T.C.
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI
16/09/2013
TUTANAK

Konu

: Dış Ticaret İstatistikleri

Yer

: TÜİK 7. Kat Toplantı Salonu

Tarih/Saat

: 16/09/2013 – 14:00

Gündem
: Toplantı, Genel Ticaret Sistemine (GTS) göre veri üretilmesi, Genel Tarife
İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodlarının yerine uygulanması planlanan Entegre Gümrük Tarife
Sistemine (TARIC) geçiş, dış ticaret istatistiklerinin üretilmesinde idari kayıtların kullanımı
ve dış ticaret istatistiklerinin iyileştirilmesine yönelik diğer konuların değerlendirilmesi için
gerçekleştirilmiştir.
Katılımcılar:
Adı

Soyadı

Kurumu

Telefon

E-ileti

Esengül

TANRIKULU

TÜİK-ESGD

410 05 19

esen.tanrikulu@tuik.gov.tr

Akın

BODUR

TÜİK-ESGD

410 05 45

akin.bodur@tuik.gov.tr

Necmettin

BEKTAŞLI

TÜİK-ESGD

410 05 26

necmettin.bektasli@tuik.gov.tr

Eyüp Mehmet

DİNÇ

TÜİK-ESGD

410 05 35

mehmet.dinc@tuik.gov.tr

Gülçin
Gültekin
Murat

TÜRKÜCÜ

TÜİK-ESGD

410 05 44

gulcin.gultekin@tuik.gov.tr

ÖZTÜRK

TÜİK-ESGD

410 05 44

murat.ozturk@tuik.gov.tr

Koray

SEVİNÇLİ

TÜİK-ESGD

410 05 44

koray.sevincli@tuik.gov.tr

Yusuf Ziya

YILMAZ

TÜİK-ESGD

410 05 05

yusuf.yilmaz@tuik.gov.tr

Cemile

ERDOĞAN

204 80 48

erdoganc@ekonomi. gov.tr

Zeliha

BALCIOĞLU

204 77 98

balciogluz@ekonomi.gov.tr

Murat

TOPKAYA

Ekonomi BakanlığıSBYYH Genel Müd.
Ekonomi Bakanlığıİthalat Genel Müd.
TCMB

507 69 50

Murat.Topkaya@tcmb.gov.tr

Berden Meriç

BOSTANCI

449 38 46

b.mericbostanci@gtb.gov.tr

Alaattin

DURMAZ

449 38 46

a.durmaz@gtb.gov.tr

Cenk Burak

ALTAY

449 38 46

C.Altay@gtb.gov.tr

Ahmet Yaşar

ERDEN

410 07 26

ahmet.erden@tuik.gov.tr

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı-RYKGM
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı-RYKGM
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı
TÜİK-KSD
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Toplantıda aşağıdaki konular görüşülmüştür:
1- İdari Kayıt Değerlendirme Soru Formu : İdari kayıtlarda gerçekleşen değişiklikleri
görmek ve kaydedilen ilerlemeleri tespit etmek amacıyla RİP çalışma grubu üyeleri
tarafından kendilerine gönderilen “İdari Kayıt Değerlendirme Soru Formu”nun
doldurulması istenmiştir. Daha önceden kurumlara gönderilmiş olan formlar Kurum
temsilcileri tarafından TÜİK’e teslim edilmiştir. TÜİK yetkililerince formların
istenme sebebi ile ilgili kısa bir açıklama yapılmıştır.
2- Genel Ticaret Sistemine Göre Veri Üretilmesi: TÜİK yetkilileri tarafından GTS
hakkında kısaca bilgi verilmiştir. Bu bağlamda 2013 yılının başından itibaren
yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunulmuş ve 2014 yılı Ocak ayından
itibaren dış ticaret istatistiklerinin GTS’ye göre de yayımlanması konusunda
çalışmaların devam ettiği ifade edilmiştir. Bu çalışmalar kapsamında “antrepo
verileri”nin GTB’den alındığı, “serbest bölge verileri”nin de Ekonomi Bakanlığı’ndan
alındığı ve 2013 yılı Ocak-Temmuz dönemi verilerinin analiz edildiği belirtilmiştir.
Sözkonusu verilerin Ocak 2014’ten itibaren yayımlanmaya başlamakla birlikte geriye
dönük olarak 2013 verilerinin de GTS’ye göre yayımlanmasının planlandığı
vurgulanmıştır.
3- TARIC Sistemine Geçiş: GTİP kodları yerine kullanılması planlanan madde
kodlarını içeren TARIC sistemine geçiş için yürütülen çalışmalar konusunda GTB
yetkilisi tarafından detaylı bilgi verilmiştir. TÜİK’in daha önce resmi yazıyla ilgili
Bakanlığa bildirdiği sistem hakkındaki çekinceleri tekrar sözlü olarak ifade edilmiştir.
TÜİK yetkililerince taslak TARIC kodlarında yapılan incelemelerde tanım ve çeviri
hatalarının olduğu ifade edilmiş ve bu tanımların ve çevirilerin toplantıya katılan
kurum uzmanlarınca incelenerek tespit edilen eksikliklerin GTB’ye iletilmesinin
önemli olduğu vurgulanmıştır. GTB yetkilileri de bu konuda ortak bir çalışma
grubunun oluşturulması, tüm tarafların görüş ve önerilerinin yansıtılması gerektiğini
belirtmiştir. Ayrıca, TARIC’e geçişle birlikte birçok konuda daha detaylı veri
üretilebileceği örneklerle belirtilmiştir. TÜİK ve diğer katılımcı taraflar tarafından yıl
ortasında muhtemel bir geçişin sıkıntı yaratacağı ve programlar, veritabanları, dağıtım
kanallarında yapılacak güncellemeler vb hazırlık çalışmaları için tüm kullanıcıların en
az 3 ay önceden bilgilendirilmesinin önemli olduğu ifade edilmiştir. GTB yetkilileri
tarafından, 2008’den beri devam eden çalışmanın uygulamasının 1 Ocak 2015
tarihinde başlamasının planlandığı ve yıl ortasında bir geçişe kendilerinin de karşı
oldukları vurgulanmıştır. Bu süre katılımcılar tarafından gerekli hazırlıkların
yapılması ve görüşlerin sunulması açısından uygun bulunmuştur. Ayrıca GTB
yetkililerince TARIC’e geçişle ilgili olarak Kurumlara yeniden yazı yazılacağı ve
ortak çalışma grubu oluşturulacağı bilgisi verilmiştir. TARIC’e geçişte GTIP
bağlantısının sağlanması için geçiş anahtarlarının oluşturulması gerektiği, özellikle
serbest bölgelerdeki stoklarda bulunan mallarla ilgili bu geçiş anahtarlarının önemli
olduğu vurgulanmıştır.
Toplantı sonucunda:
1- İdari Kayıt Değerlendirme Soru Formlarının TÜİK yetkilileri tarafından incelendikten
sonra gerekli görülmesi halinde ilgili kurumlara dönüş yapılmasına,
2- 1 Ocak 2014’ten itibaren Genel Ticaret Sistemine göre de veri üretilip yayımlanması
halinde üretilen verilerin TCMB ve diğer talep eden kullanıcılara gönderilmesine,
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3- TARIC Sistemine 1/1/2015’te geçilmesine, yıl ortasında muhtemel bir geçiş
olmamasına karar verilmiştir.
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