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RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI ALT ÇALI ŞMA GRUBU  
TOPLANTI TUTANA ĞI 

 
 

Konu  : Bitkisel Üretim İstatistikleri 
 
Yer  : TÜİK Ana Bina – 227 nolu Oda 
 
Tarih/Saat : 23.05.2013,  Saat: 15.00 
 

• Gündem:  Resmi İstatistik Programı II. Dönem (2012-2016) çalışmaları 

doğrultusunda Bitkisel Üretim İstatistikleri konusunda 08.11.2012 tarihinde yapılan 

toplantı sonucunda alınan karar gereği GTHB’nin Destekleme Ödemelerinde 

kullanmak üzere İstatistik Veri Ağı (İVA) aracılığıyla derlenen ürünlere ait bilgilerin 

daha önceden alınması konusunda yapılacak çalışmaların değerlendirilmesi.  

Katılımcılar : 

Adı Soyadı  
Kurum 
/ Birim 

Ünvanı e-posta Telefon 

Levent SAKA 
GTHB-
TRGM 

Koordinatör leventsaka@gmail.com 2587876 

Kemal Ersoy 
SÖZER 

TAPDK Uzman  kemal.ersoy@tapdk.gov.tr 2180453 

Burcu AKALIN 
Şeker 
Kurumu 

- bakalin@sekerkurumu.gov.tr 2847000 

Yavuz AKOVA 
TÜİK -
TİD 

Grup 
Sorumlusu 

yavuz.akova@tuik.gov.tr 4100218 

Arap DİRİ 
TÜİK -
TİD 

Mühendis arap.diri@tuik.gov.tr 4100217 

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 

 
 
Görüşülen Konular/Öneriler: 
 

• TÜİK tarafından iRİP II. Dönem (2012-2016) bitkisel üretim istatistiklerine ilişkin 
yapılacak çalışmalarla ilgili katılımcı kurum ve kuruluşlar bazında beklentiler ve 
yapılması düşünülen katkılar ile ilgili bilgi verilmiştir. 
 

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



T.C. 
Türkiye İstatistik Kurumu Ba şkanlığı 

• 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, 
özellikle şekerpancarı ile tütün ürünlerine ait alan ve üretim verilerinin bu yeni 
planlanan tarihlerde derlenip derlenemeyeceği konusunda ilgili kurum uzmanlarından 
bilgi alınması gerektiğini vurgulamıştır. 
 

• Şeker  Kurumu ve TAPDK dan  katılan uzmanlar; Şekerpancarı ve Tütün ile ilgili son 
idari kayıt verilerinin  kesin tahmin dönemine yetişmeyeceğini belirtilerek ilgili 
ürünlere ait kesin verilerin tahmin toplantısından sonra resmi yazıyla  çalışmalar 
tamamlandığı zaman verilebileceğini bildirilmi şlerdir. 

 
  
Kararlar: 
 

• Tütün ve Şeker pancarı ürünlerine ait tahmin rakamlarının ilgili dönemlerde, 
kesinleşen idari kayıtların ise çalışmalar tamamlandığı zaman resmi yazıyla TÜİK e 
bildirilmesine karar verilmiştir. 
 

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

 


