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14/07/2015 
 

TUTANAK 
 
 

Konu            : Dış Ticaret İstatistikleri 
 
Yer           : TÜİK 1. Kat 125 No’lu Toplantı Salonu 
 
Tarih/Saat    : 14/07/2015 – 10:00 
 
Gündem       : Yurtdışı diğer giderler 

Dış ticaret istatistiklerinde ithalat değeri CIF teslim şekline göre oluşturulmaktadır. 
CIF teslim şekline göre hesaplanan istatistik değeri mal bedeli-navlun-sigorta ve yurtdışı 
diğer giderleri kapsamaktadır. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT 
Agreement) ile 4458 Sayılı Gümrük Kanununda hangi giderlerin CIF değere ekleneceği yer 
almaktadır. 

Uygulamada yerli üreticinin korunması amacıyla referans fiyat ve gözetim 
uygulamaları, kabul edilmeyen iskontolar, navlun farkı gibi nedenlerle yurtdışında herhangi 
bir ödeme yapılmamasına rağmen gümrük beyannamesinin ‘yurtdışı giderler ’ bölümüne 
değer yazılmakta ve bu değer ithalat istatistiklerine ve ödemeler dengesine yansımaktadır. 

Toplantıda, yukarıda belirtilen çerçevede TÜİK tarafından ithalat değerinin  
hesaplanma yöntemi aktarıldı. Ayrıca, yurtdışı diğer gider değeri içeren beyannamelerden 
elde edilen ürün, ülke detayında veriler ile TÜİK tarafından kısıtlı sayıda ithalatçı firma ile 
yurtdışı giderler konusunda yapılan anket uygulaması ve sonuçları paylaşıldı.  

Toplantının asıl amacı olan yurtdışına bir ödemede bulunulmadan gümrük 
beyannamelerinin ‘yurtdışı giderler’ alanına yazılan değerlerin dış ticaret istatistiklerine ve 
ödemeler dengesine eklenmesi ile ilgili mevcut yöntemin değerlendirilmesine geçildi.  

Kurum temsilcileri tarafından özetle aşağıdaki görüşler ifade edildi. 

1- Tüm Kurum tesmilcileri mevcut uygulamanın ülkemizin ithalat değerini 
olduğundan daha yüksek gösterdiği, ödemeler dengesinde net hata noksan 
kalemini etkilediği konusunda aynı görüşü paylaşmaktadır. 

2- Gözetim uygulamaları, ithalatın yakından takibinin yanı sıra yerli üreticinin 
korunmasına da hizmet etmek üzere uygulanmakta olup, uluslararası anlaşmalar ve 
kurallar çerçevesinde ihtilafa neden olabilecek çeşitli yönleri bulunmaktadır. Bu 
nedenle konuyla ilgili uygulamalarda ve bu uygulamaların paylaşılmasında 
dikkatli olunması gerekmektedir. 

3- Yurtdışı giderlerin dış ticaret istatistiklerine dahil edilmesi ya da hariç tutulması 
konusunda uygulama değişikli ği teknik olarak kolay olmakla birlikte, sonuçları ve 
etkileri itibariyle çok yönlü değerlendirilmesi, üst düzeyde karara bağlanması 
gereken bir konudur. 
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Yapılan değerlendirmeler sonucunda;  ithalat içerisinde yer alan ‘yurt dışı diğer 
giderler’ değerinin nasıl kullanılacağı, mevcut uygulamaya devam edilip edilmeyeceği 
konusundaki Kurumsal görüş ve önerilerin 7 Ağustos 2015 tarihine kadar TÜİK’e 
(akin.bodur@tuik.gov.tr e_posta adresine ve yazı ile ) iletilmesine, kurum görüşlerinin 
birleştirilerek ortak bir rapor hazırlanmasına karar verilmiştir. 

 

  
 

EKLER: 
Katılımcı Listesi (1 sayfa) 
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