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22/03/2013 
 

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI  ALT ÇALI ŞMA GRUBU  
TOPLANTI TUTANA ĞI 

 
 

Konu  : (5.6) Gıda Güvenliği İstatistikleri  
 
Yer  : TÜİK Ana Bina – 7. Kat Toplantı Salonu 
 
Tarih/Saat : 22 Mart 2013 / 14:30 
 
Gündem:   

• II. Dönem (2012-2016) Resmi İstatistik Programı kapsamında, Gıda Güvenliği 
İstatistikleri konusunda 20 Kasım 2012 tarihinde yapılan Alt Çalışma Grubu 
toplantısında alınan kararlar doğrultusunda kurum ve kuruluş temsilcileri tarafından   
yapılan çalışmaları değerlendirmek ve bu konuda yapılacak adımları belirlemektir. 

 
 
Katılımcılar : 
 
Adı Soyadı Kurum / Birim Ünvanı e-posta Telefon 

İlhan 
TARLACI 

TÜİK/Tarım İstatistikleri Daire 
Başkanlığı (TİDB) 

Daire 
Başkanı 

ilhan.tarlaci@tuik
.gov.tr 

4100253 

Yavuz AKOVA TÜİK/TİDB Grup 
Sorumlusu 

yavuz.akova@tui
k.gov.tr 

4100218 

Pınar TOPÇU 
Kalkınma Bakanlığı / İktisadi 
Sektör ve Koordinasyon Gn. 
Md./Tarım Dairesi 

Planlama 
Uzmanı 

ptopcu@kalkinm
a.gov.tr 

2946338 

Songül 
ÇİVİOĞLU 

Kalkınma Bakanlığı / İktisadi 
Sektör ve Koordinasyon Gn. 
Md./Tarım Dairesi 

Planlama 
Uzman 
Yrd. 

scivioglu@kalkin
ma.gov.tr 

2946361 

Funda 
YILMAZ 

Kalkınma Bakanlığı / İktisadi 
Sektör ve Koordinasyon Gn. 
Md./Tarım Dairesi 

Planlama 
Uzman 
Yrd. 

funda.yilmaz@ka
lkinma.gov.tr 

2946318 

Adeviye 
TATLICAN 

Kalkınma Bakanlığı / İktisadi 
Sektör ve Koordinasyon Gn. 
Md./Tarım Dairesi 

Planlama 
Uzman 
Yrd. 

atatlican@kalkin
ma.gov.tr 

2946346 

Emine BİÇEN 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı / Türk Patent 
Enstitüsü/Enformasyon 
Dokümantasyon ve Bilgi İşlem 
Dai.Bşk. 

İstatistikçi 
emine.cakiroglu
@tpe.gov.tr 

3031509 

Fuat Sedat 
KAYHAN 

Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı (GTHB) / Gıda Kontrol 
Gn.Md./Gıda Kont.ve Lab. Dai. 
Bşk. 

Mühendis 
fuatsedat.kayhan
@tarim.gov.tr 

2587714 

Suat DÜZGÜN GTHB/ Gıda Kontrol Gn. 
Md./Gıda Kont. ve Lab. Dai. Bşk. 

Mühendis suat.duzgun@tari
m.gov.tr 

2587769 

Ayhan 
GÜNERİ 

GTHB/Bitkisel Üretim Gn. Md./ 
Bitki Bes. Tek. Gel. Dai. Bşk. 

Koordinatö
r 

ayhan.guneri@tar
im.gov.tr 

2588322 

Erdal SÜNGÜ 
GTHB / Bitkisel Üretim Gn. 
Md./İyi Tarım Uygulamaları ve 
Organik Tarım Dai. Bşk. 

Mühendis 
erdal.sungu@tari
m.gov.tr 

2588353 
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Adı Soyadı Kurum / Birim Ünvanı e-posta Telefon 

Lale BEYHAN 
GTHB / Bitkisel Üretim Gn. 
Md./İyi Tarım Uygulamaları ve 
Organik Tarım Dai. Bşk. 

Yüksek 
Mühendis 

lale.beyhan@tari
m.gov.tr 

2588361 

Nihan Tuğba 
ÇALIŞKAN 

Ekonomi Bakanlığı / Ürün 
Güvenliği ve Denetimi Gn. 
Md./Tarım ve Gıda Dai.Bşk. 

Mühendis 
caliskant@ekono
mi.gov.tr 

2048077 

Fatma ERSÖZ 
GTHB/ Tarım Reformu Gn. 
Md./Coğrafi Bilgi Sistemleri Dai. 
Bşk. 

Mühendis 
fatma.ersoz@tari
m.gov.tr 

2587881 

Süreyya 
DERİNYOL 

GTHB/ Tarım Reformu Gn. 
Md./Tarım Arazileri 
Değerlendirme Dai. Bşk. 

Mühendis 
derinyol66@hotm
ail.com 

2588186 

Dr. Kazım 
YETİK 

TÜİK/Metaveri ve Standartlar 
Dai. Bşk. 

Grup 
Sorumlusu 

kazim.yetik@tuik
.gov.tr 

4100270 

Ali AY TÜİK –TİDB Uzman ali.ay@tuik.gov.tr 4100216 

Göktuğ 
TAMZARALI
OĞLU 

TÜİK –TİDB 
İstatistikçi goktug.tamzaralio

glu@tuik.gov.tr 
4100216 

Fethi Şaban 
ÖZBEK 

TÜİK –TİDB 
Uzman 

fethi.ozbek@tuik.
gov.tr 

4100216 

Cengiz ÜNAL TÜİK/Kayıt Sistemleri Dai. Bşk. İstatistikçi 
cengiz.unal@tuik.
gov.tr 

4100726 

 
 
 
Görüşülen Konular/Öneriler: 
 
Toplantı TÜİK Tarım İstatistikleri Daire Başkanı Sn. İlhan TARLACI Başkanlığında 
yapılmış ve 20 Kasım 2012 tarihinde yapılan bu konudaki çalışma grubu toplantısında alınan 
kararlar gereği, kurum ve kuruluş temsilcilerinin yaptığı çalışmalar sırasıyla görüşülmüştür. 
 

• Türk Patent Enstitüsü temsilcisi Sn. BİÇEN, tescilli 167 coğrafi işaretten 93 tanesinin 
mahreç işareti ve 74 tanesinin ise menşe adı olarak kayıtlı olduğunu bunların gıda 
ve/veya tarım şeklinde ayrıştırılamadığını, bu konuda veritabanı hazırlandığını ve 
istenildiği takdirde sunuma hazır olduğunu belirtti. Bu konuda bir uluslararası 
sınıflandırma olmadığı ve herhangi bir uluslararası sınıflandırma ile ilişkilendirip 
/ili şkilendirelemeceği konusunun bu verilerin TÜİK’teki ilgili birim tarafından 
incelendikten sonra karar verilmesi için ilgili kurum temsilcisinden bu ürünlere ait 
bilgilerin olduğu bir liste talep edilmiştir. 

• Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesindeki Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi 
(GGBS)’nin GTHB tarafından şu anda oluşturulmaya çalışılan Tarım Bilgi Sistemi’ne 
dahil edildiği bu konuda yazılım firması ile görüşüldüğü ve çalışmaların devam ettiği 
bilgisi Sn. KAYHAN tarafından ifade edilmiştir. Bir önceki toplantıda belirtilen 
hususlardan işletmelerin vergi numarasının veritabanında olması ve faaliyetlerin 
NACE sınıflamasına uygun olması konusunda S. KAYHAN bu konuda bir çalşma 
yaptıklarını ve vergi numaralarının tutulabileceğini ancak firmaların şubeleri içinde 
aynı vergi no olduğunu ve firmadan beyan şeklinde bu bilginin alındığını, maliye 
bakanlığının ilgili Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP) veritabanı ile 
ili şkilendirilmediğini ve faaliyetlerin NACE sınıflaması bazında tutulması konusunda 
ise birkaç faaliyet haricinde bir problem olmadığı ifade edildi. Bunun üzerine Sn. 
YETİK, iş kayıtlarından örnek vererek firmaların vergi no/vergi dairesi/şube kodu 
şeklinde tutulabileceğini ve böylece sistemin Maliye Bakanlığı VEDOP kayıtları ile 
ili şkilendirilebileceğini belirtti. Ayrıca ilgili kayıtlarda NACE’nin 6’lı kod bazında 
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firma faaliyetlerinin var olduğunu ve GGBS’de faaliyetlerinde NACE 6 kodda 
tutulursa diğer kurumlardaki idari kayıtlarla konuşabilir olabileceğini önermiştir. S. 
KAYHAN ise bu öneriyi ilgili firma temsilcilerine ileteceklerini, GGBS’ye işletme 
eklenmesi aşamasında VEDOP’tan vergi numarası yanında şube kodu alınmasının 
sistemin işleyişi açısından tarafımızca uygun bulunmaması halinde NACE sınıflaması 
ile GGBS’deki sınıflamanın arka planda çalışan bir rapor aracılığıyla 
eşleştirilebileceğini ve bu sistemin test edilip veri girişleride alanda yapılmaya 
başlandıktan sonra en az 1 yıl gibi bir süre sonucunda sistemin oturmaya 
başlayabileceğini vurgulamıştır. Bu konuda GTHB Tarım Reformu Gn. Md. CBS Dai. 
Bşk. temsilcisi Sn. ERSÖZ’e sorulan soru üzerine GGBS’nin yazılım firması 
tarafından Nisan ayında tamamlanıp teslim edileceğini belirtmiş, bunun üzerine Sn. 
KAYHAN ise bu konunun Nisan ayına kadar teslimatının mümkün olamayacağını 
açıkça ifade etmiştir. 

• Bir başka konu olan ALO 174 GIDA şikayet hattına gelen ihbarların istatistiklerinin 
yayınlanıp yayınlamayacağı konusunda ise, ilgili Gn. Md. lük temsilcisi Sn. 
DÜZGÜN, bu konuda bugüne kadar 4 yılda toplam 838 561 çağrı olduğunu bunların 
155 000 civarının gıda ihbarı olarak değerlendirildiğini ve tüm Türkiye için gösterge 
olamayacağının düşünüldüğünü, iller bazında belirli bir verinin olduğunu bu verilerle 
risk haritası oluşturulduğunu ancak buradaki bilgilerin zaten GGBS’de bulunduğunu 
belirterek, buradan oluşturulacak istatistiklerin sağlıklı olamayacağı için üretilecek 
istatistiklerin yayımlanmasını doğru bulmadıklarını belirtmiştir. 

• Organik tarım konusunda ise, ilgili Gn. Md. lük temsilcisi Sn. SÜNGÜ, Tarım Bilgi 
Sisteminin yazılımını yapan firmadan herhangi bir dönüş olmadığını firmanın bu 
konuda çalışmalarına devam ettiğini belirtmiştir. 2012 yılı organik tarım verilerinin 
hazırlanmakta olduğunu ve üzerinde analiz ve değerlendirmelerin devam ettiğini, 
Nisan sonuna kadar yayınlanacağını ve metaveri dokümanının hazırlanarak ilgili web 
sayfasında veri ile birlikte yayımlanmaya başladığını belirtmiştir. Önceki toplantıda 
konuşulan organik ürünlerin ihracatı istatistiklerinin sağlanmasında koordinatör birlik 
olan Ege İhracatçı Birliklerinden sağlanan bu verilerin gerçek ihracat rakamlarını 
yansıtmadığı konusu ile ilgili olarak, konunun çözümüne yönelik gönderilen resmi 
yazıya Ekonomi Bakanlığından cevabın geldiğini ve özel sektör, üniversite ve 
kamudan oluşan bir çalışma grubu kurularak organik tarım ithalat/ihracaat verilerinin 
ayrıştırılması ve verilerin değerlendirilmesi ile ilgili çalışma yapılacağını belirtmiştir. 

• Gübre istatistikleri ile ilgili olarak ilgili Gn. Md. lük temsilsici Sn. GÜNERİ, bu 
konuda kendilerinin detay bazda gübre rakamlarını verdiklerini ifade etmiştir. TÜİK 
temsilcisi Sn. ÖZBEK, Avrupa Birliğinde Potasyum ve Fosfor için dönüşüm 
katsayılarının olduğunu ve karşılaştırılabilir olması açısından bu dönüşümlerinin 
yapılması gerektiğini belirtmiştir. Bunun üzerine Sn. GÜNERİ  bu katsayılar 
kendilerine gönderildiğinde yeniden değerlendireceklerini ifade etmiştir.  

• Toprak analizi konusunda ise ilgili Gn. Md. lük temsilcisi Sn. DERİNYOL, 
toplulaştırma çalışmalarına altlık olacak şekilde ve çiftçiye verilecek gübre desteği 
için toprak analizi raporları Bakanlık tarafından talep edildiğini; bu konuda genelgenin 
yayınlandığını, standartların ve yetkilendirilmiş laboratuvarların genelge ile tespit 
edildiğini ve veritabanı oluşturma çalışmalarının başladığını ve böylece fazla gübre 
kullanımını önlemeyi hedefledikleri belirtmiştir. Bu veritabanı oluşturulmasında 
standartların belirlenmesi için TÜİK’ten uygun görüş alınması gerektiği Sn. 
TARLACI tarafından vurgulanarak Bakanlık temsilcisine bu hususun üst yetkililere 
iletilmesi talep edilmiştir. 

• Ekonomi Bakanlığı ilgili Gn. Md. lük temsilcisi Sn. ÇALIŞKAN, önceki toplantıda 
kendisinden talep edilen ithal yada ihraç edilen ürünlerden alınan örneklerden yapılan 
denetim sonucunda sağlığa zararlı ürünlerin miktarı veya sayısı konusunda ülke ve 
ürün bazında bilgiler olduğunu belirterek örnek bir tabloyu incelemek üzere TÜİK’e 
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vermiştir. Bu tablo incelendikten sonra bu konuda herhangi bir istatistik 
üretilip/üretilmeyeceğine karar verilecektir. 
 
 
 

Kararlar: 
 

• Türk Patent Enstitüsü temsilcisi Sn. BİÇEN tarafından coğrafi işaretli ürün 
istatistikleri konusunda açıklayıcı kısa bir rapor ile sınıflamaların belirlenmesi için 
ürün listesinin hazırlanarak guruba/TÜİK’e göndermesi kararlaştırılmıştır.  

• Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi’nde (GGBS) firmaların vergi no/vergi dairesi/şube kodu 
şeklinde veri girişinin yapılabilmesi için Tarım Bilgi Sistemini’nin veritabanını 
oluşturan firma ile görüşerek TÜİK/gruba bilgi vermesi kararlaştırılmıştır. 

• Gübre istatistikleri ile ilgili olarak ilgili Avrupa Birliğinde’de kullanılan Potasyum ve 
Fosfor için dönüşüm katsayılarının kullanılarak, uygunluğunun Bakanlık temsilcisi 
tarafından incelenerek, verilerin bu şekilde yayımlanması/gönderilmesi talep 
edilmiştir. 

• İthal yada ihraç edilen ürünlerden alınan örneklerden yapılan denetim sonuçları 
konusunda Ekonomi Bakanlığı ilgili Gn. Md. lük temsilcisi tarafından hazırlanan 
tablonun TÜİK tarafından incelendikten sonra bu konuda herhangi bir istatistik 
üretilip/üretilmeyeceğine daha sonra karar verilecektir. 

• Toplantıda konuşulan ve/veya bu konuda ilgili olabilecek konularda sağlanan 
gelişmelerin bir sonraki toplantıyı beklemeden bu grupla e-posta veya diğer iletişim 
kanallarıyla paylaşılması gerektiği ve bir sonraki toplantının tarihininin daha sonra 
katılımcılara e-posta ile bildirileceği kararlaştırılmıştır. 
 

 
 
 
 
EKLER: 

1. Katılımcı Listesi 

   


