
Merkez Bankası bugün yılın ilk faiz kararını 14.00’te açıklayacak. Piyasada bek-

lenti bir haftalık repo faizinin %24 ile değiştirilmemesi yönünde. Biz de TSKB olarak 

faizlerde bir değişiklik beklemiyoruz. Her ne kadar TCMB'nin bugün bir faiz indirimi 

yapması beklenmese de enflasyona ve önümüzdeki dönemdeki para politikası ka-

rarlarına dair metinde yapabileceği değişiklikler yakından takip edilecek. Bu arada 

vadeli swapların 50 baz puanlık bir indirimi fiyatlamakta olduğunu belirtelim. Do-

lar/TL güne 5,43 seviyesinden başlıyor. 

Merkezi yönetim bütçesi Aralık’ta 18 milyar TL açık verirken, yılın tamamında 

bütçe açığı, geçen yılın aynı dönemine göre %52 artarak 72,6 milyar TL oldu. Yeni 

Ekonomi Programı (YEP) dahilinde 2018 yılında bütçe açığının 72,1 milyar TL olarak 

gerçekleşmesi ve milli gelire oran olarak açığın %1,9 olması öngörülüyordu. Faiz 

dışı denge ise Aralık’ta 16 milyar TL açık verirken, 2018 yılının tamamında 1,3 mil-

yar TL fazla verdi. 2018 yılı için YEP tahmini 4,3 milyar TL fazla verilmesi idi. Yıl ge-

nelinde gelirler, ‘vergi dışı gelirlerde kaydedilen yüksek artışın katkısıyla’ %20 artar-

ken, harcamalardaki artış oranı %22,4 olarak gerçekleşti. 2018 yılında vergi gelirle-

rindeki artış oranı (%16) faiz hariç harcamalardaki artışın (%22) altında kalırken, 

Aralık’ta dolaylı vergi gelirlerinin %12 azalması ancak faiz hariç harcamaların artma-

ya devam etmesi dikkat çekti. Özel tüketim vergisi gelirleri, petrol ürünlerinde eşel 

mobil uygulaması ile motorlu araç satışlarındaki gerileme sebebiyle, 2018’de %3 

gerilerken, dahilde alınan katma değer vergisi ise yavaşlayan iç tüketim ile sadece 

%1,4 yükseldi. Ancak yılın son döneminde dolaylı vergi gelirlerindeki gerilemeye 

ithâlde alınan katma değer vergisi gelirleri de dahil. Kurumlar vergisi ise yıl genelin-

de %49 ile yüksek artış gösterirken, gelir vergisinden elde edilen gelir %24 ile 

enflasyonun üzerinde arttı. Bütçe gelirlerine ek katkı veren faktör ise vergi yeniden 

yapılandırılmaları ve imar barışından gelen gelirler oldu. “Faizler, paylar ve cezalar” 

ana kalemi içerisinde yer alan “diğer çeşitli gelirler” 2018’de 6,5 kat yükselmiş ve 

(ve bütçe hedefini ikiye katlayarak) 35 milyar TL’lik gelir tahakkuk etmiştir. YEP'e 

göre bütçe açığının 2019'da 80,6 milyar TL'ye yükselmesi, GSYH'ya oranının ise %

1,8'e gerilemesi bekleniyor. Piyasada 2019 yılına ilişkin sınırlı büyüme beklentisi, 

asgari ücrete yapılan %26’lık zam, iç talebi canlandırmak adına uzatılan vergi indi-

rimlerinin getireceği yük hükümetin hedefine giden yolda temel zorluklar olacak. İç 

tüketimde devam eden yavaşlama eğilimi neticesinde KDV ve ÖTV gibi dolaylı ver-

gilerden elde edilecek gelirlerin zayıflaması muhtemel.  

16-Oca TÜİK, Konut satışları, Aralık 
 TCMB faiz kararı 
 ABD, Perakende satışlar, Aralık 
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 98.59            7.247%

22 Nisan 2020 5.125% 97.14            7.530%

18 Mayıs 2021 4.875% 92.00            8.729%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 93,173             1.22% 3.57% -19.21%

BİST-30 117,276          1.33% 4.13% -17.48%

XUSIN 108,455          0.98% 1.40% -16.19%

XBANK 120,077          1.81% 7.64% -29.93%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.4417 0.15% 1.23% 43.62%

Euro/TL 6.2141 -0.45% 2.44% 36.64%

Sepet Kur* 5.8279 -0.23% 1.99% 39.94%

Euro/Dolar 1.1414 -0.52% 1.13% -4.85%

Dolar/JPY 108.66 0.46% -4.13% -3.56%

DXY 96.0390 -0.10% -1.10% 4.14%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1289.24 -0.19% 3.49% -1.01%

Reuters/Jefferies CRB* 184.41 0.67% -0.53% -5.73%

Brent (Dolar/varil) 60.64 0.18% 1.91% -9.15%

Doğalgaz (TL/stdm3) 3.50 -3.03% 8.79% 14.97%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 17.99% 18.39%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 16.36% 16.49%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.49% 7.11%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.71% 2.71%
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2018 yılı Eylül-Ekim-Kasım aylarını kapsayan Ekim döneminde işsizlik bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,3 puan artışla %11,6 olarak gerçek-

leşti. İktisadi aktivitenin hız kestiği Haziran döneminde çift haneye çıkmış olan resmi işsizlik oranı yükseliş trendini devam ettirdi. İşsizlerin sayı-

sı geçen sene aynı döneme kıyasla 501 bin kişi artarak 3 milyon 788 bin kişiye ulaştı. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı 1,3 puanlık artış ile %

13,6 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 3 puanlık artış ile %22,3 oldu. 2018 yılının son çeyreğinde işsiz sayısındaki artış 

hızı dikkat çekici boyuta ulaştı. Öyle ki, işgücü havuzu büyürken artık bu havuz içerisindeki işsiz sayısının daha hızlı büyüdüğüne şahit oluyoruz. 

Geçen ay olduğu üzere Ekim döneminde de ‘işsizlik oranındaki artış hızı (1,3 yüzde puan) işgücüne katılımdaki artış oranının (0,6 yüzde puan)’ üze-

rinde kaldı. 2018 yılı Ekim ayında tarım dışı istihdama katılımda kaydedilen yıllık 413 bin kişilik artış 2017 Ekim ayında görülen rakamın (1 milyon 

149 bin kişi) çok altındadır. Doğal işgücü havuzları olan tarım ve inşaat sektörlerinde, yıllık bazda, ’net’ istihdam rakamlarının gerilemeye devam 

ettiğini görüyoruz. Hizmetler tarafında ise Ekim ayına değin yaratılan istihdamın hemen hemen tamamının kamu yönetimi, eğitim ve sağlık sektör-

leri kaynaklı olması da dikkat çekicidir (hizmetler grubunda geri kalan net istihdam artışı ise turizm ve finans sektörü kaynaklıdır). 2017 yılında %

7,4’lük büyüme sağlayan Türk ekonomisinin bu performansı elde ederken toplamda 1,6 milyonun üzerinde istihdam yaratmış olduğunu hatırlata-

lım. Bu yılın ilk  on ayında ise rakamın 225 bin kişiye gerilediğini gözlemliyoruz. İstihdama katılımda bu gibi bir yavaşlama en son 2016 yılı ikinci 

yarısında yaşanmıştı. Bu sebeple istihdam oranında, uzun bir süre sonra, ilk kez Eylül verisi ile 0,1 puanlık kayıp gerçekleşmişti. Ekim ayında ise bu 

kayıp devam etti ve resmi istihdam oranı %47,5’e geriledi. Ekonomide gözle görülür yavaşlamanın 2019 yılında en az iki çeyrek daha devam ede-

ceğini öngörmekteyiz. Buradan hareketle işsizlik oranındaki artışın önümüzdeki dönemde devam edeceğini öngörmekteyiz. 

Hazine finansman araçlarını çeşitlendirmek için yarın iki yıl vadeli euro cinsi devlet iç borçlanma senedi ihraç edecek. Borçlanma ihalesi banka-

lara doğrudan satış yöntemiyle yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 728 gün vadeli tahvil 18 Ocak valörlü olarak ihraç 

edilecek ve altı ayda bir %1,55 kupon ödemeli olacak. 

İngiltere Parlamentosu, Başbakan Theresa May'in Avrupa Birliği (AB) ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşmasını 230 oy farkla (202'ye karşı 

432) reddetti. Hükümetin Avam Kamarası'ndaki Brexit oylamasında hezimete uğramasının en önemli nedeni, muhalefetin dışında, DUP ve İn-

giltere'de iktidardaki Muhazafakâr Parti'den çok sayıda milletvekilinin, anlaşmada "backstop" olarak tarif edilen düzenlemeye şiddetle karşı çık-

maları oldu. Oylama sonucu açıklanır açıklanmaz ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn hükümet için güvensizlik önergesi verdi ve 

şimdi herkes merakla oylamanın sonucunu bekliyor. May, bugün yapılacak güven oylamasını sorunsuz atlatmayı bekliyor. May'in azınlık hükümeti-

ne dışardan destek veren Kuzey İrlanda'nın muhafazakar Demokratik Birlik Partisi'nden (DUP) bir kaynak BBC'ye hükümete güvenoyu verecekleri-

ni söyledi. Ancak hükümet güvenoyu alamazsa ve 14 gün içinde Avam Kamarası'nda güvenoyu alabilecek bir hükümet kurulamazsa, İngiltere'de 

erken seçime gidilecek. Ana muhalefet partisinde ikinci Brexit referandumunu isteyenler var. Ancak Genel Başkan Jeremy Corbyn erken seçime 

gidilmesi halinde, seçimi kazanacaklarını ve AB ile özellikle kalıcı bir Gümrük Birliği'ne dayalı daha iyi bir anlaşma yapacaklarından emin olduklarını 

vurguluyor. Bu sonuçla anlaşmasız Brexit ihtimali azalırken, İngiltere’nin AB’den ayrılmasını başlatacak 50. Madde’nin ertelenmesi, ikinci referan-

dum ve hatta Brexit’in gerçekleşmemesi de olasılıklar dahilinde. Yani Brexit tarihi olan 29 Mart 2019 hızla yaklaşsa da, İngiltere'nin önünde birçok 

senaryo var. Çözüm tarafında iktidardaki Muhafazakâr Parti'nin bazı önde gelen isimleri "Kanada+" denilen formüle, ana muhalefetteki İşçi Partisi 

ise "Norveç modeline" sıcak bakıyor. En büyük korku ise çözümsüzlük: Kuzey İrlanda Cumhuriyeti'nin fiili olarak İrlanda Cumhuriyeti'nin parçası 

haline gelmesi ve Kuzey İrlanda gibi 2016'daki referandumda Brexit'e karşı çıkan İskoçya'da 2014'ten sonra yeniden bir bağımsızlık referandumu 

yapılması. Sterlin başarısızlıkla sonuçlanan oylama sonrası dolara karşı 1,27’ye kadar gerilese de sabah saatlerinde 1,2864 ile oylama öncesi sevi-

yelerde seyrediyor. Euro / dolar paritesi ise 1,14 seviyesine çekilmiş durumda. Bu arada Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi’nin 

2019’daki ilk konuşması, Euro Bölgesi’nde art arda kötü gelen sanayi verilerine denk geldi. Draghi Euro Bölgesi için resesyon riski görmezken son 

veriler ışığında bunun bir yavaşlama olduğunu belirtti. Ancak Draghi yavaşlamanın uzun sürebileceğine dikkat çekti. ECB parasal genişlemeyi son-

landırmış olsa da kapıda bir TLTRO görünüyor. 
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Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.'ye Bursa'da fabrika modernizasyonu için 3,7 milyar TL yatırım tutarlı teşvik belgesi verildi. Modernizas-

yon kapasitesi; yıllık toplam 121 bin 730 adet binek oto, toplam 239 bin 653 adet silindir hacmi bin metreküpten küçük benzinli motor, 146 bin 

951 adet dizel motor, 150 bin adet motor bloğu ve 140 bin adet vites kutusu olarak belirtildi. Teşvik çerçevesinde, Oyak’a %80 oranında vergi indi-

rimi, gümrük vergisi muafiyeti, faiz desteği ve KDV istisnası sağlanacak. Teşvik belgesi kapsamında ithal edilecek makine ve teçhizat tutarı ise 433 

milyon dolar olarak belirlendi. 

Alman otomobil üreticisi Volkswagen ve ABD'li Ford Motor hafif ticari araçlara yönelik işbirliği yapacaklarını açıkladı. Ford ve Volkswagen tica-

ri araçtaki iş birliğinin yanı sıra elektrikli araç ve otomatik sürüş teknolojilerinin ortak geliştirilmesi olasılıklarını araştıracaklar. Ticari van ve pickup 

kamyonetlerin satışlarını kapsayacak işbirliği 2022'de başlayacak. Şirketler birbirlerinin sermayesinde pay almayacak veya birleşme yapmayacak. 

Volkswagen'in açıklamasına göre Ford iki şirketin de orta büyüklükteki pickup araçlarını tasarlayıp üretecek. Ford’un Avrupa pazarı için ticari van-

larını, Volkswagen’in ise şehir vanı modellerini tasarlayıp üretmesi planlanıyor. Volkswagen, ayrıca, ticari vanların Ford Otosan fabrikasında üreti-

lebileceğini belirtti.  

Uluslararası ticari gayrimenkul danşmanlık şirketi Cushman & Wakefield’ın yayınladığı 2018 yılı 4. çeyrek Türkiye raporuna göre, Türkiye gene-

lindeki ofis kiraları döviz bazında ortalama %20 düşerken, perakende pazarında da %25 civarı bir azalma kaydedildi. Yılın 4. çeyreği Aralık so-

nuçlarına göre, İstanbul Levent'te metrekare başına ve döviz bazında ofis kiraları 2017'nin aynı dönemine oranla %8,6 azalarak 32 dolara, Gay-

rettepe'de %9,1 düşüşle 20 dolara, Maslak'ta %32,1 düşüşle 19 dolara, İstanbul Anadolu Yakası'nda ise %4'lük düşüşle 24 dolara geriledi. Söz ko-

nusu rakamlar İzmir'de %7,1 azalışla 13 dolar olurken, Ankara'da %6,7 düşerek 14 dolar olarak hesaplandı. Birincil perakende kiraları İstanbul'da 

geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %27,8 azalarak 140 dolara geriledi. İzmir'de %25 düşüşle 70 dolar, Ankara'da ise %21,7'lik düşüşle 90 dolar 

olarak gerçekleşti.  

7. İnşaat ve Konut Konferası’nda konuşan İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, 2019 yılına ilişkin değerlen-

dirmelerinde 2019’da konut fiyatlarının 2001’den daha sert bir biçimde artış yaşayacağını öngördü. “Bunun iki nedeni var. Birinci neden, inşaat 

maliyetlerinde %60'lara varan artışların halen konut fiyatlarına yansıtılmamış olması, ikinci neden ise yeni alınan inşaat ruhsatı sayısının %55 azal-

mış olması ki; bu oran daha da artmaktadır. Bu gün mevduattan kazanan kesimin bu kazançları ile gayrimenkuldeki artışı yakalaması mümkün de-

ğil.” şeklinde konuşan Durbakayım, 2019 yılında konut satışlarının 2018 yılı seviyesinde gerçekleşeceğini ve yabancılara konut sayısının 50 bini 

aşarak rekor kıracağını düşündüklerini kaydetti.  

Savunma sanayiinde son bir yılda 53 yeni proje portföye eklendi. Türkiye'nin teknoloji geliştirme amaçlı Ar-Ge süreçlerinden başlayarak Savun-

ma Sanayii Başkanlığı (SSB) bünyesinde yürüttüğü proje sayısının 2018 sonunda 610 olduğu belirtildi. Dünya Gazetesi’nin derlediği bilgilere göre 

53'ü 2018'de olmak üzere son 10 yılda yürütülen proje sayısı 369 adet arttı. 2009'da 241 proje yürütülüyordu. 2017 sonu itibariyle SSB'nin sözleş-

meye bağlanmış projelerinin toplam tutarı 41,4 milyar dolar olarak açıklanmıştı. 2018 verileri henüz açıklanmadı ancak proje portföy büyüklüğü-

nün 50 milyar dolar seviyelerine yaklaştığı tahmin ediliyor. Sektör 2017'yi 5,9 milyar dolar ciroyla kapatmıştı. 

BESDBİR Başkanı Sait Koca: “Et ihtiyacının %63'ünü karşılıyoruz". Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESDBİR) Başkanı Dr. 

Sait Koca, Türkiye'de yıllık 38 kg olan et tüketiminin %63'üne karşılık gelen 24 kg'lık kısmının beyaz et sektörü tarafından karşılandığını kaydetti. 

Koca, BESDBİR'in kanatlı eti, kuluçkalık yumurta ve civciv üretiminin %90'ını karşıladığı bilgisini verirken, 4-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştiri-

lecek Uluslararası Beyaz Et Kongresi’nde son teknolojik gelişmeler ışığında sektörün geleceğinin masaya yatırılacağını bildirdi. 

Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında tarife kontenjanı uygulanacak. Ticaret Bakanlığı'nın konu ile ilgili tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebli-

ğin amacı, yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında uygulanacak tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarının belir-

lenmesi olarak gösterildi. Buna göre yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtımı, 01.07.2018-15.10.2018 arasında yerli 

yağlık ayçiçeği tohumu alımı yapan sanayici firmalara yapılacak. 
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Hububat ve bakliyat ithalatında TMO için tarife kontenjanı açıldı. Hububat ve bakliyat ithalatında tarife kontenjanı uygulanması hakkındaki 

Cumhurbaşkanı kararı bugünkü Resmi Gazete`de yayımlandı. Buna göre kuru baklagiller, buğday ve mahlut, mısır, arpa ve pirinç için 100 bin ile 1 

milyon ton arasında değişen miktarlarda tarife kontenjanları açıldı ve söz konusu kontenjanlar Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü’ne 

tahsis edildi. Tarife kontenjanları kapsamında yapılacak ithalatta %0 oranında gümrük vergisi uygulanacak. 

Domates konservesi ithalatı için 25,000 ton sıfır gümrük vergili tarife kontenjanı tanındı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan bazı 

ürünlerin ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, tarife kontenjanı 31 Mayıs'a kadar geçerli olacak. Kota 

kapsamındaki ürünün ithalatı, Ticaret Bakanlığı'nca düzenlenecek ithal lisansıyla yapılabilecek. Kotadan yalnızca bu ürünleri salça üretiminde ham-

madde olarak kullanan sanayiciler yararlanabilecek. 

Bazı pamuk ve sentetik iplik ithalatına ek gümrük vergisi getirildi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalat rejimi kararına ek 

Cumhurbaşkanı kararına göre, karar kapsamında ithal edilen ürünlerden AB ve Türk menşeli olmayanlarından %5-%8 ek gümrük vergisi tahsil edi-

lecek. 

DSİ, 16 yılda 156,5 milyar TL değerinde yatırım yaptı. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ Genel 

Müdürlüğünün faaliyetlerini ve gelecek dönem hedeflerini değerlendirdi. Özellikle son 16 yılda baraj, gölet, sulama tesisi, içme suyu ve arıtma 

tesisi ile atık su arıtma tesisleri ve hidroelektrik santralleri (HES) inşa ettiklerini, derelerin ıslahını gerçekleştirdiklerini belirten Aydın, sosyal yaşam 

alanları oluşturarak vatandaşların kullanımına sunduklarını ifade etti. Aydın ayrıca, 2003-2018 döneminde toplam 8.031 tesisin hizmete girdiğini 

ekledi. Aydın, 2002'de 4,8 milyon hektar olan sulanan alanların, imkânlar doğrultusunda 2019 yılında 6,64 milyon hektara çıkarılmasının hedeflen-

diğini kaydetti. "Türkiye'nin en yüksek barajı" unvanını eline alacak Yusufeli'nde gövde dolgu çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Aydın, şunları 

kaydetti: "Tesisin kurulu gücü 558 megavat olup, projenin tamamlanmasıyla milli ekonomiye yıllık 600 milyon lira katkı sağlayacaktır. Baraj inşaa-

tında gövde beton imalatı devam etmekte olup, dolgu 60 metre yüksekliğe ulaşmıştır." Dicle Havzası'nda inşaatı devam eden Ilısu Barajı'nda sona 

gelindiğine ifade eden Aydın, şunları söyledi: "Dolgu hacmi bakımından Türkiye'nin ikinci büyük barajı olacak Ilısu Barajı ve HES Projesi, 1.200 MW 

kurulu gücüyle de ülkemizin en büyük dördüncü hidroelektrik santralidir." 

Ürdün'ün doğal gaz ihtiyacının yarısını Mısır karşılayacak. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi Ürdün’ü ziyaret ederek, iki ülke arasında tica-

ret, yatırımlar, askeri işbirliği, enerji, nakliye, ilaç sanayi iş gücü alanlarında daha fazla işbirliği imkânlarını değerlendirdi. Ziyaret kapsamında Ür-

dün'ün 2019 yılında ihtiyacı olan doğal gazın yarısının Mısır'dan temini konusunda anlaşma imzalandı. Ürdün’ün doğal gaz ihtiyacının kalan kısmı 

Ürdün’e Akabe Limanı’ndan sıvılaştırılmış gaz sağlayan Shell tarafından karşılanacak. 

Benzin ve motorinden sonra otogaza da zam geldi. Dün gece yarısından itibaren otogazın litre fiyatına 6 kuruş zam yapıldı. 

Çine HES özelleştirildi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB), Elektrik Üretim A.Ş.’ye (EÜAŞ) ait olan Çine Hidroelektrik Santrali’nin işletme 

haklarının devri işlemi, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylandı. Buna göre Çine Hidroelektrik Santrali’nin işletme hakkı, 120.500.000 TL bedelle en 

yüksek teklifi veren İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin oldu. 

Suudi Arabistan, petrol üretimini azaltabileceğini belirtti. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid Abdulaziz el-Falih, küresel bir ekonomik yavaşla-

ma durumunda Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ülkelerin, günlük petrol üretimini azaltabileceğinin sinyalini verdi. Aralık ayında 

günlük petrol üretimini azaltma kararı aldıklarını anımsatan El-Falih, “(OPEC üyesi ülkelerle) Düzenli olarak toplanıp, piyasaları denetliyoruz. Eğer 

günde 1,2 milyon varilden daha fazla kesinti gerekiyorsa kesinlikle bir araya gelir ve bunu yaparız” ifadelerini kullandı. 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 2018 yılında elektrik piyasasında tüketicilere yönelik faaliyetleri düzenleyen Elektrik Piyasası Tüketi-

ci Hizmetleri Yönetmeliği’ni güncelledi. Yenilenen bu yönetmeliğe göre, 2019 yılında yıllık 100 bin kilovatsaat ve altında elektrik tüketen birey/

tüzel kişilikler önceki uygulamalara göre çok daha fazla hakka sahip oldu. Değişen yönetmeliğin en dikkat çeken bölümü ise tedarikçi değişiklikle-

rinde tüketicilere tanınan hakların oldukça genişletilmiş olması oldu. Yönetmeliğe göre belirli süreli elektrik sözleşmeleri en fazla üç yıllık kurulabi-

lirken, tüketiciler belirsiz süreli sözleşmeleri herhangi bir cayma bedeli ödemeksizin diledikleri zaman feshedebilir. Ayrıca sözleşmeler, bitiş tarihi-

ne yakın bir tarihte tüketicilerin yeniden onayı alınmadan kendiliğinden yenilenemez veya tedarikçiler tarafından otomatik uzatılamaz. 

Güneşte 800 milyon dolarlık yatırım bekleniyor. Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ku-

tay Kaleli, geçen yıl Türkiye'de güneş enerjisi sektörünün olgunluk çağına erişmeye başladığını belirterek, "Önemli sayıda yerli üreticimiz oldu, sa-

nayi anlamında gelişiyoruz. Bu gelişmelerle birlikte 2019'da sektörden lisanslı ve lisanssız santral olarak toplam 950 megavat (MW) civarı kurulum, 

800 milyon dolar yatırım bekliyoruz." dedi. Kaleli, yatırımcıların 2020'de sona erecek Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması 

(YEKDEM) kapsamında hızlı şekilde yatırımlarını tamamlayabileceklerini ifade etti. Lisanslı güneş santrallerinin ihalelerinin gerçekleştirilmesinin 

ardından yaklaşık 60 MW civarında kurulum yapıldığına dikkati çeken Kaleli, şöyle devam etti: "Önceden izinleri alınan lisanslı 600 MW’ın yaklaşık 

100 MW’ı iptal oldu. Dolayısıyla kalan 500'ün içinden 50'si kurulduysa, kurulmayan 450 MW var. 2019'da bu lisanslı miktarın 200 MW’ının kurula-

cağını ve lisanssız olarak da 350 MW daha kurulacağını tahmin ediyoruz. Ayrıca lisanslı projelerde yerli ürün alım garantisi avantajı var, yani lisans-

sızlardan farklı olarak Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun'dan faydalanabiliyorlar." 

ABD'nin petrol üretimi 2020'de 12,9 milyon varil/güne yükselecek. ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) ABD'nin ham 

petrol üretiminin bu yıl 12 milyon varil/günün üzerine ve 2020'da 12,9 milyon varil/güne yükselmesinin beklendiğini bildirdi. EIA'nın dün açıkladığı 

rapora göre 2019 yılında ABD'nin ham petrol üretimi 1,14 milyon varil/gün artarak 142,07 milyon varil/güne ulaşacak ve 2020'de üretim 790 bin 

varil/gün daha artarak 12,86 milyon varil/gün olacak.  
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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. 


