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Gündem :     
Kota uygulanacak olan Kılıç balığı avcılık verilerinin derlenmesine yönelik metotlar 
tartışılmıştır. 
 
Toplantı sonucunda: 
 

• 20-22 Şubat 2017 tarihlerinde İspanya-Madrid’de yapılan Atlantik Ton Balıklarının 
Korunması Uluslararası Komisyonu (ICCAT) toplantısında alınan kararlara göre, Kılıç 
balığı avcılığının takibi ICCAT kapsamına alınarak, ülkemiz için 2017 yılı avlama 
kotasının 441 ton olarak belirlendiği bilgisi verildi. Bu nedenle, avlanılan kılıç 
balığına ait istatistiki verilerin ülkemizin gelecek yıllardaki kota uygulamaları için çok 
önemli olduğu vurgulandı. 

• ICCAT kapsamına girdiği için, Kılıç balığı istatistiki verilerinin gemi boyu 15 metre 
ve üzeri gemilerde haftalık, 15 metre altındaki gemilerde aylık olarak raporlarının 
ICCAT’a iletilme zorunluluğu üzerinde duruldu. 

• 2017 yılı itibariyle kota uygulanan balıklar kapsamına alınan Kılıç balığının avcılık 
verilerinin derlenmesine ait mevcut durum ile planlanması düşünülen veri derleme 
metotları ele alındı.  

• Kılıç balığı avcılığına izin verilen balıkçılarda, özellikle küçük balıkçıların çok önemli 
bir paya sahip olduğu bilgisi verildi. 

• Kılıç balığı avlayan gemilerin özel izinle avlanabildiği belirtilmiştir. Avlanılan kılıç 
balığı verilerinin 2 yıl süreyle GTHB ile Kurumumuz tarafından birbirinden bağımsız 
olarak uygulanacak olan anketlerle derlenmesinin önemi üzerine duruldu.  

• 2016 yılı için kılıç balığı avcılığı izni verilen yaklaşık 150 adet gemiye GTHB 
personelleri tarafından ilk saha çalışmalarının tamsayım yöntemi uygulanarak 2016 
yılı avcılık istatistik verilerinin Nisan ayında soru kağıdı ortamında derlenmesi 
kararlaştırıldı. 2017 verilerinin ise kılıç avcılığı yapan gemilerden aylık olarak 
derleneceği belirtilmiştir. Daha sonraki yıllarda ise, elde edilen verilerin TÜİK 
veritabanına aktarılması üzerinde durulmuştur.  

• Kurumumuz görüşleri alınarak GTHB tarafından hazırlanan soru formunun dizayn 
edilmesi üzerinde durulmuştur. 

• 2017 yılından sonra, Kılıç balığı avcılık izin verilen gemilerin sayısı arttırıldığı 
durumlara ait uygulanması gereken örnekleme yöntemine ait Araştırma Tasarımları 
Grubu ile toplantı düzenlenmesine karar verilmiştir. 
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Katılımcılar : 
 

Adı Soyadı Kurumu Ünvanı E-posta Adresi 

İlhan  TARLACI TÜİK Daire Bşk İlhan.tarlaci@tuik.gov.tr 

Erdinç  GÜNEŞ GTHB/BSGM Daire Bşk erdinc.gunes@tarim.gov.tr 

İrfan  UZUNPINAR TÜİK Grup Sorumlusu İrfan.uzunpinar@tuik.gov.tr 

Erdal  ÜSTÜNDAĞ GTHB/BSGM Grup Sorumlusu erdal.ustundag@tarim.gov.tr 

Yunus  KOCATÜRK TÜİK TUİK Uzmanı Yunus.kocaturk@tuik.gov.tr 

İlkay  DEMİRSOY TÜİK Mühendis İlkaydemirsoy@tuik.gov.tr 

Emine  ÇAKMAK TÜİK ŞEF eminecakmak@tuik.gov.tr 

Niyazi Can  GÖKÇINAR GTHB/BSGM Mühendis niyazican.gokcinar@tarim.gov.tr 

Cengiz  ÜNAL TÜİK İstatistikci Cengiz.unal@tuik.gov.tr 
 


