
T.C. 
Türkiye İstatistik Kurumu Ba şkanlığı 

15/05/2013 
 

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI  ALT ÇALI ŞMA GRUBU  
TOPLANTI TUTANA ĞI 

 
 
 

Konu  : Süt ve Süt Ürünleri Üretimi  
 
Yer  : Ulusal Süt Konseyi Toplantı salonu 
 
Tarih/Saat : 15.05.2013,  Saat: 10.00 
 

• Gündem:  Resmi İstatistik Programı çalışmaları kapsamında süt sektörünün gelişme 

durumu ve süt istatistiklerinin değerlendirilmesi konuları üzerinde durulmuştur. 

 
 
Katılımcılar : 

Adı Soyadı  
Kurum / 
Birim 

Ünvanı e-posta Telefon 

Dr. Elif TAŞDELEN USK 
Genel 
Sekreter 

eliftasdelen@ulusalsutkonseyi.
org.tr 

2860855 

İrfan UZUNPINAR TÜİK -TİD Mühendis irfanuzunpinar@tuik.gov.tr 4100232 

Cengiz ALPSOY GTHB Mühendis cengizalpsoy@hotmail.com 2587500 

Halil APAYDIN GTHB Mühendis halilapaydin@tarim.gov.tr 2587500 

Selçuk YILDIRIM USK Uzman syildirim@gmail.com 2860855 

 
 
Görüşülen Konular/Öneriler: 
 

• Öncelik olarak süt piyasasındaki gelişmeler ve bakanlık tarafından verilen 
desteklemeler ve teşvikler ele alındı. Bu konuda bakanlık temsilcileri gerekli 
bilgilendirmede bulundu. 

• Süt istatistiklerinin derlenmesi ve güvenilirliği ile ilgili olarak TUİK temsilcisi 
bilgilendirmede bulundu ve aylık derlenen değişkenler ile ilgili olarak konseyin elinde 
bulunan istatistiklerin karşılaştırılması yapıldı. Ulusal süt konseyinde tüm işletmeler 
ile ilgili veriler olmadığından kapsam eksikliği olduğu belirtildi ve bu nedenle gerçeğe 
en yakın rakamların TUİK rakamları olduğu ifade edildi. 

• Bakanlık temsilcileri ve ulusal süt konseyi temsilcilerinden süt işletmelerinin durumu 
hakkında bilgi alınmış ve aylık anket kapsamındaki olası kapsam eksikliği hakkında 
görüş alış verişinde bulunulmuştur. 

• Yapılacak olan Ulusal Süt Çalıştayı ile ilgili olarak katılımcıların görüşleri alınmış 
katılım konusunda yapılması gerekenler görüşülmüştür. 

• TUİK in yayınladığı aylık haber bültenine ilaveten yıllık olarak yayınlanan cari süt 
istatistiklerinin yayımlanma tarihinin erkene alınıp alınamayacağı soruldu. Çünkü 
çalıştaya sunulacak olan rapor ve kitapta TÜİK in en son verisinin kullanılmak 
istendiği ifade dildi. Bu konu ile ilgili olarak da TÜİK temsilcisi gerekli açıklamayı 
yaparak yayımlanma takvimi dışında bir değişikli ğin söz konusu olamayacağı ifade 
edildi. 
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Kararlar: 
 

• Süt ve Et Üreticileri Merkez Birliğ (SET-BİR), Ambalajlı Süt Üreticileri Derneği 
(ASÜD), Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği (TSÜMB), Damızlık Süt Üreticileri 
Merkez Birliğ (DSYMB),  ve Bakanlıktan süt kayıt sitemi ile ilgili uzman bir kişinin 
katılımının sağlanacağı yeniden bir toplantı yapılarak geniş katılımlı çalıştaydan önce 
sektörün durumunun geniş bir şekilde ele alınmasına karar verildi  

 
 


