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ÖDEMELER DENGESİ İSTATİSTİKLERİNDE YIL SONU 

ÇALIŞMALARI ÇERÇEVESİNDE YAPILAN 

DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN DUYURU 

Ödemeler dengesi istatistikleriyle ilgili olarak yapılan yıl sonu çalışmaları çerçevesinde, 

daha önce elde edilemeyen bazı verilerin sağlanması ve banka kayıtlarından 

sağlanmakta olan bazı verilerin ise ilgili kuruluşlardan doğrudan alınarak veri 

kaynaklarının değiştirilmesi sonucunda; aşağıda ayrıntılarıyla açıklandığı üzere, 

“Ayrıntılı Sunum” tablosuna Ödemeler Dengesi Beşinci El Kitabı’nda öngörüldüğü 

şekliyle kalemler ilave edilmiş ve bazı istatistikler revize edilmiştir.  

1. İthalat / Uyarlama - Finans Hesapları (Finansal Kiralama) 

Geçici ithalat kapsamında yapılan ve dış ticaret istatistiklerinde yer almayan “Finansal 

Kiralama” yoluyla yapılan uçak ithalat bedelleri, Cari İşlemler Hesabı altında “Genel 

Mal Ticareti / İthalat f.o.b. / Uyarlama: Diğer Mallar” kalemine, karşılık kalemi 

de Finans Hesapları altında “Diğer Yatırımlar / Yükümlülükler / Krediler / 

Diğer Sektörler” kalemine kredi kullanımı olarak ilave edilirken; daha önceki 

verilerde “Diğer Taşımacılık” gider kaleminde görülen söz konusu ithalatlara ilişkin 

ödemeler, ilgili havayolu şirketlerinden sağlanarak 2005 ve 2006 yılları istatistiklerine 

yansıtılmıştır. Kredilere ilişkin faiz ödemeleri ise “Gelir Dengesi / Yatırım Gelirleri 

/ Diğer Yatırımlar / Faiz Giderleri” kalemi içerisinde yer almaktadır. 

2. Limanlarda sağlanan mallar 

Havayolu taşıtları tarafından havalimanlarında sağlanan yakıt, kumanya gibi malların 

ihracat ve ithalatına ilişkin veriler, yerli havayolu şirketleri ve yabancı havayolu 

şirketlerinin acentaları ile ikram hizmetleri veren kuruluşlardan sağlanarak, Dış Ticaret 

Dengesi altında açılan “Limanlarda Sağlanan Mallar” kalemine yansıtılmıştır. Bu 

nedenle, hâlihazırda dış ticaret istatistiklerinde mevcut olan söz konusu ihracat 

gelirleri, uyarlama kalemine yansıtılarak toplam ihracat gelirlerinden düşülmüştür. 

3. Diğer Taşımacılık 

“Cari İşlemler Hesabı / Hizmetler Dengesi / Taşımacılık / Diğer Taşımacılık” 

kalemine ilişkin banka kayıtlarından elde edilen 2005-2006 verileri, yerli havayolu 

şirketleri ile yabancı havayolu şirketlerinin acentalarından sağlanan havayolu 

taşımacılığıyla ilgili yolcu taşımacılığı, operasyonel kiralama, bakım onarım ve yer 

hizmetlerine ilişkin veriler çerçevesinde revize edilmiş, böylece 1. maddede belirtilen 

finansal kiralama yoluyla yapılan ithalatlara ilişkin ödemeler düşülmüştür. 
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4. Diğer Hizmetler 

Haber ajanslarının, yurt dışına sağladıkları haber, fotoğraf ve makale gibi 

hizmetlerden elde ettikleri gelirler ile yurt dışından aldıkları söz konusu hizmete ilişkin 

giderler ilgili şirketlerden sağlanarak, “Cari İşlemler Hesabı  /  Hizmetler 

Dengesi  /  Diğer Hizmetler” kalemine 2006 yılı için yansıtılmıştır. 

5. Ücret Ödemeleri (Compensation of Employees) 

Daha önce Ödemeler Dengesi Tablosu’nda yer almayan ve Türkiye’de çalışan 

yabancıların elde ettikleri ücretler, “Ücret Ödemeleri” başlıklı yeni bir kalem 

açılarak 2005 yılından başlamak üzere ilave edilmiş ayrıca Cari İşlemler Hesabı’nın 

“Yatırım Geliri Dengesi” kaleminin adı “Gelir Dengesi” olarak değiştirilmiştir. 


