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TUTANAK
Konu

:Tarımsal Ürünler Maliyet Sistemi (TAMSİS) Bilgilendirme Toplantısı

Yer

: GTHB 10. Kat Toplantı Salonu

Tarih/Saat

: 03/08/2016 - 14.30

Gündem

:
1) TAMSİS programının tanıtılması,

2) TAMSİS programının TÜİK tarafından tarımsal girdi fiyatları ve girdi
endeksi hesaplanmasında kullanılabilmesi,
3) TÜİK tarafından yapılan tarımsal fiyatlar ve Tarım-ÜFE çalışmaları ile
derlenmesi ve hesaplanması planlanan tarımsal girdi fiyatları ve Girdi Endeksi hakkında
katılımcıların bilgilendirilmesi.
1. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB), Tarım Reformu Genel Müdürlüğü,
İstatistik ve Değerlendirme Daire Başkanı Sayın Dr. İlkay KILIÇ başkanlığında
gerçekleştirilen toplantıda, GTHB’den Uluslararası İlişkiler ve Sektörel İzleme
Çalışma Grubu, Tarım İstatistikleri ve Veri Takip Çalışma Grubu ve Analiz ve
Değerlendirme Çalışma Grubu ile TÜİK Tarımsal Yapı ve Ekonomik Hesaplar Grubu
(TYEHG) katılımcıları bir araya gelmiştir. GTHB tarafından, Tarımsal Ürünler
Maliyet Sisteminin (TAMSİS) yapısı, programın işleyiş süreçleri ve veri toplama şekli
tanıtılmıştır. TÜİK katılımcıları tarafından oluşturulan sistemin girdi fiyat ve endeksi
hesaplamalarında kullanılabilirlik düzeyi üzerinde görüşte bulunulmuş ve bazı talepler
iletilmiştir.
Toplantıda;
•

TAMSİS'in , Türkiye genelinde bitkisel ürünlerin maliyetlerinin ve birim alandan elde
edilen net gelir değerlerinin hesaplanabilmesi amacı ile oluşturulmuş bir sistem
olduğu,

•

Maliyet verisinin ürün ve üretim tipi ayrımında toplandığı,

•

Sistemin raporlama biçimi, verilerin ilçe düzeyinde uzman görüşüne dayalı olarak
derlendiği ve kendi ilçelerindeki ekonomik değeri olan ürünlerin üretim tiplerine göre
listesi hazırlandıktan sonra uzmanların ürünlerin her bir üretim tipi için bir adet
maliyet cetveli doldurduğu,

•

İlçelerde hazırlanan bu maliyet verilerinin ilçe, il ve genel müdürlük onayından sonra
kullanıma hazır duruma geldiği,

•

Ağırlık hesaplamasında, maliyet kalemleri için üretim miktarının, net gelir
hesaplamaları için hasat edilen alan verisinin kullanıldığı ve ürün ayrımında ilçe, il ve
ülke geneli ortalama maliyet ve net gelir değerleri elde edilebildiği belirtilmiştir.
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Sistemle, 2015 yılı verilerinin derlenmeye başlanıldığı ve Ekim ayına kadar
tamamlanmasının hedeflendiği ifade edilmiştir.
TÜİK tarafından tarımsal fiyatlar ve Tarım-Üfe Endeksi çalışmaları kapsamında
mevcut iş süreçleri ile derlenmesi ve hesaplanması planlanan girdi fiyatları ve girdi endeksi
konusunda AB kriterleri, bugüne kadar yapılan çalışmalar ve yapılması gereken çalışmalar
hakkında bilgi verilmiştir. TAMSİS programı hakkında;
•

Sistemde masraf unsur sayısının fazla olmasının veri kalitesini etkileyebileceği,

•

Sadece bitkisel ürünlerin maliyetlerinin ve birim alandan elde edilen net gelir
değerlerinin hesaplanabilmesi amacı ile oluşturulmuş bu sistemin canlı hayvanlar ve
hayvansal ürünler için de entegre edilmesinin uygun olacağı,

•

TAMSİS programı ile oluşturulan raporları görebilmek için TÜİK personeline
programa erişim yetkisinin verilmesinin işlevsel olacağı,
Veri derleme sıklığının aylık/üç aylık şeklinde olabilirliği üzerine ileriki aşamalarda
görüşülebileceği belirtilmiştir.

•

TAMSİS üzerinden 2015 yılına ait derlenen verilerin değerlendirilmesi ve yukarıda bahsi
geçen önerileri görüşmek üzere Ekim ayı başlarında bir toplantı daha yapılmasına karar
verilmiştir.
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