
TCMB hafta başından bu yana haftalık repo fonlaması (%17,75) yapmıyor. Bu yol-

la dün Merkez Bankası tarafından sağlanan TL likiditesinin maliyeti 9 Ağustos’a kı-

yasla 16 baz puan yükseldi. Banka, 1 haftalık repo olanağını yine kullandırmaz ise 

günlük fonlama maliyetindeki artış bugün ve özellikle de yarın çok daha hızlı yükse-

lecektir. TCMB, son 3 günde, ucuz fonlamanın dönüşündeki 23 milyar TL’yi bu faiz-

den vermedi ve bankaları faiz koridorunun üst bandına itti. Bankalar %19,25 faizle 

son 3 günde 28 milyar TL kullanmış oldular. Yarından başlayarak (bayram öncesi TL 

ihtiyacını da düşünerek ve bunun dışında kurda büyük bir hareket olmayacağı var-

sayımıyla) TL’deki maliyet baskısı daha şiddetli hissedilebilir. TCMB %17,75’ten yap-

tığı fonlamada bugün 21 milyar TL, Cuma günü ise 90 milyar TL’lik dönüş olacak. 

Dün öğlen gecelik para takasının TL faizinde %16,90’a kadar sert bir geri çekilme 

yaşandığını belirtelim. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile dün bir görüşme gerçekleştiren Katar Emiri 

Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım paketini 

hızlıca hayata geçireceğini ifade ettiği kaydedildi. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan 

açıklamada, Şeyh Temim'in çalışma ziyareti çerçevesinde gerçekleşen görüşmede, 

ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedil-

di. Açıklamada "Şeyh Temim, görüşmede, Katar olarak Türkiye'ye 15 milyar dolar 

yatırım paketini hızlıca hayata geçireceklerini ifade etmişlerdir" denildi. Hazine ve 

Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Katar Maliye Bakanı Ali Şerif el-İmadi'nin de hazır 

bulundukları görüşmede iki liderin ülkeler arası ilişkileri her alanda daha da geliştir-

me hususundaki kararlılıklarını teyit ettikleri vurgulandı. Hükümet kaynakları ise, 

Katar'ın yapacağı 15 milyar dolarlık yatırım kararı ile ilgili olarak, finansal piyasalara 

ve bankalara hızlı kaynak girişinin sağlanacağını bildirdi. TL'de son dönemde yaşa-

nan sert değer kaybını durdurmak adına BDDK ve TCMB başta olmak üzere atılan 

adımların ardından AB ile ilişkilerin kuvvetlenebileceği öngörüsü ve Katar kaynaklı 

haber akışı ile birlikte dolar/TL 5,80 seviyesinin altında güne başladı. 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nda üst düzey atamalar yapıldı. 

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Baş-

kan Yardımcılıklarına Yılmaz Tuna ve Hayri Maraşlıoğlu atandı. Aynı gazetede yer 

alan diğer atama kararlarına göre, Strateji ve Bütçe Başkanlığı Plan ve Programlar 

Genel Müdürlüğüne Kutluhan Taşkın, Bütçe Genel Müdürlüğüne İsa Atçeken, Sek-

16-Ağu TÜİK, Sanayi üretimi, Haziran 
 TCMB, Konut fiyat endeksi, Haziran 
 ABD, Sanayi üretimi, Temmuz 

17-Ağu TÜİK, Yurtdışı üretici fiyat endeksi, Temmuz 
 TCMB, Beklenti anketi, Ağustos 
 TÜİK, Perakende satış endeksleri, Haziran 
 S&P Türkiye değerlendirmesi  

20-Ağu Kurban Bayramı, Yarım gün 
21-Ağu Kurban Bayramı, Tatil 
22-Ağu Kurban Bayramı, Tatil 
 ABD, Mevcut konut satışları, Temmuz 
 

 
 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 95.75            9.200%

22 Nisan 2020 5.125% 87.95            13.352%

18 Mayıs 2021 4.875% 74.88            16.636%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 90,263             -3.38% -2.23% -21.74%

BİST-30 111,449          -3.26% -1.81% -21.58%

XUSIN 120,976          -2.71% 4.25% -6.52%

XBANK 97,113             -4.08% -13.84% -43.33%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.9655 -6.11% 32.25% 57.44%

Euro/TL 6.7235 -6.70% 28.62% 47.84%

Sepet Kur* 6.3513 -6.69% 31.02% 52.60%

Euro/Dolar 1.1343 0.01% -2.72% -5.44%

Dolar/JPY 110.73 -0.37% -1.52% -1.72%

DXY 96.6960 -0.27% 1.70% 4.68%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1174.28 -1.62% -4.25% -9.84%

Reuters/Jefferies CRB* 195.63 -1.83% -2.21% -2.48%

Brent (Dolar/varil) 70.76 -2.35% -2.94% 5.82%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.94 -0.20% -0.43% -0.64%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 28.27% 26.75%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 21.46% 21.37%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 8.81% 7.74%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.88% 2.90%
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törler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğüne Emin Sadık Aydın, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Abdullah Rıdvan Ağaoğlu ve I. Hukuk 

Müşavirliğine de Mehmet Cüneyt Genç getirildi.  

Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıttaki özel tüketim vergisi (ÖTV) oranları bugün itibariyle artırılırken vergi artışının pompa fiyatlarına %  civa-

rında zam olarak yansıması bekleniyor. Konuya dair Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Sektör kaynaklarının verdiği 

bilgiye göre petrol fiyatlarında ya da döviz kuruna bağlı artış yaşanması halinde vergi oranlarını otomatik düşürerek pompa fiyatlarının sabit kal-

masını sağlayan eşel mobil sistemi ise bugünkü zammın ardından yine devam edecek. Konu hakkında bilgi sahibi bir sektör kaynağı, "Eşel mobil 

sistemi devam edecek ancak bu düzenleme, oluşan vergi kaybının bir bölümünün telafi edilmesi için yapıldı" dedi. Bakanlar Kurulu, Mayıs ayı orta-

sında benzin, motorin ve oto gazda, petrol fiyatları ve döviz kuruna bağlı artış yaşanması durumunda, bu mallara uygulanan özel tüketim vergisi-

nin (ÖTV), gerçekleşen artış kadar azaltılmasına karar vermişti. Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildiği Mayıs ayı ortasından bugüne 

kadar benzin ve motorinde ÖTV'den karşılanan tutar litre başına yaklaşık 90 kuruş olmuştu. Sistem nedeniyle bütçeye gelen yük bugüne kadar 2 

milyar liranın üzerine çıktı. Sadece Temmuz ayında petrol ve doğalgazdan toplanan ÖTV gelirlerinde yıllık bazda %11’lik düşüş gerçekleşti. Toplam 

yükün yıllık olarak 6,5 milyar lira olması öngörülüyordu. Yapılan zammın manşet enflasyonu 0,4 ila 0,5 yüzde puan yükseltici yönde etki yaratması 

beklenmelidir. 

Sanayi işbirliği projelerinin uygulamasına ilişkin esasları belirleyen Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer 

alan karar, kamu ihale kanunu kapsamında yenilik, yerlileşme ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak esasları belirliyor. Kararla ayrıca, 

kamu ihaleleri temel ilkeleri, ihale usulünün belirlenmesi, ihale doküman hazırlanma süreci ve ihale komisyonlarına ilişkin hükümler de bulunuyor. 

Karar kapsamında aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilmeyecek. Yapılacak iha-

lelerde aday veya istekli sayı sınırı aranmaksızın açık ihale veya belirli istekliler arasında ihale usulü uygulanacak. Ancak idareler, özel uzmanlık ge-

rektirmesi ve standardizasyon sağlanması gerekçesiyle tek adaydan da teklif alabilecek. İhalelerde, fiyatın yanı sıra, işletme ve bakım maliyeti, ve-

rimlilik, kalite, teknik üstünlükler ve sanayi ve teknoloji katılımı (STK) yükümlülükleri gibi fiyat dışı unsurlar da değerlendirmeye alınacak. 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurban Bayramı tatili sonrasında foreks piyasasında işlem başladığında ortaya çıkabilecek mağduriyetlerin önü-

ne geçilebilmesi için kaldıraç oranlarında düzenlemeye gitti. SPK'dan dün yapılan açıklamada, son dönemde, döviz piyasasında makul bir eko-

nomik veya finansal gerekçe ile açıklanamayan gelişmeler nedeniyle bir tarafını TL'nin oluşturduğu paritelerde ciddi fiyat hareketlerinin meydana 

geldiğini vurgulayarak, "Fiyatların zaman zaman aşağı ve yukarı yönlü aşırı dalgalanması nedeniyle döviz piyasasında sağlıklı bir fiyatlama oluşma-

dığından, foreks piyasasında bazı durumlarda fiyat/spreadlerin piyasa koşullarına uygun olduğunu belirleme imkanı bulunmamaktadır" denildi.  

Maliye Bakanlığı verilerine göre Temmuz ayında bütçe 1,1 milyar lira fazla verirken, faiz dışı fazla ise  ,3 milyar lira oldu. Geçen yılın aynı ayına 

göre bütçe fazlası %22, faiz dışı fazla ise %39 yükselmiş oldu. Gelirlerdeki artışın giderlerdeki artışı sınırlı da olsa aşmış olması Temmuz ayındaki 

olumlu bütçe performansını açıklıyor. Döviz kuru gelişmeleri sebebiyle ithalde alınan katma değer vergisi gelirlerindeki %52’lik yükseliş vergi gelir-

lerindeki %18’lik artışı desteklemiş ve vergi gelirleri faiz hariç harcamaları aşmıştır. Dahilde alınan katma değer vergisindeki %9,4’lük düşüşü iktisa-

di aktivitenin ivme kaybettiğine yönelik somut sinyal olarak algılamaktayız. Öte yandan geçen ay gerileyen ÖTV gelirlerinde bu ay çok sınırlı artış 

kaydedildi. Bunun temel sebebi akaryakıt zamlarının ÖTV içerisinden karşılanması sebebiyle petrol ve doğalgaz ürünlerinden alınan ÖTV gelirlerin-

deki sert düşüşlerdir. Ağustos bütçesinin gider kalemlerinde ise emekli ikramiyesinin yer alacağını hatırlatalım.  Yılın ilk yedi ayında bütçe 45 mil-

yar TL açık verirken faiz dışı açık da 3,0 milyar TL oldu. Bu dönemde bütçe gelirleri önceki yıla göre %18 artarken harcamalardaki artış %22,5 sevi-

yesinde gerçekleşti. 12 ay birikimli bütçe açığı (68 milyar TL) son iki aydır yıl sonu bütçe hedefi olan 65,9 milyar TL’nin üzerinde seyretmektedir. 12 

ay birikimli faiz dışı açık ise bir miktar daralarak 2,1 milyar TL’ye inmiştir. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, OVP hazırlıkları kapsamında 

yaptığı açıklamalarda, yılın geri kalanında 35 milyar TL’lik tasarruf ve gelir artırıcı önlemlerle faiz dışı fazlanın 5 milyar TL’ye yükseleceğini, ayrıca 

bütçe açığı / milli gelir oranının %2’nin altında kalacağını ifade etmişti.  

2018 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan Mayıs döneminde işsizlik bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,5 puan azalarak % ,7 sevi-

yesinde gerçekleşti. Böylece geçen ay yaklaşık 2 yıl aradan sonra tek haneye inmiş olan resmi işsizlik oranı tek hanedeki seyrine devam etti. 

Geçen seneye kıyasla 0,3 puan yükselen işgücüne katılım oranına rağmen ham seride işsizlik rakamlarının geri çekilmiş olmasını olumlu bulmakta-

yız.  
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Mevsimsellikten arındırılarak bakıldığında ise, işgücüne katılımın bir ay evvelki seviyesinde (%53,0) sabit kalmış olmasına rağmen işsizlik oranında 

0,3 puanlık bir artış, istihdam oranında ise 0,2 puanlık düşüş söz konusu. Arındırılmış işsizlik oranı son 3 aydır kademeli olarak yükselmekte ve Ma-

yıs ayında bu oran %10,6’ya yükselmiş durumda (son sekiz ayın en yüksek seviyesidir). Nisan dönemine kıyasla, inşaat ve tarım sektörleri kaynaklı 

olarak, toplam istihdamda 98 bin kişilik bir daralma gerçekleşti.  

Uluslararası Para Fonu (IMF) sözcüsü Türkiye'nin piyasa oynaklığı sırasında istikrarı desteklemek ve dengesizlikleri azaltmak için güçlü ekono-

mik politikalara bağlı kalması gerektiğini belirtti. İsmini vermeyen sözcü Türk yetkililerin IMF'den mali yardım istemeyi düşündüklerine dair bir 

işaret olmadığını söyledi. Sözcü, IMF'nin durumu yakından izlediğini ifade etti. Sözcü "Piyasadaki son dalgalanmalar ışığında, yeni yönetimin, mer-

kez bankasına fiyat istikrarını sağlama görevini sürdürmek için tam operasyonel bağımsızlık sağlarken, makroekonomik istikrarı teşvik etmek ve 

dengesizlikleri azaltmak için güçlü ekonomik politikalara bağlılık göstermesi gerekecek" dedi. 

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) ekonomistleri TL'nin şu anda büyük ölçüde olması gereken değerin altında olduğunu ve Türkiye ekonomisi-

nin yavaşlayarak ve ihracatın ivme kazanarak ödemeler dengesi görünümünü iyileştirmesiyle gelecek bir iki yılda güçlenebileceğini belirttiler. 

Türkiye'de ve diğer gelişmekte olan piyasalardaki dalgalanmalar konusunda konferans bağlantısı ile açıklama yapan IIF baş ekonomisti Robin Bro-

oks, dolar/TL'nin makroekonomik temellere dayanan olması gereken değerinin "5 ile 5.50 civarında" olduğunu söyledi. 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün telekonferans yoluyla uluslararası yatırımcılarla görüşecek. Anadolu Ajansı’nın haberine göre 

görüşmeye şu ana kadar 4.000’e yakın yatırımcı kayıt yaptırdı ve kayıtlar devam ediyor. Söz konusu telekonferans TSİ 16.00’da yapılacak. Telekon-

feransa, ABD, Avrupa ve Ortadoğu’daki yatırımcılar başta olmak üzere, dünya genelinden katılım gerçekleşmesi bekleniyor. Öte yandan bugün 

Haziran ayı sanayi üretimi rakamları gelecek. Sanayi üretiminde Haziran'da yıllık bazda takvim etkisinden arındırılmış artışın %5 olması bekleniyor. 

Mayıs ayına ilişkin takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi %6,4 ile beklentilerin üzerinde bir artışa işaret etmişti. 

16 Ağustos tarihli Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete’de yayınlandı. 36 no’lu karar Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve 

Esaslar’ı belirliyor. Kararda yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi işbirliği uygulamalarını içeren mal ve hizmet alımla-

rı ve yapım işleri kapsamında yapılacak ihalelerde bu kararın yürürlüğe konulmasına işaret ediliyor. Yayınlanan kararda Sanayi ve Teknoloji Katılı-

mı’na ilişkin esaslar üç ayrı kategori için tanımlanıyor. Bu kategoriler Yerli Katkı, Teknolojik İşbirliği ve İhracat.  

Ocak-Haziran dönemine ilişkin yapı izin istatistikleri açıklandı. 2018 yılının ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yapı ruhsatı verilen 

bina sayısı %28,1, daire sayısı ise %46,1 azaldı. Yaşanan düşüş geçtiğimiz yılın yüksek baz etkisinden kaynaklanıyor. Nitekim 2017 yılında yapı ruh-

satı almanın maliyetini düşürücü teşvikler üçüncü çeyreğin sonuna kadar yürürlükteydi. Yılın ilk altı ayında yapı kullanım izni verilen daire sayısı ise 

geçen yıla göre %1,9 oranında yükseliş kaydetti. 

TÜİK verilerine göre Temmuz ayında konut satışları geçen yılın aynı 

ayına göre %6,  oranında artarak 123 bin 800 seviyesine yükselir-

ken son bir yıldaki toplam konut satışları ise yeniden 1 milyon 400 

bin seviyesini geçti. Temmuz ayında ipotekli konut satışları geçen 

yılın Temmuz ayına göre %21,2 oranında azalırken, ipotekli olmayan 

(diğer) konut satışları ise %20,9 oranında artış gösterdi . Yabancılara 

gerçekleştirilen satışlar geçen yıla göre %65 artarken, son bir yılda 

yabancılara satılan konut sayısı 25 bin 600 seviyesinde gerçekleşti. 

Yabancılara satılan konutun toplam konut satışları içindeki payı 

(yıllık) Antalya'da %9,2, Trabzon'da ise %8,5 seviyesinde. Konut kredi 

faizlerine ilişkin kampanyaların son bulmasının ardından Temmuz ayında ipotekli konut satışlarında azalma görülmesi beklenmekteydi. Bununla 

birlikte ipotekli olmayan (diğer) konut satışlarında yıllık artış hızının dört aydır güçlenmeye devam etmesi dikkat çekiyor. 
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Mavi Giyim (MAVI) – 2. çeyrek faaliyetlerine ilişkin değerlendirme yaptı. Şirket, bu çeyrekte %21,0 oranında birebir (like-for-like) büyüme yakalar-

ken, Şubat-Temmuz dönemindeki büyüme %20,9 oldu. Yılın ilk yarısında işlem sayısında %13,3, alışveriş sepetinde ise %6,7 artış elde edildiği bilgi-

si açıklamada yer alırken, şirket gelirlerinin %18’inin euro ve dolar ağırlıklı döviz cinsinden para birimleri üzerinden gerçekleşmesinin mevcut kur 

seviyelerinde marjlara olumlu etki yapmasının beklendiği belirtildi. Mavi, 2018 yılı için %25 satış büyümesi ve %16 like-for-like satış artışı hedefini 

korudu. 

Karayolunu uluslararası taşımacılığa açan ve ilk anlaşmayı Türkiye ile yapan Çin, Türkiye’ye geçiş belgelerini teslim etti. 2017 yılında Türkiye ile 

Çin arasında imzalanan uluslararası karayolu anlaşması kapsamında ikili ve transit taşımalar için 20 bin adet, üçüncü ülke taşımaları için ise 10 bin 

adetlik geçiş belge kotasında anlaşmaya varılmıştı. Bugüne kadar Çin tarafından teslim alınamayan söz konusu belgelerden 800 adet İkili / Transit 

ve 500 adet Üçüncü Ülke geçiş belgesi Çin yetkililerince teslim edildi. Konu hakkında açıklama yapan Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra 

Kurulu Başkanı Recai Şen, mevcut geçiş belge kotalarının kullanılabilmesi için iki ülke arasında imzalanan karayolu anlaşmasının Türkiye Büyük 

Millet Meclisinden onaylanarak geçmesi gerektiğini belirterek, önceki yıllarda karayolu anlaşmalarının olmadığını ve yüklerin çok daha uzun süre-

lerde denizyolu ile gönderildiğini ifade etti. Şen, karayolu opsiyonu sayesinde Çin ile Türkiye arasındaki ihracat ve ithalat taşımalarının çok daha 

kısa sürelerde yapılabileceğini kaydetti.  

Türk Eximbank’tan yapılan açıklamaya göre, Eximbank döviz kredileri için tahsis ettiği TL limitlerini kredi tahsis tarihindeki kurları dikkate ala-

rak revize etti. İhracatın ve döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanı amacıyla verilen kredilerin ihracatçıların tercih ettikleri para birimlerinden 

kullandırıldığını vurgulayan Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, kurlardaki ani değişimler nedeniyle kredi limitleri konusunda sıkıntı 

yaşanmaması için bundan sonra yapılacak kredi tahsislerinin de ihracatçı firmalarca tercih edilen döviz cinsinden yapılmaya devam edileceğini 

belirtti. 

Sermaye Piyasası Kurulu, foreks piyasasında bayram sonrası oluşabilecek mağduriyetleri önlemek için önlem aldı. SPK'dan yapılan açıklamada; 

ülkemizde piyasaların kapalı olacağı Kurban Bayramı tatili sonrasında foreks piyasasında işlemler başladığında ortaya çıkabilecek mağduriyetlerin 

önüne geçilebilmesini teminen, 16.08.2018 tarihi öncesindeki pozisyonlar ve bu pozisyonların hedge edilmesi amacıyla yapılacak işlemler hariç 

olmak üzere, bir tarafını TL’nin oluşturduğu paritelerde yeni açılacak pozisyonlara ilişkin işlemlerde kaldıraç oranlarının 03.09.2018 tarihine kadar 

1:1 olarak belirlenmesine karar verildiği belirtildi. 

Sağlık Bakanlığı, yerelleşme süreci kapsamında aralarında prostat, diyabet, antibiyotik ve sinir sistemi ilaçlarının da bulunduğu 143 ilacı 31 

Temmuz 2018’de pasife (geri ödemeyi durdurma) aldı. 

Bazı tarım ürünlerinin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanları belirlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımla-

narak yürürlüğe girdi. Buna göre, buğday ve mahlut için 750 bin ton, arpa ve mısır için 700'er bin ton, pirinç için 100 bin ton tarife kontenjanı açıl-

dı ve bu kontenjanlar Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne tahsis edildi. Tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta gümrük vergisi 

alınmayacak. Bunun dışında yapılacak ithalatta ise söz konusu maddeler için tespit edilen gümrük vergisi uygulanacak. 

Türk Telekom, Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin (OTAŞ) %55'lik paylarının alacaklı bankalara ait ortak girişim şirketi aracılığıyla devralınması 

sürecine ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) izin başvurusunda bulunduğunu bildirdi. 

Elektrik dağıtım şirketleri, dövizdeki artışın ardından Ankara’da enerji yönetimiyle bir araya geldi. Sektör temsilcileri Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile görüştü. Toplantıda elektrik tarifelerinin, dağıtım 

yatırımlarının, borç ve alacakların ve likidite ihtiyacının konuşulduğu belirtildi. Bu çerçevede elektrik piyasasında bazı işlemlerde uygulanan ve mali 

olarak yük getiren teminatların kaldırılması önerildi. Enerji yönetiminin bu talebe sıcak baktığı kaydedildi. 

Arsin Enerji, Artvin ve Erzurum il sınırları içerisinde 32 MW’lık Tortum-II Hidroelektrik Santrali kuracak. Yaklaşık 160 milyon lira değerindeki 

proje kapsamında yılda toplam 90,73 GWh elektrik enerjisi üretilecek. Üretilen elektrik, 3.0 AWG PIGEON iletkeni ile 5 km mesafede bulunan Tor-

tum-I TM’ye bağlanacak. 

Doğalgaz erişim imkânı sunulan vatandaş sayısının 63 milyondan 66 milyona çıkarılmasına yönelik çalışmalar kapsamında yılsonuna kadar 1,7 

milyar liralık bir yatırım ile 80 ilçeye daha doğalgaz ulaştırılacağı açıklandı. Bu tutarın 900 milyon lirası genişleme yatırımlarına ayrılırken, bir 

kısmı da hat yenileme çalışmalarına harcanacak. 
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Dicle Elektrik, Şırnak’ın en büyük ilçeleri Cizre ve Silopi’de özelleştirme sürecinde 37 milyon 400 bin liralık yatırım yaptığını açıkladı. Cizre ilçesi-

ne 4 milyon lirası 2018’de olmak üzere özelleştirme sürecinde yapılan yatırım miktarının 19,5 milyon lira olduğunu belirten Dicle Elektrik Dağıtım 

Şırnak İl Müdürü Murat Horoz, Silopi ilçesine 6,8 milyon lirası 2018’de olmak üzere özelleştirme sonrasında 17,9 milyon liralık yatırım yapıldığını 

kaydetti.  

Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko, TL’deki düşüşün Akkuyu nükleer santralin yapımını etkilemeyeceği-

ni belirtti. Projenin hissedarlarının yaptığı yatırımların elektrik enerji satışı sayesinde iade edildiği yap-sahip ol-işlet modeline göre uygulandığını 

hatırlatan Dedusenko, elektrik satışlarından elde edilen gelirlerin çeşitli para birimlerinden elde edilmesinin planlandığını ve bunun proje ekono-

misinin istikrarını sağladığını söyledi.  

Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Bilal Çoban, Hazar Denizi’nin Hukuki Statüsü Konvansiyonu’nun Türkiye’ye bölgedeki petrol ve 

doğalgaz transitindeki konumunu güçlendirme fırsatını sağladığını belirtti. Yaklaşık 50 milyar varil petrol ve 9 trilyon metreküplük doğalgaz 

rezervinin bulunduğu tahmin edilen Hazar’ın bu anlaşma ile Türkiye’nin geçiş bölgesi olmasının önem arz ettiğini kaydeden Çoban, Hazar doğalgaz 

boru hattı projesinin TANAP projesinin işlevini artıracağını ifade etti.  

Japonya’da ihracat Temmuz ayında yıllık bazda %3,  artarak %6,3 olan beklentinin altında kaldı. İthalat, %14,6 artış kaydederek %14,2'lik bek-

lentiyi aştı. Petrol fiyatlarının etkisiyle yaşanan bu ithalat artışı Şubat'tan bu yana görülen en sert artış oldu. Dış ticaret dengesi 231,2 milyar yen 

(2,1 milyar yen) açık verdi. Beklenti 41,2 milyar yen açık verileceği yönündeydi. 

Çin, ithal fotovoltaik ürünlere yönelik ABD'nin aldığı koruma önlemlerine ve ABD'nin yenilenebilir enerji sübvansiyonlarına karşı Dünya Ticaret 

Örgütü’ne (DTÖ) başvurdu. Daha önce, ABD ithal ettiği bazı fotovoltaik ürünlere %30'a varan oranlarda ilave gümrük vergileri koyarak koruma 

önlemleri almıştı. ABD’nin koruma önlemleri konusunda DTÖ Anlaşması'nı ihlal ettiği şüphesi hakim. Çin’den yapılan açıklamada "Koruma önlem-

lerinin bu türden kötüye kullanılması, sadece Çin'in meşru haklarını ve çıkarlarını zedelemekle kalmaz, aynı zamanda DTÖ kurallarının ciddiyetini 

ve otoritesini de etkiler" ifadeleri kullanıldı. 
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