
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun nihai kararına göre, 2019 yılında geçerli ola-

cak ve yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret, brüt 2.558 TL, net 2.020 

TL olarak belirlendi. Böylece asgari ücret geçen yıla göre %26,05 arttı. Asgari üc-

rette gerçekleşen %26,05'lik artış 2019 yılında manşet enflasyon üzerindeki etkisi-

nin, iç talepteki seyre ve üretim maliyetlerine yansımasına göre, 1,5-2,0 puan aralı-

ğında yukarı yönlü olması muhtemel görünüyor. Dolayısıyla, iktisadi aktivitedeki 

canlılığa bağlı olarak, önümüzdeki dönemde piyasanın 2019 yıl sonuna ilişkin 

enflasyon beklentilerinde anlamlı bir yükseliş söz konusu olabilir. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 2019'da doğal gaz ve elektrik fiyatlarında %10 

indirime gidileceğini belirterek, enflasyonu 2019'da hedeflerine uygun seviyeye 

geriletmekte kararlı olduklarını kaydetti. Erdoğan, TBMM'de partisinin grup top-

lantısında yaptığı konuşmada, "Yılbaşından itibaren elektrik fiyatlarında konutlarda 

%10 indirim yapıyoruz. Aynı şekilde konutlarda ve küçük-orta ölçekli işletmeler ile 

ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatında da %10'luk bir indirime gidiyoruz" 

dedi. İndirimin manşet enflasyonu düşürücü yönde 0,5 puanlık bir etki yapmasını 

bekliyoruz. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı 

konuşmada, iş dünyasında özellikle istihdam alanında katkı sağlamak için bazı 

destekleri uygulamaya geçireceklerini söyledi. Erdoğan, 2019 için net 2.020 lira 

olarak belirlenen asgari ücrete yönelik önümüzdeki yıl 12 ay boyunca destek verile-

ceğini söyledi. Bu çerçevede ilk olarak bölgesel istihdam teşvikini bir yıl daha uzata-

caklarını belirtti. Plana göre, halen 51 il ve iki ilçede işverenlere sağlanan 6 puanlık 

SGK teşviki devam edecek, 2018 yılında 9 ay olarak uygulanan asgari ücret desteği 

önümüzdeki yıl 12 ay boyunca sürecek. Bu destek 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran 

işyerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran işyerleri için ise 150 lira ola-

cak. Hatırlanacağı üzere özel sektör işverenlerine asgari ücretle çalıştırdığı kişi başı-

na kamu tarafından ödenen 100 TL tutarındaki teşvik 2016 ve 2017 yıllarındaki uy-

gulamanın ardından 2018 yılının ilk dokuz aylık dönemine de uzatılmış ancak sonra-

sı için bu teşvik uzatılmamıştı. Erdoğan, 2019 ve 2020'de ilk kez işe alınacak isçilerin 

tüm sigorta ve vergi giderlerini (asgari ücret üzerinden) devletin üstleneceğini de 

kaydetti. Sigorta prim teşviki uygulamasının gelecek yıl 500 ve üzeri sigortalı çalıştı-

ran iş yerleri için 3 puan, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 5 puan 

olarak uygulanacağını söyleyen Erdoğan, "İşsizliği 2019'da tek hanelere düşürmeyi 
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 98.50            7.237%

22 Nisan 2020 5.125% 96.30            8.129%

18 Mayıs 2021 4.875% 91.25            9.024%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 90,830             -0.76% -2.87% -21.25%

BİST-30 113,699          -0.81% -2.80% -19.99%

XUSIN 104,635          -0.85% -4.11% -19.15%

XBANK 116,937          -0.46% -2.19% -31.77%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.2910 0.14% 0.71% 39.64%

Euro/TL 6.0431 0.28% 1.41% 32.88%

Sepet Kur* 5.6671 -0.04% 1.06% 35.75%

Euro/Dolar 1.1361 -0.33% 0.64% -5.29%

Dolar/JPY 110.27 -0.14% -2.78% -2.13%

DXY 96.5530 0.06% -0.84% 4.87%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1268.49 1.00% 3.78% -2.61%

Reuters/Jefferies CRB* 174.38 -2.17% -6.45% -11.46%

Brent (Dolar/varil) 50.47 -6.22% -16.55% -24.53%

Doğalgaz (TL/stdm3) 3.47 3.03% 10.63% 20.96%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 20.93% 20.93%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 16.74% 16.66%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.07% 7.20%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.73% 2.74%
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planladık, bunu başaracağız" diye konuştu. Ekonomik aktivitede yavaşlamayla birlikte Eylül döneminde işsizlik %11,4’e ulaşmış ve  Mart 2017'den 

bu yana en yüksek seviyeye çıkmış oldu. Ekonomideki yavaşlamanın devam etmesi nedeniyle işsizlik oranları önümüzdeki yılın ilk yarısında da 

muhtemelen yükselmeye devam edecek. Bu sebeple istihdam piyasasına yeni teşvikler getirilmesi beklentiler dahilindeydi. İstihdam artışına yöne-

lik teşviklerin önceki teşviklere benzer şekilde özel sektör odaklı ve 2019'da net istihdam artışına yönelik kurgulanması dikkat çekiyor. Reuters'in 

dün yayınladığı bir habere göre, istihdam piyasasının canlanmasına yönelik destekler için İşsizlik Sigortası Fonu'nun kullanılarak bütçeye etki azal-

tılacak. Haberde, yetkililer, asgari ücret artışının istihdam teşvikleriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ve yararlanılan teşviklerin ekonomiye 

getireceği ivme ile vergi gelirlerinin pozitif etkileneceğini belirttiler. Öte yandan, İşsizlik Sigortası Fonu kullanımının, teşviklerin bütçeye etkisini de 

önemli ölçüde sınırlayacağı ifade edildi. 

Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'da birçok piyasanın Noel tatili nedeniyle kapalı olduğu günde dolar/TL 5,30 civarında sakin bir seyir izledi. Bu-

gün ise dolar/TL 5,2750 seviyesinden güne başlıyor. ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın faizleri çok hızlı yükselttiği şeklindeki 

iddiasını tekrarladı. Trump ABD'nin ülke dışındaki askerlerine hitaben düzenlediği video konferansta ABD-Meksika sınırına örülmesini istediği du-

var için parasal kaynak ayrılana kadar ABD devlet hizmetlerinin ödeneksiz kalacağını da ifade etti. Asya borsaları ABD'deki siyasi istikrarsızlık ve 

küresel büyümenin yavaşladığı endişeleriyle hafta başındaki sert kayıpların ardından yine satış baskısı altında kaldı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik 

borsalarını izleyen MSCI endeksi %0,2 geriledi. Dün %5 düşüşle 20 ayın dip seviyesine inen Japonya'nın Nikkei endeksi kayıplarını bugün de sür-

dürdü. S&P 500 vadeli kontratları bugün %0,4 değer yitirerek, dünkü Noel tatilinin ardından bugün açılacak ABD hisse piyasalarının gerileyeceğine 

işaret etti. Küresel ekonominin ivme kaybettiği endişeleriyle dün sert gerileyen petrol fiyatları bugün dar hacimli işlemlerde karışık seyir izlerken, 

büyüme endişelerinin bir süre daha fiyatlara yön vermesi bekleniyor. Bugün Aralık ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı açıkla-

nacak. 

Aselsan (ASELS) - Savunma Sanayii Başkanlığı ile güvenlik sistemlerine ilişkin 501,7 milyon TL tutarında bir sözleşme imzaladı. Sözleşme kapsa-

mında teslimatlar 2020 yılına kadar tamamlanacak. 

Doğuş GYO (DGGYO) - Şirketin ana ortağı Doğuş Holding'den İstanbul Maslak'ta yer alan ofis binasını 525,7 milyon TL bedelle satın aldı.  

Migros (MGROS) - Yatırım harcamaları gereksinimlerinde kullanılmak üzere, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) 60 milyon euro kar-

şılığı Türk Lirası olmak üzere 5 yıl vadeli bir kredi anlaşması yaptı. 

Sağlık kuruluşlarında 86 bin ton tıbbi atık toplandı. TÜİK, 2017 yılına ilişkin "Tıbbi Atık İstatistikleri"ni yayımladı. Buna göre, geçen yıl sonu iti-

barıyla Türkiye genelinde sağlık kuruluşlarında 85 bin 987 ton tıbbi atık elde edildi. Faaliyette bulunan bin 525 sağlık kuruluşunun kapsandığı çalış-

mada, toplam tıbbi atığın %87,6’sının sterilize edilerek depolama alanlarına, %12,4’ünün ise yakma tesislerine gönderilerek bertarafının gerçek-

leştirildiği tespit edildi. Tıbbi atığın %40,4’ü üç büyükşehirde toplandı. Toplam tıbbi atığın %25,1’inin İstanbul, %8,7’sinin Ankara, %6,6’sının ise 

İzmir’deki sağlık kuruluşlarından alındığı belirtiliyor. 

50 yeni hayvancılık projesine 37 milyon liralık hibe. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 

(TKDK) Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Programı (IPARD II) 3. çağrı ilanı kapsamında 50 hayvancılık projesine toplam 37 

milyon lira hibe desteği verileceğini belirterek, "Bu projeler sayesinde kırsalda yaklaşık 77 milyon liralık yatırım yapılacak" ifadesini kullandı.  

Rusya'ya yapılan yaş meyve ve sebze ihracatı bir önceki yılın Ocak-Kasım dönemine göre %13 oranında arttı. Türkiye 2018 yılının Ocak-Kasım 

döneminde toplam 2,4 milyar dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirirken artış oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre %9 oldu. İhra-

catta ilk 10'da; limon, domates, mandarin, kiraz, portakal, üzüm, biber, nar, elma ve şeftalinin yer aldığı belirtiliyor. Rusya ve Bağımsız Devletler 

Topluluğu ülkelerine yaş sebze ve meyve ihracatı yapan Alyasu Gıda Genel Müdürü Celalettin Kayahan, Türkiye’nin yaş meyve ve sebze ihracatın-

da ilk sırada Rusya Federasyonu’nun bulunduğunu hatırlatarak, Rusya'ya yapılan yaş meyve ve sebze ihracatının 2018'in ilk 11 ayında önceki yılın 

aynı dönemine göre %13 artarak 566,4 milyon dolara yükseldiğini belirtti. 
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Antalya'dan Ro-Ro seferleri başlıyor. Konteyner, genel ve dökme kargo, proje kargo ve kruvaziyer gemilerine hizmet veren Antalya Limanı'nda, 

2019 yılı başından itibaren Ro-Ro (kara yolu araçlarının deniz yolu ile bir yerden başka bir yere varışını sağlayan gemi) seferleri başlayacak. Port 

Akdeniz Antalya Liman işletmesi ile bir Ro-Ro firması arasında yapılan mutabakat neticesinde Mersin-Antalya-Trieste (İtalya) limanları arasında 

başlayacak seferlerin, ilk etapta haftada bir gerçekleşmesi planlanıyor. Düzenli Ro-Ro seferleri ile 56 saat gibi bir sürede Avrupa'ya ulaşım sağlana-

cağı, bunun da önemli bir maliyet ve zaman avantajı oluşturacağı belirtiliyor. Global Yatırım Holding A.Ş.'ye bağlı Port Akdeniz Antalya Limanı Ge-

nel Müdürü Özgür Sert, konuya ilişkin açıklamasında, "Gemiler Antalya'dan hareket edip İtalya'nın Trieste Limanı'na gidecek. İhracat ürünleri çok 

daha uygun maliyetlerle Avrupa'ya ulaşmış olacak. Ro-Ro seferlerinin başlamasıyla birlikte, bölge hinterlandında faaliyet gösteren ve Avrupa paza-

rını hedefleyen dış ticaret firmalarının uluslararası rekabet gücünde büyük avantaj sağlanacak" diye konuştu. 

Zorlu Enerji A.Ş.’nin Lüleburgaz’daki santralinde kurulu güç tadili. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamaya göre, Kırklare-

li'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan doğal gaz yakıtlı kojenerasyon santralinin üretim lisansında yer alan kurulu gücün 125,99 MW’tan 49,53 MW’a 

tadil edilmesi için EPDK'ya yapılan başvuru kabul edildi. 

Gönen Hidroelektrik Santrali Altek Alarko’ya devredildi. Gönen Hidroelektrik Santrali, 49 yıl süre ile işletme hakkının verilmesi yöntemiyle 

özelleştirilerek; Alarko Holding A.Ş.’nin bağlı ortaklığı Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş.’ye devredildi. 23 Mart 2018 tari-

hinde yapılan ihalede 65.160.000 TL teklif vererek birinci olan Altek Alarko, 31 Ekim 2018 tarihli ve 290 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile söz konu-

su santralin ihale şartnamesi çerçevesinde işletme hakkını almıştı. 

Altek Alarko, Tohma-Medik Santrali’ni Elektrik Üretim A.Ş.’ye (EÜAŞ) devretti. Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle tesis edilen santralin sözleşmede 

belirtilen 20 yıllık işletme süresi 23 Aralık 2018 tarihinde doldu. 

Çin’den Kasım’da rekor LNG ithalatı. Çin Gümrük İdaresi verilerine göre, Kasım ayında LNG ithalatı geçen yılın aynı ayına göre %48,5 artarak 

5,99 milyon ton oldu. Bundan önceki rekor Ocak ayında 5,18 milyon ton ile kırılmıştı. Yılın ilk 11 ayında LNG ithalatı %43,6 artışla 47,52 milyon to-

na ulaştı. 

Kendi ihtiyacı için elektrik üreten tesisler, 2019 yılında lisanslarına kayıtlı elektrik enerjisi üretim miktarının %40’ına kadarını piyasada satabile-

cekler. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun Geçici 7. Maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki li-

sans sahibi tüzel kişilerin bir takvim yılı içerisinde lisansına kayıtlı yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının piyasada satabileceği oranın, 2019 yılı için 

%40 olarak uygulanmasına karar verdi. Geçmişte bu oran %20 idi. 

Anayasa Mahkemesi (AYM), kendi elektriğini üreten sanayicileri ve çatısında ürettiği elektriği kullanan vatandaşları ilgilendiren bir karar aldı. 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca imalat, taşıma gibi faaliyetlerde kullanılan elektrik tüketiminde %1; bunların dışında kalan elektrik 

tüketiminde %5; havagazının satış bedelinden de %5 oranında vergi alınıyor. Kanunda, verginin, elektrik ve havagazı dağıtımını yapan şirketlerce, 

satış bedeli üzerinden hesaplanarak tahsil edileceği düzenleniyor. AYM’nin bu kararına göre çatısında elektrik üreten gerçek ve tüzel kişilerden 

elektrik ve havagazı tüketim vergisi alınabilmesi için kanunda değişiklik yapılması, matrahın yasada açıkça düzenlenmesi gerekiyor. AYM kararı 

doğrultusunda, üretim maliyetinin matrah olarak kabul edilmesi durumunda, kendi ürettiği elektriği tüketenlerin ödeyeceği verginin matrahı dü-

şeceği için daha düşük vergi ödenmesi söz konusu olacak. 

Şişecam Topluluğu, “Yükselen Piyasalarda En iyi Performans Gösterenler” kategorisinden, Viego Eiris Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girdi. Çevre, 

sosyal ve yönetişim alanlarında yatırımcılar, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarına araştırma ve derecelendirme hizmeti sunan uluslararası 

bir kurum olan Viego Eiris, Sürdürülebilirlik Endeksi’ni oluştururken ekonomideki risk ve fırsatları analiz ederek, şirketlerin performansını altı ana 

başlık altında, 38 konuya göre değerlendiriyor. Her altı ayda bir tekrarlanan araştırmada, çevre, insan hakları, insan kaynakları, toplumun sosyal ve 

ekonomik durumu, iş yapış şekli, kurumsal yönetişim kategorileri baz alınıyor. Şirketler, faaliyet gösterdikleri sektörde insan hakları, iyi istihdam 

uygulamaları, çevre koruma, kurumsal yönetim, iş etiği ile sosyal ve ekonomik gelişim konularında yaptıkları çalışmalar doğrultusunda değerlendi-

riliyor. 
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Suudi Arabistan, Kasım ayında Rusya’yı geride bırakarak Çin’in en büyük petrol tedarikçisi oldu. Kasım ayında Suudi Arabistan’ın Çin’e petrol 

sevkiyatı geçen yılın aynı dönemine göre %50 artarak 6,56 milyon ton oldu. Rusya ise aynı dönemde Çin’e 6,55 milyon ton petrol sattı. 
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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. 


