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AB MÜKTESEBATI 

  
 İstatistik Faslı kapsamındaki müktesebat; istatistiksel altyapı, sınıflandırmalar ve kayıtlar 

ile sektör istatistikleri bölümlerini içermektedir. 

 

 İstatistik alanındaki müktesebatın neredeyse tamamı üye ülkelerde doğrudan 

uygulanan tüzüklerden oluşmaktadır. 

 

 AB müktesebatına uyum sürecinde "İstatistik" alanında kaydedilecek gelişmeler, 

İstatistik Faslının müzakere sürecinin sonuçlandırılmasından daha fazla bir  anlam ifade 

edecektir. 

 

 Malların Serbest Dolaşımı, Tarım ve Kırsal Kalkınma, Sosyal Politika ve İstihdam, 

Çevre, Eğitim ve Kültür gibi pek çok müzakere faslında kaydedilecek ilerlemelerin ifade 

edilmesinde referans olarak kullanılacak sayısal veriler İstatistik Faslı kapsamında 

kaydedilen ilerlemeler neticesinde ortaya daha etkin bir şekilde koyulabilecektir. 
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MÜZAKERE SÜRECİNDE GELİNEN AŞAMA 

  

 

 
 

 

Tanıtıcı Tarama: 19-20 Haziran 2006 

 

Ayrıntılı Tarama: 17-18  Temmuz 2006 

 

Tarama Sonu Raporu: 4 Aralık 2006 

 

 26 Haziran 2007 tarihinde Brüksel'de düzenlenen Hükümetlerarası 

Konferans'ta, İstatistik Faslında Türkiye ile müzakerelerin açılması için karar 

alınmıştır.  

 

 İstatistik Faslında açılış kriteri belirlenmemiş fakat biri tarım istatistikleri 

diğeri de ulusal hesaplar kapsamında olmak üzere iki kapanış kriteri 

belirlenmiştir. 

 

 İlerleme Raporlarında İstatistik Faslı kapsamındaki müktesebata 

uyumumuzun ileri düzeyde olduğu ifade edilmektedir. 
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MÜZAKERE SÜRECİNDE GELİNEN AŞAMA 

 

 

  

 

 

  

 

Kapanış Kriterleri: 

 

1) Türkiye, çiftlik kayıt sistemin kurulmasında kaydedilen ilerlemelere yönelik 

detaylı bir açıklamayı, bir takvim ve sistemin tam olarak kurulması için 

gerekenlerle birlikte, Komisyona (Eurostat) sunmalıdır. Ayrıca Türkiye, bitkisel 

üretim, canlı hayvan, et üretimi, süt üretimi, süt ürünleri ve parasal tarım 

istatistiklerinin toplanması için öngörülen kurumsal yapı ile metodolojinin detaylı 

bir tanımının yanı sıra, canlı hayvan, et üretimi, süt üretimi ve süt ürünlerine 

ilişkin istatistikleri sunmalı ve müktesebata uyum konusunda önemli bir ilerleme 

kaydettiğini göstermelidir.  

 

2) Türkiye, ESA 95’e (ESA 2010) uygun şekilde, temel ulusal hesaplar 

göstergelerini (GSYH-Gayri Safi Yurtiçi Hasıla- ve GSMG -Gayri Safi Milli Gelir- 

ve temel bileşenleri) kullanılan metodolojilerin detaylı bir açıklaması ile birlikte 

Komisyona (Eurostat) sunmalıdır.  
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MÜZAKERE SÜRECİNDE GELİNEN AŞAMA 

 

 

  

 

 

  

 

POZİTİF GÜNDEM: 

 

 İstatistik Faslı Pozitif Gündem Çerçevesinde ele alınan Fasıllardan 

biridir. Bu çerçevede Fasla ilişkin ilk Pozitif Gündem toplantısı 12 Temmuz 

2012 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilmiştir. 

 

 Toplantıda tarım istatistiklerine ilişkin kapanış kriteri kapsamında Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve TÜİK tarafından hazırlanan taslak 

“Tarım İstatistikleri Strateji Belgesi” Komisyona iletilmiştir. 

 

 Ulusal hesaplara ilişkin kapanış kriterinde ise Türkiye’nin ESA 95’e 

uyum konusunda büyük aşama kaydettiği belirtilmiştir.  
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MÜZAKERE SÜRECİNDE GELİNEN AŞAMA 

 

 

  

 

 

  

 

MEVCUT DURUM: 

 

 Tarım istatistikleri konusunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve TÜİK 

tarafından hazırlanan taslak “Tarım İstatistikleri Strateji Belgesi”ne yönelik 

çalışmalar Komisyon’dan gelen geri bildirimler doğrultusunda devam etmektedir. 

 

 Ulusal hesaplar konusunda ise TÜİK, güncellenen ESA’ya (ESA 2010) uygun 

ulusal hesaplar envanterini 2016 yılı sonuna kadar Komisyona iletmeyi 

planlamaktadır. 

 

 Ayrıca sınıflandırmalar ve kayıtlar konusu kapsamında Türkiye 2012 yılında idari 

veri sahibi kuruluşların AB’de kullanılan ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılması 

sistemi olan NACE 2’yi kullanma usullerini belirleyen bir düzenleme kabul etmiştir. 

TÜİK, 2014 yılından itibaren ulusal hesaplarda NACE 2 sistemini kullanmaya 

başlamıştır.  

 

 


