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05/09/2013 
 

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 : 5 Eylül 2013 / 14:00 
 
Gündem:   

• II. Dönem (2012-2016) Resmi İstatistik Programı kapsamında, kurum/kuruluşlar 
tarafından Gıda Güvenliği istatistikleri kapsamında tutulan idari kayıtlar ve TÜİK 
tarafından oluşturulup kurum/kuruluşlara doldurulması için gönderilen idari kayıt soru 
formunun görüşülmesi/tartışılması.  

• 22 Mart 2013 tarihinde bu konuda yapılan RİP toplantısında alınan kararlar ile 
görüşülen konuların gözden geçirilmesi. 

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

Göktuğ 
TAMZARALIO Ğ
LU 

TÜİK –Tarım İstatistikleri Daire 
Başkanlığı İstatistikçi 

goktug.tamzaralio
glu@tuik.gov.tr 

4100216 

Ali AY 
TÜİK –Tarım İstatistikleri Daire 
Başkanlığı 

Uzman ali.ay@tuik.gov.tr 4100216 

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

Mühendis 
fatma.ersoz@tari
m.gov.tr 

2587881 

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

Mühendis 
erdal.sungu@tari
m.gov.tr 

2588353 

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 

Dilek DEMİRCİ 
GTHB / Bitkisel Üretim Gn. 
Md./Bitki Besleme Teknikleri 
Dai. Bşk (BBTD) 

Mühendis 
dilek.demirci@tar
im.gov.tr 

2588331 

Nesrin ATLAY 
GTHB / Bitkisel Üretim Gn. 
Md./BBTD 

Mühendis 
nesrin.atlay@tari
m.gov.tr 

2587714 

Levent ÖNTEPEL 

Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı (GTHB) / Gıda 
Kontrol Gn.Md./Bitki Sağlığı ve 
Karantina Daire Bşk. 

Mühendis 
levent.ontepel@ta
rim.gov.tr 

2587750 

Müge BAYSAL 

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

Çözümley
ici 

muge.baysal@tpe
.gov.tr 

3031138 

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

4100726 
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Görüşülen Konular/Öneriler: 
 
Toplantı kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bünyesinde bulunan ve listede 
olan şu idari kayıtlar değerlendirilmiştir:  
 

1. İyi Tarım Uygulamaları Bilgi Sistemi (İtubis) 
2. Organik Tarım Bilgi Sistemi (Otbis) 
3. Alo 174 Başvuru Kaydı 
4. Denetim kaydı 
5. İşletme Kaydı 
6. Bitki Koruma Kayıt Sistemi 
7. Bitki Koruma Ürünleri ve bunların imalinde kullanılan hammaddelerin istatistiki 

bilgileri 
8. Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması 
9. Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (Ggbs) 
10. Gıda Yem Denetim Kontrol Sistemi 
11. Gıda Yem Denetim ve İzleme Sistemi 
12. Gübre Bayi İstatistikleri 
13. Gübre Kullanım İstatistikleri 
14. Laboratuvar Bilgi Sistemi 

 
Ayrıca listede olmayan ve daha sonra değerlendirmek üzere Türk Patent Enstitüsünde 
bulunan Coğrafi İşaret kaydı görüşülmüştür. 
 
Toplantı gündemi gereği kurum/kuruluşlara toplantı öncesinde TÜİK tarafından gönderilen 
idari kayıt soru formları konusunda kurum/kuruluş temsilcilerinden bilgi alınmıştır. 
 
GTHB Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü temsilcisi Sn. KAYHAN bu konuda: 
 

• Kendilerine toplantı öncesinde gönderilen idari kayıt listesini incelediğini, Gıda 
Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS) nin Genel Müdürlüğümüzdeki birkaç daire 
başkanlığına ait bazı idari kayıtların tutulduğu bir sistemin genel adı olduğunu, 
sistemin mevcut durumda kullanılmakla birlikte tarım bilgi sistemlerinin tek çatı 
altında toplanmasına dair proje kapsamında revize edilerek yeniden yazıldığını fakat 
bir sistemin genel adı olduğundan ve bu isimde bir idari kayıt olmadığından listeden 
silinmesi gerektiğini önermiştir. Ayrıca Genel Müdürlüğün diğer bir dairesinin 
sorumluluğunda olan Gıda Yem Denetim Kontrol Sistemi ile Gıda Yem Denetim ve 
İzleme Sistemininde aynı şekilde idari kayıt olamayacağını ifade ederek çıkartılması 
gerektiğini önermiştir. Bundan başka listede olan Denetim Kaydı’nın “Yurtiçi Gıda 
Denetim Kaydı”, İşletme Kaydı olarak ifade edilen idari kaydın ise “Gıda İşletme 
Kaydı”  olarak isimlerinin değiştirilmesini önermiştir. İdari kayıt formunu bu şekilde 
düzenleyip getirmiş olup tarafımıza teslim etmiştir. Bunun dışında ALO 174 Başvuru 
Kaydı içinde formu doldurduğunu ancak buradaki bilgilerin daha önceki toplantıda da 
belirtildiği üzere istatistik oluşturmaya yönelik veri içermediğinden istatistik amaçlı 
kullanılamayacağını belirtmiştir. 

 
 
GTHB Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü temsilcisi Sn. ÖNTEPEL ise: 
 

• Kendilerinin sorumluluğunda olan Bitki Koruma Kayıt Sistemi ile Bitki pasaportu 
Sistemi ve Operatörlerin kayır altına alınması idari kayıtları hakkında bilgi vererek 
doldurduğu formlarda anlaşılmayan hususlar görüşülmüş ve özellikle sınıflamalar 
konusunun hem kendisi hemde diğer katılımcılar tarafından anlaşılamadığı 
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görüşülmüş, kendisine zirai ilaçlarla ilgili Eurostat tarafından oluşturulan 
sınıflamalarında olduğu bir listenin gönderileceği belirtilerek ve formların bu şekilde 
yeniden düzenlerek tarafımıza iletilmesi istenmiştir. Bitki Koruma Ürünleri ve 
bunların imalinde kullanılan hammaddelerin istatistiki bilgileri idari kayıt formunun 
başka bir daire tarafından doldurulacağını belirtmiştir.  

 
GTHB Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü temsilcisi Sn. SÜNGÜ: 
 

• İdari kayıt listesinde görülen Organik Tarım Bilgi Sisteminin (OTBİS) adının organik 
tarım idari kayıtları şeklinde değiştirilmesini önermiştir. OTBİS’in idari kayıtlarda 
kullanılan bir araç olduğu ve genele başlık olmaması gerektiği yönünde öneri 
getirmiştir. Bu sistemde güncelleme olduğu ve GTHB tarafından tüm idari kayıtların 
entegrasyonu öngördüğü Tarım Bilgi Sistemi içerisinde entegre bir program  (modülü) 
olacağını belitmiştir. Aynı şekilde kendisi tarafından idari kayıt formunda 
anlaşılmayan hususlar tartışılmış ve form üzerinde gerekli değişiklikler toplantı 
esnasında yapılmak suretiyle form teslim alınmıştır. 

 
GTHB Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü temsilcileri Sn. DEMİRCİ ve ATLAY: 
 

• Gübre Bayi İstatistikleri ile Gübre Kullanım İstatistikleri ile ilgili olarak idari kayıt 
soru formlarının doldurulması esnasında anlayamadıkları hususlar görüşülerek 
formlarda gerekli düzeltmeler yapılması sağlanmış ve incelenmek üzere formlar teslim 
alınmıştır. 

 
GTHB Tarım Reformu Genel Müdürlüğü temsilcisi Sn. ERSÖZ: 
 

• Bakanlıkta istatistiklerden sorumlu Genel Müdürlük olduklarından TÜİK ten bu 
konuda gelen yazının Bakanlıktaki tüm Genel Müdürlüklere bu yazının iletilmesi için 
çaba gösterdiklerini, telefonla arayıp formların doldurulması konusunda bilgi 
verdiklerini belirtmiştir. Ayrıca bu tür yazıların Bakanlık bünyesinde koordinasyon 
sağlanması ve aksaklıklar/gecikmeler yaşanmaması için TÜİK’in doğrudan Tarım 
Reformu Genel Müdürlüğü’ne göndermesi gerektiğini belirtmiştir.  

 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Patent Enstitüsü temsilcisi Sn. BAYSAL: 
 

• Kurumlarında coğrafi işaretler konusunda yapılan başvuruların kayıtları tutulmaktadır. 
Bu kayıtların aynı konuda başvurular olduğunda karar alma süreçlerinde 
kullandıklarını belirterek, bu kayıt ile ilgili gönderilen idari kayıt formunu 
doldurduklarını formda bahsi geçen özellikle bu konuda bir uluslararası sınıflama olup 
olmadığını bilmediklerini, varsa ve TÜİK önerirse bunu uygulayabileceklerini 
belirtmiştir. Kendisi tarafından doldurulan form teslim alınmıştır. 

 
Ayrıca, Mart ayında bu konuda yapılan RİP toplantısında alınan kararlar ile görüşülen 
konuların gözden geçirilmiştir.  
 

• Sn. KAYHAN, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesindeki Gıda Güvenliği 
Bilgi Sistemi (GGBS)’nin revizyon (yeniden yazım) çalışmalarının henüz 
tamamlanmadığını, GTHB tarafından şu anda oluşturulmaya çalışılan Tarım Bilgi 
Sistemi konusunda yazılım firması ile görüşmelerin ve çalışmaların devam ettiğini, bir 
önceki toplantıda önerilen işletmelerin vergi numaraları ile birlikte tutulacacığını,  
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 ilişkilendirilmesinde faaliyetlerin NACE sınıflaması bazında 
tutulması konusunda ise birkaç faaliyet haricinde bir problem olmadığını belirtmiştir. 
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• Organik Tarım Bilgi Sistemi konusunda ise, ilgili Gn. Md. lük temsilcisi Sn. SÜNGÜ, 
Tarım Bilgi Sisteminin yazılımını yapan firma ile görüştüklerini ve çalışmaların 
devam ettiğini, burada yer alması gereken değişkenlerin (çiftçi kimlik bilgileri, alan 
bilgileri vb.) tüm diğer alt modüller tarafından doğrudan kullanacağından güvenilir ve 
doğru bilgilerin bu sistemde olması gerektiğini, bir kez daha alt modüllerde bu 
bilgilerin girilmemesi gerektiğini vurgulamıştır. 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 bir toplantı yapıldığını ve öncelikle ürün 
isim listelerinin standardının oluşturulması ve GTİP (Gümrük tarife istatistik 
pozisyonu) kodu ile birlikte hazırlanması yönünde çalışmalara başlandığını 
belirtmiştir. 

• Sn. ERSÖZ ise Bakanlık tarafından Tarım Bilgi Sistemi oluşturma çalışmalarının 
devam ettiğini belirterek, öncesinde bu konuda TÜİK’ten görüş alındığını ve birlikte 
ortak çalışmalar yürütüldüğünü  ifade etmiştir. 
 
 
 

Kararlar: 
 

• Listede geçen ve Bakanlık temsilcileri tarafından idari kayıt olmaması nedeniyle 
çıkartılması önerilen idari kayıtların listeden çıkartılmasına, 

• Listede geçen ve Bakanlık temsilcileri tarafından isimleri değiştirilmesi önerilen idari 
kayıtların isimlerinin değiştirilmesine, 

• Dolu idari kayıt formlarının TÜİK temsilcileri tarafından incelenmesine, tespit edilen 
husular için yeniden katılımcılarla görüşülmesine, 

• Doldurulamayan idari kayıt formlarının katılımcılar tarafından yeniden doldurularak 
GTHB Tarım Reformu Genel Müdürlüğü temsilcisi Sn. ERSÖZ’e teslim edilmesine, 

• İdari Kayıt Soru formundaki 23. Soru ile ilgili olarak değişken tanımlarının formda 
yeterli yer olmadığından yazılamaması nedeniyle ayrıca ilave olarak e-posta ile detaylı 
tanımların katılımcılar tarafından gönderilmesine,  

• Bundan sonra TÜİK tarafından RİP kapsamında gönderilen resmi yazıların GTHB  
bünyesinde koordinasyon için Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne gönderilmesine, 

• Toplantı tutanağının en kısa sürede hazırlanarak katılımcılara e-posta ile gönderilmek 
suretiyle görüşlerinin alınacağına ve bir sonraki toplantı tarihininin daha sonra 
katılımcılara e-posta ile bildirileceği kararlaştırılmıştır. 
 

 
 
 
 
EKLER: 

1. Katılımcı Listesi 

   


