
Asya borsaları, ABD ve Çin'in ticaret anlaşmazlıklarını çözüp çözemeyeceklerine 

dair şüphelerin arttığı bir ortamda, ABD ile Çin arasındaki ticaret uzlaşmasının 

yarattığı yükseliş etkisinin azalmasıyla geriledi. ABD ile Çinli liderlerin G20'de iki 

ülke arasındaki ticaret geriliminin tırmanmasını önleyecek bir mutabakata varması 

dün küresel hisse senedi piyasalarında yükselişi tetikleyerek MSCI'nın dünya en-

deksini %1,3 yükselmesini sağlamıştı. Ancak, işlem günü sona ermeden önce bile 

başlıca ABD endeksleri, yatırımcıların iki ülke arasındaki çözülmemiş sorunları da 

gündeme getirmeleriyle gün içi zirvelerinden geriledi. ABD Başkanı Donald 

Trump’ın Çin ile ABD menşeli otomobillere gümrük tarifelerinin azaltılması konu-

sunda anlaştığını açıklaması iyimserlik dalgası yaratırken Çin’den teyit gelmemesi 

ve Trump’ın danışmanlarının anlaşmayı detaylandırmaması üzerine sözkonusu 

iyimserlik kısa sürdü. Bugün Çin lokomotif hisseleri hafif gerilerken, Şanghay Com-

posite endeksi hafif yükseldi. ABD'de ise getiri eğrisinde 2 ve 10 yıllık faiz farkının 

krizden bu yana en düşük seviyeye inmesi ve ayrıca eğrinin 2-5 yıllık dilimde ters 

eğim oluşması olası bir resesyonla ilgili endişeleri artırdı. ABD'de 10 yıllık gösterge 

tahvil faizi %2,94'ten, 2 yıllık tahvil %2,8048'den ve 5 yıllık tahvil ise %2,7989'dan 

işlem görmekte. Dünya genelinde PMI verileri gerilerken (veya Türkiye'de olduğu 

üzere sanayi aktivitesinde daralmaya işaret ederken) ABD'de ISM verileri iç piyasa-

dan gelen siparişlerdeki artışın önderliğinde 57,7'den 59,3'e yükseldi. Dolayısıyla 

bu ülkede sanayi aktivitesinde resesyon fiyatlaması pek makul görünmemekte. Pa-

zartesi günü FED Başkanı Jerome Powell para politikasına değinmediği konuşmasın-

da ‘güçlü ekonomik görünümü’ vurgularken diğer üyeler güvercin tonu korudu. 

Powell New York’ta gerçekleştirdiği konuşmada ekonominin yükselen ücretlerle 

güçlendiğini, ancak güçlü ekonomi ve finansal sistemin tüm Amerikalılara erişmedi-

ğini belirtti. FED Başkan Yardımcısı Richard Clarida ise çok düşük enflasyonun çok 

yüksek enflasyona göre daha riskli olduğunu, dünyadaki merkez bankalarının hala 

dezenflasyonla savaştığını söyledi.  

Petrol fiyatlarının 60 doların altına inmesinin ardından G20 Zirvesi sonrası dün 

başlayan yükseliş eğilimi TL'yi baskı altına aldı. Petrol fiyatları OPEC öncülüğünde 

beklenen arz kesintisi ve Kanada'nın üretim kesintisine yetki vermesinin etkisiyle 

yükselerek dün kaydettiği kazanımları artırdı. Brent ham petrolünün varil fiyatı %

1’e yaklaşan artışla 62 doları aştı. Bu arada, Katar 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle 

OPEC’ten çıkacağını açıkladı. Beklentileri aşan büyüklükte gerileme kaydeden 
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 TCMB, Reel efektif döviz kuru 
5-Ara Hindistan Merkez Bankası faiz kararı 

 Euro Bölgesi, Perakende satışlar, Ekim 
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7-Ara Hazine nakit gerçekleşmeleri, Kasım 
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 97.63            8.147%

22 Nisan 2020 5.125% 95.65            8.524%

18 Mayıs 2021 4.875% 89.88            9.604%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 94,974             -0.46% -1.01% -17.65%

BİST-30 118,788          -0.45% -1.15% -16.41%

XUSIN 112,208          1.38% -5.19% -13.29%

XBANK 122,855          -0.82% 1.15% -28.31%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.2413 0.57% -3.99% 38.33%

Euro/TL 5.9596 1.02% -4.55% 31.04%

Sepet Kur* 5.6005 0.90% -4.36% 34.38%

Euro/Dolar 1.1352 0.33% -0.61% -5.37%

Dolar/JPY 113.65 0.17% 0.25% 0.87%

DXY 97.0400 -0.30% 0.79% 5.02%

* %50 Dolar/TL + %50 Euro/TL

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1231.00 0.75% 0.01% -5.49%

Reuters/Jefferies CRB* 187.94 0.99% -4.38% -3.63%

Brent (Dolar/varil) 61.69 5.08% -15.69% -7.75%

Doğalgaz (TL/stdm3) 4.34 1.96% -0.34% 49.81%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 20.09% 20.26%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 16.63% 16.81%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 8.20% 7.82%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.94% 2.99%
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enflasyon verisi sonrası, para politikasında sıkı duruşunu uzun süre koruyacağını savunan TCMB’nin 13 Aralık’taki PPK toplantısında para politikası 

duruşu da piyasanın radarında. Dolar/TL güne 5,24’ün üzerinde başlıyor. Tahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz dün spot 

kapanışta ortalama %16,49, valörde son işlemlerde %16,56 seviyesinde gerçekleşti. İki yıllık gösterge tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama bi-

leşik faiz % 20,06 oldu. 

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P) dün yayınladığı Türkiye raporunda ülke ekonomisinin 2019'da daralacağını, 2020 yılın-

daysa %3-4 seviyelerinde ılımlı bir büyüme hızı yakalanabileceğini öngördü. Kuruluşun bankalara yönelik değerlendirmelerinde, "Bankalar risk-

lere rağmen iyi finansal görünümlerini korudu, son dönemde riskleri fiyatlamaya devam edebildi. Ancak banka fonlamaları düşük tasarrufa bağlı 

sınırlı, kısa dönemli dış borca bağlı" ifadeleri kullanıldı. S&P Türk bankalarının kredilerdeki toplam kaybının son dönemdeki ortalama %1,4'ten %

2,5 seviyesine kadar yükselmesini beklediğini belirtti. S&P raporunda "Bankacılık sektöründeki takipteki kredi oranının (NPL) Eylül 2018'deki %

3,5'ten yaklaşık %6'ya yükselerek, gelecek 12-18 ayda ikiye katlanmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı. Raporda sorunlu kredi tanımına 'yeniden 

yapılandırılan' kredilerin de eklenmesi durumunda, bu oranın S&P'nin baz senaryosu kapsamında %10'u geçmiş bulunduğu ve bunun gelecek yıl %

20'ye kadar yükselebileceği de belirtildi. 

Kasım ayında manşet enflasyon %1,44 geriledi ve yıllık bazda artış oranı 362 baz puan düşerek %21,6 seviyesine indi. Yurt içi üretici fiyat en-

deksi ise Kasım’da bir önceki aya göre %2,53 düştü ve yıllık bazda artış oranı %38,5’e geriledi. Akaryakıt fiyatlarındaki gerileme ve motorlu araçlar-

dan alınan ÖTV indirimi gibi faktörlerle TÜFE sepetinde aylık bazda en yüksek düşüş gösteren grup %6,46 ile ulaştırma olurken, mobilyadaki KDV 

indirimleri ile birlikte ev eşyası grubunda %2,85 gerileme görüldü. Bu iki ana enflasyon grubu manşetteki tüm düşüşü açıklamaya yeterli. Enerji 

fiyatlarında özellikle Ağustos—Ekim dönemi başta olmak üzere, kesintisiz sekiz aylık artış trendinin ardından Kasım ayında %0,7’lik gerileme oldu. 

Öte yandan, eğlence ve kültür grubunda fiyatlar %2,08 inerken, altın fiyatındaki gerileme kaynaklı olarak da çeşitli mal ve hizmetlerde %0,96'lık 

düşüşler kaydedildi. Gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,74 gerileme gerçekleşti. Ancak ekmek ve tahıl ürünleri kaynaklı olarak, işlenmiş gıda fiyatla-

rında artışlar devam ediyor. Mevsim etkisi nedeniyle, aylık en yüksek artış %2,37 ile yine giyim ve ayakkabı grubunda görüldü. Vergi indirimleri, 

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı ve TL’deki  toparlanma eğilimi ile Kasım ayında enflasyonda belirgin bir iyileşme söz konusu oldu. Bu 

durum yüksek ihtimalle Aralık ayında da devam edecektir. Ancak G20 Zirvesi sonrasında petrol fiyatlarında görülen artış ve bunun TL üzerinde 

baskı yaratıyor olması bir miktar hassasiyet yaratabilir. Vergi indirimlerinin sona erecek olması, vergi ve cezalarda kullanılan yeniden değerlenme 

oranının %23,7 olarak belirlenmesi, geçmişe endeksleme eğiliminin özellikle kira kontratlarında devam ediyor olması ve asgari ücret artışının cari 

enflasyona yakın belirlenme ihtimali gibi faktörler manşet ve çekirdek enflasyon üzerinde temel risk unsurları. 2019 yılına ilişkin enflasyon tahmi-

nimizi %19,0 seviyesinde koruyoruz. 

İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Kasım'da 44,7'ye yükseldi. Endeks her ne kadar son iki ayda yükselmiş olsa da Kasım’da da 50 

kritik değerin altında yer almış olması sebebiyle sektörde daralmanın sekizinci ayına girdiğine işaret etti. PMI, Eylül ayında 42,7'ye gerileyerek 

Mart 2009'dan bu yana en düşük değeri almıştı. Kasım ayında üretim alt endeksi 42,2'ye, yeni siparişler alt endeksi ise 39,7'ye yükseldi. Vergi indi-

rimleri ve kurdaki dengelenme iç piyasaya bir parça hareketlilik getirdi, ancak iki ana kalemde daralma devam ediyor. Talep koşullarındaki zayıflık, 

imalatçıları yeni girdiler almak yerine mevcut stokları kullanmaya yöneltti. Bunun yansıması olarak hem girdi alımı, hem de girdi stokları Kasım 

ayında azaldı. Dengelenmenin aslî unsuru olan yeni ihracat siparişleri alt endeksi ise geçen ayki 47,6'dan 47,2'ye geriledi ve üst üste üçüncü ayda 

da düşüş kaydetti. Dış ticarette %50’nin üzerinde ağırlığı bulunan Euro Bölgesi’ndeki yavaşlama ihracat siparişleri üzerinde temel risk faktörü ko-

numunda. Zira bu bölgedeki imalat PMI’nda dokuz aylık bir gerileme söz konusu. Tedarikçilerin teslimat süresi de artmaya devam etti. Ankette, 

bazı imalatçılar tedarikçilerin girdi malı bulmakta zorlandığını ifade etti. Bazıları ise tedarikçilerin nakit ödeme talep ettiklerini bu nedenle teslimat 

sürelerinin uzadığını belirtti. Öte yandan, bugün açıklanan yurtiçi ÜFE ile uyumlu olarak, imalat sektörü üzerindeki maliyet baskılarının belirgin öl-

çüde azaldığı kaydedildi. Girdi fiyatlarındaki artış Eylül 2017'den beri gözlenen en düşük hızda gerçekleşirken, nihai ürün fiyatları sınırlı artış kay-

detti. Tüm bu göstergeler Türkiye ekonomisinde hızlı bir yeniden dengelenme yaşandığını, diğer taraftan TL'deki değerlenme ve eksik talep koşul-

ları ile enflasyonist baskının bir miktar gevşemekte olduğunu göstermektedir. 
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) dün gece geceden geçerli olarak otogazın litre fiyatında 46 kuruş indirim yapıldı-

ğını, indirimin pompa fiyatlarına 32 kuruş olarak yansıdığını açıkladı. Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçilen Mayıs ayı ortasından 

beri ÖTV destekleri benzinde Kasım ayı başında, motorinde ise Kasım ayı sonunda sıfırlandı. Otogazın litresinde ise dün itibarıyla litre başına 14 

kuruş ÖTV desteği bulunuyordu. Bu indirimle benzin, motorin ve otogazda ÖTV desteği kalmadı. EPGİS'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, 

"4 Aralık tarihinde geçerli olmak üzere, LPG Oto gazda 14 Kuruş/Litre indirim gerçekleşmiştir. Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği 

indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır" denildi. EPGİS'ten yapılan ikinci bir açıklama ile "04 

Aralık tarihinde geçerli olmak üzere LPG Otogaz da 32 kuruş/litre pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir" denildi. 

Çelik İhracatçıları Birliği'nden (ÇİB) yapılan açıklamaya göre, 11 aylık dönemde Türkiye'nin miktar bazlı çelik ihracatı, %19,8 artarak 19,3 milyon 

tona çıktı. Böylelikle bu senenin 19 milyon tonluk çelik ihracatı hedefi gerçekleştirilmiş oldu. Değer bazında bakıldığında Türkiye aynı dönem-

de, %37,3 artışla 14,1 milyar dolarlık çelik ihracatı gerçekleştirdi. Sadece Kasım ayında çelik ihracatı miktar olarak bir önceki yılın aynı ayına göre, 

%60,9 artışla 2,5 milyon tona, değer olarak da %55,8 artışla 1,7 milyar dolara yükseldi. ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, korumacılık ön-

lemleri başta olmak üzere birçok sorunla mücadele eden sektörün, karşılaştığı tüm zorluklara rağmen ihracatta başarı kaydettiğini aktardı. Türki-

ye'nin çelikte ton başına ortalama birim fiyatının Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına oranla %3,1 azalarak 680 dolar olduğunu ve 11 aylık dö-

nemde ton başına ortalama birim fiyatın ise 2017'nin aynı dönemine kıyasla %14,6 yükselerek 732 dolar düzeyinde gerçekleştiğini bildiren Aslan 

ihracatın henüz istenen seviyelerde olmadığını ve Güneydoğu Asya, Batı Afrika ve Güney Amerika'ya yöneleceklerini dile getirdi.  

İstanbul Deniz Otobüsleri San. ve Tic. A.Ş. (İDO), iç hat hizmetlerinin iptali kararını geçici olarak ertelediğini duyurdu. Şirket yaptığı yazılı açıkla-

mada kararın geri adım atma niteliği taşımadığını, çözüm arayışına yönelik olarak Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bankalarla 

yapılan görüşmeler süresince yapılan bir erteleme olduğunu belirtti. 

Kapadokya Teknopark'a ilk özel yetkili tohum laboratuvarı kuruluyor. Türkiye'nin ilk özel yetkili akredite “Bitki Sağlığı Teşhis ve Analiz Laboratu-

varı" Kapadokya Teknopark'ta kuruluyor. Laboratuvarın ilk analizlerine Şubat ayında başlaması ve 2019 yılı ortalarında da akreditasyona geçmiş 

olması planlanıyor. 

Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Ali Emiroğlu, 2023'de 15 milyar dolar ihracat için sektöre ivme kazandırılması gerektiğini ifade etti. Emi-

roğlu, dünyada bulunan 90 çeşit madenin 70'nin Türkiye'de bulunduğunu belirterek, "Maden potansiyelimiz yüksek olmasına rağmen bunu yete-

rince değerlendiremediğimiz bir gerçektir. Maden ihracatımız 2017 yılı itibarı ile sadece 4 milyar 700 milyon dolar olup, 15 milyar dolar olan 2023 

hedeflerine ulaşmak için sektörün önünün açılarak ivme kazanması gerekmektedir" dedi. 

GDO'suz Türk pamuğu için tescil başvurusu yapıldı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve pamuk sektörü paydaşlarını bir araya getiren “Akdeniz Pa-

muk Yolu" etkinliği Yunan Pamuk Birliği (HCA) ev sahipliğinde ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) işbirliğiyle Selanik'te gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan 

İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü, 'GMO FREE TURKISH COTTON' ibaresini ve GDO'suz Türk pamuğunu resmi bir marka haline 

dönüştürmek için İzmir Ticaret Borsası ve Ulusal Pamuk Konseyi olarak Türk Patent ve Marka Kurumu'na `Garanti Markası' tescil başvurusunda 

bulunduklarını, bu çalışmanın Türkiye’de üretilen GDO'suz pamukların ve bu pamuklardan üretilen tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin uluslararası 

piyasada markalaşma çalışmalarına katkı sağlayacağına inandığını belirtti. 

Isıtma Cihazları ve Basınçlı Kap Sanayicileri Derneği Başkanı Aydın, ihracata yönelik makine alımlarında teşvik belgesi zorunluluğu olmaksızın 

verginin sıfırlanması gerektiğini söyledi. Aydın, sektörde yabancı ürünlerin piyasaya çok rahat giriş yaptığını belirterek, bazı tüketim mallarında 

KDV ve ÖTV’nin sıfırlanmasına rağmen, yatırım için mal alan firmaların söz konusu vergileri ödediğine dikkat çekti. Mevcut işletmelerin moderni-

zasyonunda da verginin sıfırlanması gerektiğine işaret eden Aydın, bu destek için teşvik belgeli yatırım şartı aranmamasını önerdi. Kalorifer kaza-

nında, boru, sac ve boya olmak üzere %100 yerlilik oranının yakalandığını dile getiren Aydın, Avrupa ürünleri ile ayın verimlilik oranının yakalan-

ması hatta bunun üzerine çıkılmasına rağmen, yine de yabancı ürünün tercih edildiğini kaydetti.  
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Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), “TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu”nu açıkladı. 2018 yılının üçüncü çeyrek 

sonuçlarını içeren rapora göre, Türkiye’de gerçekleşen yeni otomobil satışları 2017 yılının aynı dönemine göre %24 oranında azalırken, operasyo-

nel araç kiralama sektörü 9 aylık dönemde Türkiye’de satılan yeni otomobillerin %21,2’si olan 76 bin 877 adet yeni aracı filosuna kattı. Bu dönem-

de, 9 milyar liralık yeni araç yatırımı yapan sektörün aktif büyüklüğü ise 30 milyar 480 milyon TL’yi aştı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %1, 

2017 yılı sonuna göre ise %6,2 daralan operasyonel kiralama sektörünün, filosundaki araç sayısı toplamda 343 bin 287 adet oldu. Ocak-Eylül döne-

minin sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, yeni araç kiralama sözleşmelerinin TL cinsinden 

düzenlenmesinin zorunlu hale gelmesi ve TL cinsiden kredi maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle sektörün geçtiğimiz 9 yıldaki gibi çift haneli 

büyüme oranlarına ulaşamayacağını kaydetti. 

Türkiye kırmızı et ve sığır ihraç edecek. Dünya Gazetesi’nden Ali Ekber Yıldırım’ın haberine göre son 9 yıldan bu yana canlı hayvan ve et ithal 

eden Türkiye, Et ve Süt Kurumu depolarında biriken yaklaşık 20 bin ton karkas et ve kesilmek üzere bekleyen 300 bin baş canlı  hayvanı ihraç et-

mek için pazar arıyor. İran, Irak, Suriye ve Katar pazarı için yapılan araştırmalardan olumlu sonuç çıkarsa ihracatın hemen başlayacağı belirtiliyor. 

Sağlık alanında yerlileşme ve millileşme çalışmalarına destek amaçlı kurulan Sağlık Endüstrileri Dönüşüm ve Araştırma Platformu (SEDAP) Tanı-

tım Toplantısı’nda konuşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, stratejik öneme sahip bütün ilaç ve aşıların Türkiye’de üretilmesini hedefledikleri-

ni vurguladı. Bu hususta üretici firmalarla görüşmelerin yoğun olarak sürdüğünü ifade eden Koca, bazı somut adımların atıldığını ve ilk olarak 

yerli Difteri-tetanos (Dt) aşısının ruhsat almak üzere olduğunu söyledi. Tıbbı cihaz üretimine de değinen Koca, stratejik hedeflere yönelik projele-

rin hayata geçmesi için her türlü desteği verme kararlılığında olduklarını ifade ederek, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın proje çağrılarına 

çıkmak için hazırlık yaptığını aktardı. Start-up girişimcilerini sadece yatırımcı firmalarla buluşturmakla kalmayacaklarını, onlara gerektiğinde hami-

lik yaparak, doğrudan yatırım desteği sağlayacaklarını belirten Koca, sağlık teknolojilerine yönelik projelerin destekleneceğini ifade etti. Üretime 

yönelik büyük projelere doğrudan kaynak aktarmayı planladıklarını dile getiren Koca, SEDAP yardımıyla ilaç ve tıbbi cihaz alanlarında araştırma 

yapan, keşfi olan ve bu keşfi ürüne dönüştürmek isteyen tüm girişimcilere yeni fırsatlar vermeyi arzu ettiklerini söyledi. Türkiye’nin yenilikçi sağlık 

teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretilmesinde start-up düzeyinde önemli bir potansiyel olduğunu dile getiren Koca, bu start-up girişimcilerinin Ar-

Ge üretim ekosistemini oluşturmalarına destek olacaklarını kaydetti. 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP24), Paris İklim Değişikliği Anlaşması’nın uygulama kılavuzlarına son halini vermek için Po-

lonya Katowice Kömür Tarihi Müzesi’nde 2 Aralık 2018 tarihinde başladı. İki hafta boyunca sürecek olan Zirve’nin en önemli gündem maddesi-

nin Paris Anlaşması Kural Kitabı olması bekleniyor. Zirve'de Türkiye de Bakan Yardımcısı düzeyinde temsil ediliyor. 

LPG otogaz pompa satış fiyatlarında 32 kuruş indirime gidildi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye 

göre, döviz kurlardaki gerileme ve uluslararası piyasalardaki fiyat hareketlerinin etsisiyle LPG otogaz rafineri çıkış fiyatları düşürüldü. Uygulama 

kapsamındaki ÖTV üst sınırına dayanıldığı için LPG otogaz fiyatı indirimin 32 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına da yansımış oldu. İndirim sonrası 

LPG otogazın litre fiyatı İstanbul Anadolu/Avrupa Yakasında yaklaşık 3,55 TL seviyesine geriledi. 

Bulgaristan Parlamentosu TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı projesinin ülke sınırlarından geçmesine onay verdi. Bulgaristan sınırları içerisinde, 

Gazprom'un TürkAkım projesine entegre edilmek üzere 2020 yılına kadar 1,4 milyar euro maliyetle 484 kilometre uzunluğunda boru hattı inşa 

edilecek. Bulgaristan'ın boru hattı Karadeniz üzerinden Türkiye'ye gelen, oradan da kendi sınırlarına ulaşan doğal gazı yılda 15,7 milyar metreküp 

kapasiteyle Sırbistan'a taşıyacak. 

2019 yılında YEKDEM’den yararlanacak üretim tesisi sayısı belirlendi. EPDK, 2019 Yılı Nihai YEK Listesi’ni yayımladı. Listeye göre, toplam 20.921 

MW kapasiteye sahip 777 adet elektrik üretim tesisi YEKDEM’den yararlanacak. Destekten yararlanan tesisler içerisinde; 465 adet hidroelektrik 

santrali (HES), 160 adet rüzgâr enerjisi santrali (RES), 98 adet biyokütle enerjisi santrali (BES), 45 adet jeotermal enerji santrali (JES) ve 9 adet li-

sanslı güneş enerjisi santrali (GES) yer alıyor. 

ABD’de petrol sondaj kulesi sayısı 887’ye yükseldi. Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes’un yayımladığı haftalık veriler, 24-30 Kasım döne-

minde bir önceki haftaya göre ABD’de petrol sondaj kulesi sayısında 2 artış olduğunu gösterdi. 
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Türkiye en çok Irak’tan petrol ithal etti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, geçen yıl Eylül ayında %32,45 olan İran’ın 

petrol ithalatındaki payı, bu yıl Eylül ayında %19,05’e geriledi. İran’ın ilk sıradaki yerini %32,45 payla Irak alırken, İran ikinci sıraya geriledi. Üçüncü 

sırada ise %18,93’lük payla Rusya yer aldı. Türkiye’nin toplam petrol ithalatı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre %11,27 azalarak 3,36 milyon 

tona indi. Eylülde Türkiye’nin doğal gaz ithalatı ise %10,85 oranında azaldı. Ocak-Eylül döneminde doğal gaz ithalatındaki düşüş %9,49 oldu. 

Rosatom, Akkuyu NGS’nin %49’luk hissesini tek seferde satmayacak. Rosatom’un başkanı Aleksey Lihaçev, Rosatom’un projeye %49 yatırım 

yapacak yatırımcı aradığını, ancak yatırımcının Türk ekonomisinin temsilcilerinden olmasa bile, Türk hükümetinin onayının olması gerektiğine 

vurgu yaptı. Lihaçev, “Satış için ilk etapta %49’luk bir hedef koymuyoruz çünkü proje giderek değerleniyor. Bu yıl ilk bloğun ruhsatını aldık, önü-

müzdeki yılın başlarında ikinci bloğun ruhsatını almayı umut ediyoruz. Proje değerleniyor, yatırımcılar için daha cazip ama aynı zamanda daha 

pahalı hale geliyor. Bu nedenle %49’luk paketi parçalara bölebilir, yatırımcıların ilgisini çekebiliriz. Bu yönde süren görüşmelerimiz var” dedi. 

Mimsan Grup, Malatya’da dünyada ilk kez, aynı anda beş farklı yöntemle şehir çöplerini enerjiye çeviren bir tesis kurdu. Mimsan CEO’su Hacı 

Ahmet İlhan, Malatya’daki tesislerin şehir çöpünden 5 farklı yöntemle enerji elde edilen dünyadaki ilk tesis niteliğini taşıdığının altını çizdi. Çöple-

rin geri kazanılabilir ve enerjisi alınamayacak kısımları ayrıştırıldıktan sonra kalan yakılabilir ya da enerjiye dönüştürülebilir kısmı ise yakma, termal 

gazlaştırma, biyogaz, çöp gaz ve atık ısı (sera ve konut ısıtması) yöntemlerinin tümü birden kullanılarak enerji üretimi maksimize ediliyor. İlhan, 

başlangıçta 12,4 MW’lik kurulu güce sahip olacak tesislerin, yaklaşık 40 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak miktarda elektrik ürettiğini 

anlattı. Ahmet İlhan, önümüzdeki dönemde yapılacak ilave yatırımlarla santralin kurulu gücünün 18 MW düzeyine çıkacağını da söyledi. 
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2018 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur. 

Bu doküman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve bilgi için 

hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler sadece bizim güncel 

görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat, uygunluk veya diğer başka 

nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir. 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul kıymetlerle 

ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya  ilgili diğer bir yatırıma girebilir; bu menkul 

kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim taahhüdünde bulunmuş olabilir. 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil olmak üzere 

önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir. 

Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki 

herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Geçmişteki performans 

her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir. 

Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul kıymetlerin 

alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına yönelik bir teklif için de 

bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri bahsedilen şirketlerin menkul 

kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de 

verebilirler. 

Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi 

olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.  

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar 

tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu 

tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım 

kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 


