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Konu

: Resmi İstatistik Programı Tarımsal Yapı İstatistikleri Çalışma Grubu
Toplantısı

Yer

: 125 Nolu Toplantı Salonu

Tarih/Saat

: 23 Kasım 2012/14:00

Gündem

:
1. 2007-2011 Dönemi Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında
gerçekleştirilen faaliyetler ve RİP 2012-2016 Dönemi planlanan faaliyetler,
2. RİP Çalışma Gruplarından beklentiler,
3. Tarımsal Yapı İstatistikleri kapsamında yürütülen ve planlanan çalışmalar.

23/11/2012 tarihinde gerçekleştirilen “Tarımsal Yapı İstatistikleri” konulu RİP Çalışma
Grubu toplantısı, Tarım İstatistikleri Daire Başkanı Sayın İlhan TARLACI’nın başka bir
toplantıda olması nedeniyle, Tarımsal Yapı ve Ekonomik Hesaplar Grup Sorumlusu Sayın Dr.
Osman YILDIZ’ın
başkanlığında gerçekleştirilmiştir.
Toplantı, Sayın Ethem
YURTSEVEN’in TÜİK Web Sayfasında yer alan “Resmi İstatistik Programı Bilgi Sistemi”
kapsamında yer alan bilgileri katılımcılara tanıtımı ile devam etmiştir.

Toplantıda Görüşülen Konular;
•

•

RİP’in tanımı, kapsamı, önemi, 2007-2011 yıllarını kapsayan I. Dönem RİP
sürecinde gelinen nokta, yıllara göre artan performans değerleri konusunda
Çalışma Grubu üyeleri bilgilendirilmiştir. 2012-2016 yıllarını kapsayan II. Dönem
RİP kapsamında planlanan çalışmalar ve konu başlıkları sunulmuştur. Ayrıca,
çalışma gruplarının etkinliğinin artırılması için getirilen yeni düzenlemeler ile
yapılması gerekenler katılımcılara aktarılmıştır.
II. Dönem RİP kapsamında kurulacak olan Veri Kalite Kontrol Kurulu’nun yanı
sıra Ulusal Veri Yayımlama Takvimi ve Uluslararası Resmi Veri Gönderimi
Envanteri hakkında bilgi verilmiştir.
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•

•

•

•

Tarımsal Yapı İstatistikleri konusunda bugüne kadar yürütülen çalışmalar, ulusal
ve uluslararası standartlarda bu alanda üretilmesi gereken istatistikler, sorunlar ve
2012-2016 RİP Döneminde planlanan çalışmalar hakkında açıklamaları içeren
bilgilendirme sunumu yapılmıştır.
Ulusal ve uluslararası ihtiyaçlarımız için Tarımsal Yapı İstatistikleri kapsamında
derlenmesi gereken verilerin, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde olduğu gibi 3 yılda bir
Tarımsal İşletme Yapı Araştırması ile sayım yıllarında ise sayım kapsamında
derlenmesi gerektiği tartışılmıştır.
TÜİK’in, kurum ve kuruluşların kendi ihtiyaçları için tarımsal amaçlı tuttukları
kayıtların kapsamı, yöntemi, metaverisi, kayıt deseni konularında yürüttüğü
çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir.
Toplantıda, tarım konusundaki mevcut kayıtların entegrasyonu ve işletme bazlı
hale getirilmesi için ilgili kurumlarda yapılabilecek çalışmaların takip edilmesi,
RİP Çalışma Grubunda görevli ilgili kurum yetkilisinin, kendi kurumunda yapılan
çalışmalarda gelinen noktayı grubun diğer üyelerine de iletmesi gerektiği
tartışılmıştır.

Alınan Kararlar;
•

•

•

•

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesindeki mevcut kayıtlarda yapılan
yeni düzenlemeler ile kayıtların işletme bazlı yapıya kavuşturulması konusunda
yürütülen çalışmaların takip edilerek Genel Tarım Sayımı (GTS) için altlık olarak
kullanılması konularının gelecek toplantıda değerlendirilmesine,
Türkiye Ziraat Odaları Birliği bünyesindeki çiftçi kayıtlarının sadece üye sayısını
belirttiği, bu kayıtlardaki mükerrerliklerin giderilmesi, kayıtların işletme bazına
getirilmesi
konularında
yapılan
çalışmaların
gelecek
toplantıda
değerlendirilmesine,
2014 yılında yapılması planlanan GTS hazırlık çalışmaları kapsamında ilgili
kurum ve kuruluşlardaki mevcut kayıtların incelenmesi çalışmalarının
tamamlanması sonucunda elde edilebilecek bilgilerin bu çalışma grubu ile de
paylaşılarak mevcut kayıtların işletme bazına dönüştürülmesi ve GTS’de altlık
olarak kullanılması üzerinde çalışılmasına,
Tarımsal Yapı İstatistikleri kapsamında ara yıllarda yapılacak araştırmalar ile
derlenecek verilerin, 2014 GTS soru kağıdı taslağı hazırlandıktan sonra
tartışılmasına ve buna göre yapılacak araştırmaların içeriğinin daha doğru
belirlenebileceğine karar verilmiştir.
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