığından söz edilmektedir. Raporda ayrıca karaya 

çıkış noktalarının kurulması ve akış verisinin geliştirilmesine yönelik daha ileri çalışmaların 

da yapılacağı yer almaktadır. Raporda ayrıca, su ürünleri sektöründe, ülkemizdeki su ürünleri 

istatistiklerinin AB’ye uyumlaştırılması çalışmalarının memnuniyet verici olmaya çok yakın 

olduğu ve bu alandaki istatistiksel üretimin gelişerek müktesebatın uyarlanma çalışmalarının 

devam etmekte olduğu değerlendirmelerine de yer verilmektedir (Anonymous 2006).   

 

Su ürünleri istatistiklerine ilişkin Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından yayımlanan 

2007–2013 yıllarını kapsayan dönemde Balıkçılığa yönelik Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda 

ülkemizdeki istatistiklere ilişkin zayıf ve güçler yönler değerlendirilmektedir (Anonim 2007). 

Raporda Türkiye'de ve dünyada balıkçılıkla ilgili altyapılar, kurumsal yapı, kaynak yönetimi, 

araştırma ve eğitim altyapısının incelenmesi sonucunda, balıkçı barınakları ile balık hallerinin 

birçok eksikliklerinin olduğu ve dünya standartlarının altında olduğu görüşüne yer verilmiştir. 

Bu noktadan temasla doğru ve kapsamlı bir şekilde tutulmayan istatistiklerin kayıt dışı üretim 

ve satışlara neden olduğu ifade edilmektedir. Rapor, balıkçılık istatistiklerinin toplanmasına 
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yönelik olarak da ülkemizin mevcut güçlü yönleri ile tehditlerini de özet bir tablo halinde 

vermektedir (Çizelge 2.1): 

 

Çizelge 2.1 Balıkçılık İstatistiklerinin Toplanmasında Ülkemizin Güçlü Yönleri ve Olası 

Tehditler 

GÜÇLÜ YÖNLER TEHDİTLER 

Balıkçılık faaliyetlerinden sorumlu TKB 

ve su ürünleriyle ilgili birimleri 

AB mevzuatına uyum çalışmalarının 

başlatılmış olması 

Üniversitelere bağlı deniz bilimleri 

enstitüleri, su ürünleri fakülteleri, Deniz 

Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi 

Mühendisliği Bölümü ile Ziraat 

Fakültelerinin Su Ürünleri Bölümleri  

Ulusal balıkçılık sektörü temsilcileri ile 

sinerji yaratmak ve onları balıkçılık 

kaynaklarımızın yönetimine aktif rol 

almalarını sağlamak 

Kaynakların tespiti ve yönetimi teknik, 

idari ve yasal açılardan irdeleyip plan ve 

programlar hazırlamakla yükümlü DPT  

EASTMED, Akdeniz Balıkçılık Genel 

Komisyonu (GFCM), Birleşmiş Milletler 

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve diğer 

uluslararası balıkçılık organizasyonlarının 

zorlamaları 

İstatistikleri toplamak ve yayınlamakla 

yükümlü TÜİK  

 

TKB Araştırma Enstitülerinin varlığı  

Deniz ve içsulara yönelik eğitim ve 

araştırma birimlerinin varlığı 

 

  

Erdoğan vd. (2005), makalelerinde AB ülkelerinden İngiltere, balıkçılıkta ileri Avrupa 

ülkelerinden Norveç balıkçılık istatistiklerinden örnekler vererek ülkemizdeki su ürünleri 

istatistikleri ile karşılaştırma yapmışlardır. Çalışmada birbirinden farklı üç ülke balıkçılık 

istatistikleri karşılaştırıldığında en sistemli veri toplama sistemimin İngiltere ve OBP’nin 

geçerli olduğu AB ülkelerinde uygulandığı görülmüştür. Yazarlar, ülkemizin halihazırda 

konuya ilişkin ciddi sıkıntıları olduğuna vurgu yaparak; gerekli iyileştirmeler ve 

düzenlemelere yönelik önerilere yer vermektedirler. 
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3. AVRUPA BİRLİĞİ’NDE SU ÜRÜNLERİ İSTATİSTİKLERİ VE METODOLOJİSİ                                                                    

 

3.1 AB’de Su Ürünleri İstatistiklerine İlişkin Temel Kuruluşlar ve Kavramlar 

 

Bu bölümde, AB’de su ürünleri istatistiklerinin toplanması, derlenmesi ve analizine yönelik 

role sahip olan temel kuruluşlara ve AB’de su ürünleri istatistikleri denildiğinde ilk akla gelen 

bazı kavramlara değinilecektir.  

 

3.1.1 EUROSTAT 

 

Eurostat 50 yılı aşkın bir süredir AB’ye yüksek kalitede istatistiki bilgi sunmaktadır. Söz 

konusu birim, AB’ye yönelik verileri üreten ve Üye Devletlerin kullandıkları istatistiksel 

yöntemlerin kendi aralarında uyumunu gerçekleştirmeyi hedefleyen ve bu yönde destekleyen 

Avrupa Komisyonu’nun istatistiksel koludur. Merkezi Lüksemburg’dadır. Özellikle yukarıda 

bahsi geçen iki önemli rolüyle, Eurostat Avrupa Merkez Bankası’nın Euro’ya dönük para 

politikalarına kılavuzluk etmekte ve aynı zamanda AB’nin yapısal politikalarına yön veren 

bölgesel veri ve sınıflandırma olan NUTS’a da katkıda bulunmaktadır (Anonymous 2002). 

 

Birleşmiş Milletler (BM) ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) gibi 

uluslararası örgütlerle yakın işbirliğinin yanı sıra, Eurostat aynı zamanda AB dışındaki 

ülkelerle de birlikte çalışmaktadır. Eurostat’ın buradaki temel rolü, aday ve gelişmekte olan 

ülkelerin istatistiksel sistemlerin iyileştirilmesini koordine etmektir. Bu amaçla, Merkez ve 

Doğu Avrupa Ülkelerinde Phare adıyla, eski Sovyetler Birliği’nden ayrılan yeni bağımsız 

devletlerle Tacis gibi özel programlar inşa etmiştir. Bunların dışında, Eurostat ayrıca Akdeniz 

ülkeleri ve pek çok Afrika ülkesinin ulusal istatistik birimleriyle yakın işbirliği içerisindedir.   

 

Eurostat’ın kuruluşundan bu yana temel tarihi olaylara bakacak olursak; aşağıdaki çizelgede 

yer alan bilgilere ulaşabiliriz:   

 

Çizelge 3.1 AB’de istatistiklere ilişkin temel gelişmeler 

Yıl Gelişme 

1953 Kömür ve Çelik Topluluğu’nun İstatistik Birimi kuruldu. 

1958 Avrupa Topluluğu kuruldu ve Eurostat’ın önceli oluşturuldu. 
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1959 Eurostat’ın bugünkü adı, Avrupa Topluluklarının İstatistik Ofisi olarak kabul 

edildi. İlk yayını çıkarıldı. Bu yayın tarım istatistikleri üzerine oldu.    

1960 Topluluğun ilk İşgücü Araştırması yapıldı. 

1970 Avrupa Entegre Ekonomik Hesaplar Sistemi yayımlandı ve ekonomik 

faaliyetlerin genel endüstriyel sınıflandırması oluşturuldu. 

1974 Cronos veri bankasındaki ilk alan inşa edildi. 

1988 Avrupa Komisyonu, istatistiki bilgiye yönelik ilk politikayı tanımlayan bir 

belgeyi kabul etti. 

1989 İstatistiksel Program Komitesi kuruldu ve ilk program (1989–1992) 

istatistiksel bilgi politikasını yorumlamak üzere bir araç olarak Konsey 

tarafından kabul edildi. 

1990 Konsey, daha önceleri Topluluktaki istatistiki işlere bir engel oluşturan, 

Eurostat’a gizli verinin aktarımına yönelik bir direktifi kabul etti.  

1991 Avrupa Ekonomik Bölgesi’nin kurulmasının kabul edilmesi ve Maastricht 

Anlaşması’nın imzalanmasının bir sonucu olarak Eurostat’ın rolü genişledi.  

1992 1993-1997 İstatistiksel Program kabul edildi. 

1993 Tek Pazar ilkesi, Eurostat’ın faaliyetlerini genişletti. Örneğin, AB içerisindeki 

ticaret istatistiklerine yönelik bir Intrastat kuruldu. Bu tarihten itibaren, 

Eurostat düzenli haber bültenleri yayımlaya başladı.   

1994 Gelir, istihdam, yoksulluk, sosyal dışlama, hanehalkları, sağlık, vs. ‘ne 

analizine yönelik ilk Avrupa Hanehalkı Araştırması gerçekleştirildi.  

1997 İstatistik ifadesi, ilk defa, Amsterdam Anlaşması’nda yer aldı ve İstatistik 

Kanunu Konsey tarafından onaylandı. Ekonomik ve Parasal Birliğin (EMU) 

yakınsama kriteri için tasarlanmış Tüketici Fiyatlarının Uyumlaştırılmış 

Endeksi ilk kez yayımlandı.  

1998 Eurostat EMU bölgesine özel ilk indikatörleri yayımladı. 1998–2002 

İstatistiksel Program kabul edildi. 

1999 EMU başladı, 1 Ocak 2001’de Yunanistan Euro bölgesine dahil oldu. 

2002 Euro’nun kullanılmaya başlanması. 2003–2007 İstatistiksel Program kabul 

edildi. 

 

Topluluğun kurulmasını müteakip, ilk dönemlerde, Topluluk politikalarının planlanması ve 

yorumlanmasına ilişkin kararların güvenilir ve karşılaştırılabilir istatistikler temelinde olması 



17  

 

gerekliliği anlaşılmıştır. Bu nedenle, Avrupa İstatistik Sistemi (ESS), AB düzeyinde 

karşılaştırmalı istatistik sağlama amacına yönelik olarak aşama aşama inşa edilmiştir.  

 

Yukarıda da söz edildiği gibi, Eurostat tek başına çalışan bir kurum değildir. ESS, AB’ye üye 

ülkelerin yanı sıra İzlanda, Norveç ve Liechtenstein’daki resmi istatistikleri toplayan istatistik 

ofislerini, bakanlıklarını, ajanslarını ve merkez bankalarını kapsamaktadır. Üye Devletler, 

ulusal ve AB’ye yönelik amaçlar için istatistikleri toplamakta ve derlemektedirler. Eurostat’ın 

bir ağ olarak ESS fonksiyonlarındaki rolü, ulusal istatistik mercileriyle yakın işbirliği 

içerisinde istatistiklerin uyumlaştırılmasında yol göstermektedir.    

 

Eurostat’ın idari yapısına geçmeden önce, AB’nin idari şekillenmesinde nasıl yer aldığını 

görmek gerekmektedir. Bu nedenle, öncelikli olarak AB’nin temel kurumlarını incelemek 

yerinde olur. AB’nin Temel Kurumları olarak adlandırılabilecek 7 kurum karşımıza 

çıkmaktadır. Bu kurumlar sırasıyla aşağıdaki şekilde görülebilir (Şekil 3.1):  

 

             Şekil 3.1 AB’nin Temel Kurumları 

 

          Kaynak: Avrupa Birliği Resmi Internet Sitesi 

 

AVRUPA BİRLİĞİ 

AB’nin Temel 
Kurumları 

Avrupa Parlamentosu  
AB Konseyi 
Avrupa Komisyonu 
Avrupa Toplulukları Adalet Divanı 
Avrupa Sayıştayı 
Avrupa Ombudsmanı 
Avrupa Veri Koruma Denetmeni 
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Avrupa Komisyonu’nun ise önemli bir parçası Genel Müdürlüklerdir (DGs). Bunlar 4 gruba 

ayrılmaktadır: Politika Genel Müdürlükleri, Dış İlişkiler Genel Müdürlükleri, Genel 

Hizmetler Genel Müdürlükleri ve İç Hizmetler Genel Müdürlükleri’dir 

(http://ec.europa.eu/index_en.htm). Eurostat, Avrupa Komisyonu’na bağlı Genel Hizmetler 

Genel Müdürlüklerinden biri olarak faaliyetini sürdürmektedir. Eurostat,  kendi içinde ise 

Genel Müdürlük birimi hariç 7 Müdürlük ve bunların alt birimleri olarak kurumsal anlamda 

şekillenmiştir. Su ürünleri istatistiklerine yönelik çalışmalar, Tarım ve Çevre İstatistikleri 

Müdürlüğü’ne bağlı faaliyetini sürdüren Tarım ve Su Ürünleri İstatistikleri Departmanı’nda 

yapılmaktadır. 

 

3.1.2 AB’de İstatistik Uygulama Prensipleri 

 

Avrupa İstatistik Uygulama Prensipleri, AB resmi istatistiklerinin toplanması ve 

yayımlanmasıyla ulusal ve Topluluk istatistik kurumlarının işletileceği kurumsal çerçeveyi 

çizmeye yönelik 15 anahtar prensibi kapsamaktadır (http://ec.europa.eu/eurostat, 2008).  

 

Kurumsal yapıdan kaynaklanan faktörlerin, AB’de istatistiklerin üretilmesi ve yayınlanması 

yetkisine sahip istatistik kurumlarının verimliliğine ve güvenilirliğine önemli ölçüde etkisi 

vardır.  15 prensibin her biri için bir dizi iyi uygulama indikatörü yönergenin uygulanmasının 

izlenmesine yönelik bir referans sağlamaktadır.   

 

Avrupa İstatistik Uygulama Prensipleri, ulusal ve Topluluk istatistik kurumlarının 

bağımsızlığı, entegrasyonu ve izlenebilirliğine olanak tanımak amacıyla, 24 Şubat 2005 

tarihinde İstatistiksel Program Komitesi tarafından onaylanmış ve 25 Mayıs 2005 tarihinde 

Komisyon Tavsiye Kararı olarak yayımlanmıştır. Söz konusu bu 15 prensip şöyledir: 

 

1. Mesleki Bağımsızlık 

2. Veri Toplama Görevi 

3. Kaynakların Yeterliliği 

4. Kalite Taahhüdü 

5. İstatistiksel Gizlilik 

6. Tarafsızlık ve Objektiflik 

7. Geçerli Metodoloji 

8. Uygun İstatistiksel Prosedürler 
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9. Cevaplayıcılara Fazla Yüklenmeme 

10. Kaynakların Etkin Kullanımı 

11. Kullanıcı İhtiyaçlarına Uygunluk 

12. Doğruluk ve Güvenilirlik 

13. Yerindelik ve Dakiklik 

14. Uyumluluk ve Karşılaştırılabilirlik 

15. Erişilebilirlik ve Açıklık 

 

3.1.3 Ortak Balıkçılık Politikası (OBP) 

 

OBP, bilindiği üzere, AB’nin balıkçılık politikasıdır. Üye devletlerin her balık türünden ne 

kadar avlanacaklarına izin veren kotaları belirlemekle birlikte; aynı zamanda, çeşitli pazar 

müdahaleleriyle balıkçılık sektörünü teşvik etmektedir. 2004 yılı verilerine göre, AB’nin 

toplam bütçesinin yaklaşık %0.75’i OBP’ye ayrılmıştır. OBP, AB’nin balık stoklarının bir 

bütün olarak yönetilmesi amacıyla yaratılmıştır. Avrupa Topluluklarının kurucu anlaşması 

olan 1957 Roma Anlaşması’nın 38. maddesinde, balıkçılığa yönelik ortak bir politika olması 

gerekliliği belirtilmiştir (Anonymous 1985). 

 

OBP’nin mekanizmasına bakılacak olursa, hali hazırda OBP’nin dört bileşeni olduğu 

görülecektir (Anonim 2003). Bunlar:  

• Üretim, kalite, sınıflandırma, paketleme ve etiketlemenin düzenlenmesi 

• Ani pazar değişikliklerine karşı balıkçıların korunmasına yönelik üretici örgütlerinin 

teşvik edilmesi  

• Asgari balık fiyatlarının belirlenmesi ve satılmayan balığın satın alınmasıyla 

finansmanı 

• AB üyesi olmayan ülkelerle su ürünleri ticareti için kuralların belirlenmesi 

 

OBP’nin kuruluşundan bu yana temel tarihi olaylara bakacak olursak; aşağıdaki tabloda yer 

alan bilgilere ulaşabiliriz (Çizelge 3.2):   

 

Çizelge 3.2 OBP’ye ilişkin temel gelişmeler 

Yıl Gelişme  

1970 İlk kurallar oluşturuldu. Her hangi bir ülkenin balıkçısına tüm sulara 
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erişim hakkı tanındı. Balıkçı teknelerinin ve kıyı yerleşkelerinin 

modernizasyonuna destek olmaya yönelik bir politika geliştirildi. 

1976 AB, diğer uluslararası değişiklerle paralel olarak, balık sularını 

kıyıdan 12 milden 200 mile (22.2 km’den 370.4 km’ye) genişletti.  

1983 tüzüğü Konsey, 170/83 sayılı tüzüğü kabul etti.  

1992 gözden 

geçirme 

Teknelere fazla yatırım yapıldığı ve aşırı avlanma yapıldığı ve bu 

nedenle karaya çıkarılan balık sayısının azaldığı belirlendi. Bu 

incelemeyle, tüzüklerle uyumu geliştirme gereği belirlendi. 3760/92 

sayılı tüzükle, filo kapasitesiyle av potansiyeli arasındaki 

dengesizliğin giderilmesine yönelik tedbirler düzenlendi. İkinci bir 

gözden geçirmenin 2002 yılında yapılması planlandı. 

1995 Teknelerin nerede ve ne zaman avlanacaklarını belirleyen bir 

müsaade sistemi geliştirildi.  

2002 reformu OBP’nin pek çok alanını etkileyen kararlar alındı. Temel 

değişiklikler şöyle özetlenebilir: 

• Uzun dönem yaklaşımı 

• Filolar için yeni bir politika 

• Kuralların daha iyi uygulanması 

• Paydaşların katılımı 

 

Daha önce de belirtildiği gibi, OBP’nin temel amaçları balık stoklarını korumak, deniz 

ekosistemini korumak, Avrupa filolarının ekonomik sürdürülebilirliğinin sağlaması ve 

tüketicilere kaliteli gıda sunmak idi. 2002 reformu, bu amaçlara ilave olarak, kaynakların 

biyolojik, çevresel ve ekonomik açılardan sürdürülebilir kullanımı amaçlarını da 

kapsamaktadır. Yeni OBP temel kuralları, 1 Ocak 2003’de yürürlüğe girmiştir.    

 

AB’nin yapısal politikası, balıkçılık sektörünün günümüz ihtiyaçlarına adapte olmasına 

katkıda bulunmaktadır. Yeni pazar satıcılarını belirleme ve teşvik etmeye yönelik önlemlerin 

yanı sıra balıkçılık ve kültür balıkçılığında yer alan tüm projeler için finansman Balıkçılık 

Yönlendirme Mali Aracı (FIFG) ile gerçekleştirilmiştir. Finansman, aşırı avlanma 

kapasitesinden kurtulmanın yanı sıra balıkçı filolarının modernizasyonu da kapsamıştır. FIFG, 

2000–2006 dönemini kapsamaktadır ve 2007–2013 döneminde onun yerine Avrupa Balıkçılık 

Fonu (EFF) geçmiştir. 
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3.1.4 Avrupa İç ve Dış Ticaret Verisi (COMEXT) 

 

AB’de dış ticaret istatistiklerine ilişkin sıklıkla karşılaşılan kavramlardan biri Intra- and Extra- 

European Trade Data’nın kısaltması olan COMEXT’dir. Balıkçılık ürünlerinin dış ticaret 

istatistiklerinde de COMEXT veritabanına başvurulmaktadır. Bu kısımda, genel olarak bahse 

konu veritabanı hakkında bir bilgi verilecektir.  

 

COMEXT, AB’nin dışarıyla ve kendi içerisinde yer alan üye ülkelerle yaptığı ticarete yönelik 

uyumlu ve karşılaştırmalı bir istatistiksel veritabanıdır. Bu veritabanı, üye devletlerin ulusal 

istatistik kuruluşlarından aldığı ham veriyi derlemek suretiyle Eurostat tarafından 

oluşturulmaktadır.   

 

COMEXT, Avrupa Birliği’ne bir tarife ve istatistiksel sınıflandırma imkanı tanıyan 

Birleştirilmiş Mal Sınıflaması (CN)’nı kullanarak sınıflandırma yapmaktadır. CN; HS2, HS4, 

HS6 ve CN8 olarak 2 basamaklı düzeyleri kapsayan Uyumlaştırılmış Sistemin (HS) 8 haneli 

alt bölümleridir ve yaklaşık 9500 pozisyon için mevcuttur. Dış ticaret verisi, tüm pozisyonlar 

için mevcut olup; yıllık ve aylık olarak tutulmaktadır.  

(http://www.eui.eu/LIB/Guides/Economics/ComExtInstructions.pdf, 2008). 

 

3.1.5 Balıkçılık İstatistikleri Koordinasyon Çalışma Grubu –  

         Coordinating Working Party on Fisheries Statistics (CWP): 

 

CWP su ürünleri istatistikleri ile ilgili olarak, bölgesel su ürünleri kuruluşları ve diğer 

hükümetler arası örgütlerin su ürünleri istatistiksel programları üzerine koordineli olarak 

çalışmasını sağlayan bir mekanizma sunmaktadır (Anonymous 1995). 

 

1960’dan bu yana faaliyetini sürdüren CWP’nin amaçları şu şekilde özetlenebilir: 

 

i) Araştırma, politika belirleme ve işletmeye yönelik su ürünleri istatistikleri 

gereksinimlerini sürekli olarak gözden geçirmek, 

ii) Su ürünleri istatistiklerinin toplanması ve karşılaştırılması için standart kavramlar, 

tanımlar, sınıflandırmalar ve metodolojiler üzerinde ortak hareket etmek, 
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iii) İlgili hükümetler arası kuruluşlar arasındaki istatistiksel faaliyetlerin 

koordinasyonu için önerilerde bulunmak. 

 

CWP; Atlantik Denizi’ne ait Kaynakların Korunması için Komisyon (CCAMLR), Güneyli 

Mavi Yüzgeçli Orkinosları Koruma Amaçlı Komisyon (CCSBT), FAO, GFCM, Inter-

Amerikan Tropikal Orkinos Komisyonu (IATTC), Uluslararası Atlantik Ton Balıkları 

Koruma Komisyonu  (ICCAT), Uluslararası Deniz Araştırmaları Konseyi (ICES), Hint 

Okyanusu Ton Balığı Komisyonu (IOTC), Kuzey Atlantik Somon Koruma Organizasyonu 

(NASCO), Kuzey-Batı Atlantik Balıkçılık Organizasyonu (NAFO), Kuzey-Doğu Atlantik 

Balıkçılık Konvansiyonu (NEAFC), OECD, Eurostat, Güney Asya Balıkçılığı Geliştirme 

Merkezi (SEAFDEC), Güneydoğu Atlantik Balıkçılık Örgütü (SEAFO), Güney Pasifik 

Komisyonu (SPC) ve Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu (IWC) olmak üzere halen 17 

bölgesel ve uluslararası üye organizasyona sahiptir. Sekreterliği FAO tarafından 

yürütülmektedir ve merkezi Roma’dadır.  

 

Su ürünleri istatistikleri üzerine temel kabul edilen standartları içeren CWP tarafından 

hazırlanmış olan rehber, balıkçılıkla ilgili kavramlar, tanımlar, sınıflandırmalar ve 

tanımlamaları içeren geniş bir aralığı kapsamaktadır. Bu rehber, su ürünlerine ait veriyi 

toplamanın yanı sıra ulusal ve uluslararası düzeydeki metodolojiye uyuma yönelik olarak 

nihai uluslararası su ürünleri standartlarını ortaya koymaktadır 

(http://www.fao.org/fishery/cwp/search., 2008).   

 

3.1.6 Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) 

 

Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) üyesi devletlerle Avrupa Serbest Mübadele Alanı 

(EFTA) üyesi devletlerin Bakanları ve Avrupa Komisyonu, 9 Nisan 1984 tarihinde 

Lüksemburg’da kabul ettikleri bir bildiriyle bir AEA kurulmasını kararlaştırmışlardır.  

 

2 Şubat 1988 tarihli Brüksel Bakanlar toplantısında AEA’nın amaçları şöyle saptanmıştır: 

 

• EFTA üyelerinin Avrupa Tek Pazarına katılmalarının sağlanması (ticarette teknik 

engellerin kaldırılması, formalitelerin basitleştirilmesi, rekabet, kamu piyasaları ve 

devlet yardımlarının denetimi ile ilgili bazı Topluluk kurallarının daha uygun biçimde 

uygulanması) 
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• Topluluk politikalarının (ulaştırma, araştırma ve geliştirme, tarım ve balıkçılık, enerji, 

çevre, meslekî eğitim, eğitim, fikri mülkiyet) EFTA ülkelerini kapsayacak biçimde 

genişlemesi. 

 

Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması, 2 Mayıs 1992 tarihinde Porto’da imzalanmış ve 1 Ocak 

1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir (Anonymous 2008). İsviçre, referandum sonucu 

Anlaşmaya katılmayı reddetmiştir. İsviçre AB’yle, AEA’dan farklı olarak, İsviçre-AB 

Karşılıklı Anlaşmaları imzalamıştır.  

 

3.2 Avrupa Birliği’nde Su Ürünleri İstatistikleri ve Metodolojisi 

 

3.2.1 Giriş 

 

AB’deki su ürünleri istatistiklerindeki çalışma programı, OBP’de yapılan son revizyonların 

gerektirdiği veri ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak gereken adaptasyonlara 

odaklanmaktadır. OBP’nin kaynak yönetimi, balıkçılığın sürdürülmesi, yapısal politika, 

sosyo-ekonomik etki ve pazar politikası gibi çeşitli açılarına daha fazla entegre olmak 

amaçları, gerekli verinin kapsamını genişletmektedir. Bu da, önceleri daha az önem 

verilmekte olan değişkenlere, daha fazla odaklanmayı beraberinde getirmiştir. AB’de su 

ürünleri istatistiklerinde temel öncelikler şu şekilde özetlenebilir (Anonymous 2006):  

 

- AB mevzuatları ve düzenlemeleri çerçevesinde sunulan avlanma, yetiştiricilik ve karaya 

çıkarılma istatistiklerinin rutin olarak toplanması ve işlenmesi 

- Karaya çıkış istatistikleri ile filo istatistikleri gibi halen oldukça ciddi hataların yaşandığı 

değişkenler için yeni Üye devletlerin Topluluk sistemine daha fazla entegrasyonunun 

sağlanması. 

- Karaya çıkış istatistikleri ile yetiştiricilik istatistikleri ile ilgili mevcut mevzuatın revizyonu. 

-  Sosyo-ekonomik verinin daha çok geliştirilmesi. 

- ICES’le yapılan Ortaklık Anlaşması’nın uygulanması ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği. 

AB’de su ürünleri istatistiklerine yönelik olarak mevcut yasal temele bakılacak olursa; 

karşımıza 1986 yılından bu yana yürürlükte olan çeşitli yasal düzenlemeler çıkmaktadır:  

 

- 2930/86 sayılı ve 22/09/1986 tarihli Konsey Tüzüğü: Balıkçı teknelerinin 

karakteristiklerini tanımlamaktadır. 
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- 3880/91 sayılı ve 17/12/1991 tarihli Konsey Tüzüğü: Kuzey Doğu Atlantik’te üye 

devletler tarafından yapılan balıkçılığa ilişkin nominal av istatistiklerinin iletilmesini 

düzenler. 

- 3759/92 sayılı ve 17/12/1992 tarihli Konsey Tüzüğü: Balıkçılık ve yetiştiricilik 

ürünlerinde pazarın ortak örgütlenmesi ile ilgili düzenlemeleri içerir. 

- 2018/93 sayılı ve 30/06/1993 tarihli Konsey Tüzüğü: Kuzey Batı Atlantik’te üye 

devletler tarafından yapılan balıkçılığa ilişkin avlanma ve faaliyet istatistiklerinin 

iletilmesini düzenler. 

- 2104/93 sayılı ve 22/07/1993 tarihli Konsey Tüzüğü: Üye devletlerdeki su ürünleri 

miktarına ilişkin verinin iletilmesi ilgilidir ve 1382/91 sayılı Tüzüğü tadil etmiştir.   

- 109/94 sayılı ve 19/01/1994 tarihli Komisyon Tüzüğü: Topluluktaki balıkçı 

teknelerinin kayıt altına alınması ile ilgilidir. 

- 3259/94 sayılı ve 22/12/1994 tarihli Konsey Tüzüğü: Balıkçı teknelerinin özelliklerini 

tanımlar ve 86/2930 sayılı Tüzüğü tadil etmiştir.   

- 2597/95 sayılı ve 23/10/1995 tarihli Konsey Tüzüğü: Kuzey Atlantik dışındaki bazı 

bölgelerdeki üye devletler tarafından yapılan balıkçılığa ilişkin nominal av 

istatistiklerinin iletilmesini düzenler. 

- 493/96 sayılı ve 20/03/1996 tarihli Komisyon Tüzüğü: Topluluktaki balıkçı 

teknelerinin kayıt altına alınması ile ilgilidir ve 109/94 sayılı Tüzüğü tadil etmiştir.  

- 788/96 sayılı ve 22/04/1996 tarihli Konsey Tüzüğü: Yetiştiricilik üretimine ilişkin 

istatistiklerin Üye Devletler tarafından iletilmesi ile ilgili düzenlemeleri içerir.  

- 1637/2001 sayılı ve 23/07/2001 tarihli Komisyon Tüzüğü: Kuzey Doğu Atlantik’teki 

üye devletler tarafından yapılan balıkçılığa ilişkin nominal av istatistiklerinin 

iletilmesi ile ilgilidir ve 3880/91 sayılı Tüzüğü tadil etmiştir.  

- 1636/2001 sayılı ve 23/07/2001 tarihli Komisyon Tüzüğü: Kuzey Batı Atlantik’teki 

üye devletler tarafından yapılan balıkçılığa ilişkin nominal av istatistiklerinin 

iletilmesi ile ilgilidir ve 2018/93 sayılı Tüzüğü tadil etmiştir.  

- 1638/2001 sayılı ve 24/07/2001 tarihli Komisyon Tüzüğü: Kuzey Atlantik dışındaki 

bazı bölgelerdeki üye devletler tarafından yapılan balıkçılığa ilişkin nominal av 

istatistiklerinin iletilmesi ile ilgilidir ve 2597/95 sayılı Tüzüğü tadil etmiştir.  

- 26/2004 sayılı ve 30/12/2003 tarihli Komisyon Tüzüğü: Topluluktaki balıkçı 

filolarının kaydına ilişkindir. 
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- 204/2002 sayılı ve 19/12/2001 tarihli Komisyon Tüzüğü: Avrupa Ekonomik 

Topluluğu’ndaki Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması (FÜS) ile ilgili 

düzenlemeleri içerir ve 3696/93 sayılı Tüzüğü tadil etmiştir.  

- 2005/128 sayılı ve 14/02/2005 tarihli Konsey Kararı: Üye Devletlerdeki su ürünlerinin 

toplamına ilişkin verinin iletilmesinde İtalya’ya kısmi bir derogasyon veren karardır. 

- 448/2005 sayılı ve 15/03/2005 tarihli Komisyon Tüzüğü: Kuzey Doğu Atlantik’te 

(AEA ile ilgili olarak) üye devletler tarafından yapılan balıkçılığa ilişkin nominal av 

istatistiklerinin iletilmesi ile ilgilidir ve 3880/91 sayılı Tüzüğü tadil etmiştir.  

- 1921/2006 sayılı ve 18/12/2006 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü: Üye 

Devletlerdeki su ürünlerinin toplamına ilişkin istatistiksel verinin iletilmesine 

ilişkindir ve 1382/91 sayılı Tüzüğü yürürlükten kaldırmaktadır (Anonymous 2007). 

- 199/2008 sayılı ve 25/02/2008 tarihli Konsey Tüzüğü: Balıkçılık sektöründeki verinin 

toplanması, yönetimi ve kullanımına ilişkin bir Topluluk çerçevesini inşa etmek ve 

Ortak Balıkçılık Politikası ile ilgili bilimsel tavsiyelere destek vermeye yönelik olan 

düzenlemeleri içerir. 

 

Çalışmanın bu kısmında, Eurostat’ın her bir değişkene göre istatistikleri nasıl topladığı 

sırasıyla değişkene ait kavramlar, tanımlar ve sınıflandırmaların verilmesi, daha sonra verinin 

kapsamına değinilmesi, sonrasında temel verinin niteliğinden bahsedilmesi ve son olarak da 

verinin derlenmesi ve işlenmesiyle ilgili sürecin anlatılması şeklinde olacaktır.  

 

3.2.2 Av Alanına Göre Avlanma İstatistikleri 

 

Bu bölümde indikatörlerin, sınıflandırma sistemlerinin istatistiksel kavramları ve tanımları ile 

resmi standartlarla uyumuna değinilecektir. Avlanma istatistiklerinin derlenmesinde 

kullanılan kavramlar ve tanımlar Eurostat’ın da 17 üye kuruluşundan biri olduğu CWP 

tarafından belirlenen standartları içerir. Söz konusu kavramlar ve tanımlar 1950li yıllarından 

sonlarından itibaren yürürlüktedir ve CWP ve üye kuruluşlarına bildirimde bulunmakla 

yükümlü ulusal otoriteler tarafından dünya çapında aynı biçimde uygulanmaktadır. Bu 

nedenle, her ne kadar pek çok durumda ulusal su ürünleri sanayinin genel yapısından dolayı 

veri kalitesi ülkeden ülkeye değişse de; ülkeler arasında yüksek düzeyde kıyaslanabilirlik söz 

konusudur.    
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AB’deki balıkçılıkla ilgili verinin toplanmasında kullanılan temel araçlar, OBP içerisinde yer 

alan avlanma kotalarının yönetimi ve pazar işletme sistemlerinde kullanılan balıkçılık seyir 

defteri, karaya çıkış bildirimleri ve satış notlarıdır (Ek 1 ve Ek 2). AEA üye devletleri 

tarafından kullanılan metodolojiler bir Eurostat yayınında tanımlanmaktadır (Anonymous 

1998).  Aday ülkeler tarafından kullanılan metodolojiler ise; bir çalışma belgesinde 

tanımlanmaktadır. 

 

Üç AB Konsey Tüzüğü, AEA ülkeleri makamlarından Avrupa Komisyonu ve dolayısıyla 

Eurostat’a iletilen avlanma istatistikleri ilgili düzenlemeleri kapsamaktadır. Söz konusu 

tüzüklerden ilki, 17 Aralık 1991 tarihli ve 3880/91 sayılı Kuzeydoğu Atlantik Denizi’ndeki 

balıkçılık faaliyeti gösteren üye ülkeler tarafından nominal av istatistiklerinin sunulmasını 

düzenleyen Konsey Tüzüğüdür. Bir diğer tüzük ise; 30 Haziran 1993 tarihli ve 2018/93 sayılı 

tüzüktür. Bu tüzük, Kuzeybatı Atlantik’te balıkçılık faaliyeti gösteren üye devletlerin avlanma 

ve faaliyetlerine yönelik istatistikleri iletmeleriyle ilgili düzenlemeleri içerir. 23 Ekim 1995 

tarih ve 2597/95 sayılı Konsey Tüzüğü ise, Kuzey Atlantik dışındaki diğer belirli bazı 

bölgelerdeki Üye Devletlerin balıkçılık faaliyetleri ile ilgili nominal av istatistiklerinin 

sunulması ile ilgili kuralları düzenler. 

 

Bu üç tüzük, orijinal mevzuat yasalaştığından bu yana, uluslararası balıkçılık kuruluşlarının 

istatistiksel sistemlerindeki değişikliklere mevzuatı uyarlamak amacıyla aşağıda yer alan 

Komisyon Tüzükleri tarafından bir süre önce tadil edilmiştir:  

 

23 Temmuz 2001 tarihli ve 1637/2001 sayılı Komisyon Tüzüğü ve 15 Mart 2005 tarihli ve 

448/2005 sayılı Komisyon Tüzüğü, 17 Aralık 1991 tarihli ve 3880/91 sayılı Konsey 

Tüzüğü’nün yerine; 23 Temmuz 2001 tarihli ve 1636/2001 sayılı Komisyon Tüzüğü, 30 

Haziran 1993 tarihli ve 2018/93 sayılı tüzük yerine; 24 Temmuz 2001 tarihli ve 1638/2001 

sayılı Komisyon Tüzüğü ise; 23 Ekim 1995 tarih ve 2597/95 sayılı Konsey Tüzüğü’nün 

yerine tadil edilmişlerdir. 

 

Tüm bu teşrii tasarruflar, AEA ile ilintilidir; yani AB Üye Devletlerine ve AEA ülkelerine 

uygulanmaktadır. Balıkçılık üzerinden düşünülecek olursa; bu söz konusu kurallara İzlanda ve 

Norveç’in de tabi olduğu anlamına gelmektedir.     
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Avlanmalar, karaya çıkarılan canlı ağırlığa denk gelecek şekilde ifade edilmektedir. Aslında, 

ıskarta edilen balık veya teknedeyken tüketilen balık gibi avlanan ancak karaya çıkarılmayan 

tüm miktarları dışarıda tutar. Kullanılan birim, genellikle metrik tondur. Mercanlar, süngerler 

ve inciler gibi bazı yüksek değerli ürünler için, veriler kg cinsinden ifade edilmektedir. Balina 

gibi deniz memeleri ve timsahlar diğer bazı hayvanlar için veri, avlanan sayısı olarak ifade 

edilir.  

 

Nominal av 

 

Veri; tüm ticari, endüstriyel, eğlenceye yönelik ve geçinme amaçlarının tümüne yönelik 

olarak öldürülen, avlanan, trolle avlanan veya yakalanan balıklar, kabuklular, yumuşakçalar 

ve diğer su hayvanları ve bitkileri türlerinin tatlısu, acı su ve deniz avlanmalarına karşılık 

gelmektedir.  

 

Bazı stoklar ve ülkelerle ilgili olan eğlence balıkçılığının önemi ve eğlence ve geçinme 

balıkçılığı arasındaki farkı yaratmadaki zorluk göz önüne alındığında; verinin eğlenceye 

yönelik balıkçılıktan gelen avları içermesi gerekmektedir. Ancak, bazı ülkelerin eğlence 

balıkçılığı için veri sağlamasının olanaksız olduğu kabul edilmektedir.  Nominal av verisi 

genellikle, balıkçılık ürünlerinin karaya çıkarılan miktarlarından elde edilmektedir.  

 

Türler 

 

Uluslararası kuruluşlara bildirimi yapılan tüm türler Eurostat’ın veritabanında yer almaktadır. 

Bunlar, veritabanında uluslararası tanımlanmış üç harfli tanımlayıcılarla veri tabanında 

belirtilmektedir (örneğin COD= Atlantik morinası, PLE= Avrupa pisibalığı gibi).  

 

Tür gruplarının bütünü,  Su Hayvanları ve Bitkilerinin İstatistiksel Sınıflandırmasının 

Uluslararası Standardı (ISSCAAP) kullanan veri tabanında tutulmaktadır 

(http://fishbase.org/report/ISSCAAP/ISSCAAPSearchMenu.cfm, 2008).  

 

Av Alanları 

 

Avlar, toplandıkları bölgelere göre alt grup alanlarına bölünmüştür. İstatistiksel amaçlar için, 

dünya 8 ada alanına ve 19 deniz av alanına bölünmüştür 
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(http://europa.eu.int/estatref/info/sdds/en/fish/fish_areas.pdf, 2008). Bu alanların bazıları 

avlanma istatistiklerinin bildirilmesi için, alt alanlara ayrılmıştır. 

 

Söz konusu verinin coğrafi kapsamına bakılacak olursa, uluslararası kuruluşlara bildirim 

yapan tüm ülkelerin, veri tabanında yer aldığı görülecektir. Dünya toplamları ve AB ve AEA 

için toplamlar gibi bazı toplamlar, veritabanı içerisinde ortaya çıkarılmaktadır. AB-15 ve AB-

27 toplamları bu ülkelerin AB’ye katılımlarından önceki verileri içermektedir. Ulusal merciler 

tarafından gönderilen veriler, ya balıkçı teknelerinden ya da su ürünlerinin ilk elden satışının 

yapıldığı yerlerden toplanmaktadır. Popülasyon, ticari, endüstriyel ve eğlenceye yönelik 

balıkçılık faaliyetlerinde avlanan balıklar, kabuklular, yumuşakçalar ve diğer su 

organizmalarını içermektedir. 

 

Veri, takvim yılı içindir ve her ne kadar türler ve av alanlarına ilişkin detaylı düzeyde bilgi, 

önceki yıllar için çok daha kısıtlı olsa da genellikle 1950 yılından bu yana şeklindedir. Baz 

periyodu ve işlemlerin kayıt altına alınması bu değişken grubu için tanımlanamaz. 

 

Veri, ulusal merciler tarafından Topluluk mevzuatı hükmündeki yükümlülüklere karşılık 

olarak ya doğrudan ya da FAO tarafından idaresi gerçekleştirilen STATLANT ve FISHSTAT 

anketlerine mukabil AB üyesi olmayan üye devletler için uluslararası kuruluşlar yoluyla 

Eurostat’a iletilir. 

 

Veri genellikle sefere çıkan tüm büyük balıkçı tekneleri tarafından doldurulmakla yükümlü 

oldukları seyir defterleri ile elde edilmektedir. Seyir defteri kullanma zorunluluğu olmayan 

daha küçük teknelerden alınacak olan örneklem de popülasyona dahil edilebilmektedir.  

 

10 metre ve üzerindeki tekneler için veri, balıkçılık faaliyetine ilişkin seyir defterlerinden, 

karaya çıkma bildirimleri ve(ya) satış notlarından toplanmaktadır. Daha küçük tekneler için 

olan veri ise, görüşmeciler, örneklem seçimi veya ulusal altyapıya uygun olduğu düşünülen 

diğer yöntemlerle aylık olarak karaya çıkma raporlarından toplanmaktadır.  

 

AB-15 üye ülkeler, AB-27 üye ülkeleri ve AEA için toplam değerler derlenmektedir. 

Eurostat, söz konusu avlanma istatistiklerinin toplanması, derlenmesi ve geçerliliğinin 

sağlanmasında önceki bölümde değinilen CWP’ye üye kuruluşlarla yakın işbirliği 

içerisindedir. Özellikle bu alanlarındaki balıkçılık hakkında yerel bilgiye sahip olan bölgesel 
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kuruluşlarla olan bu işbirliği, veritabanının kalitesine büyük ölçüde katkı sağlamaktadır. 

Ancak, verinin güvenilirliğinin büyük ölçüde ulusal merciler tarafından yapılan bildirimlerin 

kalitesine bağlı olduğuna dikkat edilmelidir. Bu değişken için yapılacak olan revizyonlar için, 

herhangi bir zaman çizelgesi söz konusu değildir. Revizyonlar, ulusal merciler tarafından 

gerekli görüldüğü takdirde ve zamanda yapılmakta ve Eurostat’a iletilmektedir. Veritabanına 

alınmadan önce, büyük revizyonlar için, gerekli açıklamalar istenmektedir.   

 

Her ne kadar Eurostat, özellikle FAO, ICES, NAFO ve CCAMLR gibi uluslararası 

kuruluşlarla avlanma istatistikleri üzerine olan verinin derlenmesinde yoğun bir işbirliği 

içinde olsa da; bu veritabanındaki söz konusu verinin sunulması ile ilgili tüm sorumluluk 

Eurostat’a aittir.   

 

3.2.3 Kültür Balıkları Üretimi İstatistikleri 

 

Su ürünleri yetiştiriciliği, su canlılarının sınırlı alanlarda (havuz, ağ kafes, vb.) besiye 

alınması ile döllenme dahil yumurtadan başlatılarak genç bireylerin belirli bir boya ya da 

pazar boyuna ulaşıncaya kadar yetiştirilmesi anlamına gelmektedir. Buradaki yetiştirilme 

kavramı, düzenli stoklama, besleme, predatörlerden koruma gibi üretimi arttırmaya yönelik 

yetiştirme sürecindeki bazı müdahale biçimlerini ifade etmektedir. Yetiştirme ayrıca, 

büyütülen stoklara bireysel ya da kolektif ortaklık şeklinde sahip olma anlamına da 

gelmektedir.  

 

Üretim hacmi verisi, ürünün canlı ağırlığının ton olarak ifadesi şeklinde gösterilmektedir. 

Üretim değeri verisi Euro olarak tanımlanmaktadır. Bu verinin derlenmesine ilişkin 

kavramlar, tanımlamalar ve sınıflamalar CWP tarafından geliştirilen “Handbook of Fishery 

Statistical Standards” adlı yayında mevcuttur.  

 

Türler  

 

Eurostat’a ya da FAO’ya üretimi iletilen tüm türler yukarıda sözü geçen veritabanında yer 

almaktadır. Bunlar, uluslararası tanımlanmış üç harfli tanımlayıcılarla veritabanında 

belirtilmektedir (örneğin COD= Atlantik morinası gibi).  
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Tür gruplarının bütünü,  ISSCAAP kullanan veritabanında tutulmaktadır. Bu kodların tam bir 

listesi İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve bilimsel isimleriyle birlikte FAO’nun Web sitesinde 

yer alan ASFIS dosyasında bulunabilir (http://www.fao.org/fishery/collection/asfis/1, 2008).  

 

Sucul çevre  

 

Üretim, yapıldığı ortamla birlikte kayıt altına alınmaktadır. Bu çevreler ve onlara ilişkin 

tanımlar şu şekildedir:  

 

Tatlı su, suyun sabit ve ihmal edilebilir oranda tuzlu su olduğu nehirlerin, akarsuların, 

havuzların ve diğer kapalı alanların sularını içermektedir. Deniz suyu, tuzluluğun yüksek 

olduğu ve anlamlı bir varyasyona maruz kalmadığı suları içermektedir. Acı su, tuzluluğun 

kayda değer olduğu ancak yüksek sabit bir değere ulaşmadığı sular anlamına gelmektedir. 

Tuzluluk tatlı su veya deniz suyunun akmasından dolayı önemli bir varyasyona maruz 

kalabilir.  

 

Av alanları 

 

Daha önce de belirtildiği gibi; üretim, yapıldığı ortamla birlikte kayıt altına alınmaktadır. 

İstatistiksel amaçlar için, dünya 8 ada alanı ve 19 deniz av alanı olmak üzere Büyük Avlanma 

Alanlarına bölünmüştür. 

 

Veri dünyadaki tüm ülkeleri kapsamaktadır. Veri toplama iki kısıma ayrılmaktadır: (canlı 

ağırlığın ton cinsinden ifade edilmesiyle) hacme göre veri ve (Euro cinsinden) değere göre 

veri. Sunulan veri, ulusal mercilerce kültür balıkları üretimi yapan işletmelerden alınan veriler 

olarak toplanmaktadır. 

 

Kayıt altına alınan üretime ait popülasyon, tatlı su, acı su ve deniz suyu çevrelerinde yer alan 

kültür balıkçılığı yapan işletmelere ait balıklar, kabuklular, yumuşakçalar ve diğer su 

organizmalarını içermektedir. 

  

Veri takvim yılını kapsamaktadır. Bu veritabanının kapsadığı dönem üretim hacmi için 1950 

yılından bu yana olan süre; üretim değeri için ise 1984 yılından bu yana olan süredir. Baz 

periyodu ve işlemlerin kayıt altına alınması bu değişken grubu için tanımlanamaz. 
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AEA ülkelerinin üretim hacmine yönelik veri, kültür balıkçılığı üretimindeki istatistiklerin 

üye ülkeler tarafından iletilmesini düzenleyen 788/96 sayılı Konsey Tüzüğü çerçevesinde 

ulusal merciler tarafından sunulmaktadır. Bu tüzük, AEA’yı da ilgilendirmektedir. Yani, AB 

üye devletlerine ve AEA ülkelerine uygulanmaktadır. Balıkçılık üzerinden düşünülecek 

olursa; bu söz konusu kurallara İzlanda ve Norveç’in de tabi olduğu anlamına gelmektedir. 

Diğer ülkeler için olan üretim hacmi verisi ve tüm ülkeler için olan üretim değerleri verisi 

FAO’dan elde edilmekte ve FISHSTAT AQ anketine göre yapılmış araştırmalar aracılığıyla 

ulusal bildirimlerden sağlanmaktadır (Ek 3).  

 

Anketlerin tipleri ve veri toplama yöntemleri yıllık tam sayımlardan dönem dönem yapılan 

örnekleme araştırmalarına kadar farklı biçimlerde olabilmektedir. Genel olarak tan sayımlar, 

kültür balıkçılığı sektörünün balıkçılık üretiminde önemli bir etmen olduğu durumlarda 

gerçekleştirilir. Bir başka deyişle, kültür balıkçılığı geniş bir biçimde ülkede yer almaları 

durumda tam sayım yapılmaktadır. Veri, kültür balıkçılığı yapan işletmelerden ulusal yetkili 

kuruluşlar aracılığıyla toplanmaktadır.  

 

AB–15 Üye ülkeler, AB–27 üye ülkeleri ve AEA için her bir ülke verisinin toplamı olarak 

değerler derlenmektedir. Veri için herhangi bir düzenleme söz konusu değildir. FISHSTAT 

AQ anketine göre yapılmış araştırmalarla FAO’dan alınan veri, gerek FAO’nun Balıkçılık 

Bilgi, Veri ve İstatistik Birimi olan FIDI da gerekse FAO’nun Balıkçılık Bölümü’ndeki kültür 

balıkları üretimi uzmanlarınca bir geçerlilik ve kalite kontrole tabi tutulmaktadır. 

 

Revizyonlar, her hangi bir zamanda ulusal makamlardan alınarak kabul edilmektedir. Zaman 

periyodunun tümü için veri revizyona uğrayacaksa; özellikle en son döneme ait veri, 

revizyonlar için kolay etkilenebilir kabul edilir ve geçici olarak ele alınır. Bu değişkene ait 

verinin içeriği ve kalitesinin sağlanmasında, Eurostat özellikle FAO’yla işbirliği içerisindedir. 

3.2.4 Su Ürünleri Üretimi İstatistikleri  

 

Üretim istatistiklerinin bildirilmesine yönelik kavramlar ve tanımlar Eurostat’ın bir alt 

çalışma grubu olan “Su Ürünleri İstatistikleri Grubu” tarafından geliştirilmektedir.  AEA 

üyesi ülkeler tarafından kullanılan metodolojiler, yukarıda adı geçen diğer değişken 

gruplarında olduğu gibi "Fisheries: The collection and compilation of fish catch and landing 

statistics in member countries of the European Economic Area" adlı yayında belirtilmiştir 
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(Anonymous 1998).  Aday ülkeler tarafından kullanılan metodolojiler ise; bir çalışma 

belgesinde tanımlanmaktadır. 

 

Bu metodolojiler, ülkelerin balıkçılık sanayilerindeki yapısal farklılıklara göre ülkeden ülkeye 

farklılık gösterebilmektedir. AB balıkçılarından toplanan veride kullanılan temel araçlar, OBP 

içerisinde yer alan avlanma kotalarının yönetimi ve pazar işletme sistemlerinde kullanılan 

balıkçılık seyir defteri, karaya çıkma bildirimleri ve satış notlarıdır.  

 

Üretim istatistiklerine ait verinin iletilmesi şu tüzüklerle düzenlenmektedir: 21 Mayıs 1991 

tarihli ve 1382/91 sayılı (OJ no L133 of 28 May 1991) Konsey Tüzüğü, Üye Devletlerdeki su 

ürünleri üretiminin sunulması ile ilgili kuralları düzenlemektedir. 1382/91 sayılı Konsey 

Tüzüğünü tadil eden 30 Haziran 1993 tarihli ve 2018/93 sayılı Konsey Tüzüğü ise; Kuzeybatı 

Atlantik denizindeki Üye Devletlerin balıkçılık faaliyetleri ile ilgili avlanma ve aktivite 

istatistiklerinin sunulması ile ilgili düzenlemeleri içermektedir. 

 

Bu tüzüklerin her ikisi de, AEA ile ilintilidir; yani AB Üye Devletlerine ve AEA ülkelerine 

uygulanmaktadır. Balıkçılık üzerinden düşünülecek olursa; bu söz konusu kurallara İzlanda ve 

Norveç’in de tabi olduğu anlamına gelmektedir.     

Türler 

 

Ulusal merciler kendi pazarlarında önemli olarak gördükleri diğer türler için de bilgi 

sağlasalar da; tüzüğün kapsadığı türler, temel olarak AB pazar düzenlemelerini 

kapsamaktadır.   

Sunum 

 

Türlerin her biri için, ulusal makamlardan türlerin pazarda nasıl sunulduğuna dair formların 

her birine göre bilgiyi iletmeleri istenmektedir. Aşağıda yer alan tanımlar, ulusal 

makamlardan 2104/93 sayılı Konsey Tüzüğü’nün uygulanmasındaki istenen tanımlardır (Ek 

4): 

 

Filetolar balığın vücudu boyunca, omura paralel kesilmiş, derili ya da derisiz sağ ya da sol 

tarafı anlamına gelmektedir. Bütün balık içorganlı balıktır. Temizlenmiş, kolların, başın ve 

iç organların vücuttan ayrılmış olduğu mürekkep balığıdır. Dondurulmuş balık saklamak 

için hızla -18°C ya da daha altında dondurulmuş ve saklanan balıktır. Taze balık 
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saklanmayan, pişirilmeyen, dondurulmayan ya da soğutma dışında başka bir muameleye 

uğramamış balıktır. Genellikle bütün veya içorganlı olarak sunulmaktadır. Tuzlanmış balık 

genellikle tuz veya salamurada saklanma biçiminde olmak üzere iç organlı ya da başı olan 

balıktır. 

 

Sınıflandırma 

 

Üretim istatistikleri 2104/93 sayılı Konsey Tüzüğü’nde insan tüketimi ve hayvanların 

beslenmesi gibi diğer kullanımlar için olmak üzere iki kullanım alanına ayrılmaktadır (Ek 5). 

 

İnsan tüketimi, insan tüketimine yönelik ilk elden satışı gerçekleştirilen veya insan tüketimi 

için sözleşme veya diğer anlaşmalarla üretilen tüm ürünleri içerecek şekilde 

tanımlanmaktadır. Satış esnasında, pazar koşulları, hijyen kuralları veya benzer nedenlerden 

dolayı insan tüketimine yönelik olarak pazardan geri çekilen miktarlar, ayrı tutulmaktadır.  

 

Sanayi kullanımları ise, başta insan tüketimi için tasarlanmış olsa da; ilk satışta bu amaçla 

satışı yapılmayan miktarlarla beraber özellikle hayvanların tüketimi ya da yemek veya yağı 

düşürmeye yönelik üretilen tüm ürünleri içerecek şekilde tanımlanmaktadır. 

Birimler 

 

Ağırlık: Kaydedilen ağırlık, ürünün karaya çıkarıldığı andaki ağırlığıdır. 

 

Ortalama fiyat: Burada bahsi geçen fiyat, ürünün ilk satış anındaki fiyatıdır. Hemen 

satılmayan ya da bir sözleşme veya diğer anlaşmaya tabi olan ürünler için, ortalama fiyat bu 

özel duruma uygun olan bir yöntem kullanılarak ulusal makamlarca tahmin edilmektedir. 

 

Veritabanı AB-27 üye ülkelerinin yanı sıra; İzlanda ve Norveç’ten alınan verileri de 

içermektedir. Veri, su ürünlerinin türler ve sunum birleşimlerinin biçimi olan bir aralığını 

kapsamaktadır. 2104/93 sayılı Konsey Tüzüğü çerçevesinde, bildirimde bulunan ülkenin bu 

ülkenin limanlardaki EFTA balıkçı tekneleri tarafından karaya çıkarılmış tüm ürünlerle ilgili 

veriyi dahil etmesi gerekmektedir. Tüzük uyarınca, bildirimde bulunan ülkenin ulusal 

limanlar haricindeki limanlardaki balıkçı tekneleri tarafından yapılan karaya çıkarmalarla 

ilgili bildirimde bulunmasına gerek yoktur. Verinin, bildirimde bulunan ülkenin karasuları 
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içerisinde ıskartaya çıkarılan ve 137/79 sayılı Konsey Tüzüğü’ndeki T2M belgesini kapsayan 

ürünleri içermesi gerekmektedir.  

 

Topluluk tekneleri, Topluluğa üye bir ülkenin bayrağını taşıyan ya da o ülkenin kayıtlarında 

yer alan teknelerdir. 

 

EFTA tekneleri, EFTA’ya üye bir ülkenin bayrağını taşıyan ya da o ülkenin kayıtlarında yer 

alan teknelerdir. Bu İzlanda ve Norveç tekneleri anlamına gelmektedir. 

 

Üçüncü ülke tekneleri, Topluluğa ya da EFTA’ya üye olmayan diğer bir ülkenin bayrağını 

taşıyan ya da o ülkenin kayıtlarında yer alan teknelerdir. 

 

Veri, bir takvim ayı dönemine sahiptir. Her ne kadar tüzük 1991 yılında yürürlüğe girmiş olsa 

da, pek çok ülke için veri tüm dönemi kapsamamaktadır. Bu esasen, üye devletlerin tüzüğü 

yorumlama ve uygulamada sürecinde yaşadıkları zorluklardan kaynaklanmaktadır. Aynı 

zamanda, AB’ye katılımı gerçekleşen ülkeler için veri genellikle katılım gerçekleştikten sonra 

elde edilebilmektedir. Bu değişken grubu için baz dönemi geçerli değildir.  

 

AB Tüzüğü çerçevesinde, ulusal makamların kendi limanlarındaki tüm AEA teknelerinden su 

ürünleri üretimi verisi toplamaları gerekmektedir. Üçüncü ülkelerin teknelerinden veri 

toplanması ve kayıt altına alınması zorunlu değildir. Bu tüzük çerçevesinde, ulusal 

makamların yabancı limanlarda karaya çıkan teknelerinden veri toplama yükümlülüğü yoktur. 

 

Karaya çıkış bildirimleri ve satış notları, ulusal mercilerce kullanılan temel veri kaynaklarıdır. 

Bu belgeler, prensipte, bildirimde bulunan ülkelerin limanlarında karaya çıkan su ürünlerine 

ilişkin ulusal ve yabancı tekneler tarafından gerçekleşen tüm üretim verileri için geçerlidir. 

 

Veri, yukarıda sözü geçen belgeler aracılığıyla toplanmakta ve bildirimde bulunan ülkelerdeki 

tüm üretimler için mevcut olmaktadır, yani tam sayım gerçekleştirilmektedir. 

 

Ulusal makamlar tarafından kullanılan metodoloji, "Fisheries: The collection and compilation 

of fish catch and landing statistics in member countries of the European Economic Area" adlı 

yayında belirtilmiştir (Anonymous 1998).  Aday ülkeler tarafından kullanılan metodolojiler 

ise; bir çalışma belgesinde tanımlanmaktadır. 
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Konsey Tüzüğü’nü yorumlamada ulusal makamlarca karşılaşılan zorluklar nedeniyle, daha 

önceki yıllara ait veri eksiktir (Anonymous 2007). Ayrıca, çeşitli kereler, ulusal makamlarca 

iletilen veride değişiklik olmuştur. Sonuç olarak, şu anda hiçbir AB-15 ya da diğer ülke 

toplamları veritabanında yer almamaktadır. Ancak, son zamanlarda, bu durumda bir gelişme 

yaşanmış ve bir istikrar sağlanmıştır. Veri için herhangi bir düzenleme söz konusu değildir.  

 

İstatistiksel verinin geçerliliğinin sağlanması da bu alt başlıkta ele alınması gereken bir 

konudur. AB mevzuatı, Topluluk düzeyinde miktarlar ve su ürünlerinin üretim değeri 

üzerinde uyumlaştırılmış bilgi olarak tam anlamıyla mevcut olsa da; bunu başarmanın zor 

olduğu kabul edilmelidir. İtalya ve Yunanistan gibi çok sayıda limana ve diğer karaya çıkış 

alanlarında karaya çıkan, önemli sayıda küçük balıkçı teknesine sahip ve iyi düzenlenmiş 

piyasalardan daha ziyade büyük oranda zayıf pazarlara sahip ülkeler, eksiksiz veri iletmede, 

Belçika gibi az sayıda limanda karaya çıkan, az sayıda tekneye sahip ve iyi-düzenlenmiş 

piyasa koşullarına sahip bir ülkeden daha fazla zorlukla karşılaşmaktadırlar. Bu nedenle, veri 

kalitesini arttırmaya yönelik olarak ülkelerin çabaları bilinmesine rağmen; verinin kalitesinin 

ülkeden ülkeye değişkenlik gösterdiğini ve Eurostat’da kalite kontrolün büyük oranda zaman 

serilerinin tutarlılığına odaklandığını kabul etmek gerekmektedir.  

 

Veritabanında yer alan verilere yönelik olarak yapılacak revizyonlar için sabit bir zaman 

çizelgesi yoktur. Revizyonlar, ulusal makamlar tarafından gerekli görüldüğü takdirde ve 

zamanda alınmakta ve olabilecek en kısa sürede veritabanına dahil edilmektedir.  

 

3.2.5 Balıkçılık Filosu İstatistikleri 

 

Bu veri, tonaj sınıfları, uzunluk sınıfları, güç sınıfları ve yaş sınıflarına göre; sayı olarak, 

balıkçı teknelerinin toplam tonajı ve toplam gücü verilerini kapsamaktadır. Veri, 30 Aralık 

2003 tarihli ve 26/2004 sayılı kayıtlarda kayıt altına alınan tekne özelliklerine ait bilgiyi 

içeren ve Topluluk balıkçılık filosu kayıtlarını düzenleyen Konsey Tüzüğü’ne uygun olarak 

sağlanan balıkçı teknelerinin ulusal kayıtlarından elde edilmektedir. İdari dosyada yer alan ve 

kullanılan karakteristiklerin tanımları 22 Aralık 1994 tarihli ve 3259/94 sayılı Konsey 

Tüzüğü’yle revize edilen 2930/86 sayılı Konsey Tüzüğü’nde belirlenmiştir.  
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Teknelerin tonajlarını kayıt altına almak için başlangıçta kullanılan ölçüm 1969 yılında 

imzalanan Londra Sözleşmesi’nde belirtildiği gibi Kayıtlı Brüt Tonaj (GRT) idi. 2930/86 

sayılı Konsey Tüzüğü çerçevesinde, bu değişken, 1947 yılında imzalanan Oslo 

Sözleşmesi’nde tanımlandığı gibi Kayıtlı Tonaj (GT) olarak değiştirildi. Ölçüm yöntemindeki 

bu değişiklik, çeşitli ülkelerde uzun yıllar ve farklı uygulama hızlarıyla yer almaktaydı. Bir 

teknenin GT’si, genellikle, GRT’sinden fazladır. Bu nedenle, GT’ye yönelik olan bu 

değişiklik medyana gelirken (ki şu anda neredeyse tamdır), zaman içerisinde tonajda ve 

ülkeler arasında olan değişiklikler, tonaj ölçümüne yönelik yeni yöntemi kullanan filonun 

farklı oranlarından etkilenebilmektedir. 

 

Veri, AB-25 üye ülkelerinin, İzlanda’nın ve Norveç’in kayıtlı tüm balıkçı teknelerini 

kapsamaktadır. Yeni üye devletler için veri, henüz tam anlamıyla sağlanmamaktadır. 

İstatistiksel birim, kayıtlı balıkçı teknesidir. Tonaj, uzunluk, güç ve yaş olarak balıkçı 

teknelerinin sınıfları için olan veri, tekne sayıları, toplam tonaj ve kilovat cinsinden toplam 

güç olarak ifade edilmektedir. AB-25 üye ülkelerinin, İzlanda’nın ve Norveç’in kayıtlı tüm 

balıkçı tekneleri, veritabanında tutulmaktadır. 

 

Bu veritabanından derlenen ve Eurostat’ın Balıkçı Teknelerinin İstatistiksel Kayıt 

Dosyası’nda yer alan veri, yıllık veridir ve referans yılın 31 Aralık tarihindeki ulusal 

filolardaki durum hakkında bilgi vermektedir. Baz periyodu ve işlemlerin kayıt altına alınması 

bu değişken grubu için tanımlı değildir. 

 

19 Ocak 1994 tarihli ve 109/94 sayılı Konsey Tüzüğü çerçevesinde, AB’ye üye devletler, 

balıkçı teknelerinin ulusal kayıtlarından alınan veriyi Komisyon kayıtlarına göndermekle 

mükelleftirler.  

 

AB Üye Devletleri için olan veri, AB balıkçı teknelerinin Avrupa Komisyonu Balıkçılık 

Genel Müdürlüğü’nün (DG FISH) idari dosyasından alınarak yıllık olarak bir kez 

güncellendiği Eurostat’ın Balıkçı Teknelerinin İstatistiksel Kayıt Dosyası’ndan 

derlenmektedir  

 

Bulgaristan ve Romanya, iki yeni üye ülke, henüz söz konusu Genel Müdürlüğün idari 

dosyasında bildirimleri iletmeye başlamadıklarından, bu iki ülkenin filo istatistikleri bu 
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veritabanında yer almamaktadır. Bu veriler, idari dosyaya iletim başlar başlamaz veritabanına 

eklenecektir.  

 

Bir başka anlaşma çerçevesinde, Norveç ve İzlanda’nın ulusal makamları yıllık olarak bir kez 

kendi balıkçı teknelerinin ilgili kayıtlarını İstatistiksel Kayıt Dosyası’nda yer alması için 

Eurostat’a göndermektedirler.  

 

Topluluk tüzüğünün hükümleri uyarınca, ulusal makamların, bir süreklilik temelinde, ulusal 

filolarında yer alan kayıtlı tüm balıkçı tekneleriyle ilgili bilgiyi Komisyon’a (DG FISH) 

iletmeleri gerekmektedir. Bu bilgi, balıkçı teknesinin karakteristiğinde bir değişiklik olur 

olmaz güncellenme zorunluluğu taşır.  

 

Ulusal makamlar, balıkçı teknelerinin ulusal bir kaydını kurmak ve sürekli olarak idame 

ettirmek ve izlemek amacıyla uygun bir yöntem seçerler. Bu kayıtlar ve ardından gelecek olan 

revizyonlar idari dosyadaki birleştirme için DG FISH’e iletilmektedir. Eurostat, yılda bir kez, 

DG FISH’in idari dosyasından düzeltilmiş kayıtları alır.  

 

AB-25 ve AEA için toplamlar, ulusal verinin aritmetik toplamından elde edilmektedir. Veri 

için herhangi bir düzenleme söz konusu değildir. Bu veritabanının kalitesi, istatistiksel kayıt 

kalitesinin bir yansımasıdır. DG FISH’e yapılan ulusal bildirimler, GM tarafından titiz bir 

kontrole tabi tutulmaktadır. Önceki yıl için DG FISH’in idari dosyasından alınan veri ile 

istatistiksel kayıt güncellenirken; aynı zamanda mevcut yıl için de revizyona tabi tutulmakta 

ve su ürünleri istatistiklerinin yer aldığı bu veri tabanı da buna göre revize edilmektedir.  

 

3.2.6 Balıkçılık Ürünlerinde Dış Ticaret İstatistikleri 

 

Bu veritabanında kullanılan kavramlar ve tanımlar, önceki bölümde de sözü geçen (AB 

mevzuatı çerçevesinde oluşturulan) COMEXT dış ticaret veritabanı ve FAO ticaret 

veritabanındaki kavram ve tanımlardır. Balıkçılık ürünlerinde dış ticaret istatistikleri 

denildiğinde sıklıkla karşımıza çıkan kavramlar ve tanımları şunlardır: 

 

Ürünler 

Balıkçılık ürünlerinin aşağıda yer alan sınıflandırması, bu veritabanı oluşturulurken kullanılan 

sınıflandırmadır: 
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        Toplam balıkçılık ürünleri 

o       Toplam yenilebilir balıkçılık ürünleri 

         Taze, soğutulmuş ve dondurulmuş balık 

         Tuzlanmış, tütsülenmiş ve kurutulmuş balık 

         Balık konserveleri 

        Taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş ve tütsülenmiş kabuklular 

ve yumuşakçalar   

         Konserve halindeki kabuklular ve yumuşakçalar 

o       Toplam yenilmeyen balıkçılık ürünleri 

         Balık unları ve balık müstahsalları  

� Yağlar  

�  Süngerler, mercanlar, vs. 

o       Sucul bitkiler. 

 

Partnerler 

 

Ticari partnerlerin aşağıda yer alan sınıflandırması, veritabanında kullanılmakta olan 

sınıflandırmadır:  

        AB içinde 

        AB’nin dışında 

        Dünya 

 

Bu sınıflandırma biçimi, COMEXT dış ticaret veritabanından alınan veri için sadece 

geçerlidir.  

 

Akış 

 

Aşağıda yer alan ticaret akışları, değişken olarak yer almaktadır: 

        İthalat 

        İhracat 

        Ticaret dengesi (ihracat-ithalat) 

 

İki veri kümesi mevcuttur: Bunlardan ilki, COMEXT veritabanından alınan AB’ye üye 

devletler, İzlanda ve Norveç için balıkçılık ürünlerindeki ticarete yönelik özet veri; diğeri ise 
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FAO’nun balıkçılık ürünleri veritabanından alınan dünyadaki tüm ülkeler için balıkçılık 

ürünlerindeki ticarete yönelik özet veridir.   

 

Veri, yukarıda yer alan balıkçılık ürünlerinin 10 temel grubu olarak ticaret istatistiklerinde 

tutulmakta ve hacim (ton olarak üretim ağırlığı) ve değer olarak ifade edilmektedir. Veri, ilgili 

takvim yılı için mevcuttur ve gerek COMEXT’in gerekse FAO’nun balıkçılık ürünleri 

veritabanı, 1976 yılından bu yana erişime açıktır. Baz periyodu ve işlemlerin kayıt altına 

alınması bu değişken grubu için tanımlı değildir. 

 

Veri, ulusal kaynaklardan alınır ve COMEXT veritabanına ve FAO’nun ticaret veritabanına 

sunulur. COMEXT verisi, AB mevzuatı çerçevesinde ve kurallarında üye devletlerden 

Eurostat’a sunulan ve burada toplanan veridir. 

 

FAO, ticaret veritabanı için veriyi, ticaret istatistiklerine yönelik yayımlanan ulusal ve 

uluslararası yayınlardan oluşturmaktadır. Bu veri, Avrupa Topluluğu gibi uluslararası 

standartlarla uyumlu veri toplama yöntemlerini ve kavramlarını kullanabilir veya ulusal 

amaçlara yönelik benimsenen kavramları ya da yöntemleri kullanabilir. Bu da COMEXT ve 

FAO veritabanları arasında farklılığa neden olabilir.  

 

AB ve AEA toplamları, her bir ülkenin verilerinin toplanmasıyla elde edilmektedir. FAO 

veritabanı, yabancı limanlarda bildirim yapan ülkeler tarafından doğrudan karaya 

çıkmalarından elde edilen veriyi içermektedir. Bu veri, normalde, resmi dış ticaret verisinde 

zayıf olarak gösterilmektedir. Söz konusu veriler, yabancı limanlarda doğrudan karaya 

çıkmaların anlamlı olarak kabul edildiği durumlarda, bu ülkelerin özel bir sınırlı anketleri 

aracılığıyla FAO tarafından elde edilmektedir. 

 

COMEXT ve FAO balıkçılık ürünleri veritabanı kaynağı hariç, verinin ilaveten doğrulanması 

yapılmamaktadır. Bu veritabanı, COMEXT ve FAO balıkçılık ürünleri veritabanından alınan 

veriyle yıllık olarak güncellenmekte ve bu kaynak veritabanlarında yapılan her hangi bir 

revizyonu içermektedir. 
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3.2.7 Balıkçılık Ürünleri İçin Tedarik Dengesi Tabloları İstatistikleri  

 

Bu denge tabloları, ulusal makamlarca doğrudan iletilen ya da yayımlanan temel veriden FAO 

tarafından derlenerek oluşturulmaktadır.  Veri, ürünlerin canlı ağırlıklarına denk biçimde 

ifade edilmektedir. Bu, ürün ağırlığı cinsinden ifade edilen dış ticaret verisiyle birleştirilmek 

gibi dönüşüm faktörlerinin geniş kullanımını içermektedir. Dönüşüm faktörleri, ilgili ürünler 

için en uygun olmak üzere FAO tarafından seçilmektedir.  

 

Tedarik dengesi tabloları oluşturulurken kullanılan temel formül şöyledir:   

 

ÜRETİM - GIDA DIŞI KULLANIMLAR İÇİN ÜRETİM + İTHALATLAR – 

İHRACATLAR +/- STOKLARDAKİ VARYASYON = TOPLAM GIDA TEDARİĞİ 

 

“Toplam gıda tedariği”nin yerleşik nüfusa bölünmesi KİŞİ BAŞINA TEDARİK miktarının 

bir tahmin değerini vermektedir. 

 

Burada üretim kavramı, memeliler ve sucul bitkiler hariç, tüm balıklar, kabuklular, 

yumuşakçalar ve diğer sucul organizmaların avlanması ve kültür balıkçılığı yöntemiyle 

beslenerek büyütülmesi anlamına gelmektedir.  Gıda dışı kullanımlar; balık unları ve balık 

müstahsallarına indirgeme, yem için sucul organizmalardan yararlanılması, süs amaçlı 

kullanımlar, balık ürünlerinin pazarlardan ve diğer gıda dışı kullanımlarından geri 

çekilmelerini içermektedir. Uluslararası anlamda tavsiye edilen uygulama önerileri uyarınca; 

su ürünleri ithalat istatistikleri, yabancı balıkçı tekneleri ile iç limanlarda karaya çıkan 

teknelerden alınan balık miktarlarını içermektedir.  

 

Benzer biçimde, su ürünleri ihracat istatistikleri yerel balıkçı tekneleri ile dış limanlarda 

doğrudan karaya çıkan teknelerden alınan balık miktarlarını içermektedir. Ulusal resmi ticaret 

istatistiklerinde bu kavramların uygulanmadığının bilinmesi durumunda, FAO veriyi 

“düzeltmek” suretiyle diğer kaynaklardan aldığı bilgiyi kullanmaktadır. Üretim ve satış 

düzeyleri arasında veya stok seviyelerinde meydana gelen stoklardaki değişikliğe ait bilgi tam 

değildir. Pek çok durumda, gösterilen veri negatif bir dengenin oluşmasından kaçınmak için 

gerekli minumum değerdir. Kişi başına tedarik miktarı, yukarıda da belirtildiği gibi, toplam 

gıda tedarikinin yerleşik nüfusa bölünmesiyle elde edilmektedir. Ancak, bunun kişi başına 

tüketimin doğrudan bir ölçüsü olmadığı vurgulanmalıdır. Üretim ve ticarete yönelik temel 
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verinin ve kullanılan dönüşüm faktörlerinin kalitesine oldukça bağlıdır. Bunun yanı sıra, 

örneğin atık ve bozulmadan kaynaklı gıda zincirine girmeyen ve tüketim için sağlanan 

miktarları hesaba katılmamaktadır.   

 

Veri, dünyadaki tüm ülkeleri kapsamaktadır. Bu değişken grubu için, istatistiksel anlamda 

birimlerden söz edilemez. FAO tarafından derlenen bu denge tabloları, tüm balıkçılık ürünleri 

içindir. Mevcut durumda, tek tek ürünler için veya ürün grupları için denge tabloları yoktur. 

 

Denge tabloları, bir takvim yılı baz alınarak derlenmektedir. Söz konusu derleme 1961–2001 

periyodu içindir. Baz periyodu ve işlemlerin kayıt altına alınması bu değişken grubu için 

tanımlı değildir. 

 

Denge tabloları, başta avlanma ve dış ticaret istatistikleri olmak üzere, FAO’nun çalışma 

programında yer alan diğer çeşitli unsurlarda göz önüne alınmak suretiyle, ulusal kurumlar 

aracılığıyla iletilen verinin FAO tarafından derlenmesiyle oluşturulur. Denge tabloları 

oluşturulurken, herhangi bir anket yapılmamaktadır.  

 

AB ve AEA toplamları, her bir ülkenin verilerinin toplanmasıyla elde edilmektedir. Veri için 

herhangi bir düzenleme söz konusu değildir.  

 

FAO, balıkçılık ürünlerindeki ticaret ve üretim üzerine olan mevcut veriden bu denge 

tablolarını derlemektedir. Bu temel verinin kontrolü ve geçerliliğin test edilmesi FAO’nun 

FIDI biriminin temel bir faaliyetidir. Denge tablolarının oluşturulması, söz konusu farklı 

kaynaklardan verinin kaynak olarak kullanılmasını içermekte ve dolaylı olarak temel verinin 

bir gözden geçirme yöntemini sağlamaktadır. Canlı ağırlığa denk gelen ve üretim olarak ifade 

edilen dış ticaret verisinin dönüştürülmesi için olan faktörlerin seçimine özel önem 

verilmektedir. 

FAO’nun denge tablolarına ilişkin yayınında yer alan revizyonlar, bu veri tabanında yer 

almaktadır (Anonymous 2007). 

 

3.2.8 Balıkçılık Sektöründe İstihdam İstatistikleri 

 

Eurostat ve FAO gibi diğer başka kuruluşlar, balıkçılık sektöründeki istihdama yönelik 

istatistiklerin derlenmesi için uyumlu kavramlar, tanımlar ve sınıflandırmalar inşa etmeye 
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çalışsalar da; ulusal kuruluşlarca evrensel olarak uygulanmadıkları bilinmektedir. Aşağıda yer 

alan kavramlar ve sınıflandırmalar, ulusal makamlarca uygulanması için önerilmekte olan 

kavramlar ve sınıflandırmalardır. 

 

Çevre  

 

Ulusal makamların, balıkçılık faaliyetlerinin yürütüldüğü çevre ve sektörü açıkça belirtmeleri 

istenmektedir. Alınan detay miktarları oldukça çeşitlilik göstermiştir. Ancak, aşağıdaki 

sınıflama en azından kısmi verinin alındığı sınıflama biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

Deniz: 

▪Kıyı 

▪Derin deniz 

▪Belirtilmemiş 

▪Toplam 

 

İç sular: 

▪Kültür balıkçılığı 

▪Geçim 

▪Belirtilmemiş 

▪Toplam 

 

İstihdam biçimi 

 

Ulusal kuruluşların, balıkçılık sektöründe oluşan istihdamın oranını belirlemeleri 

istenmektedir. Ulusal kuruluşlarca iletilen detay çeşitlilik göstermektedir, ancak aşağıdaki 

sınıflandırmanın kullanılması istenmektedir: 

 

        Tam zamanlı 

        Yarı zamanlı 

        Dönemsel 
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Bu kategorilerin uygulanmasında kullanılan tanımların farklılık gösterdiği bilinmektedir. Bazı 

durumlarda, balıkçılık sektöründe harcanan zamanın oranı temel alınmaktadır; diğer 

durumlarda ise balıkçıların gelirinin oranı baz alınmaktadır. 

 

Balıkçıların cinsiyeti 

 

Balıkçıların cinsiyeti verisi, ulusal makamlardan istenmektedir. Bu bilgi, yaygın olmamakla 

birlikte artan bir biçimde iletilmektedir. 

 

Veri, ulusal makamlarca şu ana kadar iletilen tüm Avrupa ülkeleri için mevcuttur. Birim, 

balıkçı ya da balıkçılık sektöründe istihdam edilen diğer çalışanlardır. Veri, balıkçılık ve 

yetiştiricilik sektörlerinde yer alan çalışanların sayısıdır. Balık işleme sanayinde ve tekne 

inşası gibi balıkçılık sanayisinin yardımcı sektörlerinde çalışanlar veri setine dahil 

edilmemektedir.   

 

Veri, takvim yılı içindir. Prensipte, kapsanan periyot 1970 yılından bu yanadır. Ancak, pek 

çok durumda ulusal makamlar veriyi her yıl için iletmemişlerdir. Baz periyodu ve işlemlerin 

kayıt altına alınması bu değişken grubu için tanımlı değildir. 

 

Avrupa ülkeleri için olan bu veri, 1970 yılından bu yana FISHSTAT FM anketinin ulusal 

makamlarca iletilmesiyle FAO tarafından derlenmektedir (Ek 6).  Bu ulusal bildirimler, 

balıkçılıkla ilgili kurumlar, çalışma bakanlıkları ya da diğer ulusal kuruluşlar tarafından 

yapılabilmektedir. FAO, dünyadaki tüm ülkeler için olan veriyi bir yayınında yayımlar ve 

böylece Avrupa ülkelerine ait bilgiyi Eurostat için erişilebilir kılar.   

 

Eurostat, söz konusu veriyi tüm ülkeler ve tüm dönemler için bu veritabanında kullanılabilir 

biçime dönüştürerek sunar. Ancak, bu iş için sınırlı sayıda personel görevlendirildiğinden, 

FAO’dan alınan verinin tamamı henüz veritabanında yer almamaktadır.  

 

Son zamanlarda, AB’ye üye devletler FISHSTAT FM anketinin kopyalarını doldurulmak 

suretiyle Eurostat’a doğrudan gönderdiklerinde; bu veri işlenmekte ve veritabanında öyle yer 

almaktadır. Bunun yanı sıra, Eurostat ve DG FISH, AB üye devletlerinin ve aday ülkelerin 

balıkçılık sektörlerindeki istihdama yönelik verilerin çalışmalarında anlaşmaya varmışlardır. 

Bu çalışmalar sonucunda veri uygun olur olmaz, veritabanında yer almaktadır. 
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Genel olarak, ulusal kuruluşlar söz konusu veriyi ulusal ya da bölgesel idari kaynaklar gibi 

oldukça değişkenlik gösterebilen eldeki kaynaklardan elde etmektedirler. Bunun sonucu 

olarak da; anket tipi ve veri toplama teknikleri ayrıntılı tam sayımdan örnekleme 

araştırmasına kadar farklılık gösterebilmekte ve veri tamamen birbiriyle uyumlu 

olmamaktadır.  

 

AB ve AEA toplamları, her bir ülkenin verilerinin toplanmasıyla elde edilmektedir. Ancak, 

bileşenlerdeki uyum azlığı nedeniyle bu toplamların dikkatli kullanılması hususunda dikkat 

edilmesi gerekmektedir. Veri için herhangi bir düzenleme söz konusu değildir.  

 

FISHSTAT FM anketi doldurulurken kullanılmasının tercih edildiği tanımlar ve kavramlar 

FAO tarafından sağlansa da; anket ulusal makamlara iletildiğinde, birçok durumda ulusal 

makamların bu tanım ve kavramları kullanmayarak veriyi ilettikleri bilinmektedir. Bu 

nedenle, gerek ülkeler arasında gerekse zaman kriteri dikkate alınmak suretiyle verinin 

karşılaştırılması yapılmalıdır. FAO’nun veri yayımlamadaki en temel amacı, 25 yıllık bir 

zamanı aşkındır yapmış oldukları ulusal bildirimleri gözden geçirmeleri ve daha önce 

gönderilmiş olan verilerin düzeltilmesinin ya da üzerinde değişiklik yapılmasının sağlanması 

için ulusal makamlara fırsat vermektir. Söz konusu modifikasyonlar daha sonra 

birleştirilecektir.  

 

AB’ye üye devletlerin ve daha sonra 2004 öncesi için aday ülkelerin balıkçılık sektöründeki 

istihdama yönelik olarak yapılan ve Eurostat ve DG FISH tarafından ortaklaşa finanse edilen 

çalışmalar; topluluk düzeyinde uyumlu bir veri elde etmenin zor olduğunu göstermiştir. 

Bunun nedenleri şu şekilde özetlenebilir: 

 

i)   Ulusal makamlarca kullanılan tanımlarında ve kapsamında farklılıkların olduğu 

farklı veri kaynaklarının olması (örneğin nüfus sayımları, ulusal güvenlik 

kayıtları gibi)  

ii)   Zaman referans noktasının ülkeden ülkeye farklılık göstermesi (örneğin yıllık bir 

ortalama veya belirli bir tarihteki sayının alınması gibi) 

iii) Tam zamanlı, yarı zamanlı ve geçimlik tanımlarının farklı olması ve bu 

tanımların balıkçılık faaliyetlerinde geçirilen zamanın ya da balıkçıların 

kazandığı gelirin bir oranı temelinde olabilmesi 
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Bu nedenle, özellikle kullanıcı farklı ülkelerden karşılaştırma yaptığı durumlarda, söz konusu 

verinin içerdiği kullanımlar hakkında uyarılmaktadır. Genel olarak, karşılaştırmalar bir ülke 

içerisindeki trendlerle sınırlı tutulmalıdır. Ancak Eurostat’ın “Su Ürünleri İstatistikleri 

Çalışma Grubu”, verinin kalitesini genel anlamda arttırmaya yönelik olarak bu başlık üzerinde 

aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 

 

Ulusal kuruluşlarca yapılacak olan revizyonların iletilmesi için bir zaman çizelgesi yoktur. 

FAO tarafından dolaylı olarak ya da ulusal makamlarca doğrudan iletilen verilere yönelik 

olan revizyonlar Eurostat tarafından kabul edilmekte ve olabilecek en kısa sürede veritabanına 

dahil edilmektedir 

 

3.2.9 Toplam Su Ürünleri Üretimi İstatistikleri 

 

Bu veritabanında kullanılan kavramlar, tanımlar ve sınıflandırmalar CWP tarafından 

oluşturulmuştur. Söz konusu veritabanı, avlanma istatistikleri ve kültür balıkçılığı üretimi 

veritabanlarının bir kombinasyonudur. Bahsi geçen veritabanlarında yer alan metadata 

dosyaları, bu veritabanında kullanılan kavramlar, tanımlar ve sınıflandırmalara bilgi 

sağlamada başvurulmalıdır.  

 

Bahse konu kavramlar, tanımlar ve sınıflandırmalar 1950li yılların sonundan beri 

yürürlüktedir ve CWP ve onun üye kuruluşlarına bildirimde bulunan ulusal kurumlarca dünya 

çapında aynı şekilde kullanılmaktadırlar.  Bu nedenle, her ne kadar ulusal balıkçılık sanayinin 

genel yapısı gereği verinin kalitesi ülkeden ülkeye değişkenlik gösterse de; ülkeler arasında 

yüksek düzeyde kıyaslanabilirlik söz konusudur. 

 

Veri, avlanma bileşeni için karaya çıkarılan balıkların ve yetiştiricilik üretimi bileşeni için 

ürünlerin canlı ağırlıklarına denk olarak bildirilmektedir.  

 

Uluslararası kuruluşlara avlanma istatistiklerini ya da yetiştiricilik üretimlerine ilişkin verileri 

bildiren tüm ülkeler coğrafi kapsam içerisinde yer almaktadır. Böylece, prensipte, kapsam 

dünyadaki tüm ülkeleri içermektedir. 
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Temel istatistiksel birimler, bireysel balıkçı tekneleri tarafından yapılan avlanmalar ve kültür 

balıkçılığı yapan işletmelerce yapılan üretimdir. Her ne kadar bu kayıtlar yalnızca ulusal 

kurumlarda mevcut olsa da; ulusal toplamlar uluslararası ajanslara iletilmekte ve böylelikle 

veritabanında erişilebilir hale gelmektedir. 

 

Veri, takvim yılı içindir ve 1950 yılından günümüze kadar şeklindedir. Baz periyodu ve 

işlemlerin kayıt altına alınması bu değişken grubu için tanımlanamaz 

 

Söz konusu veri, “Av Alanına Göre Avlanma İstatistikleri” ve “Kültür Balıkları Üretimi 

İstatistikleri” veritabanlarının içeriklerinden otomatik olarak oluşturulmaktadır.  Avlanma 

istatistikleri, balıkçılık seyir defterleri ve satış notlarından gelen bilgilerle ulusal balıkçılık 

kurumlarından elde edilmektedir. Yetiştiricilik istatistikleri için olan veri, yetiştiricilik yapan 

işletmelerden ulusal kuruluşlarca alınan bilgiye dayılıdır.  

 

Bu veritabanında yer alan avlanma istatistikleri için olan veri, (büyük balıkçı tekneleri için) 

tam sayım ya da (daha küçük tekneler için) örneklem araştırması yöntemiyle toplanmaktadır. 

Kültür Balıkları üretimi istatistikleri için olan veriye, ulusal kuruluşlarca üstlenilen tam 

sayımlarla ya da örneklem araştırmalarıyla ulaşılmaktadır. Genel anlamda, daha çok önem arz 

eden sektörlerde tam sayım yapılmakta; diğerlerinde örneklem almak suretiyle veri 

toplanmaktadır denilebilir.  

 

AB ve AEA toplamları, her bir ülkenin verisinin toplamı olarak yer almaktadır. Bu değişken 

grubu için, ayarlama söz konusu değildir. Balıkçılık istatistiklerini işleyen diğer uluslararası 

kuruluşlarla birlikte; avlanma ve yetiştiricilik istatistikleri kalite ve tutarlılık için sıkı bir 

kontrole tabidir.  

 

Revizyonlar için, sabit bir zaman çizelgesi yoktur. Ancak,  ulusal merciler tarafından gerekli 

görüldüğü takdirde ve zamanda yapılmakta ve kabul edilmektedir. Genel olarak, söz konusu 

revizyonlar teknik anlamda doğrulanmalıdır. Geçerliliği sağlanır sağlanmaz veri tabanında yer 

almaktadır.    
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4. TÜRKİYE’DE SU ÜRÜNLERİ İSTATİSTİKLERİ VE METODOLOJİSİ                                                                    

  

4.1 Ülkemizde İstatistiğin Tarihçesi ve Türkiye İstatistik Kurumu  

 

Cumhuriyet öncesi döneme bakılacak olduğunda, tarım ve araziye ait bilgi toplamak amacıyla 

1326–1360 ve 1360–1389 yılları arasında toprak ve nüfus sayımlarının yapılmış olduğunu 

görmekteyiz. 1389 yılında kurulan Defterhaneler’e ait kayıtlar kısmen de olsa istatistik ihtiva 

etmektedirler.  

 

Osmanlı yönetiminin modern istatistiki bilgi ve yöntemlerden yararlanma çabaları 19. 

yüzyılda reform süreci ile başlamıştır. 1830 tarihli nüfus sayımı bunun ilk örneğidir. Tanzimat 

reformları sonucu merkeziyetçi yapıyı geliştiren Osmanlı yönetimi; eğitim, sağlık, 

haberleşme, ulaşım vb. alanlarda sorumluluklarını artırmış, dolayısıyla toplum hakkında daha 

sağlıklı ölçülebilir nitelikte bilgilere ihtiyaç duymuştur. 

 

19. Yüzyılın ilk yıllarından itibaren, merkezi sisteme dayalı olarak, merkez ve taşrada 

istatistik büroları açılmış, çalışmaları takip ve kontrol etmek üzere merkezi bir organ 

kurulmuştur. 1891'de yürürlüğe giren "Bab-ı Ali İstatistik Encümeni Nizamnamesi" uyarınca 

Bab-ı Ali'de kurulan Merkezi İstatistik Encümeni ile istatistik hizmetleri kanuni bir esasa 

bağlanmıştır. 1918 yılında çıkarılan yeni bir kanunla istatistik faaliyetleri Sadaret'e bağlı 

İstatistik Müdüriyeti Umumiyesi bünyesinde toplanmış, uygulaması bir yıl devam ettikten 

sonra yürürlükten kaldırılmıştır. Önceki sistem Cumhuriyet dönemine kadar devam etmiştir.  

 

Cumhuriyet dönemiyle birlikte ise sırasıyla Çizelge 4.1’de özetlenen gelişmeler yaşanmıştır: 

 

Çizelge 4.1 Ülkemizde istatistiğin tarihçesi 

Yıl  Gelişme 

1926    "Merkezi İstatistik Dairesi" kurulmuştur.  

1930    1554 Sayılı Kanun ile "İstatistik Umum Müdürlüğü" adını almıştır.  

1933    2203 Sayılı Kanun ile “İstatistik Umum Müdürlüğü" görevlerini Umum 

Müdürü, Müşavirlik, Muavinlik ve 10 Şube ile sürdürmüştür.  

1939    3656 Sayılı Kanun ile "Taşra Mıntıka Teşkilatı" ve "Fiyat İstatistikleri 

Müdürlüğü"nün teşkilata dahil edilmesi karara bağlanmıştır.  
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1945    Kurumun adı "İstatistik Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilmiştir.  

1950  5629 Sayılı Kanun ile 3656 ve 4644 Sayılı Kanunlardaki bazı kadrolar 

kaldırılarak yeni kadrolar ve yeni faaliyetlerin başlaması öngörülmüş, 

"Tetkik ve Araştırma Dairesi" kurulmuştur.  

1952    "İstatistik Umum Müdürlüğü" adını tekrar almıştır.  

1955    6534 Sayılı Kanun ile Genel Nüfus, Genel Tarım ve Genel İşyeri 

Sayımlarının hangi yıllarda yapılacağına dair hükümler getirilmiştir.  

1960    "İstatistik Genel Müdürlüğü" olarak kurum adı tekrar değiştirilmiştir.  

1962  DPT’nin kurulması kararı ile birlikte 53 Sayılı Kanunla kurumda, “Devlet 

İstatistik Enstitüsü (DİE)” adı altında yeni bir organizasyon kurulmuştur.  

1984  219 Sayılı "DİE Başkanlığı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname" ile teşkilat yeniden yapılandırılmıştır.  

1989–90    357, 367 ve 403 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile değişiklikler 

yapılarak yeni düzenlemeler yapılmıştır.  

2005    5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ile “Türkiye İstatistik Kurumu” 

kurulmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu; İstatistik Konseyi ve Türkiye 

İstatistik Kurumu Başkanlığı’ndan oluşmuştur.  

Kaynak: TÜİK Internet Sitesi 

 

4.2 Türkiye’de Su Ürünleri İstatistikleri ve Metodolojisi 

 

4.2.1 Giriş 

 

Türkiye, dünyadaki konumu ve ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili bir yarımada oluşu 

nedeniyle farklı ekolojik özellikteki 8333 km. lik bir deniz kıyı şeridine, doğal göletlerimizle 

birlikte, sayıları her gün artan baraj ve göllerine sahip bulunmaktadır. 

 

Türkiye'yi çevreleyen denizlerin birer yarı kapalı ve iç deniz görünümünde olmaları, Türkiye 

balıkçılığının kıyı ve kıyı ötesi (endüstriyel) balıkçılığı uygulamasına neden olmuştur. Ülkemiz, 

su ürünleri yetiştiriciliği bakımından ideal ortama sahip ülkelerden biridir. 
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4.2.2 Tarihçe 

 

Ülkemiz su ürünlerine ait istatistiki veriler 1967 yılına kadar Ticaret Bakanlığı tarafından illerle 

yapılan yazışmalarla ve balıkhane kayıtlarına dayanarak derlenmiştir. 

 

Ülke ekonomisindeki önemi her geçen gün giderek artan su ürünlerine ilişkin verilerin sağlıklı 

bir şekilde derlenip araştırıcı ve kullanıcıların yararına sunulması için, TÜİK 1967 yılından bu 

yana düzenli olarak her yıl Deniz Ürünleri Anketini (Ek 7) uygulamaktadır (Anonim 2006). 

Ülkemizde su ürünleri istatistikleri ile ilgili sorumlu kuruluş TÜİK olmakla beraber, ilgili diğer 

kurumlar, daha önce de değinildiği gibi, DPT ve TKB’dir. 

 

TÜİK, su ürünleri konusunda araştırıcı ve kullanıcılara yararlı olabilmek amacıyla, 1991 

yılına kadar yalnız üretim ve araç-gereç sayılarına ait bilgileri yayımlarken aynı yıldan 

itibaren bu bilgilerin yanında; tüketim, ithalat-ihracat ve ortalama fiyat bilgilerini de 

yayımlamaktadır. 

 

4.2.3 Amaç ve Kapsam 

 

Uygulanan Deniz Ürünleri Anketi’nin sonuçlarıyla elde edilen su ürünlerine ilişkin 

istatistikleri toplamakta amaçlar kaliteli, güncel, güvenilir, tarafsız ve uluslararası standartlara 

uygun su ürünleri istatistiklerini üretmenin yanı sıra en genel haliyle şu şekilde özetlenebilir 

(Anonim 1997): 

 

• Milli gelir ve milli muhasebe hesaplarında kullanılacak su ürünleri verilerini derlemek, 

• Balıkçılık sektörünün durumunu belirleyecek beş yıllık plan ve programlarda 

kullanılacak bilgileri elde etmek, 

• Su ürünlerine ait miktar, fiyat ve değerleri derlemek, 

• Deniz balıkçılığında kullanılan araçların ve av malzemelerinin özellikleri hakkında 

bilgi derlemek, 

• Deniz balıkçılığı faaliyetleri için yapılan yatırımlar ve giderler ile deniz balıkçılığında 

çalışanların, çalıştıkları gün ve ödenen ücretlerini saptamak. 
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Su ürünleri istatistikleri; deniz balıkçılığı, kültür balıkçılığı (yetiştiricilik) ve iç su (tatlı su) 

ürünlerinden oluşmaktadır. Deniz balıkçılığı verileri denize kıyısı olan 28 ilde TÜİK 

Başkanlığı tarafından yapılan anketlerle yıllık olarak derlenmektedir. Yetiştiricilik üretimine 

ait bilgiler entansif, yarı entansif veya ekstansif şartlarda yapılan su ürünleri üretimi ve/veya 

büyütme tesislerinden ve iç su ürünleri ise göller, suni göller, lagünler, baraj gölleri, bentler, 

regülatörler, kanallar, arklar ve mansaplar, üretme ve yetiştirme alanlarından TKB  tarafından 

üçer aylık dönemlerde derlenmekte ve TÜİK Başkanlığına yıllık olarak gönderilmektedir.  

 

4.2.4 Mevcut Durum 

 

Deniz balıkları ve diğer deniz ürünleri istatistikleri, her yılın Ocak-Şubat aylarında tüm kıyı 

yerleşim birimlerinde uygulamada bir önceki takvim yılı bilgileri esas alınarak, profesyonel 

balıkçılarla yüz yüze görüşme yöntemiyle derlenmektedir. Tam sayımla kapsanan ve örneğe 

çıkan balıkçılar, anketörler tarafından mahallinde ziyaret edilerek anket soru kağıtları 

doldurulmaktadır. Deniz Ürünleri Anketi, büyük balıkçılarda tam sayım, küçük balıkçılarda 

örnekleme yöntemi ile uygulanmaktadır. Balıkçı adres listeleri TKB’dan alınmaktadır.  

 

İçsu istatistikleri ve yetiştiricilik istatistikleri, her yıl TKB Tarımsal Üretim ve Geliştirme 

Genel Müdürlüğü (TÜGEM) tarafından derlenmekte ve yıllık olarak TÜİK Başkanlığına 

gönderilmektedir. 

 

Su ürünlerine ilişkin bilgilerin kalite kontrolü 1978 yılından itibaren TÜİK, TKB ve DPT 

arasında yapılmak üzere bir teknik komite kurulmuştur. Yıllık anketlerle derlenen bu bilgiler, her 

yıl bu komitede görüşülüp değerlendikten sonra yayınlanmaktadır. 

 

Su Ürünleri Anketinde yer alan balık türlerine ilişkin sınıflama olarak FÜS 2002 kullanılması 

için ön çalışmalar tamamlanmıştır. FÜS, Merkezi Ürün Sınıflaması (MÜS)’nın Avrupa 

versiyonu olarak da tanımlanabilmektedir. Hizmet ettiği amaçlar bakımından MÜS’le 

paralellik gösterse de; MÜS sadece önerilen bir sınıflamayken, FÜS AB’de 19 Aralık 2001 

tarihli ve 204/2002 sayılı Komisyon Yönetmeliği ile yasal olarak bağlayıcı kılınmıştır 

(Anonim 2005).  

 

Su Ürünleri İstatistikleri, yıllık olarak kitap ve CD ortamında kullanıcılara sunulmaktadır. Bu 

yayında sırasıyla; Su ürünleri üretimi, ihracatı, ithalatı ve tüketimi, Su ürünleri miktarı ve 
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değeri, Seçilmiş su ürünlerinde üretim miktarı, Balıkçılık faaliyeti için yapılan sabit sermaye 

yatırımları, satışlar ve giderleri, Deniz ürünlerinin pazarlama şekli, Niteliklerine göre balıkçı 

gemileri, Su ürünleri ithalat ve ihracatı, Türkiye'nin en çok su ürünleri ithalat ve ihracat 

yaptığı on ülke ve Ülkelere göre avlanan su ürünleri miktarı değişkenlerine göre özet tablolar 

yer almaktadır. Bahse konu yayında ayrıca; Su ürünleri üretimi, miktar dağılımı, Deniz 

ürünleri bölgelerine göre avlanan deniz balıkları, Deniz balıklarının türlerine göre dağılımı, 

Diğer deniz ürünlerinin türlerine göre dağılımı, Yetiştiricilik üretiminin türlerine göre 

dağılımı, Tatlısu ürünlerinin türlerine göre dağılımı, İllere göre yetiştiricilik üretimi ve İllere 

göre tatlısu ürünleri üretimine ait grafik ve haritalara yer verilmektedir.  

  

Su Ürünleri İstatistiklerinin üretim ayağında ise İllere göre yetiştiricilik üretimi, Deniz 

balıklarının avlandıkları bölge ve türleri, Diğer deniz ürünlerinin (kabuklu, yumuşakçalar) 

avlandıkları bölge ve türleri ve Tatlısu ürünlerinin avlandıkları iller ve türlerine göre veriler 

yer almaktadır. Miktar, fiyat, değer başlığında ise; Deniz balıkları, Diğer deniz ürünleri, 

Yetiştiricilik ve Tatlısu ürünlerine ait veriler bulunmaktadır. Pazarlama, Yatırım, Satış ve 

Giderler alt başlığında; Deniz ürünleri bölgeleri, toplam üretim ve pazarlama şekline göre 

pazarlanan deniz ürünleri miktarı, Deniz ürünleri bölgeleri ve pazarlama şekline göre 

pazarlanan deniz ürünleri oranı, Balıkçılık faaliyetleri için yapılan giderler ve Balıkçılık 

faaliyetleri için yapılan sabit sermaye yatırımları ve satışlara ait veriler vardır. Balıkçı 

Gemilerinin Niteliklerine yönelik toplanan istatistiklerde; İllere göre su ürünleri avcılık ruhsat 

sayısı, Deniz ürünleri bölgelerine göre balıkçı gemilerinin nitelikleri ve Kullanım şekli, 

jeneratör kullanımı ve soğuk muhafaza oda büyüklüğüne göre balıkçı gemilerine yönelik 

bilgiler mevcuttur. İthalat ve İhracat başlığında ise; su ürünlerine yönelik olarak dış ticaret 

istatistikleri yani Su ürünleri ithalatı ve Su ürünleri ihracatı yer almaktadır.   

 

Söz konusu istatistiklere ait veriler, TÜİK internet sitesinden ve yayınlar şeklinde ilgili 

kuruluşlara eşzamanlı olarak sunulmaktadır. 

 

4.2.5 Doğruluk (Çalışmaların ve Yöntemlerin Şeffaflığı) 

 

Bağımsız olarak tanımlanabilen bilgilerin güvenilirliği ile bağlantılı yasal istatistiklerin 

üretildiği terimler ve durumların yayınlanmasında, istatistik derleme kuralları Resmi İstatistik 

Organizasyonuna dayanan ve geliştirilerek yeniden yayınlanmış olan 10/11/2005 tarihli ve 

5429/2005 sayılı İstatistik Kanunu’nu temel alan ve TÜİK tarafından onaylanan yasaya 
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dayanır. Bununla birlikte, Resmi İstatistik Programı (RİP), resmi istatistiklerin üretimine ve 

yayımına ilişkin temel ilkeler ile standartları belirlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç 

duyulan alanlarda güncel, güvenilir, zamanlı, şeffaf ve tarafsız veri üretilmesini sağlamak 

amacıyla 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununa dayanılarak beş yıllık bir dönem için 

hazırlanmıştır. 19 Nisan 2008 tarihli 26852 sayılı Resmi Gazete’de "Resmi İstatistik Programı 

2007-2011" yürürlüğe girmiş ve Türkiye istatistik sisteminde programlı döneme geçilmiştir.  

 

İstatistiksel yayın sırasında açıklamaların tanımlanması görevini TÜİK Hayvancılık 

İstatistikleri Takımı yapar. Söz konusu takım, veriler hazır olduğunda gerekli analizleri yapar 

ve sonuçlar bu süreç sonunda yayınlanır. 

 

Ülkemizde su ürünleri istatistikleri iki temel değişken üzerinden hesaplanmaktadır, bunlar 

deniz balıkları ve diğer deniz ürünleri istatistikleri ile tatlısu ve yetiştiricilik istatistikleridir. 

Bu kısımda bu istatistiklere ilişkin temel metodolojik özelliklere değinilecektir.  

 

4.2.6 Deniz Balıkları ve Diğer Deniz Ürünleri İstatistikleri 

 

Deniz balıkları ve diğer deniz ürünlerine ilişkin temel kavramlar ve tanımlar ile bunların 

karşılıkları şu şekildedir: 

 

Büyük balıkçı: Tekne boyu 10 metreden büyük veya balıkçılıkta ücretle çalışanlar sayısı 5 

kişiden fazla olan balıkçılardır. 

 

Küçük balıkçı: Tekne boyu 10 metreden küçük veya balıkçılıkta ücretle çalışanlar sayısı 5 

kişiden az olan balıkçılardır. 

 

Trol gemisi: 12 Metrenin üzerindeki gemilerdir. Trol gemileri ile avcılık, gemiye bağlı olarak 

deniz dibinde veya su içinde sürüklenen, genellikle mekanik olarak atılıp, su ürünlerinin 

torbasında toplanarak avlanmalarını sağlayan av araçlarıdır. 

 

Gırgır gemisi: 12 Metrenin üzerindeki gemilerdir. Gırgır gemileri ile avcılık, su üstünde veya 

su üstüne yakın balık kümeleşmenin veya sürüsünün gözle veya eco-sounder (balık bulucu 

cihaz) ile tespit edilerek, etrafının bir halka şeklinde ağdan yapılmış bir set ile çevrilmesine, 
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daha sonra ağın alt kenarında bulunan kurşun yakanın halatlarla büzülerek bir ağ havuzu 

şeklinde kapatılmasına dayanmaktadır. 

 

Taşıyıcı gemi: Balıkçı gemilerinin yakaladığı su ürünlerini karaya taşıyan gemilerdir. 

 

Diğer gemiler: Trol, gırgır, taşıyıcı gemiler dışında kalan gemilerdir. 

 

Radar: Radyo dalgalarının yankısını alarak geminin yerini ve karadan olan uzaklığını gösteren 

cihazlardır. 

 

Sonar: Gönderdiği ses dalgaları ile deniz yüzeyine yakın hareket eden balık sürüsünün 

tespitini sağlar. 

 

Eco-sounder: Gönderdiği ses dalgalan ile deniz dibindeki balık sürülerinin tespitini sağlar. 

 

GPS Satalayt: Takılan harita kasetleri ile geminin çalıştığı bölgenin ekranda görünmesini 

sağlar, koordinatını gösterir. 

 

Telsiz: Elektromanyetik dalgalar yardımı ile çalışan haberleşme cihazıdır. 

 

Soğuk muhafaza odası: Avlanılan su ürünlerinin gemi karaya çıkıncaya kadar bozulmaması 

için muhafaza edildiği soğuk odalardır. 

 

Profesyonel balıkçı: Gelir getirmek amacıyla denizlerimizde avlanan, balıkçılıkla ilgili av 

araç ve gereçlerini kullanan, bu işi kendine meslek edinen kişidir. 

 

Deniz balıkları ve diğer deniz ürünleri istatistikleri, yıllık olarak uygulanan Deniz Ürünleri 

Anketi ile derlenmektedir. Anket denizlerimizde avlanan tüm profesyonel balıkçıları 

kapsamaktadır. Anket birimi, profesyonel balıkçıdır. 

 

Zaman kapsamı olarak; deniz ürünlerine ait veriler bölge ve Türkiye bazında, 1995 yılından 

itibaren kronolojik seriler şeklinde sunulmaktadır. 
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Veriler, yıllık olarak derlenmektedir. Bilgiler 1967 -1968 -1969 yıllarında tüm balıkçı 

adreslerine gidilerek balıkçılarla mülakat yapmak suretiyle derlenmiştir. 1970–1971 yıllarında 

ise örnekleme metodu uygulanmıştır. 1972 yılında tekrar tam sayıma dönülmüş ve 1980 yılı 

anketine kadar bütün anketlerde tam sayım uygulanmıştır. 1980 yılından itibaren büyük 

balıkçılara tam sayım, küçük balıkçılara örnekleme yöntemi kullanılarak anket uygulanmıştır. 

 

Deniz ürünleri anketi her yılın Ocak -Şubat aylarında yapılmaktadır. Uygulamada bir önceki 

takvim yılı bilgileri yüz yüze görüşme yöntemiyle kıyı şeridimizdeki 28 ilde soru kağıdı 

doldurulmaktadır. Ankette büyük balıkçılarda tam sayım, küçük balıkçılarda örnekleme 

yöntemi kullanılmaktadır. 

 

Deniz ürünleri anket formlarının veri giriş işlemi yapıldıktan sonra, Hayvancılık İstatistikleri 

Takımı tarafından gerekli analizler yapılır. Elde edilen veriler referans yılını takip eden yıl 

içerisinde yayınlanmaktadır. 

 

4.2.7 Tatlısu ve Yetiştiricilik İstatistikleri 

 

Tatlısu ve yetiştiricilik istatistiklerine ilişkin temel kavramlar ve tanımlar ile bunların 

karşılıkları şu şekildedir: 

 

Su ürünleri yetiştiriciliği: Yetiştiricilik tesislerinde, entansif, yarı entansif veya ekstansif 

şartlarda yapılan, su ürünlerini üretme ve/ veya büyütme (besicilik) faaliyetleridir. 

 

İstihsal yerleri: Su ürünlerini istihsale elverişli olan, içinde veya üzerinde herhangi bir 

istihsal vasıtası kurulabilen, kullanılabilen su sahalarıdır. 

 

İç sular: Göller, suni göller, lagünler, baraj gölleri, bentler, regülatörler, kanalılar, arklar, 

akarsular, mansaplar, üretme ve yetiştirme yerleridir. 

 

İç sularımızda avlanan tüm profesyonel balıkçılar ile su ürünleri müstahsilleri ve yetiştiricilik 

müteşebbislerini kapsamaktadır.  

 

Zaman kapsamı olarak; tatlısu ve yetiştiriciliğe ait veriler il ve Türkiye bazında 1995 yılından 

itibaren kronolojik seriler şeklinde sunulmaktadır. 
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Veriler, yıllık olarak derlenmektedir. Tatlısu ve yetiştiricilik bilgileri, TKB’den doğrudan 

alınmaktadır. TKB elemanları tarafından her yıl düzenli olarak İl Müdürlüklerine gönderilen 

tatlısu ve yetiştiricilik anket formları (Ek 9 ve Ek 10), İl Tarım Müdürlükleri elemanları 

tarafından su ürünleri kooperatifi, su ürünleri müstahsilleri ve yetiştiricilik müteşebbisleri ile 

görüşülerek derlenen anket formları, TKB'ye bağlı TÜGEM’de toplanır. Söz konusu formlar, 

TKB’de gerekli incelemeler yapılıp, illere ve türlere göre düzenlendikten sonra TÜİK’e 

iletilir. 

 

Tatlısu ve yetiştiricilik bilgileri de TKB’den doğrudan alınır. Elde edilen veriler referans yılını 

takip eden yıl içerisinde yayınlanmaktadır. 

 

4.2.8 Yapılacak Yeni Çalışmalar 

 

Bu kısma kadar, su ürünleri istatistikleri metodolojisine ilişkin ülkemizdeki mevcut durumun 

bir özetine yer verilmiştir. Ancak, RİP’in Tarım İstatistikleri bölümünün bir alt başlığı olan Su 

Ürünleri İstatistiklerine ait TÜİK ve TKB’nin önümüzdeki yıllarda gerçekleştirecekleri yeni 

çalışmalar da söz konusudur. Söz konusu Programda, halihazırda anılan istatistiklere ait 

değişkenlerle ilgili metodolojinin verilmesinin yanı sıra, yapılacak yeni çalışmaları da 

göstermesi bakımından aşağıdaki tabloya bu kısımda yer verilmiştir: 

 

Çizelge 4.2 Türkiye’de Su Ürünleri İstatistiklerinin Mevcut Durumu ve Gelecek Çalışmalara 

İlişkin Özet Tablo 

Alt Konu 
Deniz Ürünleri 

Avcılığı 

Su Ürünleri Bilgi 

Sistemi 

İçsu Ürünleri 

Avcılığı ve Su 

Ürünleri 

Yetiştiriciliği 

Sorumlu 

Kurum/Kuruluş 
TÜİK TÜİK TÜİK 

TKB TKB TKB İlgili 

Kurum/Kuruluş DPT Müsteşarlığı DPT Müsteşarlığı DPT Müsteşarlığı 

Veri Derleme 

Sıklığı 
Yıllık 

Sürekli (Türlerin 

Av Sezonuna Göre) 
Üç Aylık 
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Yayınlama 

Sıklığı 
Yıllık Yıllık Yıllık 

Veri Derleme 

Yöntemi 
Anket İdari Kayıt Anket 

Veri Mevcudiyet 

Durumu 
Kısmen Mevcut Yeni Mevcut 

Kullanılan 

Sınıflamalar 
CPA 2002 CPA 2002 - 

Tahmin Düzeyi 
Denize kıyısı olan 

28 il 

Denize kıyısı olan 

28 il 

İstatistiki Bölge 

Birimleri 

Sınıflandırması 

(İBBS) Düzey 3 

Açıklama 

Avlanılan balık 

miktarı, karaya 

çıkış noktası ve 

satış bildirim 

bilgileri TKB 

tarafından Su 

Ürünleri Bilgi 

Sistemi 

kurulmasından 

sonra 2010 yılından 

itibaren elde 

edilecektir. 

TKB tarafından Su 

Ürünleri Bilgi 

Sistemi 

kurulmasından 

sonra 2010 yılında 

itibaren bilgiler 

elde edilecektir. 

- 

 

Gemi kaptanı tarafından tutulması gereken Kaptan Seyir Defteri ve Karaya Çıkış Bildirim 

Formları’nın TKB tarafından uluslararası standartlara uygun hale getirilmesiyle birlikte bu 

kayıtların eksiksiz ve düzenli bir şekilde tutulması sağlanacaktır. Ulusal ve uluslararası 

ihtiyaçları karşılamaya yönelik veri toplama yöntemleri uygulanacak ve balıkçılık bilgi 

toplama sistemi kurulacaktır. Bu sistemle birlikte av araçları ve balık isimleri gibi 

değişkenlerde ortak bir standart sağlanacaktır. 
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TKB tarafından, Balıkçılık İzleme Merkezi, Tekne İzleme Sistemi ve tüm önemli balıkçı 

limanlarında öncelikle 30 büro, daha sonra 150 büro kurulacak ve tamamen çalışır duruma 

getirilecektir. Av kayıt formlarının dağıtımı, toplanması, karaya çıkarılan balıkların kayda 

geçirilmesini sağlayacak ve verilerin doğruluğunu kontrol edecek bir sistem kurulacaktır. 

Tüm bu çalışmalara temel teşkil edecek, av kayıt defteri, karaya çıkma bildirim formu, 

gemiden gemiye aktarma formunun doldurulabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler 

yapılacaktır.  

 

Türkiye’de su ürünleri istatistiklerine ait değişkenler AB ile kısmen uyumlu olmasına rağmen, 

veri toplama yöntemlerinde farklılıklar söz konusudur. Veri derleme yöntemindeki bazı 

farklılıkların 2010 yılından itibaren, TKB tarafından yapılan Karaya Çıkış Noktası 

Birimlerinin oluşturulmasıyla giderilmesi beklenmektedir. Bundan başka, TKB tarafından Su 

Ürünleri Bilgi Sistemi’nin kurulmasıyla, 2010 yılına kadar balıkçılık istatistikleri uluslararası 

normlara uygun hale getirilmesi beklenmektedir.  
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5. ÖNERİLER VE SONUÇ 

 

Bu çalışmada kaliteli ve güvenilir istatistiki bilginin su ürünleri değişkeni ayağında AB ve 

ülkemizdeki metodolojiler anlatılmıştır. Her ikisinde de ortak yanlar mevcut olmakla birlikte; 

halihazırda belirli temel farklılıklar göze çarpmaktadır. Ülkemizin AB müktesebatı ile 

uyumlaştırma zorunluluğu bulunduğu temel konulardan biri olan istatistik ve bunun bir 

parçası olan su ürünleri istatistikleri, gerek üyelik yolunda gerekse istihdam ve oluşturduğu 

değer bakımından ülkemiz için önem arz etmektedir. Sektörün devamlılığını sağlamak adına 

istatistiksel bilginin uluslararası normlara uygun olması çok önemlidir.  

 

Daha detaylı incelenecek olursa, öncelikle ülkemizde su ürünleri istatistiklerinde yaşanan 

sorunları özetlemek gerekecektir. Av filosuna ilişkin istatistiklerde küçük teknelerde hangi 

avcılık türlerinin yapıldığı, TÜİK istatistiklerinde açık olarak belirli değildir. Bu teknelerin av 

gücü olarak balıkçılığa etkilerini tahmin etmek de bu nedenden dolayı mümkün 

olmamaktadır.  

 

Balık hallerinde kayıtların tutulması işleminde de istatistiki anlamda sağlıklı verinin elde 

edilmesine engel olan uygulamalar söz konusudur. Balık hallerinde herhangi bir nedenle 

tespiti yapılamayan ürünler kayıtlara girmemekte, böylece ürünün izlenebilirliği 

olmamaktadır. Örneğin Samsun balık halinden diğer şehirlere nakledilen ürünlerin hal çıkışı 

kaydının yapıldığına ait belge bulunmadığından mükerrer kayıtlar söz konusu olabilmektedir. 

AB ülkelerinde uygulanan bilgi toplama sisteminde teknelerin denizde hareketleri bir 

uydudan izleme sistemi olan Tekne İzleme Sistemi (VMS) ile kontrol edilmektedir. 10 

metreden daha büyük teknelerde bulundurulması zorunlu olan bu cihazı taşıyan gemilerin 

nerede avcılık yaptıkları denetlenebilmektedir. Ayrıca gemilerde av kayıtlarının tutulması, 

gemi ve av aracının niteliklerinin beyan edilmesi denizden alınan tüm deniz canlılarının kayıt 

edilmesi, denizdeki stoklardan çekilen miktarın net olarak bilinmesini amaçlamakta ve 

saklamaktadır. Liman kayıtları ise av kayıtlarının devamı olarak satış için karaya çıkartılan 

miktarı vermektedir. Böylelikle, herhangi bir av sahasından elde edilen deniz ürünlerinin 

tüketiciye ulaşıncaya kadar izlenebilirliği sağlanmaktadır. Ülkemizde ise, henüz böyle bir 

izleme sistemi söz konusu değildir. 

 

TÜİK’in su ürünleri istatistiklerine ilişkin yayınları incelendiğinde ise;  teknelerin tür ve 

boyları ile motor güçlerine göre olan dağılımlarının sınıflandırılmasında yer alan bilgiler 
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yıllardan beri aynı olup bu konuda bir değişiklik ve iyileştirme yapılmadığı görülecektir. 

Örneğin, trol veya gırgır gemilerinin motor güçlerine göre dağılımları, veri olmasına rağmen 

yayınlarda yer almamaktadır. Ayrıca, teknelere ait sınıflama kriterleri için belirlenen sınıf 

aralıkları mevcut durumu yansıtmamaktadır. Mevcut istatistiklerde yer alan tekne 

kayıtlarında, 100 Beygir Gücü (BG) üstündeki büyük teknelerde motor güçlerinin yıllara göre 

değişimi bulunmamaktadır. Günümüzde, büyük balıkçı teknelerinde 300–3000 BG’nde 

makineler kullanılmaktadır. 

 

İlaveten, ülkemizde ruhsat sahibi her tekne herhangi bir balıkçılık alanında, o alan için geçerli 

yasak ve sınırlamalara uymak kaydı ile avlanabilme hakkına sahiptir. Bu durumda, balıkçılık 

baskısının hareketliliği söz konusu olmakta ve dolayısıyla herhangi bir zamanda balıkçılık 

alanında faaliyet gösteren tekne ve/veya balıkçı sayısının tespiti olanaksız hale gelmektedir. 

Sonuçta, belirli bir zamanda kaç balıkçı teknesinin hangi sınırlar içerisinde faaliyette 

bulunduğu; hangi balık türlerini ne miktarda avladıklarını; avlanan balıkların piyasa değerinin 

ne olduğunu, ne kadarının nasıl tüketildiğini gösteren bir veri seti oluşturulamamaktadır. 

Bunun ötesinde, su ürünleri istatistik yıllığında kullanılan iki ucu açık tablolardan sınıf 

aralıklarının eşit olmaması nedeniyle ortalama ve toplam değerlere erişmek mümkün 

olmamaktadır. 

 

TÜİK istatistiklerinde yaşanan bir diğer sorun da, bazı balık türlerinin Latince, İngilizce ve 

Türkçe tür adları karışması veya belirlenememesidir. Diğer yandan, tekne ve av araçlarının 

nitelik ve ölçütlerine göre standardize edilmesi zorunludur. Üzerinde durulması gereken bir 

diğer nokta iç sulardaki istatistiklerle ilgilidir. Birkaç ilden geçen nehir ya da birkaç ilin 

sınırını oluşturan göl ve göletler için verilen istatistikler il bazında verilmekte olup balıkçılık 

yönetimi açısından herhangi bir önem taşımamaktadır. Üretim değerleri ve av gücüne ilişkin 

verilerin nehir havzası (örneğin baraj altı, baraj üstü) ya da ilgili göl bazında verilmesi 

gerekir.  

 

Toplanan balıkçılık istatistiklerin kullanıma açılma hızı da uygulamada yaşanan diğer bir 

sorundur. Genel olarak anket sonuçlarından elde edilen bilgiler referans yılını takip eden 2 yıl 

içinde yayınlanmaktadır. Örneğin bu çalışmanın gerçekleştirildiği yıl 2008 yılı olduğundan, 

erişimi mümkün olan en yakın dönemli veri 2006 yılına ait olandır. Son yıllarda gecikme 

süresinin azaltılması konusunda önemli çabalar sarf edilmiştir. Veri toplanması ve 

açıklanmasındaki gecikmeler balıkçılık yönetimini olumsuz etkilemektedir. 
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Halihazırda uygulanmakta olan istatistik toplama yönteminde, alınan bilgiler balıkçıların 

sözlü ifadesine dayanmakta olup balıkçıların vergi korkusu, girdilerin tümünü faturalı olarak 

yapmamaları ve balıkçıların av ve liman kayıtlarını tutma zorunluluklarının bulunmaması ve 

bunu denetleyen bir mekanizmanın kurulmamış olması gibi nedenlerle verinin güvenilirliği 

düşmektedir.  

 

Sektörünün iyi ve etkin yönetimindeki en temel eksiği oluşturan istatistiklerin evrensel 

yöntemlerle düzenli, doğru ve hızlı elde edilmesi için ilgili tüm kurumları kapsayacak şekilde 

yapısal ve yasal düzenlemeler içeren bütünleşik bir girişim gerektirmektedir. Ayrıca, bu 

konudaki girişimlerde AB standartlarına ulaşabilmek için, balıkçılık istatistiklerinin doğru ve 

gerçekçi bir şekilde toplanmasını sağlayacak düzenlemeler önemli bir yer tutmaktadır. 

Balıkçılık yönetimi için gerekli temel verilerin doğru ve düzenli sağlanması, olmazsa olmaz 

bir koşuldur. Söz konusu veriler başlıca av verileri, avcılık verileri ve pazarlama verileri 

olarak üç temele oturmaktadır. Kaynak ve büyüklüğü, kaynaktan yararlanma düzeyi ve 

araçları, pazar ve pazarlama (gelir-gider) ilişkilerinin, eşzamanlı ve yer gözetilerek, uygun bir 

formatta elde edilmesi kritik öneme sahiptir. 

 

Balıkçılık ve yetiştiricilik, AB’ndeki önemli ekonomik faaliyetler arasında yer almaktadır. 

Temel ilkeleri belirlenmiş olan OBP’de, tüm üye ülkelerin mevcut istatistik sistemlerinin AB 

genelinde entegrasyonu özel bir öneme sahiptir. AB yönetmelik ve direktiflerine uygun olarak 

her Üye Devlet, Komisyonun Üye Devletlerin ‘filolarının’ büyüklüğünü izlemesi için ulusal, 

bilgisayar destekli, bayrağını taşıyan gemilerin kaydedildiği bir veri tabanı oluşturmalı ve 

sürdürmelidir. Gemi kayıtları ve filo kaydı, OBP’nin yapısal, kontrol ve koruma 

politikalarının uygulamasında da esastır. Filo kayıt sisteminin diğer önemli bir yönü de 

Komisyon’un yasadışı, yönetilmeyen ve kayıt dışı avcılıkla mücadelesini desteklemesidir. AB 

üyesi ülkeler kendi bünyelerinde, etkin bir yönetim yapısı oluşturmuş ve bu yapıyı besleyecek 

bilgi, veri ve istatistik birimlerini kurmuşlardır. Ülkemizin bu düzeye gelebilmesi, mevcut 

temel eksikler dikkate alındığında zorlu bir çaba gerektirecektir. 

 

Bu kapsamda, milli gelirin hesaplanmasında, balıkçılık sektörünün durumunu belirleyecek 

plan ve yıllık programların hazırlanmasında, balıkçılık sektörünün ulusal ekonomiye 

katkısının arttırılmasına olanak sağlayacak önlemlerin alınmasında, Türkiye’nin AB’ye giriş 

sürecinde AB’deki uygulamalara ve standartlara uygun olarak sağlıklı ve güvenilir istatistiki 
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bilginin aylık, hatta gerekli hallerde günlük olarak derlenmesi ve değerlendirilmesi balıkçılık 

istatistiklerinde ulaşılmak istenen ana hedef olmalıdır. 
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 Ek 1 AB’de Seyir Defteri Örneği 
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Ek 2 AB’de Karaya Çıkış Bildirim Örneği 

 

 



70  

 

Ek 3 FISHSTAT AQ Anket Örneği  
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Ek 4 Veri Bildirimleri İçin Gerekli Su Ürünleri ve Sunum Biçimlerinin Listesi 

 

Kod Türler Sunumu 

CDZ Cod (Gadus morhua, Boreogadus saida, 

Gadus ogac) 

Fresh whole 

Fresh gutted 

Frozen unfilleted 

Frozen fillets 

Salted 

HAD Haddock (Melanogrammus aeglefinus) Fresh whole 

Fresh gutted 

Frozen unfilleted 

Frozen fillets 

POK Saithe Coalfish (Pollachius virens) Fresh whole 

Fresh gutted 

Frozen unfilleted 

Frozen fillets 

HKE Hake (Merluccius spp.) Fresh whole 

Fresh gutted 

Frozen whole 

Frozen headed and gutted 

Frozen fillets 

Frozen, other 

WHG Whiting (Merlangius merlangus) Fresh whole 

Fresh gutted 

Frozen unfilleted 

Frozen fillets 

LNZ Ling (Molva spp.) Fresh whole 

Fresh gutted 

Frozen unfilleted 

Frozen fillets 

POL Pollack (Pollachius pollachius) Fresh whole 

Fresh gutted 

Frozen unfilleted 
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Frozen fillets 

BIB Pouting (Trisopterus luscus) Fresh 

NOP Norway pout (Trisopterus esmarkii) Fresh 

WHB Blue whiting (Micromesistius poutassou) Fresh 

PLE Plaice (Pleuronectes platessa) Fresh whole 

Fresh gutted 

Frozen unfilleted 

Frozen fillets 

SOL Sole (Solea vulgaris) Fresh whole 

Fresh gutted 

Frozen unfilleted 

Frozen fillets 

MEG Megrim (Lepidorhombus spp.) Fresh 

Frozen unfilleted 

DAB Dab (Limanda limanda) Fresh 

Frozen 

LEM Lemon sole (Microstomus kitt) Fresh 

Frozen 

RED Redfish (Sebastes spp.) Fresh 

Frozen unfilleted 

Frozen fillets 

MNZ Monkfish (Lophius spp.) Fresh whole 

Fresh tails 

Frozen tails 

BOZ Bogue (Boops spp.) Fresh 

Frozen 

PIC Picarel (Spicara (= Maena) spp.) Fresh 

Frozen 

CGZ Conger eel (Conger spp.) Fresh 

Frozen 

GUX Gurnard (Triglidae) Fresh 

Frozen 

MUL Mullet (Mugilidae) Fresh 
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Frozen 

HER Herring (Clupea harengus) Fresh 

Frozen unfilleted 

Frozen fillets 

PIL Sardine (Sardina pilchardus) Fresh 

Frozen 

ANE Anchovy (Engraulis encrasicolus) Fresh 

Frozen 

SPR Sprat (Sprattus sprattus) Fresh 

ALB Albacore (Thunnus alalunga) Fresh 

Frozen 

YFT Yellowfin tuna (Thunnus albacares) Fresh 

Frozen 

SKJ Skipjack tuna (Katsuwonus pelamis) Fresh 

Frozen 

BET Big-eye tuna (Thunnus obesus) Fresh 

Frozen 

BFT Bluefin tuna (Thunnus thynnus) Fresh 

Frozen 

SWO Swordfish (Xiphias gladius) Fresh 

Frozen 

TUN Other tuna (Thunnini) Fresh 

Frozen 

MAC Atlantic mackerel (Scomber scombrus) Fresh 

Frozen 

MAZ Otheer mackerel (Scomber japonicus) Fresh 

Frozen 

JAX Horse mackerel (Trachurus spp.) Fresh 

Frozen 

SRX Skate and ray (Rajiformas) Fresh 

Frozen 

DGZ Dogfish (Squalus acanthias, Scyliorhinus 

spp.) 

Fresh 

Frozen 
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NEP Norway lobster (Nephrops norvegicus) Fresh whole 

Fresh tails 

Frozen tails 

CNZ Shrimps (Crangon spp.) Fresh 

Frozen 

PDZ Prawns (Pandalidae) Fresh 

Frozen 

CRE Edible crab (Cancer pagurus) Fresh 

Frozen 

CRS Swimcrab (Portunus spp.) Fresh 

LBE European lobster (Homarus gammarus) Fresh 

Frozen tails 

SCE Common scallop (Pecten maximus) Fresh 

SQC Common squid (Loligo spp.) Fresh 

Frozen, not cleaned 

Frozen, cleaned 

SQX Shortfin and flying squid (Todarodes 

saggittatus, Illex spp.) 

Fresh 

Frozen, not cleaned 

Frozen, cleaned 

OMZ Squid (other) (Omnastrephidae) Fresh 

Frozen, not cleaned 

Frozen, cleaned 

OCZ Octopus (Octopus spp.) Fresh 

Frozen 

CTL Cuttlefish (Sepia officinalis, Rossia 

macrosoma, Sepiola rondeleti) 

Fresh 

Frozen 

FIN Other finfish Fresh 

Frozen 

CRU Other crustaceans Fresh 

Frozen 

MOL Other molluscs Fresh 

Frozen 
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Ek 5 Karaya Çıkış Noktası Bildirimleri Uygun Veri İletim Formatı 
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Ek 6 FISHSTAT FM Anketi Örneği      

         

 

 

 
FISHSTAT FM 

 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

 

 

NUMBER OF FISHERMEN - COMMERCIAL AND SUBSISTENCE 

         

         

   COUNTRY: Turkey                    YEAR: 2006 

   _______________________________________________________ 

         

    2003 2004 2005 2006  

 Aquatic-life cultivation                

 Full time               M      ...      ...      ...      ...  

   F      ...      ...      ...      ...  

 Part time               M      ...      ...      ...      ...  

   F      ...      ...      ...      ...  

 Occasional              M      ...      ...      ...      ...  

   F      ...      ...      ...      ...  

 Status Unspecified      M      ...      ...      ...      ...  

   F      ...      ...      ...      ...  

 Total                   M      ...      ...      ...      ...  

   F      ...      ...      ...      ...  

 Inland                                  

 Full time               M      ...      ...      ...      ...  

   F      ...      ...      ...      ...  

 Part time               M      ...      ...      ...      ...  

   F      ...      ...      ...      ...  

 Occasional              M      ...      ...      ...      ...  

   F      ...      ...      ...      ...  

 Status Unspecified      M      ...      ...      ...      ...  

   F      ...      ...      ...      ...  

 Total                   M      ...      ...      ...      ...  

   F      ...      ...      ...      ...  

 Marine Coastal                          

 Full time               M      ...      ...      ...      ...  

   F      ...      ...      ...      ...  

 Part time               M      ...      ...      ...      ...  

   F      ...      ...      ...      ...  

 Occasional              M      ...      ...      ...      ...  

   F      ...      ...      ...      ...  

 Status Unspecified      M      ...      ...      ...      ...  

   F      ...      ...      ...      ...  

 Total                   M      ...      ...      ...      ...  

   F      ...      ...      ...      ...  

 Marine Deep-Sea                         

 Full time               M      ...      ...      ...      ...  

   F      ...      ...      ...      ...  

 Part time               M      ...      ...      ...      ...  

   F      ...      ...      ...      ...  

 Occasional              M      ...      ...      ...      ...  
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   F      ...      ...      ...      ...  

 Status Unspecified      M      ...      ...      ...      ...  

   F      ...      ...      ...      ...  

 Total                   M      ...      ...      ...      ...  

   F      ...      ...      ...      ...  

 Marine, nei                             

 Full time               M      ...      ...      ...      ...  

   F      ...      ...      ...      ...  

 Part time               M      ...      ...      ...      ...  

   F      ...      ...      ...      ...  

 Occasional              M      ...      ...      ...      ...  

   F      ...      ...      ...      ...  

 Status Unspecified      M      ...      ...      ...      ...  

   F      ...      ...      ...      ...  

 Total                   M      ...      ...      ...      ...  

   F      ...      ...      ...      ...  

 Unspecified                             

 Full time               M      ...      ...      ...      ...  

   F      ...      ...      ...      ...  

 Part time               M      ...      ...      ...      ...  

   F      ...      ...      ...      ...  

 Occasional              M      ...      ...      ...      ...  

   F      ...      ...      ...      ...  

 Status Unspecified      M      ...      ...      ...      ...  

   F      ...      ...      ...      ...  

 Total                   M      ...      ...      ...      ...  

   F      ...      ...      ...      ...  

 Subsistence                             

 Full time               M      ...      ...      ...      ...  

   F      ...      ...      ...      ...  

 Part time               M      ...      ...      ...      ...  

   F      ...      ...      ...      ...  

 Occasional              M      ...      ...      ...      ...  

   F      ...      ...      ...      ...  

 Status Unspecified      M      ...      ...      ...      ...  

   F      ...      ...      ...      ...  

 Total                   M      ...      ...      ...      ...  

   F      ...      ...      ...      ...  

 Total                                   

 Full time               M      ...      ...      ...      ...  

   F      ...      ...      ...      ...  

 Part time               M      ...      ...      ...      ...  

   F      ...      ...      ...      ...  

 Occasional              M      ...      ...      ...      ...  

   F      ...      ...      ...      ...  

 Status Unspecified      M      ...      ...      ...      ...  

   F      ...      ...      ...      ...  

 Total                   M      ...      ...      ...      ...  

   F      ...      ...      ...      ...  

         

 M = Male        

 F = Female       

 nei = not elsewere included      
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 FAO - FISHSTAT  FM      

         

 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS  

         

 FORM FOR REPORTING STATISTICS ON "FISHERS" - COMMERCIAL AND SUBSISTENCE 

         

 Please revise previous years' data where possible, and insert final or provisional data for 2006. 

 Please return this form as soon as possible, but not later than    

         

   31 August 2007 to:       

         

 The Senior Fishery Statistician      

 Fishery Information, Data and Statistics Unit     

 Fisheries Department, FAO      

 Viale delle Terme di Caracalla      

 00100 Rome, Italy       

         

 Cables: FOODAGRI Rome Italy      

 Telex: 610181 FAO I       

 Tel: +39-0657055318       

 Fax: +39-0657052476      

 E-mail:  FIES-e-forms@FAO.ORG     

         

 Please retain one copy for reference     

         

 INSTRUCTIONS FOR THE COMPLETION OF FISHSTAT FM   

         

 1. Data should cover the number of all commercial and subsistence fishers (i.e. all seagoing personnel 

 on fishing craft) operating in freshwater, brackishwater and marine areas for catching and landing all 

 aquatic animals and plants (except whales).  Fishers operating in domestic fishing craft landing in foreign 

 parts, in fish-farming and shellfish-culture, should also be included. The statistics should also cover 

 fishers employed on fish factory ships, motherships to fishing expeditions and on auxiliary vessels such as 

 fish carriers and fish transport craft.      

         

 2. Data should be provided separately for Male (M) and Female (F) workers, for each of the following categories: 

         

  - Aquatic-life Cultivation      

  - Inland Waters Fishing      

  - Marine Coastal Waters Fishing      

  - Marine Deep-sea Waters Fishing     

         

 3. Statistics on the numbers of fishers should be based on the following three main categories: 

         

  (i)  Full-time: fishers receiving at least 90% of their livelihood from fishing or spending 

                  at least 90% of their working time in that occupation.   

         

 (ii)  Part-time: fishers receiving at least 30% but less than 90% of their livelihood from fishing or spending at 

                  least 30% but less than 90% of their working time in that occupation. 

         

 (iii) Occasional: fishers receiving under 30% of their livelihood from fishing or spending under 30% of their 

                  working time in that occupation.     

 4. Note that any statistical classification for fishers other than that indicated above should be reported in 

 the second part of the form under the heading National Classification.  



82  

 

Ek 7 TÜİK Deniz Ürünleri Anketi Örneği 
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Ek 8 Tatlısu Balıkları Üretimi Anketi     

  2 0 0 8   Y I L I   T A T L I S U   B A L I K L A R I   Ü R E T İ M İ   
      A Y  L A R   İ T İ B A R İ Y L E     

         

İLİ:...........................................        

         

(SORULARI CEVAPLAMADAN ÖNCE ARKA SAYFADAKİ AÇIKLAMALARI LÜTFEN OKUYUNUZ.) 

                 

                  

  SÜTUN 01'DE VERİLEN TATLISU ÜRÜNLERİNİN AYLARA GÖRE SATILAN MİKTARI  VE SATIŞ DEĞERİ 

                  

    O C A K               Ş U B A T                M A R  T            T O  P L A M 

TATLISU             O C A K-Ş U B A T-M A R T 

  SATILAN SATIŞ  SATILAN SATIŞ  SATILAN SATIŞ  SATILAN SATIŞ  

BALIKLARI (AVLANAN) DEĞERİ (AVLANAN) DEĞERİ (AVLANAN) DEĞERİ (AVLANAN) DEĞERİ 

  MİKTAR(KG) YTL MİKTAR(KG) YTL MİKTAR(KG) YTL MİKTAR(KG) YTL 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 

AKBALIK                 

ALABALIK                 

ÇAPAK                 

GÖKCE                 

GÜMÜŞ                 

İNCİ KEFALİ                 

KADİFE                 

KARA BALIK                 

KAYABALIĞI                 

KEFAL                 

KIZIL KANAT                 

KURBAĞA                 

LEVREK                 

SALYANGOZ                 

SAZAN                 

SİRAZ                 

YAYIN                 

YILAN                 

TURNA                 

KEREVİT                 

DİGER                 
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ÖZGEÇMİŞ 

 

Adı Soyadı : Aşiyan MERİÇ 

Doğum Yeri : Samsun 

Doğum Tarihi : 03.09.1978 

Medeni Hali : Bekar 

Yabancı Dili : İngilizce 

 

Eğitim Durumu (Kurum ve Yıl)  

 Lise   : Keçiören Kanuni Lisesi–1994 

 Lisans   : ODTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü–1999 

 Yüksek Lisans : Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 

       Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı–2003 

 Doktora  : Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü  

      İstatistik Anabilim Dalı-devam ediyor 

  

Çalıştığı Kurum/Kurumlar ve Yıl 

 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, DİABK Dairesi Başkanlığı, Ağustos 2005-  

 Başkent Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Şubat 2000-Ocak 2004 

 


