
Suudi Arabistan, Aralık’ta günlük petrol üretimini 500 bin azaltma kararı aldı. 

OPEC+ son bir ayda ayı piyasasına giren petrol fiyatlarındaki düşüşü engellemek 

için üretim kesintisine ilişkin çalışmalar yapıyordu. Suudi Arabistan Enerji Bakanı 

Khalid Al-Falih Pazar günü gazetecilere yaptığı açıklamada petrol üreticisi ülkelerin 

daha dengeli bir fiyat koridoru için birlikte daha sıkı bir şekilde çalışması gerektiğini 

söyledi. ABD’de arz fazlasına ilişkin sinyaller gelse de Suudi Arabistan henüz OPEC+ 

için koordineli bir üretim kesintisi için erken olduğunu düşünüyor. Toplam üretim 

kısıntısının miktarını belirleyecek temel gelişme ise ABD’nin İran ambargosu. 

ABD’nin 8 ülkeye İran’dan petrol ihracında muafiyet tanıması, toplam üretim düşü-

şünün ne kadar olacağını tahmin etmeyi güçleştiriyor. Petrol fiyatları %1’in üzerin-

de yükseliş gösteriyor 71,2 dolar seviyesinde. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Paris’te 

Birinci Dünya Savaşı’nı anma etkinlikleri sırasında görüştü. Beyaz Saray’dan yapı-

lan açıklamada görüşmede Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ele 

alındığı kaydedildi. Erdoğan Cumartesi günü yaptığı konuşmada Türkiye’nin Kaşıkçı 

cinayetine ilişkin ses kayıtlarını ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere’ye verdiğini söy-

lemişti. Trump geçen hafta Çarşamba günü yaptığı açıklamada Kaşıkçı'nın öldürül-

mesi ve ABD'nin buna ne tepki vereceği konusunda bu hafta itibarıyla "daha sağ-

lam bir görüş" oluşturacağını ve Kaşıkçı'nın ölümünden kimin sorumlu olduğunu 

belirlemek için Kongre, Türkiye ve Suudi Arabistan ile görüştüğünü ifade etmişti. Bu 

arada anma etkinliklerine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “Avrupa 

Ordusu” çıkışı ve ABD Başkanı Donald Trump’ın izole edilmiş görüntüsü damgasını 

vurdu. Bir radyo programında konuşan Macron, güçlü ve bağımsız bir Avrupa için 

kıtanın kendisini Çin, Rusya ve hatta ABD’ye karşı koruması gerektiğini belirterek, 

“Gerçek bir Avrupa ordusuna sahip olmadan Avrupa’yı koruyamayız. Sadece 

ABD’ye güvenerek kendimizi savunamayız ” ifadelerini kullandı. Trump’ın daha ön-

ce NATO üyelerinin birlik için daha fazla harcama yapması gerektiğini söylemesi 

tartışma yaratmıştı.  

Moody's yayımladığı raporda,  ticari, siyasi ve jeopolitik risklerin ABD ve Çin ara-

sındaki gerilimin tırmanması ile artacağını, buna ek olarak yavaş büyümenin so-

nuçlarının küreselleşme ve eşitsizlik tartışmalarını giderek daha fazla gündeme 

getireceğini vurguladı. Global kredi şartlarının yavaşlayan büyüme ve artan risk-

lerle 2019'da zayıflayacağını belirten Kuruluş İngiltere’nin Avrupa Birliği'nden bir 

12-Kas TCMB, Ödemeler dengesi, Eylül 
 İngiltere, GSYH büyümesi, 3Ç18 
13-Kas Almanya, ZEW beklenti endeksi, Kasım 

14-Kas Almanya, GSYH büyümesi, 3Ç18 
 Euro Bölgesi, Sanayi üretimi, Eylül 
15-Kas TCMB, Özel sektör yurtdışından sağlanan kredi borcu, Ekim 
 TÜİK, İşgücü istatistikleri, Ekim 
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 Merkez Bankası beklenti anketi, Kasım 
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 98.00            7.568%

22 Nisan 2020 5.125% 95.65            8.393%

18 Mayıs 2021 4.875% 90.38            9.258%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 92,839             -0.71% -2.01% -19.50%

BİST-30 116,042          -0.68% -1.55% -18.34%

XUSIN 112,402          -1.05% -8.06% -13.14%

XBANK 117,362          -1.02% 7.48% -31.52%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.4596 0.04% -7.89% 44.09%

Euro/TL 6.1892 -0.39% -9.62% 36.09%

Sepet Kur* 5.8352 0.07% -8.96% 39.98%

Euro/Dolar 1.1334 -0.25% -1.99% -5.52%

Dolar/JPY 113.82 -0.21% 1.69% 1.02%

DXY 96.9050 0.20% 1.77% 5.40%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1209.21 -1.17% -0.68% -7.16%

Reuters/Jefferies CRB* 195.90 -0.66% -4.62% -1.19%

Brent (Dolar/varil) 70.18 -0.67% -12.74% 4.95%

Doğalgaz (TL/stdm3) 3.72 1.91% -0.09% 28.34%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 21.71% 21.56%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 17.12% 17.45%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.47% 7.41%

ABD - 10 yıllık tahvil 3.19% 3.24%

Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF



Piyasalarda Bugün | 12 Kasım 2018 2 

Brexit anlaşması olmadan çekilmesinin ciddi bir risk oluşturabileceğini,  öte yandan yurtiçi risklerin Türkiye, İtalya, Brezilya ve Arjantin'in kredi gö-

rünümleri üzerinde baskı yaratmaya devam edeceğini ifade etti. Ayrıca, İslami Uluslararası Kredi Notu Ajansı (IIRA), Türkiye'nin yabancı para cin-

sinden uzun ve kısa vadeli notlarını BBB-/A3, yerel para cinsinden uzun ve kısa vadeli notlarını BBB/A3 olarak teyit etti. Görünümü 'negatif' olarak 

devam ettiren IIRA, Ulusal Ölçek notunu da AAA(tr)/A1+ olarak sürdürdüğünü açıkladı. 

Asya borsaları Çin'de talebin azaldığına yönelik belirtilerin ardından küresel ekonomik büyümenin yavaşladığı kaygılarının tekrar gündeme gel-

mesi nedeniyle geriledi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi Cuma günü %1,6 düşüşle kapandıktan sonra bugün %0,1 

geriledi. Çin hisse senedi piyasası geçen haftaki sert düşüşlerin ardından bugün toparlanmaya çalışsa da MSCI Asya endeksini artıya geçiremedi. 

Bu arada Alibaba'nın internet üzerinden satışların yapıldığı Bekarlar Günü etkinliğinde toplam satışı 30,7 milyar dolar olurken, satışlar geçen yıla 

göre %27 artış kaydetti ve yeni bir rekora imza attı. Geçen yıl da satışlar %39 artış göstermişti. ABD ile ticaret savaşlarının sertleştiği bir dönemde 

satış rakamlarındaki artış tüketici güveninin hala güçlü olduğuna yönelik bir işaret olarak yorumlanıyor. Dünya borsaları geçen hafta Cuma günü 

Çin'den gelen zayıf üretici fiyatları verisi ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle %1 ile iki haftanın en sert düşüşünü kaydetti. ABD piyasaları ise 

bugün tatil nedeniyle kapalı olacak. Dolar geçen haftaki kazanımların ardından bu haftaya da yükselişle başladı. FED'in para politikasını sıkılaştır-

maya devam edeceği beklentileri doları tekrar 16 ayın zirvesine yaklaştırdı. Geçtiğimiz haftaya 5,64 seviyesinden başlayan ve haftayı 5,42 seviye-

sinden tamamlayan dolar/TL’de haftalık bazda yaklaşık %4 değer kaybı izlendi. Dolar/TL yeni haftaya ise yatay bir başlangıç yaptı, 5,47 seviyesin-

de.  

Bugün açıklanacak en önemli makro veri Eylül ayı ödemeler dengesi. Ekonomik aktivitenin yavaşlaması ve kurdaki yükselişin ithalat maliyetle-

rini yukarı çekmesi sonucu ithalatta azalma ve dış ticaretteki daralmaya paralel bugün açıklanacak olan veride cari dengenin Eylül ayında 2 milyar 

dolar fazla vermesi bekleniyor. 2018 sonu için cari açık beklentileri ise bir önceki anketteki 38,5 milyar dolardan 33 milyar dolara geriledi. Cari 

denge geçen yılın Eylül ayında 4,45 milyar dolar, 2017'nin tamamında ise 47,5 milyar dolar açık vermişti. Ağustos ayında 2,6 milyar dolar fazla ve-

ren Türkiye ekonomisi öncesinde ise en son 2015 yılı Eylül ayında 218 milyon dolar ile cari fazla vermişti. Ticaret Bakanlığı'nın öncü verilerine göre 

dış ticaret açığı Eylül'de %76,85 azalarak 1,9 milyar dolar olmuştu. TBMM'de bu hafta 2019 bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınmaya 

devam edilecek. Bu haftaki takvime göre bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yarın Sağlık Bakanlığı, Çarşamba Dışişleri Bakanlığı, Perşembe İçişleri 

Bakanlığı ve Cuma günü Tarım Bakanlığı bütçeleri görüşülecek. Bu hafta 11 Aralık 2019 itfalı 13 ay vadeli kuponsuz tahvil ilk kez, 18 Ekim 2023 itfa-

lı 5 yıl vadeli altı ayda bir %10,05 kupon ödemeli sabit kuponlu tahvil ile 12 Ağustos 2020 itfalı iki yıl vadeli altı ayda bir %11,5 kupon ödemeli sabit 

kuponlu tahvil ise yeniden ihraç edilecek. Hazine, Cuma günü yurtdışı piyasalardan yapılan öngörülenin üzerinde borçlanma ve bu yıl için alınan 

tasarruf tedbirleri sayesinde finansman ihtiyacının azaldığını belirterek, bu hafta yapılacağı duyurulan altı ihaleden üçünün yapılmayacağını açıkla-

dı. Hazine açıklamasında, 2018 yılı net borçlanma limiti de dikkate alınarak yurt içi piyasada yapılan iç borçlanma tutarının azaltılması ve faiz gider-

lerinin düşürülmesi amacıyla bugün yapılacağı açıklanan 10 yıllık TÜFE'ye endeksli tahvil ile 13 Kasım'daki 10 yıllık sabit kuponlu tahvil ve 7 yıllık 

değişken faizli tahvil (FRN) ihalesinin yapılmayacağı duyuruldu. 

Varlığa ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği ile Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği’nde değişiklik yapıldı. İlgili tebliğlerde yapılan deği-

şiklikler Pazar günü Resmi Gazetede yayınlandı.  

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, teknoparklardan bugüne kadar 63,3 milyar liralık satış ve 3,6 milyar dolarlık ihracat yapıldığını 

açıkladı. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile 2001'de kurulmaya başlanan teknoparkların sayısının 81'e ulaştığını söyleyen Varank , bunla-

rın 59'unda teknoloji ve yenilik faaliyetlerinin başladığını, 22'sinin ise altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra faaliyete geçeceğini bildirdi. Va-

rank, teknoparklarda yer alan işletmelere birçok vergisel muafiyet, prim istisnası gibi kolaylıklar sağlandığına dikkati çekerek, teknoparklara 14 

yılda Bakanlık olarak 750 milyon lira hibe desteği sağladığını kaydetti. Sipariş yoluyla yaptırılan Ar-Ge ve tasarım projelerini de destek kapsamına 

aldıklarını anlatan Varank, bugüne kadar temel bilimler mezunu istihdam eden Ar-Ge firmalarına 3 milyon lira değerinde doğrudan maaş desteği-

nin sağlandığını ifade etti ve 2018 sonuna kadar bu rakamı en az 2 katına çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.  
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Pekcan bugüne kadar 356 firmanın 

konkordato ilan ettiğini belirtti. Konkordato ilan eden firma sayısı İstanbul’da 132, Ankara’da 50, İzmir’de ise 27 düzeyinde. Pekcan ayrıca hem 

alacaklıyı hem de borçluyu koruyan bir taslak üzerinde çalıştıklarını söyledi.  

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkın-

da Yönetmelik'te gerçekleştirdiği değişikliği değerlendirdi. İlgili yönetmelik, dışsal etkilerden kaynaklı durumlarda, çalışanın ücretinin geçici 

süreyle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanabilmesine imkân tanıyor. Avdagiç yaptığı değerlendirmede Kısa Çalışma Ödeneği’nin daha önce de 

mevcut olduğunu ancak genel ekonomik kriz tanımı nedeniyle işlerlik kazanamadığını belirtti. Son yapılan değişiklik ile zorlayıcı sebep daha açık 

şekilde tanımlandı. Böylece artık son yaşanılan kur şoku gibi dışsal etkiler de bu kapsama alındı. Avdagiç, “Bu, firmanın ilişkili olduğu tüm değer 

zincirini olumlu etkileyecek bir düzenleme. Çünkü zor durumda olan firma, nitelikli iş gücünü kaybetmemenin yanı sıra işçi çıkarmanın ağır maliye-

tiyle de karşı karşıya kalmayacak.” ifadelerini kullandı.  

İklim değişikliğinin Türkiye’de tarımsal verimliliği %2 azaltması bekleniyor. Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları Merkezi (GIFT) Yöne-

tim Kurulu Başkanı Samet Serttaş, iklim değişikliğinin gelecek 10 yılda tarımsal verimliliği %2 azaltacağını belirterek, "Türkiye'de iklim değişikliğin-

den en çok etkilenecek bölgelerin başında Akdeniz Bölgesi, Çukurova geliyor." dedi. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, 2018 yılında bağlantı sayılarına göre ilk 20'de yer alan Avrupa ülkeleri 

arasında 2008 yılına göre en fazla artış gerçekleştiren ülkenin Türkiye olduğunu açıkladı. DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, Uluslararası Havali-

manları Konseyi (ACI) tarafından hazırlanan 2018 yılı bağlantılılık raporunu açıkladı. Sosyal medya hesabı Twitter'dan rapora ilişkin verileri payla-

şan Ocak, Türkiye havalimanlarının yükselen uçuş grafiklerine dikkat çekti. Hazırlanan ACI verilerinde Türkiye’nin en önemli tatil beldesi konumun-

da yer alan Antalya Havalimanı dikkat çekti. Ocak, yılda 25 milyonun üzerinde yolcuya hizmet veren Antalya Havalimanı’nın kendi kategorisinde ilk 

sırada yer aldığını belirtti. Ocak, Avrupa’da yılda 25 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verilen havalimanları arasında 2018'de 2017 yılına göre 

direkt bağlantı sayısında %44,8 artışla Antalya Havalimanı’nın birinci olduğunu belirtti. 

TÜYAP Adana 12. Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarları kapsamında düzenlenen 1.Adana Tarım Zirvesi'nde, Adana'nın Karataş ilçesine 

bağlı Bebeli köyünde kurulacak Tarımsal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) seracılık ile katma değerli ürünlere yöneleceğinin altı çizildi. 

Konuşmacılar, seracılık uygulamalarının yapılacağı Tarım OSB'nin, Adana ekonomisinin yanı sıra ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlayacağı-

nı, katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesine zemin hazırlayacağını vurguladı. Dünya Gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım, Tarım İhtisas OSB'lere, 

tarım ile sanayinin entegrasyonunu sağlayacak bir model olarak bakıldığını belirterek, “Bugün Türkiye'de ürünlerin işlenmesi, pazarlanması, ko-

runması gibi konularda bu modelin sağlayacağı yararlar konuşuluyor" dedi. Son rakamlara göre ülke genelinde 25 Tarım OSB için başvuru yapıldı-

ğını söyleyen Yıldırım, başvuruların besicilik ve seracılık olmak üzere iki alanda gerçekleştirildiğini kaydetti. Seracılık için başvuranların arasında 

Adana ile birlikte Denizli, Ağrı, Samsun, İzmir, Zonguldak ve Çaycuma'nın da bulunduğunu ifade eden Yıldırım, bu konuda `yer, ürün, bölge ve 

yatırımcı' seçiminin önemine dikkat çekti. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu yılın ilk 9 ayında 213 turizm projesine yatırım teşvik belgesi düzenledi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeci-

ler Birliği (AKTOB) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden yapılan hesaplamaya göre, “komple yeni otel yatırımı, modernizasyonu ve öğrenci 

yurdu” yatırımlarından oluşan 213 proje için düzenlenen yatırım teşvik belgesi kapsamında yaklaşık 3,2 milyar lira yatırım yapıldı. 213 projenin 

132’si komple otel yatırımı, kalanı da otel, turizm modernizasyonu ve öğrenci yatırımlarından oluştu.  Komple yeni otel yatırımlarında teşvik bel-

gesi düzenlenen kentlerde İstanbul, Trabzon, Muğla ve Denizli öne çıkarken, önceki yıllarda ilk sıralarda yer alan Antalya'nın, son dönemde daha 

çok modernizasyon yatırımlarına teşvik alması dikkati çekti. Projelerin yaklaşık 8 bin 500 kişiye istihdam yaratacağı öngörülüyor.   
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 2019’da 50 milyon turist ziyareti hedeflediklerini kaydetti. Alman tur operatörü Oger Tours tarafından 

organize edilen basın gezisinde Türkiye'nin turizm hedeflerini anlatma fırsatı yakalayan Bakan Ersoy,  “2018 yılındaki artışımız %23 olarak 40 mil-

yon seviyesini aşacağız. 2019'da ise 50 milyon turisti ağırlamayı hedefliyoruz. Ülkemizi ziyaret eden turistlerin ortalama harcaması turist başına 

650 dolar, geceleme sayısı ise 6,3” dedi. Turizm gelirlerinde hedefin turist başına 1000 dolar ve üzerine çıkarmak olduğunu vurgulayan Bakan 

Ersoy, “Türkiye’ye gelen turistler charter uçuşlarını kullanarak gelmektedir. Business tatil yapmak isteyen turistler için tarifeli uçuşları da destekle-

yeceğiz. THY ile protokol imzaladık. THY, Avrupa, Rusya ve Arap ülkelerinden turizm beldelerine haftada 67-100 tarifeli sefer yapacak. Çünkü lüks 

tatil yapmak isteyeni charter uçakla getiremezsiniz. Bu insanları business uçuşlarla tatil beldelerine getirerek bu seviyedeki turistleri kazanmaya 

çalışacağız” şeklinde konuştu.  

Kuşadası Egeport Genel Müdürü Aziz Güngör Anadolu Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Güngör, turizmdeki güçlü seyir ile birlikte Türkiye’deki 

kruvaziyer turizminin de krizden çıktığını belirtti. Geçen yılın tamamında 126 bin gemiyle 118 bin yolcunun Türkiye’ye geldiğini, bu yıl ise gemi 

sayısının 152’ye ulaştığını ve 122 bin yolcu rakamına gelindiğini ifade etti. Büyük firmaların rotalarını tekrar Türkiye’ye çevirmesiyle 2019 için re-

zervasyonların güçlü seyrettiğini belirten Güngör, önümüzdeki yıl 195 kruvaziyerle 171 bin turist geleceği düşündüklerini söyledi. 

Türk Hava Yolları (THYAO) – Ekim ayı trafik verilerini açıkladı. Ekim ayında şirketin taşıdığı yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,1 

arttı ve 6,52 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %2,5, dış hatlarda %7,2 oranında oldu. Yolcu doluluk oranı Ekim’de yıllık 

bazda 2,4 puanlık artış ile %83,4’e yükseldi. Aynı dönemde dış hat seferlerdeki doluluk oranı 2,9 puan arttı. Ocak-Ekim dönemi göz önünde bulun-

durulduğunda yolcu sayısının yılın ilk 10 ayında %10,9 arttığı ve doluluk oranının 3,1 puan yükselerek %82,2’ye ulaştığı görüldü. 

Çemtaş (CEMTS) – Artan iş hacmi ve büyüyen pazar nedeniyle yapmayı planladığı Denge Çubuğu Tesisi’nin 2019 yıl sonuna kadar devreye alınma-

sının planlandığı açıkladı. Çemtaş daha önce bu yatırımla ilgili olarak Yatırım Teşvik Belgesi aldığını açıklamıştı. 

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), sadece Ekim ayı içerisinde 175 ülkeye gerçekleştirdiği 939 milyon dolarlık ihracat 

ile Cumhuriyet tarihi rekoru kırdı. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz, “İTHİB olarak sadece Ekim ayı 

içerisinde 175 ülkeye gerçekleştirdiği 939 milyon dolarlık ihracat ile Cumhuriyet tarihi rekoru kırdık. 2018 yılı Ekim ayı ihracatı tüm zamanların en 

yüksek Ekim ayı ihracat rakamı oldu. 2018 yılının sonuna kadar bu rakamların artacağını düşünüyorum” dedi. Tekstil sektörünün Ocak-Ekim 2018 

dönemindeki ihracatını da değerlendiren Öksüz, “Sektörümüz Ocak-Ekim 2018 döneminde 8,8 milyar dolarlık ihracat ile bir önceki yılın aynı döne-

mine göre %5,4’lük artış yakaladı” diye konuştu. Tekstilde alt sektörleri değerlendiren Öksüz, teknik tekstillerde hem Ekim hem Ocak – Ekim döne-

mi ihracatında Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını ve “tekstil ve hammaddeleri” ihracat artışının içerisinde en fazla katkısı olan alt sektörün teknik 

tekstiller olduğunu vurguladı. 

Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Bu değişikliğe göre, bir sonraki yıl kapasite mekanizmasından yarar-

lanmak isteyen ve geçici kabulü bir sonraki yıl yapılacak olan santrallerin 15 Ekim sonuna kadar aday başvuru formu ile EPDK’ya başvurması gerek-

tiği ifade edildi. Ayrıca, hidroelektrik santraller kapsam dışı olmaktan çıkarıldı. Yeni düzenleme ile birlikte ithal kömür santrallerinde kapasite öde-

meleri hesaplanırken, santral üretiminin yerli kaynak kullanılarak yapılan kısmı için yerli kömür santralleri için belirlenmiş sabit ve değişken mali-

yet bileşeni kullanılır. Değişiklik ile kapasite ödemelerinin 30 gün içerisinde hesaplanması ve 45 gün içerisinde yapılması kararlaştırıldı. 

EPDK, enerji piyasalarındaki şirketlere 26 yeni lisans verdi; 7 şirketin lisansını ise iptal etti. EPDK, elektrik piyasasında 24; petrol piyasasında da 

2 olmak üzere toplam 26 yeni lisans verdi. Kurul, elektrik piyasasında 2; doğal gaz piyasasında 1 ve petrol piyasasında 4 lisansı iptal etti. 

İran, ambargo sonrası petrolü borsadan satıyor. İran Petrol Bakanlığı, daha önce 79 dolar 15 sentten Tahran Enerji Borsası'nda satışa sunduğu 

petrolün varilini 64 dolar 97 sente düşürdü. Dünya gazetesinin haberine göre borsadaki petrolün 245, 245 ve 210'ar bin varil olmak üzere 3 ayrı 

sipariş halinde 3 kişi tarafından satıl alındığı bildirildi. Alım için yapılacak başvurulardan önce toplam tutarın %10'unun peşin olarak yatırılması 

şartı getirilen uygulamada satışın şekli ise %20 peşin olarak ülkenin yerel para birimi riyal, %80 ise kredi olarak döviz kuru üzerinden olacak. 
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Elektrik ve doğal gazda yılbaşından sonra indirim olasılığı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuşmasında, “Enerji fiyatlarında 

yılbaşında maliyet düşerse indirim söz konusu olabilir” dedi. Elektrik ve doğal gazda arz güvenliği sorunu olmadığını belirten Dönmez, kurdaki 

düşüşün maliyetlere olumlu yönde katkı sağladığını ve doğal gaz fiyatlarının da bundan etkilendiğini dile getirdi.  

ABD’den Irak’a İran elektriği ve gazı için özel izin. ABD, elektrik ve doğal gaz sıkıntısı yaşayan Irak’ın komşusu İran’dan ithalata devam edebilme-

si için Irak'a özel bir izin vererek geçici muafiyet tanıdı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İran özel temsilcisi Brian Hook, Washington'da gazetecilere yap-

tığı açıklamada, "Irak'a İran'dan satın aldığı elektriğin ödemelerini yapmaya devam edebilmesi için muafiyet tanıdık. Bunun, Irak'a güneyindeki 

elektrik kesintilerini azaltmada yardımcı olacağını düşünüyoruz” dedi. Iraklı bir yetkili de ”İran'dan doğal gaz ve petrol alımını kademeli olarak nasıl 

azaltabileceğimize dair bir plan hazırlamamız için ABD bize 45 günlük süre verdi” açıklaması yapmıştı. 

Elektrikte bağlantı bedeli iade edilecek. Elektrikte, binlerce aboneye, 100 TL’ye kadar kesinti tazminatı ödemesinin ardından “bağlantı bedeli” 

iadesi yapılacak. Hesaplanan tutar, ya nakit olarak aktarılacak ya da abonenin elektrik faturasından düşürülecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kuru-

mu (EPDK), 2013 yılında elektrik mevzuatında önemli bir değişiklik yaptı. Buna göre şebekeden ya da direkten, abonenin sayacına kadar olan bö-

lüm için gerekli yatırımı, şehir içi dağıtım şirketi yapacak. Aboneden, herhangi bir bedel talep edilmeyecek. Dağıtım şirketi, bu bedeli tarife üzerin-

den geri alacak. EPDK, kısa süre önce de 13 dağıtım şirketi hakkında günlük 12 saati aşan elektrik kesintileri nedeniyle abonelere kalite tazminatı 

ödemeleriyle ilgili karar almıştı. Bu kapsama giren kesintiden etkilenen konut abonelerine 50, ticarethanelere 100 TL tazminat ödenecek. 

Artvin il merkezine doğal gaz verildi. Akmercan Artvin Doğalgaz Dağıtım A.Ş., Artvin il merkezine doğal gazı verdi. GAZBİR Başkanı Yaşar Ars-

lan, yıl sonuna kadar gaz ulaştırılmamış il merkezi kalmayacağını söyledi. Doğal gaz ulaştırılmamış il merkezleri olarak geriye sadece Şırnak ve Hak-

kari kaldı. 
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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. 


