
 
RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI – TOPLANTI TUTANAĞI 
 
 
Ana Konu Başlığı: Hayvansal Üretim İstatistikleri 

Toplantı Tarihi/Saati: 21.11.2012  Saat: 14.00 

Toplantı Yeri: TÜİK 125 nolu oda 

 
 
 

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

 
 
2. Katılımcılar   
Adı Soyadı  Kurum / 

Birim Ünvanı e-posta Telefon 

Dr. Bediha 
DEMİRÖZÜ 

Beyaz Et 
Sanayicileri 
ve 
Damızlıkçıları 
Birliği 
Derneği 

Genel 
Sekreter bediha@besd-bir.org 472 77 88 

Dr.Yakup 
YORGANCIOĞLU 

Hayvancılık 
Genel 
Müdürlüğü 

Veteriner 
Hekim  258 73 27 

Aysun YÜĞRÜK 

Et ve Balık 
Kurumu 
Genel 
Müdürlüğü 

Şef takip@ebk.gov.tr 284 36 70/264

Gökhan ÇAVDAR 

Tarım 
Reformu 
Genel 
Müdürlüğü 

Mühendis Gokhan.cavdar@tarim.gov.tr 258 78 79 
 

Esra ASLAN 

Tarımsal 
Ar.ve 
Pol.Genel 
Müd. 

Veteriner 
Hekim easlan@tagem.gov.tr 3157623 

İbrahim 
KARAKOYUNLU 

Türkiye 
Damızlık 
Sığır 
Yetiştiricileri 
Merkez Birliği 

Mühendis İbrahim@dsymb@org.tr 219 45 59 

Hüseyin SUNGUR 

Türkiye 
Yumurta 
üreticileri 
Merkez Birliği 

Genel 
Sekreter hsungur@yum-bir.org.tr 473 20 00 

Yavuz AKOVA TÜİK 

Hayvansal 
Üretim 
İstatistikleri 
Grup 
Sorumlusu 

yavuzakova@tuik.gov.tr 410 02 18 

İsmail ÇEHRELİ TÜİK Mühendis ismailcehreli@tuik.gov.tr 410 02 32 

Burcu YAVUZ TÜİK Uzman burcu.pulat@tuik.gov.tr 410 02 04 



2. Katılımcılar   
Adı Soyadı  Kurum / 

Birim Ünvanı e-posta Telefon 

Tuğba GÖÇMEN TÜİK Uzman tugbagocmen@tuik.gov.tr 410 02 26 

İlkay DEMİRSOY TÜİK Mühendis İlkaydemirsoy@tuik.gov.tr 410 02 04 

O.Erdinç SEVİM TÜİK İstatistikçi erdincsevim@tuik.gov.tr 410 02 26 

Turgut KARATAY TÜİK Matematikçi turgutkaratay@tuik.gov.tr 410 02 27 

İrfan UZUNPINAR TÜİK Mühendis irfanuzunpinar@tuik.gov.tr 410 02 32 

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

 
 

3. Toplantı Gündemi  
 

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

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 hayvansal 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) hayvansal üretim istatistiklerine ilişkin yapılacak çalışmalarla ilgili 
katılımcı kurum ve kuruluşlar bazında beklentiler ve yapılması düşünülen katkılar ile ilgili 
sunum yapılmıştır. 

• Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) Hayvancılık Genel Müdürlüğü yetkilisi kendi 
Genel Müdürlükleri tarafından kullanılan e-ıslah projesi kapsamında yer alan hayvan varlıkları 
ile ilgili, buradaki kayıtların istatistikî açıdan kullanılıp kullanılmayacağı konusu üzerinde 
kısaca bilgilendirmede bulundu. TÜİK in açıkladığı hayvan varlıklarındaki yaş gruplarının 
bakanlığın istediği yaş grupları bazında olması gerektiğini ifade etti. Diğer yandan Özellikle 
idari kayıt sistemlerini geliştirmek istediklerini, 2013 yılı sonunda TURKVET Sisteminin daha 
etki bir şekilde kullanılması ve geliştirilmesi gerektiği konusu tartışıldı. 

  
• Kırmızı et konusunda katılımcılar kurban bayramı döneminde hayvan hareketlerinin takip 

edilerek sevk halinde bulunan hayvan sayılarının tespit edilmesi kurbanda kesilen hayvan 
sayıları hakkında bir rakam ortaya çıkabilir fikri benimsendi. Yine kırmızı et konusunda kayıt 
dışı kesimlerin önüne geçilmesi için bakanlığın ek tedbirler alması gerektiği vurgulandı. 
Toplam kırmızı et rakamının belirlenmesi için kasaplık güç gibi değişik alternatiflerin 
denenmesi ve yine geniş katılımlı bir toplantı düzenlenmesi gerektiği hususunda görüş 
birliğine varıldı.  

 
• Et ve Balık Kurumu adına katılan katılımcı et rakamı konusunda sadece kendi kombinalarında 

kesilen hayvan sayıları ve karkas ağırlıklarının bulunduğunu ifade etti.  



 
• Ham deri miktarının belirlenmesi konusunda ise, ham deri miktarının belirlenmesinin kırmızı et 

rakamının tespitine yönelik çalışmalarda kullanıldığı TÜİK yetkilisi tarafından ifade edildi ve 
katılımcılardan konu ile ilgili olarak görüş alındı. Deri rakamının aylık olarak değil de dönemlik 
ya da 6 aylık alınması gerektiği GTHB yetkilisi tarafından dile getirildi. 

 
•   TÜİK yetkilisi açıklamalarda bulundu ve bu konu ile ilgili olarak katılımcıların görüşleri alındı.  
• Süt ve süt ürünleri konusunda TÜİK in açıkladığı rakamların güvenilir ve tutarlı rakamlar 

olduğu ifade edildi. Süt rakamının nasıl hesaplandığı konusunda bilgilendirmede 
bulunulduktan sonra entegre süt işletmelerince işlenmek amacıyla toplanan süt miktarının 
Türkiye’de üretilen toplam süt rakamının yaklaşık olarak yarısı kadar olduğu ifade edildi. Diğer 
yarısının ise yine kırmızı ette olduğu gibi kayıt dışı üretim veya tarımsal işletmelerde tüketilen 
sütler olduğu ifade edildi. Bununla ilgili olarak bankalığın neler yapması gerektiği konusu 
tartışıldı. Ve kayıt dışılığın önüne geçmek amacıyla gerekirse süt teşvik primlerinin arttırılması 
konusunda fikir birliğine varıldı.  

 
• Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği katılımcısı birlikleri hakkında kısa bir bilgilendirmede 

bulundu ve süt istatistikleri konusunda her türlü yardım ve bilgi paylaşımına açık olduklarını 
ifade etti. TÜİK’in yayınladığı süt istatistiklerinden faydalandıklarını ve aylık olarak takip 
ettiklerini ifade etti. 

 
• Kümes hayvancılığı ve yumurta üretim istatistikleri konusunda, Türkiye Yumurta Üreticileri 

Merkez Birliği (YUM-BİR) katılımcısı, TÜİK’in 2010 yılından itibaren ticari işletmelerden 
derleyip aylık olarak yayınladığı yumurta üretim rakamlarını güvenli bulduklarını ve kendilerinin 
de hesaplama yöntemi kullanarak buldukları rakamlara yakın bir rakam olduğunu ifade etti.  
2010 yılına kadar üretilen bu rakamlar arasında yıllık bazda 2 milyar adet civarlarında farklılık 
olduğunu bu farklılığında köy tavukçuluğundan kaynaklandığını belirttiler. TÜİK yetkilisi, 2010 
yılından önce kümes hayvancılığı ile ilgili olarak İVA’ dan derlenen verilerde köy 
tavukçuluğunun dahil olduğunu, ancak 2010 yılından başlamak üzere aylık olarak yayınlanan 
haber bültenin de köy tavukçuluğunun dahil edilmediğini ifade etti. Yine YUM-BİR ve BESD-
BİR yetkilileri köy tavukçuluğundaki yumurta miktarlarının da TÜİK tarafından derlenip 
yayımlanması gerektiğini ifade ettiler. TÜİK yetkilisi, yılda iki defa yapılması düşünülen 
Tarımsal işletme Hayvansal Üretim İstatistikleri Anketinde (TİHA) köy tavukçuluğu ile ilgili de 
sorular sorulacağını ve dolayısıyla köy tavukçuluğu ile ilgili bilgilerin de bu şekilde 
derleneceğini ifade etti. 

 
• Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği temsilcisi TÜİK’in aylık olarak yayınladığı kesilen 

tavuk rakamının kesimhanelerden alınıyor olması ve bu işletmelerin kanatlı eti üreten 
işletmelerin bünyesinde olmasına bağlı olarak, BESD-BİR verilerine yakın değerler 
olduğunuifade etti BESD-BİR’e üye işletmelerin beyaz et üretiminin %90’ını  karşıladığını, 
üyelerinden aldıkları bilgiler doğrultusunda hazırlanan veriler üzerinden bu karşılaştırmayı 
yaptıklarını ifade etti. TÜİK’in düzenleyeceği her çalışma veya toplantıya katkı sağlamaktan 
mutluluk duyacaklarını gerekirse uzman desteği de verebileceklerini belirtti. 
 

Alınan Kararlar 
 
• Kırmızı et rakamlarının tespitine yönelik olarak GTHB Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ve 

Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nden birer temsilcinin de katılacağı bir toplantı düzenlemesi 
gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı. 

 
• Süt ve süt ürünleri konusunda TÜİK in açıkladığı rakamların güvenilir ve tutarlı rakamlar 

olduğu ifade edildi. Bu konu ile ilgili olarak Süt ve Et Üreticileri Birliği(SET-BİR), Ambalajlı Süt 
Üreticileri Derneği (ASÜD), Süt Üreticileri Merkez Birliği (TSUMB), Damızlık sığır Yetiştiricileri 
Merkez Birliği (DSYMB),GTHB’ ulusal süt kayıt sistemi konusunda uzman bir kişi ile yine 
Ulusal Süt Konseyinden bir yetkilinin de katılımıyla bir toplantı tertip edilmesi konusunda görüş 
birliğine varıldı 

 
• Kümes hayvancığı ve yumurta istatistikleri konusunda derlenen ancak yayınlanmayan 

değişkenlerin tespit edilmesi ve bu değişkenler ile ilgili olarak görüş alışverişinde bulunulması 
amacıyla BESD-BİR, YUM-BİR, GTHB Hayvancılık Genel Müdürlüğü ve TÜİK yetkililerinden 
oluşan geniş katılımlı bir toplantı düzenlenmesi kararlaştırıldı. 

 



• Diğer yandan Hayvansal Üretim Çalışma Grubunun ilgili kurum/kuruluşlarla yukarıda 
bahsedilen konulara yönelik sorunlarını tartışabilmek amaçlı çeşitli toplantı çalışmalarına 
devam edilmesine karar verilmiştir. 


