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RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ (MAL TİCARETİ) ÇALIŞMA GRUBU 

TOPLANTI TUTANAĞI 

(I) 

Konu  : 2012-2016 Dönemi Resmi İstatistik Programı (RİP) 

Yer  : TÜİK-7. Kat  Toplantı Salonu 

Tarih  : 30.11.2012 

Saat  : 10.00 

 

Gündem : 

1. RİP II. Dönem (2012-2016) süresinde, Dış Ticaret İstatistikleri  alanında üretilen 

İstatistiklerin geliştirilmesi 

Dış Ticaret İstatistikleri konulu çalışma grubu toplantısı, TÜİK Ekonomik ve Sosyal Göstergeler 

Daire Başkan Vekili Esengül TANRIKULU başkanlığında gerçekleştirilmiştir. 

Toplantıda; 

Resmi İstatistik Programı:  
 

TÜİK tarafından, Resmi İstatistik Programı hakkında kısa bir bilgi verildi. Resmi İstatistik 

Programı kapsamında 2. Programın 2012-2016 yıllarını kapsayacak şekilde 

oluşturulduğundan ve program içerisinde çalışma grubunun özellikle Dış Ticaret 

İstatistiklerinin mal ticareti kapsamında çalışmalarına devam edeceğinden bahsedildi. İdari 

kayıtların, TÜİK tarafından kullanımının önemi vurgulandı. Kurumların idari kayıtlarının 

envanterinin çıkarılması için yapılan çalışmalar konusunda bilgiler verildi.  

     Daha sonra Resmi İstatistik Programı ile ilgili daha detaylı bilgilerin yer aldığı bir sunum 

yapıldı. Bu sunumda; Resmi İstatistik Programının ne olduğu, bu kapsamda yapılan 

çalışmaların neler olduğu, Resmi İstatistik Programı çalışma grubunun amacının ve misyonun 

neler olması gerektiği konularında bilgilere yer verildi. Bu konulara ek olarak, İstatistik 

Konseyi, 2. Program döneminin (2012-2016) genel çerçevesi, Resmi İstatistik İlkelerinin neler 

olduğu, Veri Kalite Kontrol Kurulunun etkinliğinin artırılması için yapılan çalışmalar gibi 

konularda da bilgi verildi. Ayrıca kaliteli istatistiklerin gösteriminde kullanılacak olan Resmi 

İstatistik Logosu tanıtıldı. Son olarak üretilen istatistiklerin ve metaverinin kullanıcılara nasıl 
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açılacağı, ulusal veri yayımlama takvimi ve uluslarası Resmi veri gönderimi envanteri 

çalışması hakkında bilgiler verilip sunum bitirildi. 

İdari Kayıtlar:  
 

TÜİK tarafından idari kayıtların öneminin vurgulandığı kısa bir konuşma yapıldıktan sonra 

istatistiklerin üretilmesinde idari kayıtların rolünü anlatan sunuma geçildi. Sunumda istatistik 

üretiminde veri kaynakları, kayıt sistemleri, idari kayıt verilerinin istatistik amaçlı 

kullanımında avantajları ve dezavantajları, idari kayıt verilerinin istatistik amaçlı kullanım 

alanları, idari kayıtlardan istatistik üretiminde dikkat edilmesi gereken hususlar, diğer 

ülkerlerde idari kayıt verilerinin istatistik amaçlı kullanımı, kurum ve kuruluşlarda yapılan veri 

değerlendirme çalışmaları ve yapılan genel değerlendirmeler hakkında bilgiler verildi. 

Dış Ticaret İstatistikleri ve Endeksleri:  
 

 TÜİK tarafından Dış Ticaret İstatistikleri ve Endeksleri konusunda bir sunum yapıldı. 

Sunumda; konu ile ilgili olarak tamamlanan ve planlanan çalışmalara yer verildi. Bu 

doğrultuda tamamlanan bir çalışma olan Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret istatistikleri 

hakkında bilgi verildi. Planlanan çalışmalar konusunda ticaret sistemlerinden genel ticaret 

sistemine geçiş, IMTS 2010 geçişi ve 2010=100 bazlı Dış Ticaret Endeksleri hakkında bilgi 

verildi.  

    Genel ticaret sistemine geçiş konusunda serbest bölgeler ve gümrük antrepolarına ilişkin 

veriye ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Bu ihtiyaç doğrultusunda talep edilen verinin test amaçlı 

olarak Serbest Bölge Genel Müdürlüğünden alındığı konusunda bilgilendirme yapıldı. 

Gümrük antrepo verilerinin de Ekonomi Bakanlığı’ndan alındığı konusunda bilgilendirme 

yapıldı. Ayrıca bu verilerin daha sağlıklı değerlendirmek amacı ile Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığından ihtiyaç duyulan eğitimlerin alınacağı konusunda bilgi verildi.  

    Üretilmesi planlanan diğer bir istatistik olan yabancı yerli kontrollü girişimler hakkında 

bilgiler verildi. Bu konu kapsamında TÜİK’te üretim yapan işletmelerin kullandığı ara malların 

GTIP’inin üretim sürecinden sonra hangi nihai mala dönüştüğü ve hangi GTIP kodunun 

verildiği konusunda tutulan bir istatistik olup olmadığı soruldu. Cevap olarak işlem gören 

mallar adı altında tutulan istatistiğin bu amaçla tutulduğu konusunda bilgi verildi.  

 

Ayrıca TÜİK’e gelen kayıtlarda beyannamenin önceki beyanname numarasının 

olmamasının büyük bir eksiklik olduğu bunun da ayrıntılı bir inceleme yapma konusunda 

sıkıntılara neden olduğu ve bu nedenle bu bilgiye de ihtiyaç duyulduğu konusuna değinildi.  



Türkiye İstatistik Kurumu 

3/4 

 

 

Daha sonra IMTS 2010’a geçiş hakkında bilgi verildi ve bu amaçla yapılan çalışmalardan 

bahsedildi. Yapılması planlanan çalışmalar konusunda TÜİK’in diğer kurumlardan 

beklentilerinden söz edilerek sunum bitirildi.  

Genel Değerlendirme: 
 

     Sunum sonrasında kurumların görüşlerine yer verildi. Genel olarak katılımcılar mal ve 

hizmet ticaretinin ayrıştırılmasına ilişkin sorunlardan söz ettiler. Cep telefonu, dolu CD’ler ve 

benzeri ürünlerin mal olarak dış ticarette yer aldığı, ancak içerisinde bulunan yazılımlar 

nedeniyle önemli ölçüde hizmet ticareti olduğu belirtildi.          

     Hizmet için ayrı GTİP numarası olmadığından zorunlu olarak mallara ait GTİP numaraları 

ile beyan yapıldığı belirtilerek bu ayrımın yapılabilmesi için beyannamede 44 numaralı alına 

tanımlayıcı bilgi yazılabileceği vurgulandı. Savunma sanayinin yurt dışına önemli miktarda 

hizmet yaptığı ancak mevzuat nedeniyle bu satışların ihracat olarak kabul edilmediği konusu 

gündeme getirildi.  

Toplantı süresince, TÜİK ihtiyaçları ortaya konularak katılımcı kuruluşlardan katkı 

beklendiği beklendiği, işbirliğinin önemi vurgulanarak toplantı tamamlandı.   

 

 

 

 

Katılımcı Listesi 

Adı Soyadı Kurumu Unvanı E-posta Telefon 

Esengül TANRIKULU TÜİK Dai Bşk. esengultanrıkulu@tuik.gov.tr 410 05 20 

Bülent  TUNGUL TÜİK Grp. Sor. bulent.tungul@tuik.gov.tr 410 05 35 

Akın  BODUR TÜİK Uzman akinbodur@tuik.gov.tr 410 05 45 

Bülent  YILMAZ TÜİK Uzman bulentyilmaz@tuik.gov.tr 410 07 31 

Aylin KOLBAŞI TÜİK Uzman aylinkarabacak@tuik.gov.tr  410 05 44 

Berden 
MERİÇ 

BOSTANCI 

Gümrük ve 

Ticaret Bk. 
VHRİ bmericbostanci@gtb.gov.tr 306 82 24 

Ömer AKIN 
Ekonomi 

Bakanlığı 

D.T Uzman 

Y.  
akino@ekonomi.gov.tr 204 79 39 

Murat TOPKAYA TCMB Uzman murat.topkaya@tcmb.gov.tr 507 69 50 
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Gülin ÖZSAN 
Kalkınma 

Bakanlığı 

Uzman 

Yrd. 
aggumussu@dpt.gov.tr 294 61 51 

Tuba  UYGUR 
Ekonomi 

Bakanlığı 

DT. Uzman 

Yrd.  
uygurt@ekonomi.gov.tr 204 79 07 

Ümit Aydınlık 
Ekonomi 

Bakanlığı 

DT. Uzman 

Yrd. 
aydınlıku@ekonomi.gov.tr 204 77 90 

Başak  GÜMÜŞTEKİN 
Ekonomi 

Bakanlığı 

DT. Uzman 

Yrd. 
gumustekinb@ekomoni.gov.tr 204 80 16 

Aslıhan ÇELEBİ 

Ankara 

Gümrük Müş. 

Derneği 

Gümrük 

Müşaviri 
aslıhan.celebi@yahoo.com 213 52 51 

Erkan KAPLAN TİM  erkankaplan@tim.org.tr 472 05 60 

Alaattin  DURMAZ 
Gümrük ve 

Tic. Bakanlığı 

Güm. Tic. 

Uzmanı 
a.durmaz@gtb.gov.tr 306 30 72 

 

 


