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GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE

A ile, Çalışma ve Sosyal Hiz-

metler Bakanı Zehra Zümrüt 

Selçuk, SGK'ya olan sigorta prim 

borçlarını yapılandıran ancak sü-

resinde ödeme yapmadığı için 

yapılandırması bozulanların hak-

larının, 28 Şubat'a kadar ödeme 

yapmaları halinde devam ede-

ceğini duyurdu. Bakan Selçuk, 

borçların yapılandırılmasıyla Ka-

nun gereği uygulanan gecikme 

zammı ve cezası yerine Yurt İçi 

Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) 

göre güncellenen borcun peşin 

veya iki ayda bir taksitler halinde 

ödenebildiğini hatırlattı.

M erkez Bankası verilerine göre, karşılıksız çek 

adedi Aralık ayında 63 bin 103 adet oldu. Bir 

önceki ay karşılıksız çek adedi 59 bin 576, geçen yıl 

aynı ay 14 bin 391 olmuştu. Böylece karşılıksız çek 

adedinde aylık yüzde 5.9, yıllık yüzde 338.5 artış ya-

şandı. Diğer taraftan karşılıksız çek tutarı 2.92 milyar 

TL'den 2.93 milyar TL'ye çıktı. Toplam ibraz edilen çek 

adedi bir önceki aydaki 1 milyon 328 bin 526 adetten 

1 milyon 341 bin 935 adede, tutarı 56.0 milyar TL'den 

56.5 milyar TL'ye geldi. Mahsuplaşmaya tabi çek adedi 

1 milyon 223 bin 761 adetten 1 milyon 233 bin 968 

adede, tutarı 49.6 milyar TL'den 50.1 milyar TL'ye çıktı.

Prim borcunda Prim borcunda 
ödeme tarihi ödeme tarihi 
uzatıldıuzatıldı

Karşılıksız çek tutar 
ve adedi arttı

İhracat rekor kırdı

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) rakamlarına 

göre ihracat, Aralık 2018'de 2017'nin aynı ayına 

kıyasla yüzde 0.4 artışla 13.9 milyar dolara yükseldi. 

Böylece 2018'de toplamda 168 milyar 88 milyon 

dolarlık ihracata ulaşıldı. Bu rakam 2017'ye kıyasla 

yüzde 7.1'lik artışa işaret ederken, aynı zamanda 

Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamı 

olarak kayıtlara geçti. Sektör bazında bakıldığında 

otomotiv endüstrisi 2018'de 31 milyar 568 mil-

yon 469 bin dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv 

endüstrisi, bu sonuçla 2018'de en fazla ihracat 

gerçekleştirilen sektör oldu.

U laştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Tur-

han, Türkiye'de geçen yılın sonu itiba-

rıyla hava yolunu kullanan yolcu sayısının, 

direkt transit yolcular dahil bir önceki yıla 

göre yüzde 8.6 artarak 210 milyon 189 bin 

945'e ulaştığını bildirdi. Bakan Turhan, Ara-

lık’ta hava yolunda hizmet verilen toplam 

uçak trafiğinin üst geçişlerle 141 bin 709'a 

ulaştığına işaret ederek, "Bu ayda Türkiye 

geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 7 

milyon 989 bin 298, dış hat yolcu trafiği ise 

5 milyon 519 bin 748 oldu" dedi.

Hava yolunu 210 milyon Hava yolunu 210 milyon 
yolcu kullandıyolcu kullandı
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İşsizlik sigortası 
işveren payında indirim

2018'de 1.5 milyon 
araç üretildi

V ergi mükellefi sayısı 2018 sonu itiba-

rıyla bir önceki yıla kıyasla 377 bin 

695 kişi artarak 10 milyon 956 bin kişiye 

ulaşırken, İstanbul'daki faal mükellef sayısı 3 

milyon 162 bin 532'yi buldu. Mükellef sayı-

sında en yüksek artış yüzde 6.2 ile kurumlar 

vergisinde görülürken, bunu yüzde 5.2 

ile gayrimenkul sermaye iradı izledi. Buna 

göre, Aralık 2017 döneminde 759 bin 242 

olan kurumlar vergisi mükellef sayısı geçen 

yılın aynı ayında 806 bin 622'ye ulaştı. GMSİ 

mükellef sayısı da 1 milyon 884 bin 849'dan 

1 milyon 982 bin 524'e yükseldi.

O tomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) 

verilerine göre, 2018 yılında toplam 

üretim bir önceki yıla göre yüzde 9 azalarak 

1 milyon 550 bin 150 adet olarak gerçek-

leşti. Türkiye otomotiv pazarı 2018 yılını, 

bir önceki yıla göre yüzde 35 daralarak 641 

bin 541 adet seviyesinde kapatırken, oto-

mobil pazarı ise yüzde 33 daralarak 486 bin 

321 adet ile yılı tamamladı. Bu dönemde, 

toplam otomotiv ihracatı 32.2 milyar dolar 

olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı ise 

12.4 milyar dolar ile yılı kapattı.

T ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı 

Aralık ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat En-

deksi verisini açıkladı. Tarım ürünleri üretici fi-

yat endeksi (Tarım-ÜFE), 2018 yılı Aralık ayında 

bir önceki aya göre yüzde 3.28, bir önceki yılın 

Aralık ayına göre yüzde 15.89 ve on iki aylık 

ortalamalara göre yüzde 11.65 artış gösterdi. 

Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık 

ürünlerinde yüzde 3.46, balıkçılıkta yüzde 3.43 

artış, ormancılık ürünlerinde yüzde 4.81 azalış 

olarak gerçekleşti.

Tarım-ÜFE 
yüzde 16 arttı

Vergi mükellefi Vergi mükellefi 
sayısı 378 bin sayısı 378 bin 
kişi arttıkişi arttı

Ç ok tehlikeli sınıfta yer alan, 10'dan 

fazla çalışanı bulunan ve son üç yıl 

içinde ölümlü ve sürekli iş göremezlikle 

sonuçlanan iş kazası bulunmayan iş yerle-

rinde çalışanların işsizlik sigortası işveren 

payı, bir sonraki takvim yılından geçerli 

olmak üzere üç yıl süreyle yüzde 1 olarak 

alınacak. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuyla ilgili 

olarak yaptığı açıklamada, “1 Ocak itibarıyla 

devreye giren teşvik sistemi ile birlikte 

işverenlere çalışan başına asgari 25.58 lira, 

azami 191.88 lira teşvik desteğini sağlama-

yı hedefliyoruz" dedi.
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A vusturya’da plastik atıkların 

azaltılması ve çevrenin ko-

runması amacıyla 2020’den iti-

baren plastik poşet kullanımı ta-

mamen yasaklanacak. Avusturya 

Başbakanı Sebastian Kurz, hükü-

met olarak plastik atıkların azaltıl-

ması ve “kullan at anlayışının” ön-

lenmesi için tek kullanımlık plastik 

poşetlerin yasaklanması yönünde 

karar aldıklarını söyledi. Çevre ve 

Turizm Bakanı Elisabeht Köstinger 

ise ülke genelinde yaklaşık 400 

milyon plastik poşet kullanıldığını, 

bunun ortalama 7 bin ton plastiğe 

tekabül ettiğini belirtti.

Avusturya’da Avusturya’da 
plastik poşet plastik poşet 
kullanımı kullanımı 
yasaklanacakyasaklanacak

2018'in en maliyetli 
doğal afeti hangisi?

A lman sigorta şirketi Munich RE, California eya-

letinde 8 Kasım'da başlayan ve "Camp yangını" 

olarak isimlendirilen orman yangınının, 16.5 milyar do-

lar zarara yol açarak geçen yılın en maliyetli doğal afeti 

olduğunu belirtti. Binlerce evin yok olmasına, onlarca 

kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangının 

yol açtığı 16.5 milyar dolarlık maddi kaybın 12.5 milyar 

dolarlık kısmının sigortalı olduğu kaydedildi.

A lmanya'da toplam istihdam geçen yıl 44.8 milyon kişiye 

yükseldi. Böylece Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990 

yılından sonra en yüksek rakama ulaşılmış oldu. Almanya Federal 

İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre geçen 

yıl ülkede istihdam 2017’ye göre yüzde 1.3 yükseldi. 2018’de istih-

dama katılan kişi sayısı 562 bin kişi artarken, toplam istihdam 44.8 

milyon olarak gerçekleşti. Arındırılmamış rakamlarla ele alındığın-

da ülkede işsizlik, geçen yıl yüzde 3.5’ten yüzde 3.2’ye geriledi. 

Almanya istihdamda en 
yüksek rakama ulaştı

GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

ABD'nin yükselttiği gümrük vergileri ve ekono-

misindeki yavaşlama ile mücadele eden Çin, 

bu yıl için ekonomik büyüme hedefini yüzde 6-6.5 

aralığına düşürmeye hazırlanıyor. Çin'in ekonomik 

büyüme hedefi geçen yıl "yaklaşık" yüzde 6.5 ol-

muştu. Edinilen bilgiye göre 2018 Aralık ayı ortasın-

daki Merkezi Ekonomik Çalışmalar Konferansı'nda 

belirlenen hedef 2019 Mart'taki parlamento yıllık 

genel kurul toplantısında açıklanacak.

Çin, büyüme hedefini 
düşürmeyi planlıyor
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U luslararası kredi derecelen-

dirme kuruluşu Moody's, 

Euro Bölgesi'ndeki ekonomik ya-

vaşlamanın gelecek iki sene bo-

yunca Avrupa’daki şirketler üze-

rinde finansal baskı yaratmasının 

beklenmediğini belirtti. Açıkla-

mada, 2017'de ekonomik büyü-

menin yüzde 2.5 seviyesine ulaş-

tığı Euro Bölgesi'nde büyümenin 

2019'da yüzde 1.8'e, 2020'de ise 

yüzde 1.6 seviyesine gerilemesi-

nin beklendiği kaydedildi.  Açık-

lamada Avrupa’da bazı şirketlerin 

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden 

(AB) çıkışıyla birlikte acil eylem 

planlarını da devreye sokmaya 

hazırlandığı belirtildi. 

Avrupa’daki Avrupa’daki 
şirketler üzerinde şirketler üzerinde 
baskı yok!baskı yok!

Fransa'dan Irak'a 
430 milyon Euro kredi

I rak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, Fransa'nın 

Irak'a terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerin 

yeniden inşası için 430 milyon Euro kredi tahsis 

ettiğini belirtti. Musul Üniversitesi'nin yeniden hiz-

mete açılması ve onarılması konusunda Fransa'nın 

katkılarına değinen Halbusi, Fransa'nın kentlerin 

restorasyon tecrübesinden Irak olarak yararlanmak 

istediklerini, yatırımların kapılarını açarak ikili ilişki-

lerin de güçlenmesini temenni ettiklerini kaydetti.

ABD'nin İran özel temsilcisi Brian Hook, aralarında Türki-

ye'nin de olduğu ülkelere İran'dan petrol ithalatı mu-

afiyetini uzatmayacaklarını söyledi. Washington yönetimi, 

Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore dahil, büyük çapta 

İran petrolü alan sekiz ülkeye 2018 Kasım ayında yürürlüğe 

koyduğu enerji yaptırımlarından muafiyet vermişti. Bu ülkeler 

arasında Türkiye de var. Hook, muafiyetlerin süresinin bu yılın 

Mayıs ayında sona erdiği zaman Washington'un nasıl bir yol 

izleyeceği konusunda ise bir şey söylemedi.

ABD, İran petrolü için 
muafiyeti uzatmayacak

J apon şirketi Hitachi, Avrupa Birliği'nden çıkma 

planları altüst olan İngiltere'de inşa edeceği nük-

leer enerji santrali projesini dondurmaya karar verdi. 

Galler bölgesinde bulunan Anglesey'de kurulacak 3 

trilyon yen (28 milyar dolar) maliyetli Horizon Nük-

leer Santrali'nin İngiltere'nin enerji ihtiyacının yüzde 

6'sını karşılaması bekleniyordu. Hitachi yaptığı yazılı 

açıklamada, "Özel bir şirket olarak, ekonomik düşünce-

lerle projeyi dondurma kararı aldık" dedi. Açıklamada, 

"Nükleer santrallerin inşası ve işletmesiyle ilgili olarak 

finansal bir yapı geliştirmek için zamana ihtiyaç oldu-

ğu anlaşılıyor" ifadesine yer verildi.

28 milyar dolarlık 
proje durduruldu


