
Küresel piyasalar ABD hisse endekslerindeki sert değer kayıpları nedeniyle güne 

endişeli başlıyor. ABD'de endekslerin yönü üzerinde iki faktör etkili oldu. Öncelik-

le yatırımcılar FED Başkanı Powell'in birkaç hafta evvel verdiği güvercin mesajın 

altını doldurmamış olmasıyla hayal kırıklığı yaşıyorlar. İkinci sebep ise ABD Başkanı 

Donald Trump'ın federal hükümetin yarın gece yarısı itibarıyla kısmen kapanmasını 

önleyecek yasa tasarısını, Meksika duvarı için finansman içermediği için imzalama-

yacağını Temsilciler Meclisi'ne bildirmesi. Dün Dow Jones Endeksi %2,0, Standard & 

Poor's 500 Endeksi %1,6, Nasdaq ise %1,6 düşüş kaydetti. S&P 500 şimdiye kadar %

15 düşüşle 2008 sonlarından bu yana en kötü çeyrek dönemini kaydetmeye hazır-

lanıyor. Nasdaq, Ağustos ayında gördüğü zirveden %19,5 geriledi. S&P 500 endeksi-

nin vadeli işlemleri bugün de ekside. Asya borsaları ABD'de hükümetin kapatılması 

riski ve faiz oranlarında daha fazla artırım tehdidinin yatırımcıların ekonomik görü-

nüme yönelik endişelerini artırmasıyla geriledi. Petrol fiyatları da dün %4'ten fazla 

geriledi. Bu sabah 55 doların altında işlem gören Brent ham petrolde kayıplar Ekim 

ayından bu yana %37'ye ulaştı. Dolar, ABD faiz oranları ve ekonomiye yönelik zayıf 

görünümün baskısıyla başlıca para birimleri karşısında bir ayın dip seviyesine yakın 

seviyede seyrederken, piyasa genelindeki riskten kaçınma Japon yenini destekledi. 

Dolar/TL bu hafta, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı ve FED'in küresel büyümeye 

yönelik artan risklere rağmen faiz oranlarını yükseltme planlarını sürdürmesi ile 

dalgalı bir seyir izliyor. Kur her iki yönlü sert dalgalanmaların ardından bu sabah ise 

Aralık başından beri en düşük seviye olan 5,25-5,26 civarında güne başlarken piya-

sada küresel risk iştahı, jeopolitik gelişmeler ve dış veri gündemi takip ediliyor. 

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Başkan Donald Trump ile Suriye'den ABD birlik-

lerini çekme ve Afganistan'da çekilmeyi planlamaya başlama gibi kararları da da-

hil olmak üzere dış politika konularında görüş ayrılığı yaşamasının ardından istifa 

ettiğini açıkladı. Mattis, Trump'a sunduğu istifa mektubunda Trump ile araların-

daki artan fikir ayrılıklarını ortaya koydu. Trump Çarşamba günü yaptığı açıklama-

da, ABD'nin Suriye'deki askeri birliklerinin çekileceğini duyurmuştu.  

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katıldığı 

toplantıda yaptığı konuşmada İran ile ikili ticari ilişkilerin alt yapısını oluşturan 

tercihli ticaret anlaşmasına (TTA) ilişkin müzakereleri olumlu gördüğünü, ticaret 

hacminin 30 milyar dolar seviyesine yükseltilmesini arzu ettiğini, ABD'nin yaptı-

rım kararının bu hedefe ulaşmayı engellememesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan 

21-Ara TÜİK, Tüketici güven endeksi, Aralık 
 ABD, Dayanıklı mal siparişleri, Kasım 
 ABD, GSYH büyümesi, 3Ç18 

24-Ara Türk-İş, Ankara gıda enflasyonu, Aralık 
 Japonya, tatil 
 ABD, yarım gün tatil 
26-Ara TÜİK, Sektörel güven endeksleri, Aralık 

 TCMB, Reel kesim güven endeksi, Aralık 
 TCMB, Kapasite kullanım oranı, Aralık 
27-Ara ABD, Yeni konut satışları, Kasım 
 ABD, Conference Board tüketici güveni, Aralık 
28-Ara TÜİK, Ekonomik güven endeksi, Aralık 

 KTB, Sınır giriş istatistikleri, Kasım 
 ABD, Chicago PMI, Aralık 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 98.50            7.231%

22 Nisan 2020 5.125% 96.55            7.904%

18 Mayıs 2021 4.875% 91.25            9.006%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 91,854             -0.75% -0.84% -20.36%

BİST-30 115,122          -0.82% -0.83% -18.99%

XUSIN 106,904          -1.09% -2.33% -17.39%

XBANK 117,494          -0.77% -0.84% -31.44%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.2554 -0.53% -0.39% 38.70%

Euro/TL 6.0244 0.21% -0.31% 32.47%

Sepet Kur* 5.6399 -0.20% -0.30% 35.36%

Euro/Dolar 1.1444 0.61% -0.07% -4.60%

Dolar/JPY 111.28 -1.06% -0.51% -1.23%

DXY 96.2760 0.19% -0.45% 4.71%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1259.76 1.35% 2.70% -3.28%

Reuters/Jefferies CRB* 182.45 -2.01% -6.49% -9.22%

Brent (Dolar/varil) 54.35 -5.05% -13.18% -18.72%

Doğalgaz (TL/stdm3) 3.58 1.73% -1.39% 23.43%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 20.63% 20.71%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 16.66% 16.87%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.20% 7.33%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.81% 2.76%
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"ABD'nin İran yaptırımlarının bankacılık sisteminde bazı belirsizliklere yol açtığının farkındayız, bu sorunların çözüme kavuşturulabileceğini düşü-

nüyoruz, bu konuda karşılıklı dayanışma ile çalışma ve yol haritası oluşturma konusunda karara vardık." dedi. Bu yılın 11 aylık döneminde İran ile 

ticaret hacmi %11,5 azalarak 8,8 milyar dolar oldu. 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye için 2019 yılında 2 planlı değerlendirme yapacağını açıkladı. Fitch'in 2019 yılına ilişkin 

açıkladığı takvime göre, Türkiye için ilk değerlendirme 3 Mayıs'ta, ikinci değerlendirme ise 1 Kasım tarihinde olacak. Fitch Rating en son geçen 

hafta yaptığı açıklamada Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu 'negatif' görünüm ile 'BB' olarak teyit etmişti. Moody's, son 

iki yılda olduğu gibi 2019 yılında da takviminde Türkiye'ye yer vermedi. 

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinde oy verme saatlerini; doğu ve güneydoğu bölgelerinde bulunan 

yerlerde 07.00-16.00, diğer yerlerde 08.00-17.00 olarak belirledi. Adaylar, 1 Ocak'tan itibaren 30 Mart saat 18.00'e kadar yazılı basında veya 

internet sitesi yoluyla sözlü ve görüntülü propaganda yapabilecekler. Oy verme gününden önceki 10 gün içinde yazılı, sözlü ve görsel basında ka-

muoyu araştırmaları, anketler, tahminler ile bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum yapılamayacak. 

Merkezi yönetim brüt borç stoku 30 Kasım itibarıyla 1,049 milyar TL olarak gerçekleşti. Hazine tarafından yapılan yazılı açıklamada borç stoku-

nun 579 milyar TL tutarındaki kısmının Türk Lirası cinsi, 470 milyar TL tutarındaki kısmının döviz cinsi borçlardan oluştuğu belirtildi. 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Yapı Kredi Bankası'nın toplam 23 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı. SPK'nın haftalık bül-

teninde yer alan bilgiye göre, söz konusu onay 15 milyar liralık tahvil/finansman bonosu, 5 milyar liralık sermaye benzeri borçlanma aracı ve 3 mil-

yar liralık yapılandırılmış borçlanma aracı ihracını kapsıyor. 

Son günlerde kamu bankaları tarafından konut kredi faizlerine yönelik başlatılan kampanyalara İş Bankası da katıldı. İş Bankası'ndan yapılan 

açıklamaya göre, anlaşmalı konut projelerinden yapılacak kredi kullanımlarında faiz oranı aylık %1,78'e inerken, kampanyaya dahil olan müteah-

hitler tarafından verilecek destek ile bu oran müşteriye %0,98 olarak yansıtılacak. 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), gayrimenkul yatırım fonlarına ilişkin esasların belirlendiği tebliğinde değişikliğe gitti. Yapılan değişiklik ile gayri-

menkul yatırım fonları faaliyet ve yatırımlarının katılım finans ilkelerine uygun olarak yerine getirileceğinin iç tüzük ve ihraç belgesinde belirtilmesi 

durumunda, fon unvanında "katılım" ibaresi kullanılabilecek. 

TÜİK verilerine göre Kasım ayında konut satışları geçen yılın aynı ayına göre 

%27 oranında azalarak 89,6 bin seviyesine geriledi. Böylece yıllık konut sa-

tışları yeniden 1,4 milyon seviyesinin altına gerilemiş oldu. Kasım ayında ipo-

tekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %85,71 oranında azalarak 5,3 

bin seviyesinde gerçekleşti. İpotekli olmayan (diğer) konut satışları ise %1,4 

oranında azalış göstererek 84,3 bin seviyesine geriledi. İpotekli satışların top-

lam satışlardaki payı %5,9 seviyesinde gerçekleşti. Yabancılara gerçekleştirilen 

satışlar geçen yıla göre %117 artarken, son bir yılda yabancılara satılan konut 

sayısı Kasım ayı itibariyle 37 bin seviyesini aşmış oldu. İpotekli konut satışları 

konut kredi faizlerindeki artış neticesinde şiddetli şekilde gerilemeye devam 

ediyor. Bununla birlikte son günlerde bankalarının konut kredi faizlerinde yeni kampanyalar açıklamasının ipotekli konut satışları üzerinde yarata-

cağı etkiler önümüzdeki günlerde takip edilecek. 
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7-14 Aralık haftasında Merkez Bankası'nın altın rezervleri 257 milyon dolar ar-

tışla 19,6 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde Merkez Bankası'nın döviz re-

zervleri 1,5 milyar dolar yükselerek 72,9 milyar dolara seviyesinde gerçekleşti. 

Böylece toplam rezervler 1,8 milyar dolar artışla 92,5 milyar dolara ulaştı. 

7-14 Aralık haftasında TL krediler bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,4 ora-

nında artış kaydederken yabancı para krediler yıllık %1,5 oranında azalış kay-

detti. TL kredilerin toplam krediler içindeki payı %62 olurken, toplam kredilerin 

TL karşılığı 2,3 trilyon TL seviyesinde gerçekleşti. 

Yapı denetim sistemi düzenlemesi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan yapı denetim sistemi düzenlemesine göre, yapı denetim 

firmaları elektronik ortamda belirlenip bakanlık tarafından görevlendirilecek. Konuyu değerlendiren Yapı Denetim ve Deprem Mühendisleri Der-

neği Başkanı Nazmi Şahin bu düzenlemeyle yapı denetim sisteminde yapı sahipleri ile yapı denetçilerinin arasındaki ilişkinin kesildiğini belirtti. İl-

lerde faaliyet gösterebilecek yapı denetim kuruluşlarının her bir yapı grubu için puanı sıfır kabul edilerek, noter huzurunda çekilecek kura ile sıra-

lanacağını ifade eden Nazmi Şahin, hizmet bedelinin sabitlenmesi ile geçmişte yaşanan problemlerin de önüne geçileceğini dile getirdi. Yine dü-

zenlemeyle birlikte, betonun içine çip yerleştirilerek beton kalitesinin elektronik ortamda takip edilmesine imkan sağlanacağını söyleyen Nazmi 

Şahin “Çip sayesinde betonun kırımının ne zaman yapıldığı, hangi kalitede döküm yapıldığı, hangi mühendis tarafından kontrol edildiği, hangi la-

boratuvarda beton kalitesi denetimi yapıldığı elektronik ortamda kayıt altına alınacak." dedi. Düzenleme 1 Ocak 2019’da yürürlüğe girecek.  

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, 2019 yılında Türkiye'nin ithal ettiği ürün-

lere yönelik yerli üretim yapan KOBİ'lere öncelik tanınacağını söyledi. KOSGEB'in destek bütçesinin %18-19'a varan oranlarda artırıldığına dikka-

ti çeken Uzkurt, 2019 yılı için 2 milyar 250 milyona yakın bir KOSGEB bütçesi onaylandığını belirtti. Yakın zamanda düzenlenecek lansmanla yeni 

KOSGEB destek programlarını açıklayacaklarını belirten Uzkurt, "Teknolojik gelişimini tamamlamış, Ar-Ge çalışmaları bitmiş teknolojik ürünlerin 

üretimi için de KOSGEB olarak yeni bir destek programı kurguladık. Yakın zamanda birinci çağrının sonuçlarını açıkladık. Şimdi yeni dönemde ikinci 

çağrıya çıkacağız.” ifadesini kullandı.  

MediaMarkt'ın ana şirketi Ceconomy, Teknosa'ya yatırımdan vazgeçti. Sabancı Holding'den yapılan açıklamada görüşmelerin 13 Ekim'de son-

landırıldığı belirtildi. Açıklamada, Teknosa'da stratejik opsiyonların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli olmadığından, yapılacak bir açıklamanın 

hisse değerini etkileyebileceği düşüncesiyle konunun daha önceden kamuya açıklanmasının ertelendiği belirtildi. Reuters'ta 29 Ağustos'ta kaynak-

lara dayandırılan haberde, Almanya merkezli elektronik perakendecisi MediaMarkt'ın Teknosa hisselerini satın alma planını döviz kurlarında son 

dönemde yaşanan oynaklık nedeniyle askıya aldığı belirtilmişti. 

Taşucu Limanı ve Gökçeada Kuzu Limanı'nın özelleştirme ihalelerinde son teklif verme tarihi 15 Nisan 2019'a uzatıldı. Resmi Gazete'nin bugün-

kü sayısında yer alan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) ilanına göre; TDİ'ye ait Taşucu Limanı özelleştirmesi, liman sahasındaki "Sanayi Tesis 

Alanı Taşınmazı"nın satışı, "Taşucu Limanı ve Lojistik Tesis Alanı Taşınmazı'nın ise 36 yıl süreyle işletme hakkının devrini içeriyor. Gökçeada Kuzu 

Limanı özelleştirmesi ise; limanın 36 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi işlemini kapsıyor. Taşucu Limanı özelleştir-

mesinde son teklif tarihi daha önce 24 Aralık'a uzatılmış; Gökçeada Kuzu Limanı'nda ise son teklif tarihi 21 Aralık olarak belirlenmişti. 

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'deki mülteciler için sağladığı ikinci 3 milyar euroluk mali yardım paketi çerçevesindeki 400 milyon euroluk ilk 

işbirliği için imzaların atılacağı açıklandı. Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu'nun konu hakkındaki bülteninde, “400 milyon euro, doğrudan 

hibe şeklinde Milli Eğitim Bakanlığı'na aktarılacak" denildi. 29 Haziran'da AB üye devletleri ikinci 3 milyar euroluk dilimin nasıl finanse edileceğine 

karar vermiş, bu çerçevede söz konusu tutarın 2 milyar euroluk kısmının AB bütçesinden karşılanmasına, kalan 1 milyar euronun ise üye devlet 

katkılarından karşılanmasına karar verilmişti. Mart 2016'da Türkiye ve AB arasında yapılan göç anlaşması ile; Türkiye'deki mülteciler için AB'nin 

Türkiye'ye ilk etapta 3 milyar euro mali destek sağlaması, 2018 sonuna kadar da ikinci üç milyar euroluk desteği tahsis etmesi öngörülüyordu. 
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Para Birimine Göre Kredi Artışı (yıllık)

YP Kredi ($ Karşılığı) TL Krediler

Kaynak: TCMB, TSKB Ekonomik Araştırmalar Son Veri: 14 Ara
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Ekilmeyen tarım arazisi kalmayacak. Pakdemirli,  "Bugüne kadar toplam 6,1 milyon hektar alanda top-

lulaştırma çalışmalarını tamamladık. 2018 sonu itibarıyla 496 bin hektar alanda daha toplulaştırma çalışmasını tamamlayacağız. 2023'e kadar 8,5 

milyon hektar alandan toplulaştırma çalışmalarını tamamlamış olacağız. Atıl tarım arazilerinin envanter tamamlama çalışmalarını başlatıyoruz. 

Böylelikle işlenmeyen tarım arazimiz kalmayacak. Altyapı reformları ve hukuki reformlar hayata geçecek. Çeşitli nedenlerle ekilemeyen 2 milyon 

hektar tarım arazisi, tarımsal üretime kazandırılacak. Böylelikle 13 milyar lira gelir artışı sağlanacak" ifadesini kullandı. 

Doğtaş Kelebek (DGLKB) – 2019 yılına ilişkin beklentilerini paylaştı. Buna göre, şirket 2019 yılında konsolide satış gelirlerinde %25 büyüme öngö-

rüyor. FAVÖK marjının ise %15’in üzerinde olması bekleniyor. Şirket Türkiye’de 53, yurtdışında ise 19 yeni perakende mağaza açılışı planlıyor. Eylül 

ayı sonu itibariyle 49’u yurtdışında olmak üzere Doğtaş Kelebek’in toplam 355 mağazası bulunuyordu. 

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Avrupa ülkelerine LNG almayacak olsalar bile, LNG terminalleri kurmaları tavsiyesinde bulundu. 

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Dünya Enerji Görünümü 2018 Türkiye Sunumu, Sabancı Üniversitesi Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) tarafından dü-

zenlenen Enerji Konferansı kapsamında gerçekleştirildi. IEA Başkanı Fatih Birol, sunumunda doğalgaz alanındaki küresel gelişmelere değindi. Fatih 

Birol şunları söyledi: “LNG ithalatçısı ülke sayısı 5’ten 49’a yükseldi. Bunlar LNG fiyatları düşerse istifade edeyim diyen fırsat alıcısı ülkeler. Birçok 

Avrupalı’ya tavsiyem, LNG almayacak olsanız bile LNG terminaliniz bulunması, boru hattı tedarikçileriyle pazarlıklarda büyük bir koz olur.” Fatih 

Birol ayrıca, mevcut küresel enerji altyapısıyla Paris Anlaşması kapsamındaki iklim hedeflerine ulaşmanın mümkün olmadığını bu yapının hedefle-

rin %95’ini yok ettiğini ve mevcut sistemin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.  

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Fatih Dönmez’den petrol ve doğal gaz aramaya davet. Bakan Dönmez’in, IICEC tarafından düzenlenen konferan-

sa gönderdiği mektubunda, gelecekte tüm ulaştırma talebinin elektrikli hale gelmesi halinde bile bugünkü petrol üretiminin iki katına çıkması ge-

rektiğine işaret ederken tüm iş insanlarını Türkiye’de petrol ve doğal gaz arama sektörüne yatırım yapmaya davet etti. Türkiye’nin enerji ticaretini 

geliştirme konusunda da adımlar attığına değinen Bakan Dönmez şöyle devam etti: “Bu sene doğal gaz da organize toptan satış piyasalarını devre-

ye aldık. 2019 yılı içerisinde ileri tarihli fiziksel kontrat miktarları devreye girecek. Kontrat miktarı arttıkça piyasa derinliği de artacak. Hem elektrik 

hem doğal gazda hedefimiz, piyasa katılımcılarının kendi risklerini kendileri yönetmeleri ve kendi piyasa öngörülerini piyasa araçlarıyla bağlayabil-

dikleri derinlikli bir piyasa oluşturmaktır.” 

Rekabetçi bir enerji ekosistemi için finansal sürdürülebilirlik şart. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, IICEC tarafından dü-

zenlenen konferansın açılışında yaptığı konuşmada, elektrik sektöründe son dönemde son kaynak tedarik tarifesiyle ilgili atılan adımların rekabet-

çiliği sağlamak bakımından önemli rol üstlendiğini söyledi. Teknolojinin dönüştürücü etkisinin de sektöre eşsiz fırsatlar sunmaya başladığını kayde-

den Sabancı, “Ancak bu sektörün, daha verimli işlemesi ve tüm paydaşlar için daha fazla değer yaratılabilmesi için çok önemli bir şart var. O da, 

finansal sürdürülebilirliğin temin edilebilmesidir. Bunun için öncelikle, sektörün sermaye yapısının yeniden gözden geçirilmesine ve yapılandırıl-

masına ihtiyaç vardır.” dedi. Diğer pek çok alanda olduğu gibi enerjide de sanayi-üniversite işbirliklerini çok önemsediklerini söyleyen Sabancı, 

sözlerine şöyle devam etti: “Enerji sektöründe kadınların rolünü de çok önemsiyoruz. Bu çerçevede Üniversitemizde; IICEC ve Toplumsal Cinsiyet 

ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezimiz (SU Gender) arasında çok önemli bir işbirliği gelişiyor. IEA’in de desteklediği bu önemli platform; 

enerji alanında çalışan kadınların küresel anlamda desteklenmesini hedefleniyor.” 

Enerji sektöründe 2019 yılı para cezaları belirlendi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik, doğal gaz ve petrol piyasalarında 2019 

yılında mevzuata aykırı durumlar için uygulanacak para cezalarını %23,73 oranında artırdı. 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16’ncı Maddesi 

Uyarınca 2019 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ’e göre elektrik piyasasında lisans kapsamı dışında faaliyet gösterildiğinin saptan-

ması hâlinde, yazılı ihtar sonrası 1.776.799 TL idari para cezası verilecek. LPG piyasasında ise lisans almaksızın lisansa tabi faaliyetlerin yapılması-

nın cezası 1.301.750 TL iken, bu maddenin doğal gaz piyasasındaki cezası 1.562.103 TL ve petrol piyasasındaki cezası 1.776.799 TL olarak belirlen-

di. 
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Türkiye Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) ve Smart Energy Başkanı Halil Demirdağ, 2019 yılında güneş enerjisi sektörü 

olarak alım teşviki değil, sadece yeni kapasite istediklerini kaydetti. Güneş enerjisi sektörünün 2019’a dair beklentilerini paylaşan Demirdağ, 

sözlerine şöyle devam etti: “Yatırımların sürmesi ve ülkemize daha fazla GES kurulabilmesi için yeni kapasiteler yaratılarak üretici desteklenmeli. 

Bu sayede, sektör olarak önümüz açılabilir ve 2019 yılı ve sonrasında da güneş enerjisi sektöründe kaliteli işler yapmaya devam edebiliriz. Sektörü-

müzde, çatı yatırımlarının artması, yeni kapasitelerin artması, YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları) projelerinin devam etmesi beklentisi 

var.” dedi.  

SOCAR ve BP’den ortak petrokimya yatırımı. Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR, Türkiye’de dünya standartlarında yeni bir petrokimya 

kompleksi kurmak ve işletmek amacıyla dünya enerji devlerinden BP ile ortaklık kurmak üzere görüşmelere başladı.  SOCAR Türkiye ve BP, Türki-

ye’de dünya standartlarında bir petrokimya kompleksi kurmak ve işletmek amacıyla iş ortaklığı kurma imkânlarını değerlendirmek üzere bir Çerçe-

ve Anlaşması (HoA) imzaladıklarını duyurdular. Aliağa’da kurulması değerlendirilen tesis, yılda 1,25 milyon ton saflaştırılmış tereftalik asit (PTA), 

840 bin ton P-Ksilen (PX) ve 340 bin ton benzen üretecek. Burada planlanan tesisin yakınında yer alan ve her ikisi de SOCAR Türkiye’ye ait yeni 

STAR Rafineri’den ve Petkim’den hammaddelerin entegre bir şekilde kullanımına izin verecek bir tasarım söz konusu olacak. Muhtemel bir ortak 

yatırım konusunda 2019’da kesin bir karara varmak üzere çalışmalarını sürdüren BP ve SOCAR'ın böyle bir karar almaları halinde 2023’te yeni tesi-

sin devreye alınması söz konusu olacak. 

Isı yalıtımının yaygınlaşmasıyla cari açıkta 7 milyar dolar tasarruf. Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. 

Emre Alkin, yapılarda ısı yalıtımının yaygınlaşması sayesinde Türkiye’nin cari işlemler açığında her yıl 7 milyar dolar tasarruf sağlanabileceğini kay-

detti. Enerjiyle ilgili hem ısıtma hem soğutmada ciddi bir tüketim olduğunu ve yalıtılamayan her bina ve konutun cari açık olarak geri döndüğünü 

anlatan Alkin, “Amacımız Türkiye’nin diplomasisini de çok yakından etkileyen, enerji tedarikini daha makul seviyelerde yaşamak. Böylece diploma-

simizi de daha düzgün seviyeye getirmek. Cari işlemler açığımızda 4,5 milyon dolardan 7 milyar dolara her sene tasarruf etmek. Bunun için de var 

gücümüzle çalışıyoruz. Uzun vadeli bir hareket ama bir gün başlamak lazımdı” diye konuştu. 

Rönesans Holding ve Saipem sıvılaştırılmış doğal gaza 2,2 milyar euroluk yatırım. Rönesans grup şirketlerinden Rönesans Endüstri Tesisleri 

(RHI), İtalyan enerji şirketi Saipem ile kurduğu ortak girişimle, Rusya’nın “Arktik LNG-2” projesi kapsamında bazı tesislerinin tasarım ve inşaatını 

birlikte yapmak üzere anlaşmaya vardığını açıkladı. Roma’da imzalanan 2,2 milyar euroluk projenin toplam yatırım bedeli 25,5 milyar dolar. 
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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. 


