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Gündem
: Toplantı, Resmi İstatistik Programı çerçevesinde oluşturulan "Uluslar arası
Mal Ticareti İstatistikleri Çalışma Grubunun görev alanına giren konulara ilişkin gelişmelerin
katılımcı kurumlara aktarılması, çalışmaların değerlendirilmesi ve paydaş Kurumların görüş
ve önerilerinin tespiti amacıyla gerçekleştirildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (GTB), Ekonomi
Bakanlığı'nın (EB) katılımı ile gerçekleşen toplantıda öncelikle TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri
Grubu tarafından 2017 yılında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verildi.
Toplantıda;
•

E-ticaret ile gerçekleştirilen dış ticaret işlemlerinin dış ticaret istatistiklerinde
içerildiği ancak bu verilerin ayrıştırılması gerektiği gerekçeleriyle birlikte
katılımcılara anlatıldı. Bu bağlamda, mevcut verilerin durumu ve sözkonusu
ayrıştırmanın nasıl yapılabileceğine ilişkin katılımcıların görüş ve önerileri alındı.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, e-ticaret ile ilgili gerçekleştirilen işlemlerin, gümrük
beyannamelerinden farklı bir platformda değerlendirildiği bilgisini verdi. BILGE
sisteminin yeniden dizayn edildiği ve dolayısıyla bilgi işlem biriminin bununla ilgili
yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu aktardı. Bakanlık yetkilileri tarafından konu ile
ilgili özel bir çalışmanın yapılabileceği ve e-ticaret bilgilerinin ayrı bir platformda
toplanabileceği ifade edildi,

•

Dış ticaret istatistiklerinde sınırdaki taşıma şekline ilişkin bilgi bulunduğu, dahilde
taşıma şekline ilişkin veri derlenmesinin gerekliliği konusunda katılımcılara bilgi
verildi ve söz konusu verilerin üretimine ilişkin katılımcı tarafların görüşüne
başvuruldu,

•

FOB tipi ithalat verilerinin ödemeler dengesi ve TÜİK ulusal hesaplar sisteminde
kullanıldığı ve söz konusu verilerin uluslararası kuruluşlarca talep edildiği
belirtilerek, söz konusu verilerin ortak bir çalışma yapılarak nasıl üretilebileceği
konusunda katılımcıların görüş ve önerilerine başvuruldu. TCMB yetkilileri
tarafından, ortak bir çalışma ile üretilecek verilerin TÜİK ulusal hesaplar sistemi ,dış
ticaret istatistikleri ve TCMB ödemeler dengesinde kullanılmasının yararlı olacağı
belirtildi,
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•

Beyannamede yer alan 18 ve 21 no’lu kutucuklarda yer alan taşıtların kimliği ve
milliyeti bilgisinin dış ticaret istatistikleri, uluslar arası hizmet ticareti ve ödemeler
dengesi hesaplamaları için kullanılabilecek nitelikte olduğu ve bu bilginin GTB
tarafından TÜİK’e sağlanmasının faydalı olacağı belirtildi,

•

Mevcut dış ticaret istatistiklerinde kapsanan ancak uluslararası hizmet ticareti
istatistiklerinin konularından birini oluşturan kişiselleştirilmiş yazılım vb içeriği
taşıyıcı mesnetlerin ayrıştırılmasının gerekliliği ve bu ayrıştırmanın nasıl
yapılabileceği yönünde katılımcıların görüş ve önerilerine başvuruldu,

• Son olarak beyannamede yer alan ve daha önceki toplantılarda TÜİK tarafından talep
edilen ilave bilgi alanlarının (31, 44 nolu alanlar, önceki beyanname numarası, vb.)
TÜİK’le paylaşılması talebi yinelendi.
Toplantı sonucunda gündemi oluşturan konularla ilgili aşağıdaki kararlar alınmıştır.
•

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın e-ticaret ile ilgili detaylı bir çalışma yapmasına ve
çalışma sonuçlarının TÜİK'le paylaşılmasına karar verildi.

•

Dahilde taşıma şekline ilişkin veri derlenmesine yönelik olarak, GTB katılımcıları
tarafından Bakanlık bünyesinde yer alan ilgili diğer birimlerle görüşmeler yapılacağı
belirtildi. Ayrıca, GTB'de yer alan konu ile ilgili tüm birimlerin katılacağı bir toplantı
yapılmasına karar verildi.

•

FOB tipi ithalat verilerinin üretilmesi konusunda TCMB yetkilileri tarafından
üretilen verilerin, TÜİK ve GTB tarafından üretilen verilerle uyumlu olması ve
asimetri oluşturmaması için gerekli çalışmanın yapılması konusunda görüşlerini
sundu. Bu konu ile ilgili olarak TÜİK (DTİ, UHT, Ulusal Hesaplar Dairesi), TCMB
ve GTB ile bir çalışma grubunun oluşturulması ve bir çalışma takviminin
belirlenmesine karar verildi.

•

Kişiselleştirilmiş yazılım vb. içeriği taşıyıcı mesnetler konusunda GTB ve TÜİK
tarafından ayrı ayrı çalışma yapılmasına, daha sonra düzenlenecek bir alt çalışma
toplantısında elde edilen sonuçların karşılaştırılmasına, ortaya çıkacak bulgulara göre
ayrıştırma için bir yöntem belirlenmesine karar verildi.

•

Beyannamede yer alan 18 ve 21 no’lu kutucuklarda yer alan taşıtların kimliği ve
milliyeti bilgisinin aylık verisetine eklenerek TÜİK'e gönderilmesi konusunda
GTB'ye resmi, yazı yazılmasına karar verildi.

•

Son olarak beyannamede yer alan ilave bilgi alanlarının (31, 44 nolu alanlar, önceki
beyanname numarası vb.) tekrar resmi yazı ile TÜİK’le paylaşılması talebinin
yenilenmesine karar verildi.

Ek: Katılımcı Listesi

