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

 
 
2. Katılımcılar   
Adı Soyadı  Kurum / 

Birim Ünvanı e-posta Telefon 

Funda YILDIRIM 
Kalkınma 
Bakanlığı
  

Planlama 
Uzman Yrd. fyildirim@kalkınma.gov.tr 2946318 

Nazmiye DEMİR 
Bilim,Sanayi 
ve Teknoloji 
Bakanlığı 

Sanayi ve 
Teknoloji 
Uzmanı 

 nazmiye.demir@sanayi.gov.tr 4675590/241 

Derya BALLI Ekonomi 
Bakanlığı Uzman Yrd. ballid@ekonomi.gov.tr 2047690 

Kürşad DURMAZ 
Fidan 
Üreticileri Alt 
Birliği  

Ziraat 
Mühendisi kursaddurmaz@hotmail.com 4722013 

Serpil ERKUL GTHB-BÜGM Mühendis  serpil.erkul@tarim.gov.tr 2588255 

İlhan ÇETİN  GTHB-BÜGM Mühendis İlhancetin66@hotmail.com 2588233 

İlkay ÇAĞLAR GTHB-BÜGM Mühendis ilkaycaglar@gmail.com 2588494 

Erhan YÜKSEK GTHB-BÜGM Mühendis Muhammedali.arslan@tarim.gov.tr 2588372 

Levent SAKA GTHB-TRGM Koordinatör leventsaka@gmail.com 2587876 

Ali Emre MUTLU Kalkınma 
Bakanlığı Uzman Yrd. emre.mutlu@kalkinma.gov.tr 2946102 

Şennur ÖZENÇ  
Orman ve Su 
İşleri 
Bakanlığı 

Ziraat 
Mühendisi - 4178300/2993

Burcu AKALIN Şeker 
Kurumu - bakalin@sekerkurumu.gov.tr 313 2847000 

Deniz GÜMÜŞ TARMAKBİR Uzman deniz@tarmakbir.org 4193794 

Sevil UYGUR TOBB Uzman&Müdür 
V.  sevil.uygur@tobb.org.tr 2182190 

Hatice ÇAKIR TZOB Teknik 
Müşavir  muratoglu h@hotmail.com 2316300/426 

Kemal Ersoy 
SÖZER TAPDK Uzman  kemal.ersoy@tapdk.gov.tr 2180453 



2. Katılımcılar   
Adı Soyadı  Kurum / 

Birim Ünvanı e-posta Telefon 

Uğur ALGANCI  

İTÜ- Uydu 
Haberleşmesi 
ve Uzaktan 
Algılama 
Merkezi 

Y.Mühendis ugur@cscrs.itu.edu.tr 212 / 2856813

M. Selami İLERİ TARMAKBİR Genel 
Sekreter selami@tarmakbir.org 4193794 

Serkan BİRİNCİ 
Gümrük ve 
Ticaret 
Bakanlığı 

Y.Mühendis s.birinci@gtb.gov.tr 2016423 

Neziye TUĞ DSİ Mühendis nezihet@dsi.gov.tr 4178300/2990

Gökçin TOPAL Şeker 
Kurumu Uzman Yrd. goktopal@sekerkurumu.gov.tr 2847000/1233

Arzu KAYABINAR 

Çevre ve 
Şehircilik 
Bakanlığı-
ÇYGM 

Uzman Yrd.  arzu.kayabinar@csb.gov.tr 5863160 

Neslihan 
AĞARTAN 

Çevre ve 
Şehircilik 
Bakanlığı-
ÇYGM 

Uzman  neslihan.agartan@csb.gov.tr 5863154 

İlhan TARLACI TÜİK -TİD Daire Başkanı İlhan.tarlaci@tüik.gov.tr 4100252 

Ali AY TÜİK -TİD Uzman ali.ay@tuik.gov.tr 4100216 

Arap DİRİ TÜİK -TİD Mühendis arap.diri@tuik.gov.tr 4100217 

Göktuğ 
TAMZARALIOĞLU TÜİK -TİD İstatistikçi goktug.tamzaralioglu@tuik.gov.tr 4100216 

Nihal BALCI TÜİK -TİD Mühendis  nihal.balci@tuik.gov.tr 4100217 

Belgizar BEKTAŞ TÜİK -TİD Mühendis  belgizar.bektas@tuik.gov.tr 4100217 

Cengiz AKAD TÜİK -TİD İstatistikçi  cengiz.akad@tüik.gov.tr 4100217 

Sabiha ŞAHİN TÜİK -TİD Matematikçi Sabiha.sahin@tüik.gov.tr 4100217 

Ethem 
YURTSEVEN TÜİK- KSD Uzman ethemyurtseven@tuik.gov.tr 4100720 

 
 
 
 

3. Toplantı Gündemi  
 

• Resmi İstatistik Programı II. Dönem (2012-2016) çalışmaları doğrultusunda  Bitkisel Üretim 

İstatistikleri konusunda yeni hazırlanan programda yer alan konuların tartışılarak 

değerlendirilmesi, mevcut verilerin kalitesinin artırılması, mevcut olmayan verilerin 

derlenmesi için yapılacak çalışmaların belirlenmesi ve idari kayıtların değerlendirilmesi için 

yapılacak çalışmaların belirlenmesidir. 

 

 
 

 



 

4.  Alınan Kararlar  
 
 
Paylaşımlar / Öneriler 
 
• Resmi İstatistik Programı (RİP) II. Dönem (2012-2016) çalışmaları ve bitkisel üretim 

istatistiklerine ilişkin TÜİK tarafından oluşturulan programın tablosu katılımcılara sunulmuştur. 
Hazırlanan dokümanda devam edecek düzenli çalışmaların yanında, yeni yapılacak 
çalışmalar, çalışmaların zamanları ve bu çalışmalarda sorumluluk alacak kurum ve kuruluşlar 
ile bu kurum ve kuruluşların rolü üzerinde detaylı açıklamalar yapılmıştır.  

• RİP II. Dönem (2012-2016) bitkisel üretim istatistiklerine ilişkin yapılacak çalışmalarla ilgili 
katılımcı kurum ve kuruluşlar bazında beklentiler ve yapılması düşünülen katkılar ile ilgili 
sunum yapılmıştır. 

• İdari kayıtlardan bitkisel üretim ile ilgili istatistiki veri derleyen kurum ve kuruluşların verilere ait 
metodoloji ve metaveri bilgilerininde RİP çalışmaları kapsamında incelenmesi gerektiği 
vurgulanmıştır. 

• Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü yetkilisi kendi 
Genel Müdürlükleri tarafından derlenen bitkisel üretim istatistiklerinin veri kalitesinin artırılması 
için yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermiştir. Özellikle idari kayıt sistemlerini geliştirmek 
istediklerini, 2013 yılı sonunda Tarımsal İşletme Kayıt Sisteminin tamamlanacağını ve bu 
kapsamda ilk aşamada alansal verilerin, bitkisel üretim istatistiklerinin derlendiği İstatistik Veri 
Ağı (İVA) Sistemine buradan sağlanacağı ifade edilmiştir. Ayrıca ürün verimleri içinde köy ve 
işletme bazında verim çalışmaları yapılacağı belirtilmiştir.  

• Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) temsilcisi, çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)’ne kayıt 
olabilmesi için gerekli olan “Çiftçi Belgesini” kendilerinin verdiğini, bu belge esnasında 
çiftçilerden derlenen bilgilerin kağıt ortamında olduğunu, ÇKS’de olmayan bazı çiftçilere ait 
(ör:mantarcılık işletmeleri gibi) kayıtlarında var olduğu ve Birlikte bu kayıtların elektronik 
ortamda tutulduğu herhangi bir veritabanının olmadığını belirtmiştir. Ayrıca “Kendi Yürür Tarım 
İş makineleri”nin tescilinin TZOB tarafından yapıldığı ve kendi yürür tarım makineleri için 
ruhsat ve plaka kayıtlarının mevcut olduğu belirtilerek bu kayıtlardan yararlanılabileceğini 
önermiştir. Çiftçi kayıtları konusunda yeni bir veritabanı oluşturulması çalışmalarının 
başlatıldığını ve detaylar hakkında daha sonra bilgi gönderilebileceği belirtilmiştir. Bu 
kapsamsa planlanan veri derleme sistemi oluşturulurken TÜİK’in görüş ve katkılarının 
(sınıflamalar vb. konularda) alınması gerekliliği de TÜİK yetkilileri tarafından vurgulanmıştır. 

• Tarım makineleri konusunda ilgili diğer bir özel kuruluş olan Türk Tarım Alet ve Makine 
İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) temsilcisi tarafından, ülkemizde özellikle traktör sayısı 
konusunda farklı rakamlar telaffuz edildiğini, traktör imalat ve bayiye satış verilerinin (tarımsal 
ekipmanlar hariç) üyelerinden aylık olarak toplandığı, TZOB’un yetki kapsamında değişiklik 
yapılarak istatistik açısından öneme haiz bazı diğer makinaların da tescillerinin 
yapılabileceğini, yapılacak mevzuat düzenlemeleri ile sektörün tek temsilcisi olan 
TARMAKBİR'e firmalara tarafından istatistiki bilgi gönderiminin zorunlu tutulması halinde 
bütün tarım makinaları için istatistik tutulabileceğini, bunun yanı sıra tarımda kullanılan ve 
istatistiki öneme haiz tüm makinalar için ilaçlama makinalarında geçmiş yıllarda uygulanan 
"bakanlık etiketi-bandrol" sistemi zorunlu hale getirildiğinde istatistiki açıdan kaydının tutulması 
önemli tarım makinalarının (yaklaşık 1000 imalatçı firma ve 130 farklı tipte tarım makinasının 
imalatının yapılmış olması nedeniyle bütün tarım makinaları için istatistik bilgi toplamak 
oldukça güç bir konudur) kayıt altına alınabileceği belirtilmiştir.  

• Fidan Üreticileri Alt Birliği temsilcisi, sertifikalı fidan üreticilerinin kendi birliklerinde kayıtlarının 
olduğu, sertifikalı fidan üretim istatistikleri derlenmek istendiğinde Birliğin destek verebileceğini 
belirtmiştir. Ancak ülkemizden ihraç edilen fidan miktarı konusunda bilgi eksikliği olduğunu 
belirtmiştir. Ayrıca Türkiye Tohumcular Birliği bünyesinde yer alan birlik kayıtlarının da 
kullanılabileceği belirtilmiştir. 

• İTÜ-UHUZAM temsilcisi ise, kurumumuzun da yer aldığı İTÜ ve GTHB yürütücülüğünde 
devam eden TARBİL (Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi) projesi hakkında kısaca bilgi vererek 
şu an için projenin başlangıç aşamasında olduğu, projede ülkemizdeki önemli ürünlerde hasat 
öncesinde rekolte tahminlerinin yapılmasının hedeflendiği, verim için model geliştirilmesi 
gerektiği ve projede bunun öngörüldüğü, bu konuda bilimsel çalışmaların yapılacağını belirtti. 

 
Alınan Kararlar 
 
• Bitkisel üretim istatistikleri ile ilgili kurum ve kuruluşlardan, kurumlarındaki mevcut idari 

kayıtlarından ne şekilde faydalanılabileceği konusunda katılımcıların görüşleri alınmıştır. Mart 
2012 tarihinde kurumlarına yapılan ziyaretlerde kendilerinden “İdari Kayıt Değerlendirme 



Formu” ile bilgiler alınmıştı. Katılımcılardan bu tarihten sonra idari kayıt bazında yeni 
çalışmaların olup olmadığı konusunda bilgi alınmış ve idari kayıtlarında değişim olan 
kurumların bu konuları e-mail ile bildirmeleri istenmiştir. Ayrıca çalışma grubundaki kurum ve 
kuruluşların ellerinde mevcut olan idari kayıtlarda yer alan verilerde TÜİK sınıflamalarının 
kullanılması için bir değerlendirme çalışmaları yapmaları ve bu kapsamda kendi alt yapılarını 
da dikkate alarak kayıtlarındaki sınıflama çalışmaları için bir zaman takviminin hazırlanarak 
TÜİK’e bildirilmesi kararı alınmıştır. 

• GTHB’nin Destekleme Ödemelerinde kullanmak üzere İstatistik Veri Ağı (İVA) aracılığıyla 
derlenenen ürünlerin verim bilgilerinin yıl bitiminden önce il ve ilçe müdürlüklerinden alınması 
için veri derleme dönemlerini değiştirmeyi planladığı, bu konuda kurumumuza henüz resmi bir 
başvuru olmadığı ve diğer kurum kuruluşlardan derlenen bazı ürünlere ait özellikle 
şekerpancarı ile tütün ürünlerine ait alan ve üretim verilerinin bu yeni planlanan tarihlerde 
derlenip derlenemeyeceği konusunda ilgili kurum temsilcilerinin görüşleri alınmıştır. Bu konuda 
ilgili kurum uzmanları ile daha kapsamlı değerlendirmelerin yapılabileceği küçük katılımlı 
çalışma grubu toplantılarının organize edilmesine karar verilmiştir. 

• Sulanan tarım alanları ile ilgili olarak, özellikle çiftçi sulamalarına ilişkin bilgilerin elde 
edilmesine yönelik olarak DSİ/İşletme Bakım Şubesi, İç İşleri Bakanlığı/Sulama Birlikleri ve 
GTHB/Sulama Kooperatifleri ile görüşülmesine karar verilmiştir. 

• Bitkisel Üretim Çalışma Grubunun ilgili kurum/kuruluşlarla konuya yönelik sorunlarını 
tartışabilmek amaçlı küçük toplantı çalışmalarına devam etmesine karar verilmiştir. 

 
 
Toplantıda tartışılan dokümanlar ekte yer almaktadır.   

 


