
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Washington’da yaptığı konuşmada 

önceki mesajları ile uyumlu olarak faiz artışlarında sabırlı ve esnek olacaklarını ve 

veriye bağlı aksiyon politikasına bağlı kalacaklarını ifade etti. Faiz konusundaki 

duyarlılığın tekrarlanmasının piyasada olumlu karşılanmasına rağmen Başkan’ın, 

bilanço daralmasının muhtemelen devam edeceğini söylemesi ise yine piyasaya 

satış getirdi. Başkan Yardımcısı Richard Clarida da politika adımının geleceği hakkın-

da ipucu verdi. FED’in yavaşlayan küresel ekonomi ve sıkı parasal koşulların etkile-

rini değerlendirdiğini söyleyen Clarida, faizin sabit tutulacağı mesajını güçlendirdi. 

Powell’ın bilanço daralmasına ilişkin mesajı ile eksiye dönen ABD borsaları sonra-

sında yeniden toparlandı ve günü yükselişle kapattı. Dolar gelişmiş ülke kuru sepe-

tine karşı üç ayın en düşüğüne geriledi, parite 1,15’in üzerindeki seyrine devam 

etti. Yuan ise, ticaret görüşmelerinden gelen olumlu sinyallerin de rüzgarıyla, son 5 

ayın en kuvvetli seviyesine yükseldi. Asya da ABD’ye eşlik ediyor. Nikkei 225 %0,7 

yükselirken, seans başında sert yükselen Çin endeksleri yatay kapandı. Bugün küre-

sel piyasalarda takip edilecek önemli veri ise ABD TÜFE verileri olacak. Aralık ayın-

da yıllık bazda %1,9 yükselmesi beklenen Aralık ayı enflasyonu saat 16.30’da ya-

yımlanacak. Yılbaşından bu yana gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif 

ayrışan TL dün dolar karşısında en iyi performansı gösterdikten sonra bugüne dün-

kü kapanış seviyelerine yakın olan 5,43 civarından başladı. Bugün yurtiçinde TCMB, 

Kasım ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini saat 10.00'da açıklayacak. Eko-

nomik aktivitenin yavaşlaması ve kurdaki yükselişin ithalat maliyetlerini yukarı çek-

mesiyle ödemeler dengesinin art arda dördüncü ayda fazla vermeye devam ederek 

Kasım'da 965 milyon dolar fazla vermesi bekleniyor. Bizim beklentimiz 1,1 milyar 

dolarlık fazla yönünde. Uzun bir süredir açık veren Türkiye'nin ödemeler dengesi, 

açığın finansmanı için ekonomiyi spekülatif yabancı para girişlerine bağımlı kıldığı 

için yatırımcılar tarafından önemli bir endişe kaynağı olarak görülüyor. Öğleden 

sonra 14.30'da ise TCMB Ocak ayı Beklenti Anketi'ni açıklayacak. 

Yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altında olan mikro ve küçük ölçekli KOBİ'lere yönelik 

finansman imkanı sağlamak üzere hazırlanan yeni kredi paketi açıklandı. KOBİ 

Değer Kredisi Projesi’ne 13 banka katılıyor. Projede imalat ve ihracatçı firmalara 1 

milyon lira, diğer sektörlere ise 500 bin lira kredi verilecek. 6 ay geri ödemesiz kredi 

için faiz oranı %1,54 olarak uygulanacak. 20 milyar liralık paketten 40 bin işletme 

faydalanacak. KOBİ Değer Kredisi, bankaların inisiyatifiyle uygulanıyor ve Hazi-

ne'nin gelir gider dengesine etkisi olmayacak. 
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 98.83            6.905%

22 Nisan 2020 5.125% 97.25            7.420%

18 Mayıs 2021 4.875% 92.25            8.590%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 91,196             0.04% 1.27% -20.93%

BİST-30 114,455          -0.07% 1.79% -19.46%

XUSIN 107,600          0.10% 1.32% -16.85%

XBANK 114,491          -0.01% 3.02% -33.19%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.4133 -1.09% 2.45% 42.87%

Euro/TL 6.2356 -1.35% 3.94% 37.11%

Sepet Kur* 5.8245 -1.48% 3.47% 39.67%

Euro/Dolar 1.1498 -0.37% 1.52% -4.15%

Dolar/JPY 108.42 0.24% -4.51% -3.77%

DXY 95.5390 -0.13% -1.57% 3.57%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1286.32 -0.52% 3.29% -1.24%

Reuters/Jefferies CRB* 185.65 -0.24% -1.56% -5.96%

Brent (Dolar/varil) 61.68 -0.34% 2.19% -8.08%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.97 1.72% -0.29% 2.27%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 19.19% 19.55%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 16.88% 16.75%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.11% 7.08%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.72% 2.71%
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2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde ABD doları cinsinden Nisan 2029 vadeli tahvil ihracı 9 Ocak 2019 tarihinde sonuçlandı. 26 Nisan 

2029 vadeli tahvilin kupon oranı %7,625 olurken yatırımcıya getirisi ise %7,68 olarak hesaplandı (UST+497bp). İhraç tutarının tamamı euro cinsi 

yükümlülüğe dönüştürüldü. Hazine'den yapılan yazılı açıklamada gerçekleştirilen takas işlemi sonucu borçlanma işleminin nihai euro maliyetinin %

4,965 olduğu belirtildi. Tahvile toplamda 200’den fazla yatırımcı, ihraç tutarının 2 katından fazla talep gösterirken tahvilin %40’ı ABD, %27’si Türki-

ye, %20’si İngiltere, %8’i diğer Avrupa ülkeleri ve %5’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı. Bu tahvil ihracıyla birlikte 2019 yılında uluslararası ser-

maye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla 8 milyar dolar tutarına kadar gerçekleştirilmesi planlanan dış finansman programının 2 milyar dolarlık 

kısmı tamamlandı. 

Kredi kartlarında taksitlendirme süreleri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın gö-

rüşü alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından belirlenecek. BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer 

alan banka kartları ve kredi kartları hakkında yönetmelikte değişiklik öngören yönetmeliği ile banka ve kredi kartları taksitlendirme sürelerini dü-

zenleyen 26. maddenin 7. fıkrası yeniden düzenlendi. Buna göre, mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi 

veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksit-

lendirme süreleri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın görüşü alınarak BDDK tarafın-

dan belirlenecek. 

Esnaf ve sanatkârlara Halkbank tarafından 2019 yılında kullandırılacak kredilerde faiz oranı %50 indirimli olacak. Resmi Gazete'nin bugünkü 

sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, KOSGEB tarafından projeleri onaylanan genç girişimci esnaf ve sanatkârlara da 100.000 TL'ye 

kadar sıfır faizli kredi verilecek. Halkbank tarafından Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan esnaf 

ve sanatkârlara kullandırılmış olup bakiyesi 2019 yılına devreden krediler ile 2019 yılı sonuna kadar TESKOMB'a bağlı bölge birliklerine ortak olan 

ESKKK'lar kefaletiyle veya kefaletsiz olarak doğrudan esnaf ve sanatkârlara kullandırılacak kredilere, 2019 yılında geçerli olmak üzere %50 faiz in-

dirim oranı uygulanacak. Karar kapsamında, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren ve 

"Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi" sahibi esnaf ve sanatkârlara, 2019 yılında kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda bu kapsamda kullandırılan kre-

dilerden bakiyesi 2019 yılına devredilen krediler için %100 faiz indirim oranı uygulanacak. Kararla, esnaf ve sanatkârlara makine, ekipman ve de-

mirbaş alımları, işyeri modernizasyonu veya hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30.000 TL’ye kadar kullandırılan 

kredilerden bakiyesi 2019'a devreden krediler için de %100 faiz indirimi uygulanması hüküm altına alındı. Halkbank'ın bu kapsamda açılan kredi-

lerden doğacak gelir kayıpları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak. 

28 Aralık - 4 Ocak haftasında Türk parası kredi miktarı bir önceki 

haftaya göre 7,3 milyar TL azalış kaydederken, yabancı para kre-

diler 2,1 milyar dolar azalış kaydetti. Geçen yılın aynı haftasına 

göre bakıldığında ise Türk parası kredilerin %1,5, yabancı para 

kredilerin ise %2,8 oranında yükseliş kaydettiği görülüyor. Aynı 

dönemde konut kredileri bir önceki yıla göre %2 oranında azalış 

kaydederken, toplam tüketici kredileri %0,3 oranında azalarak 

414 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. 

28 Aralık - 4 Ocak haftasında merkez bankasının altın rezervleri 

287 milyon dolar, döviz rezervleri 950 milyon dolar artarken 

toplam rezervler 1,2 milyar dolar artışla 93,2 milyar dolar sevi-

yesinde gerçekleşti. 
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YP Kredi ($ Karşılığı) TL Krediler

Kaynak: TCMB, TSKB Ekonomik Araştırmalar Son Veri: 4 Oca
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Ford Motor Co., üretim tesislerinin de kapatılmasını göz ardı etmeyen geniş bir yeniden yapılanma dahilinde, işletmeyi kârlı hale getirmek 

amacıyla, Avrupa faaliyetlerinde binlerce kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Ford, eskiyen model serisi ve Avrupa'daki en büyük pazarı olan ve 

Brexit dolayısıyla daha da kötüleşebilecek İngiltere'de daralan piyasadan dolayı güçlük çekiyor. Önemli kısmı Almanya, İngiltere ve İspanya'da ol-

mak üzere Avrupa'dan 45.000 kişiyi istihdam eden şirket, model serisinin daha az kârlı olanlarını sonlandırmak ve Rusya'daki ortak girişimini göz-

den geçirmeyi planlıyor. Şirket, Amerika'da halihazırda birkaç sedan modelini sonlandırıyor. Bu adım, temel teknolojik değişiklikler, sıkılaştırılan 

çevre düzenlemeleri ve ticaret gerginliklerinden kaynaklanan güçlüklerle mücadele etmek durumunda olan geleneksel otomobil üreticileri için 

diğer bir baskı işaretini gösteriyor. Brexit de, İngiltere ve kıta Avrupa arasındaki güçlü ekonomik bağlardan dolayı Avrupa oto üreticileri için özel 

bir zorluk teşkil ediyor. 

Sermaye Piyasası Kurulu Vakıfbank'ın yurtdışında 5 milyar dolar tavanlı tahvil/finansman bonosu/sermaye benzeri borçlanma aracı ihracı baş-

vurusunu onayladı. 

Opet Petrolcülük yurtiçinde 500 milyon liraya kadar borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurdu. Şirketten dün akşam 

KAP'a yapılan açıklamada, ihracın bir veya birden fazla defada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yönelik olacağı belirtildi. 

Hollanda’nın Utrecht kentinde düzenlenen fuarda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, daha önce 50 milyon turist olan 2023 he-

defini 2019’da 52 milyon turisti ağırlayarak yakalayacaklarını düşündüğünü söyledi. 2019’da turist sayısında %18-20 artış beklediklerini belirten 

Ersoy, nitelikli turist getirilmesi için de Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir havalimanlarına Avrupa, Rusya ve Körfez ülkelerinden direkt seferlere 

başlayacaklarını ifade etti. Ersoy, bu kapsamda THY’nin her yıl bünyesine 50 yeni uçağı katacağını ve 12 ay boyunca sürecek uçuşlar öngördüklerini 

söyledi.  

Türk Havayolları (THYAO) – Aralık ayına ilişkin trafik verilerini açıkladı. Geçtiğimiz ay toplam yolcu sayısı bir önceki yıla göre %0,7 artışla 5,51 mil-

yon olarak gerçekleşti. Yolcu sayısı iç hatlarda %4,5 azalırken, dış hatlarda ise %5,0 büyüdü. Aralık ayı verisi ile birlikte şirketin 2018 yılı dönemi 

yolcu sayısı %9,5 yükselişle 75,2 milyona ulaştı. Yolcu doluluk oranı Aralık’ta yıllık bazda 0,5 puan artış iyileşerek %80,2 oldu. Yıl geneli için doluluk 

oranı ise 2,8 puanlık artışla %81,9 oldu. 

Anel Elektrik (ANELE) - Galataport Projesi kapsamında yer alan Salı Pazarı Limanı Projesi – Salı Pazarı ve Paket Postanesi Elektrik ve Mekanik İş-

leri inşasına ilişkin olarak verdiği 216,9 milyon TL + KDV tutarındaki teklif kabul edildi. Sözleşmenin Şubat ayı içinde imzalanması ve işlerin 2020 

yılının ikinci çeyreği sonunda tamamlanması öngörülüyor. 

Aselsan (ASELS) – Roketsan ile OMTAS Füzesi Kızılötesi Arayıcı Başlık seri üretimine ilişkin olarak 63 milyon TL ve 31,5 milyon euro tutarında bir 

sözleşme imzaladı. 

Coca-Cola İçecek (CCOLA) – 2018 yılı satış hacmi verilerini açıkladı. 2018 yılında konsolide satış hacmi %4-%6 aralığında olan şirket beklentisinin 

üzerinde %6,3 artarak 1.315 milyon ünite kasaya ulaştı. Büyüme, gazlı içecekler (%6,8 artış), gazsız içecekler (%11,6 artış) ve su kategorisindeki (%

6,0 artış) güçlü performansla desteklenirken, çay kategorisinin satış hacmi %1,2 geriledi. 2018 yılında Türkiye operasyonlarının satış hacmi %4,8 

artışla 650 milyon ünite kasa olurken, 2012 yılından bu yana en yüksek büyüme oranına ulaştı. Uluslararası operasyonların satış hacmi ise büyük 

ölçüde Pakistan ve Kazakistan pazarlarındaki büyümeyle %7,8 artış göstererek 664 milyon ünite kasaya ulaştı. 

Küresel gıda fiyatları 2018'de geriledi. Küresel gıda fiyatları Aralık 2018'de aylık bazda değişim göstermezken, 2017’ye göre %3,5 düştü. Birleş-

miş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) yapılan açıklamaya göre, uluslararası pazarlarda tahıl, bitkisel yağ, süt ürünleri, et ve şekerden olu-

şan beş ana gıda maddesinin fiyatlarının ve ticaretinin takibiyle ölçülen Gıda Fiyat Endeksi, Aralık 2018’de bir önceki aya göre değişim göstermedi 

ve 161,7 puan oldu. Endeks, 2018 genelinde bir önceki yıla göre %3,5 azalarak 168,4 puan seviyesinde gerçekleşti. Bu seviye, 2011 zirvesinin %27 

altında kaldı. Geçen yıl genelinde yalnızca hububat fiyatları bir önceki seneye göre artış gösterirken, en fazla düşüş şeker fiyatlarında meydana 

geldi. 
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Tarım ihracatı 5 yılda 107 milyar doları aştı. Sektörde son 5 yılda yapılan toplam ihracat 107 milyar 320 milyon dolara ulaştı. Türkiye İhracatçı-

lar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin tarım alanında gerçekleştirdiği ihracat geçen yıl bir önceki yıla göre %6,6 artış gösterdi. 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal desteklerle ilgili bilgi verdi. Pakdemirli, "Tarım ilaçları sanayicileri ve üreticileri ile görüştük. 

Sanayicilerimiz önümüzdeki dönemde tarım ilaçlarında %15 indirime gidecek" diye konuştu. Bakan Pakdemirli ayrıca, buzağı destekleme ödeme-

lerinin 11-18 Ocak tarihlerinde yapılacağını, bu kapsamda 438 bin 284 yetiştiriciye 522 milyon lira ödeneceğini söyledi. Öte yandan küçükbaş ve 

büyükbaş küpe bedelini artık Tarım Bakanlığı karşılayacak. Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sırada olduğunu ifade 

eden Pakdemirli, küçükbaş hayvan ve süt sığırı varlığında Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde birinci sırada, büyükbaş hayvan varlığında da Avrupa Birli-

ği'nde Fransa'dan sonra ikinci sırada olduğunu aktardı. 

Türkiye'nin mücevher ihracatı, geçen yıl 2017'ye göre %35 artarak 4 milyar 410 milyon dolar oldu. Mücevher ihracatının %48'i işlenmemiş veya 

yarı işlenmiş altından, %44'ü ise altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyasından oluştu. 2018 yılında gerçekleştirilen ihracat içindeki en bü-

yük payı %28'lik dilim ve 1 milyar 234 milyon dolar ile AB ülkeleri aldı. AB ülkelerini, %25'lik pay ile diğer Avrupa ülkeleri, %23'lük pay ile de Yakın 

ve Orta Doğu Asya ülkeleri takip etti. 

Kendi vites kutusunu, şasisini ve motorunu üreten Türkiye’nin en büyük entegre otomobil şirketi olan Oyak Renault, 2018 yılında 602 bin 421 

motor üretimi gerçekleştirerek rekor kırdı. Bursa’da üretilen motor ve mekanik aksamlar, Renault Nissan Uluslararası Lojistik Merkezi aracılığıyla 

Renault Grubu fabrikalarında kullanılmak üzere ihraç ediliyor. Renault Grubu’nun bir motor üretim üssü olarak konumladığı Oyak Renault’nun 

dizel ve benzinli olmak üzere ürettiği 6 değişik motor tipi, Türkiye dışında Fransa, İspanya, Slovenya, Güney Afrika, Fas, Hindistan ve Romanya'da 

üretilen araçlarda kullanılıyor. 

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) İstanbul'da düzenlediği basın toplantısıyla sektördeki son gelişmeleri 

değerlendirdi, 2019 yılı beklentilerini açıkladı. UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener, gümrüklerde yaşanan sıkıntıların sektöre ve eko-

nomiye büyük zarar verdiğini belirterek, “Avrupa'nın en önemli sınır kapılarından biri olan Kapıkule'de, TIR'lar ortalama 2 gün bekliyor. Bunun sek-

töre yıllık maliyeti 35 milyon euro" dedi. Eldener ayrıca, belli bir teslimat günü verilemediği için dev fabrika yatırımlarının da komşu ülkelere kaydı-

ğını dile getirdi. Eldener, Dünya Bankası'nın Lojistik Performans Endeksi'nde 2012'de 27. sırada yer alan Türkiye'nin, 2018'de 47. sıraya kadar geri-

lediğini hatırlatarak, bu gerilemenin en büyük nedeninin de gümrüklerde yaşanan sıkıntılar olduğunu söyledi. 1 Ocak'ta yürürlüğe girmesi planla-

nan Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği'nin (TİO) yürürlüğe giriş tarihinin ertelendiğini belirten Eldener, "150 bin TL yetki belgesi ücreti ne-

deniyle orta halli şirketlerimiz için yönetmeliğin ertelenmesini talep ettik. 6 ay süreyle ertelendi. Biz ücretin de sembolik hale getirilmesini talep 

ediyoruz" dedi. UTİKAD, lojistik performans endeksi kriterlerinde ilerleme göstermek için lojistik ve gümrük süreçlerinin iyileştirilmesinin, transit 

ticaretin kolaylaştırılması ve Türkiye'nin hak ettiği payı almasının, Türkiye Lojistik Master Planı çalışmalarının tamamlanmasının, e-ticaretin gelişti-

rilmesinin, endüstri 4.0 ve blokzincir teknolojisinin getirdiği olanakların sektöre adaptasyonun sağlanmasının ve kombine taşımacılığın teşvik edil-

mesinin 2019 yılındaki öncelikli hedefleri olduklarını da ifade etti.  

U.N. Ro-Ro'yu satın alarak Türkiye pazarına giren Danimarkalı DFDS'nin ardından bu kez İngiliz devi P&O Ferrymasters, Türkiye'ye yönelik 3 

hat açtı. Hatlar Pendik, Ambarlı ve Mersin limanlarından İtalya'nın Trieste Limanı'na ulaşarak Avrupa'ya bağlanarak intermodal ağına dâ hil ola-

cak. P&O Ferrymasters'ın Intermodal Müdürü Wim Blomme, hizmetlerinin erişimini birçok müşterinin üretim merkezlerini taşıdığı Doğu Avrupa 

ve Asya'ya genişletmeye devam ettiklerini ve Türkiye ile Avrupa ağı arasındaki bu yeni bağlantının transit zamanlarında kesinlik sağlayacağını ve 

nakliye maliyetlerini düşüreceklerini ifade etti. İngiliz P&O Ferrymasters, Avrupa'daki 12 ülkede 20 yerel lokasyona hizmet veriyor.  

Fiat, emisyon hilesi suçlamasında ABD ile uzlaşma yoluna gitti. İtalyan otomotiv devi Fiat, bazı dizel araç modellerinde emisyon oranlarını hileli 

gösterdiği suçlamasına karşı ABD hükümetine 305 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti. Açıklamada, şirketin ayrıca Kaliforniya eyaletine 19 

milyon dolar, bireysel kullanıcıların açtığı davalar içinse 280 milyon dolar ödeyeceği ifade edildi. Uzlaşma kapsamında ayrıca şirketin 2014-2016 

yıllarında, Chrysler ortaklığına bağlı olarak ürettiği Jeep marka 4 çekerli dizel araçlar ile Ram marka dizel kamyonetleri geri çağırarak motorlarında-

ki hatayı düzeltmesi talep edildi. 
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Türkiye ile Irak arasında enerji işbirliği geliştirilecek. Türkiye–Irak Karma Ekonomik ve Teknik İşbirliği Komitesi 18. Dönem Toplantısı Mutabakat 

Zaptı, 586 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylandı. Mutabakat zaptı uyarınca taraflar yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında da 

işbirliği yapacaklar. Bu kapsamda iki ülke arasında elektrik transferi kapasitesini arttıracak olan 400 kV Musul (Irak)-Cizre (Türkiye) ara bağlantı 

hattı ve ilgili teknik çalışmaları sonuçlandırmak üzere karşılıklı işbirliği yapılacak. Taraflar ayrıca, Kerkük petrol sahasından Türk sınırına yeni 46 inç 

boru hattı inşa edilmesini desteklediklerini ve yeni boru hattını mümkün olan en kısa süre içinde uygulamaya geçirme niyetlerini bildirdiler. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) bünyesinde “Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı” kuruldu. Başkanlığın kurulmasıyla, daha 

önce Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri arasında sayılan enerji tasarrufu, enerji kaynaklarının yol açtığı çevresel kirlenmeler, 

enerji verimliliği ve enerji verimliliğinin artırılması gibi konular Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nün görev yetkileri olmaktan çıkarıldı. Bu başlıklar 

bundan böyle Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı’nın görev ve yetkileri arasında sayılacak. Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 

ETKB’nin yurtdışında örgütlenmesi imkânı da sağlandı. 

Benzinden sonra akaryakıt ürünleri fiyatlarında artış gerçekleşti. 11.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt ürünlerinden 

kalorifer yakıtına 11, fuel-oil’e 8, yüksek kükürtlü fuel-oil’e 15 ve gaz yağına 18 kuruş zam yapıldı. 

Enerji tüketiminin %40’ı binalarda oluyor. İZODER (Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Pelesen, ‘Enerji 

Verimliliği Haftası’ dolayısıyla yaptığı açıklamada, binalarda tüketilen enerjinin Türkiye ekonomisi için çok önemli olduğunu çünkü toplam enerji 

tüketiminin %40’a yakının binalarda harcandığını söyledi. Peselen, Türkiye’deki binaları ısı yalıtımlı hale getirerek, ülke toplam enerji faturasını 

yaklaşık %15 azaltmanın mümkün olduğunu da kaydetti. Peselen ayrıca, doğru ısı yalıtımı uygulamalarının doğal gaz ve elektrik faturalarını yarı 

yarıya düşürdüğü belirtti. 

Elektrikte, hanede yaşayan sayısına göre destek verilecek. Düzenli sosyal yardım alan vatandaşların elektriğine destek paketinde, detaylar net-

leşti. Destek ödemesinde üst limit 80 lira olacak ve bu rakam hanedeki kişi sayısına göre değişecek. Desteklenecek evde 4 ve üzeri kişi yaşıyorsa 80 

lira ödenmesi planlanırken, daha az kişi olan hanelerde destek miktarı azalacak. 

Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapan kanun teklifi, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynak-

lar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda kabul edildi. Teklifle, Maden Tetkik Arama’nın (MTA) yurt dışında faaliyet göstermek üzere kuracağı şirket-

lerin arama ve araştırma faaliyetleri dışında işletme faaliyetinde de bulunmasına imkân tanındı. Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), ihtiyaç duyulması ha-

linde kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla elektrik üretim tesisleri kurması, işletmesi ve ticaretinin yaptırılması konusunda 

görevlendirilen veya üretim tesisi işletme hakkı devredilen şirketlerin sahasından kömür alımı yapabilecek. Teklifle önemli bir kamu geliri olan 

ruhsat bedeli ve devlet hakkının hukuki statüleri yeniden düzenlendi, madenlerden alınacak ruhsat bedeli ve devlet hakkı oranları revize edildi. 

Maden istihracı ile sağlanacak gelirden devlet payına düşen ve ödeme yükümlülüğü ruhsat sahibine ait olan kısım, devlet hakkı olacak. 

 

 



Gündem | 11 Ocak 2019 
6 

2%

6%

10%

14%

18%

22%

26%

30%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

TCMB Faiz Koridoru

1 Haftalık Repo Faizi GLP Faizi AOFM

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

1 Yıllık 2 Yıllık 3 Yıllık 5 Yıllık 10 Yıllık

Hazine Tahvillerinde Getiri Eğrisi

Dün Önceki Gün 1 Hafta Önce 1 Ay Önce 2017 Sonu

Not: Ertesi gün valörlü - Kapanış - Bileşik Faiz 

90

110

130

150

170

190

210

230

Oca 18 Şub 18 Mar 18 Nis 18 May 18 Haz 18 Tem 18 Ağu 18 Eyl 18 Eki 18 Kas 18 Ara 18 Oca 19

GOÜ Para Birimleri / USD 
01/01/2018 = 100

TRY ZAR BRL RUB INR IND ARS

 50,000

 70,000

 90,000

 110,000

 130,000

 150,000

 170,000

 190,000

 210,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Hisse Endeksleri

XU100 XU030 XBANK XUSIN

120

160

200

240

280

320

360

400

440

480

520

560

600

Oca 17 Nis 17 Tem 17 Eki 17 Oca 18 Nis 18 Tem 18 Eki 18

Türkiye'nin 5 Yıl Vadeli CDS Spreadi
baz puan

1.2%

1.6%

2.0%

2.4%

2.8%

3.2%

3.6%

75

80

85

90

95

100

105

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dolar Endeksi ve 10 Yıllık ABD Hazine Tahvil Faizi

DXY Endeksi (sol eksen) ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi (sağ eksen)

 -

 20

 40

 60

 80

 100

 120

 140

 160

 180

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

MSCI Hisse Endeksleri
ABD doları cinsinden, 01/01/2013 = 100

MSCI - Dünya MSCI - GOÜ MSCI - Türkiye

-1.0%

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Küresel Gösterge Faizler

Libor - 3 Aylık Libor - 6 Aylık Euribor - 3 Aylık Euribor - 6 Aylık

Kaynaklar: TSKB Ekonomik Araştırmalar, Thomson Reuters, TCMB, TUİK 



TSKB 

Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 

arastirma@tskb.com.tr 

MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81 

FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE 

tel: (90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34 

2019 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. 


