GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE

T

ÜİK’in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
2018 sonuçlarına göre Türkiye’nin 31
Aralık 2018 günü itibarıyla erkek nüfusu 41
milyon 139 bin 980 kişi, kadın nüfusu 40
milyon 863 bin 902 kişi oldu. Nüfusun yüzde
50.2'sini erkekler, yüzde 49.8'ini ise kadınlar
oluşturdu. İstanbul’un nüfusu yüzde 0.3
oranında artarak 15 milyon 67 bin 724 kişiye
ulaştı. Nüfusu en az kent olan Bayburt’ta ise
“nüfus patlaması” yaşandı. 2017’de nüfusu
yüzde 14 gerileyen Bayburt’ta, 2018’de nüfus yüzde 2.28 artarak 82 bin 274 kişi oldu.

Türkiye’nin nüfusu
82 milyonu geçti
Köprü ve otoyollardan
6.2 milyar TL gelir

K

öprü ve otoyollar, son beş yılda Türkiye ekonomisine yaklaşık 6.2 milyar lira gelir sağladı.
2014-2018 döneminde 2 milyar 151 milyon araç
devlete ait köprü ve otoyollardan yararlandı. Yıllar itibarıyla bakıldığında, köprü ve otoyollardan
2014'te 854 milyon 285 bin 334 lira, 2015'te 880
milyon 227 bin 681 lira, 2016'da 1 milyar 204 milyon 205 bin 53 lira, 2017'de 1 milyar 458 milyon
77 bin 513 lira ve 2018'de 1 milyar 798 milyon 738
bin 189 lira gelir sağlandı.

İmalat sanayinde
yavaşlama sürdü

İ

malat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Ocak'ta 44.2
ile yatay seyrederek sektördeki daralmanın on aydır devam ettiğine
işaret etti. İmalat sektöründe yılın
başında da devam eden zorlu faaliyet koşulları yeni siparişlerdeki
yavaşlamanın devam etmesine yol

T

ürkiye İstatistik Kurumu’nun ( TÜİK), Temmuz-Eylül 2018 dönemine ilişkin "Hanehalkı
Yurt İçi Turizm" verilerine göre 2018'in Temmuz-Eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyrekte seyahate
çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke
içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, 2017'nin
aynı çeyreğine göre yüzde 1.5 azalarak 32 milyon
537 bin olarak gerçekleşti. Yurt içinde ikamet eden
24 milyon 999 bin yerli turistin yaptığı seyahat harcamaları, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın
aynı dönemine göre yüzde 18.6 artışla 21 milyar 138
milyon 934 bin lira olarak kayıtlara geçti.
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Seyahate
21.1 milyar TL
harcandı

açtı. Ancak bu daralma son beş ayın
en düşük hızında gerçekleşti. IHS
Markit tarafından İstanbul Sanayi
Odası (İSO) için hazırlanan imalat
PMI, Kasım'da 44.7 değerini aldıktan
sonra Aralık'ta 44.2'ye gerilemişti.
Endekste 50'nin üzeri seviyeler büyümeye, altı daralmaya işaret ediyor.

R

esmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Ham Petrol ve Jet
Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu Veya
Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Karar’ın
adı, “Ham Petrol ve Bazı Petrol Ürünlerinin
Karayolu Veya Demiryolu ile İthali, İhracı ve
Transitine İlişkin Karar” olarak değiştirildi.
LPG, ham petrol ve akaryakıt ürünlerinin
Türkiye’den yabancı bir ülkeye, yabancı bir
ülkeden Türkiye’yi veya Türkiye üzerinden
üçüncü ülkeye karayolu veya demiryolu ile
ithali, ihracı ve transiti, ruhsat ve yetki belgesi sahibi olan kişiler tarafından yapılabilecek.

Akaryakıt dış
ticaretinde
yeni düzenleme

Toplu taşımada vergilendirme
oranı yüzde 1.5 oldu

R

esmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, belediyeler
tarafından ruhsatı verilen, toplu taşıma
hatlarını kiralayan, toplu taşıma hizmetinin hizmet satın alma yollarıyla yerine
getirilmesi halinde, bu hizmeti sunan ve

gelirlerinin tamamını elektronik ücret toplama sistemi aracılığıyla tahsil eden otobüs
işletmelerinin vergi oranı yüzde 1.5 olarak
belirlendi. Bu faaliyet dışında kapsama girmeyen başka faaliyetleri de bulunan mükellefler, uygulamadan yararlanamayacak.

Türkiye'nin rüzgârı
yüzde 7 büyüdü

T

ürkiye Rüzgar Enerjisi Birliği’nin (TÜREB)
2018 yılına ilişkin "Rüzgâr Enerjisi İstatistik Raporu" yayımlandı. Rapora göre, Türkiye'nin rüzgâr enerjisi kurulu gücü geçen yıl
497 megavat arttı. Böylece rüzgâr sektöründe kurulu güç geçen yıl bir önceki yıla göre
yüzde 7.2'lik büyümeyle toplam 7 bin 369
megavata ulaştı. İşletmedeki RES'lerin yüzde
38'i Ege Bölgesi’nde bulunurken, yüzde 33'ü
Marmara, yüzde 13'ü Akdeniz ve yüzde 9'u
ise İç Anadolu Bölgesi’nde yer aldı.

T

Kırmızı et üretimi
yüzde 12 azaldı

ÜİK’in Ekim-Aralık 2018 dönemine ilişkin kırmızı et
üretimi istatistiklerine göre geçen yılın dördüncü çeyreğinde toplam kırmızı et üretimi 259 bin 672 ton olarak
tahmin edildi. Üretim, Kurban Bayramı’nın gerçekleştiği
bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 23.5, bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre ise yüzde 12.1 oranında azaldı. Toplam
içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise
185 bin 324 ton olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde
sığır eti üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 21.8 ve bir
önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7.8 oranında azalışla
239 bin 703 ton olarak tahmin edildi.
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İtalya ekonomisi
'teknik küçülmeye' girdi

İ

talya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (Istat) açıkladığı rakamlara
göre, 2018'in son iki çeyreğinde art arda küçülen İtalyan ekonomisi resmi olarak "teknik küçülmeye" girdi. Istat, İtalyan ekonomisinin 2018'in son çeyreğinde (Ekim-Aralık) yüzde 0.2 küçüldüğünü
bildirdi. Ülkede gayrisafi yurt içi hasıla 2018'in üçüncü çeyreğinde
de (Temmuz-Eylül) yüzde 0.1'lik düşüş gösterdiğinden, ekonomi
iki çeyrekte üst üste küçülerek ekonomistlerin "teknik küçülme"
adını verdiği bir sürece girmiş oldu.

Trump, Nobel'e
aday gösterildi

Venezuela’ya
yeni yaptırım

A

BD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Şubat’ta Kuzey
Kore lideri Kim Jong-un ile Vietnam'da yapacağı
görüşmeye ilişkin sorulan soruya verdiği yanıtta,
Japonya Başbakanı Abe'nin kendisini Japonya adına Nobel Barış Ödülü'e aday gösterdiğini anlattı.
Abe'nin Nobel Barış Ödülü'nü veren Norveç Nobel
Komitesi'ne yolladığı öneri mektubunun bir kopyasını kendisine ilettiğini ifade eden Trump, Japon
Başbakanı'nın kullandığı "Sizi Japonya adına aday
gösteriyorum. Nobel Barış Ödülü'nü size vermelerini
öneriyorum" ifadelerini aktardı.

A

BD Hazine Bakanlığı Yabancı
Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC),
Venezuela devlet petrol şirketi PdVSA'nın (Petroleos de Venezuela) Genel Müdürü, Ulusal İstihbarat Servisi
Başkanı ve Devlet Başkanı Nicolas
Maduro'nun Koruma Müdürü’nün
de aralarından bulunduğu beş Ve-

Avrupa’da otomobil
satışları azaldı

A

vrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği
(EFTA) ülkelerinde satılan otomobil sayısı, Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre
geçen yılki 1.25 milyon adet seviyesinden 1.2 milyona
indi. FCA'nın satışları yüzde 14.9, Ford'unkiler yüzde
6.6, Volkswagen'in satışları yüzde 6.4 azaldı. Nissan'ın
satışları da yüzde 24.7 geriledi. Satışlardaki bu daralma Eylül ayında devreye giren yeni motor ve emisyon
düzenlemesini (WLTP) izliyor.
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nezuelalı yetkiliyi yaptırım listesine aldı. Yaptırımların kalıcı olacağı
belirtilen açıklamada, yaptırım listesine yer alan kişilerin Venezuela
hükümetinin faaliyetlerine karşı çıkmak üzere "anlamlı adımlar atması"
durumunda haklarındaki yaptırımların kaldırılabileceği ifade edildi.

İspanya erken
seçime gidiyor

İ

spanya Başbakanı Pedro Sanchez, Moncloa'daki Başbakanlık konutunda yaptığı basın açıklamasında, 28 Nisan tarihinde ülkede
erken genel seçime gidileceğini ilan etti. Son genel seçimin 26
Haziran 2016'da yapıldığı ülkede bir sonraki seçimin 2020'de yapılması gerekiyordu. 2016 yılındaki seçimlerde hiçbir partinin mecliste
çoğunluğu sağlayamaması üzerine en fazla oyu alan sağ görüşlü
Halk Partisi (PP) azınlık hükümeti kurmuştu. Ancak yolsuzluk iddialarından dolayı Haziran 2018'de güvensizlik önergesinin kabulüyle
PP hükümeti düşmüş yerine PSOE azınlık hükümeti kurmuştu.

Rusya’da yavaşlama
beklentisi!

R

usya Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan
"Ekonominin Durumu: Ocak 2019" raporunda,
geçen yıl sanayi ve inşaat sektörlerindeki gelişmelerin,
ekonomideki büyümeye katkı yapan ana sektörler
olduğu vurgulandı. Ticaret ve ulaşım sektörlerinin de
büyümeye olumlu katkı yaptığına işaret edilen raporda, tarım sektöründeki büyümenin ise 2018'de düşüşe
geçtiği belirtildi. Rus ekonomisinin 2018'de yüzde 2.3
büyüdüğü anımsatılan raporda, "Söz konusu büyüme
bir defaya mahsus nedenlerle gerçekleşti ve sürdürülemez. Rus ekonomisinde büyümenin 2019'da yüzde
1.3'e gerilemesini bekliyoruz" denildi.

Çin'de bir haftada
rekor turizm geliri

Ç

in Kültür ve Turizm Bakanlığı, bir
haftalık Bahar Bayramı tatilinde, geçen yıla oranla yüzde 8.2
artışla 513.9 milyar Yuan (76 milyar
dolar) turizm geliri elde edildiğini
bildirdi. Geçen yılki Bahar Bayramı
tatilinde yaklaşık 70 milyar dolar gelir

A

vrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'da üretilen
doğal gazı Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım 2
projesinin birlik gözetimine tabi tutulmasını sağlayacak
düzenlemede anlaşma sağladı. Kuzey Akım 2 boru hattı
projesinin AB gözetimine tabi tutulmasının önünü açacak düzenleme konusunda AB üyesi ülkelerin anlaştıklarını belirten Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Doğal
gaz yönetmeliği konusunda Almanya ve Fransa'nın
birlikte çalışması sonucunda bir anlaşma sağlayabildik"
değerlendirmesinde bulundu. Kuzey Akım 2 projesi,
Berlin ve Paris arasında görüş ayrılığına neden olmuştu.

sağlanmıştı. Bakanlık açıklamasında
ayrıca, bu yıl tatilde halkın yüzde
40'ının müzeleri ziyaret ettiğine dikkat çekildi. Bu arada Bahar Bayramı
için bir haftalık resmi tatil ilan edilen
ülkede dünyanın en büyük şehirlerarası yolculuk yoğunluğu yaşandı.

Avrupa Birliği
Kuzey Akım 2'de
uzlaştı
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