
Geçtiğimiz hafta ABD'de banka kârlılıklarından ve Çin'de uygulanacak yeni teşvik-

lerden destek bulan küresel piyasalar Brexit'le ilgili olarak İngiliz parlamentosun-

da yaşananları endişeyle takip etti. ABD medyasında yer alan bir haberde Hazine 

Bakanı Mnuchin’in Çin’e uygulanan tarifeleri düşürmeyi hatta tamamen kaldırmayı 

düşündüğü belirtildi. Haber daha sonra yalanlansa da risk iştahı zayıflamadı. Cuma 

günü ABD'de açıklanan Aralık ayı imalat sanayi üretim endeksi aylık bazda %1,1'lik 

artışa işaret etti ve ABD'de olası bir resesyon ihtimalinden uzaklaşıldığını gösterdi. 

Bu kuvvetli seyirde otomotiv endüstrisindeki üretimin %4,8'lik kuvvetli bir artış kay-

detmesinin ağırlığı yüksek. Ancak bu sektörü dışarıda bıraktığımızda, makine-

teçhizat üretimi ile inşaat malzemeleri üretiminde de canlılık dikkat çekiciydi. Dola-

yısıyla ABD ekonomisine ilişkin önemli pek çok verinin 2019 yılının son çeyreğinde 

beklentileri aştığını gözlemliyoruz. Yurt içinde TCMB, para politikası toplantısında 

beklentilere paralel olarak politika faizine dokunmadı. Bankanın karar metninde bir 

kez daha sıkı duruşun korunacağı ve ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaş-

tırma yapılabileceği mesajlarına yer vermesi ile TL varlıklar değer kazandı. BIST-100 

özellikle bankacılık hisselerindeki ralliyle hızlı bir şekilde toparlanırken Cuma günkü 

yükselişle birlikte hisse endeksinde 11 gün üst üste artı kapanış kaydedilmiş oldu.  

Bu sabah gelen küresel veride ise Çin'in yılın son çeyreğinde %6,4'lük büyüme ile 

beklentileri karşıladığını ancak 2009 finansal krizin ardından bu seviyenin büyü-

mede yeni bir dip teşkil ettiğini görüyoruz. Çin'de sanayi üretimi Aralık ayında bir 

önceki yılın aynı dönemine göre %5,7 artarken, perakende satışlar beklentileri aşa-

rak %8,2 yükseldi. Haftasonu Çin’in ticaret görüşmelerinde ABD ile ticaret dengesi-

ni düzeltecek bir yol haritası sunduğu haberlerinin ardından en azından beklentinin 

altına düşmeyen Çin büyüme verisi, Asya hisse senedi piyasalarını yükseltiyor. Ja-

ponya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi geçen hafta %1,6 ar-

tış kaydettikten sonra haftanın ilk gününde de -Çin endeksleri kaynaklı olarak- %0,2 

yükseldi. Dolar Çin'in 2018'deki ekonomik büyümesinin yaklaşık 30 yılın en düşük 

seviyesine gerilediğine gösteren veriye rağmen yatırımcıların risk iştahının güçlü 

kalmasıyla başlıca para birimleri karşısında iki haftanın zirvesine yakın seyrediyor. 

Petrol fiyatları dünyanın ikinci büyük petrol tüketicisi olan Çin'de ekonominin 

2018'de yavaşlamasına rağmen, ham petrol talebinin rekor seviyeye yükseldiğini 

gösteren verinin ardından bu yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Merkez Bankası'nın 

geçen hafta PPK toplantısında faizleri sabit tutması ve ileriye dönük bir indirim sin-

yali vermemesinin ardından yönünü aşağı çeviren dolar/TL'de iyimserlik sürüyor. 
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 98.81            6.973%

22 Nisan 2020 5.125% 97.42            7.317%

18 Mayıs 2021 4.875% 92.88            8.310%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 98,455             1.69% 7.19% -14.63%

BİST-30 124,428          1.70% 8.08% -12.44%

XUSIN 112,817          2.75% 5.53% -12.82%

XBANK 132,283          0.10% 12.59% -22.81%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.3273 -0.30% 1.67% 40.60%

Euro/TL 6.0577 -0.56% 1.12% 33.20%

Sepet Kur* 5.6819 -0.60% 1.30% 36.30%

Euro/Dolar 1.1361 -0.30% -0.43% -5.29%

Dolar/JPY 109.76 0.49% -1.84% -2.58%

DXY 96.3360 -0.06% -0.64% 4.51%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1280.95 -0.01% 1.99% -1.65%

Reuters/Jefferies CRB* 186.49 1.37% 3.61% -4.01%

Brent (Dolar/varil) 62.70 -100.00% -100.00% -100.00%

Doğalgaz (TL/stdm3) 3.48 -3.85% 6.50% 13.38%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 18.19% 18.36%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 16.06% 15.92%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.29% 7.37%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.78% 2.75%
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Güne 5,33 seviyesinden  başlıyoruz. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile Pazar akşamı yaptığı görüşmesinde, Türkiye'nin Suriye'de Menbiç bölgesin-

de güvenliği vakit kaybetmeden devralamaya hazır olduğunu ilettiğini açıkladı. Erdoğan-Trump görüşmesine dair dün akşam Cumhurbaşkanlı-

ğı'ndan yapılan açıklamada, "Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, geçtiği-

miz hafta Menbiç'te yaşanan menfur terör saldırısında hayatını kaybeden Amerikalı personel için taziyelerini sunarak; bu elim olayın, Sayın 

Trump'ın Suriye'den çekilme kararını etkilemeye yönelik bir provokasyon olduğunu ifade etmiştir" denildi. Beyaz Saray’dan görüşmeye ilişkin yapı-

lan açıklamada ise Erdoğan’ın müzakere edilmiş bir çözüme ulaşmada mutabık olduğu söylendi.  

Bugünün ekonomi gündemi yoğun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13.30’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin organize ettiği ve An-

kara’da düzenlenecek Türkiye Ekonomi Şurası’na katılacak. İngiltere Başbakanı Theresa May altenatif Brexit planını parlamentoya sunacak. 

İngiltere Başbakanı Theresa May partisinde ayrılık yaratmaması için revize anlaşmada muhalefet mutabakatı aramaktan vazgeçti. Bugün parla-

mentosuna B planını açıklayacak olan May henüz AB’den resmi olarak uzatma süresi istemedi. ABD’de ise Martin Luther King Jr. günü sebebiyle 

hisse ve tahvil piyasaları kapalı olacak. Bu arada ABD Başkanı Donald Trump kamunun kısmî kapanmasını sona erdirmek için Demokratlara bir tek-

lif sundu. Trump ‘Dreamers’ adı verilen göçmenlerin haklarını uzatma karşısında Meksika’ya sınır duvarı için 5,7 milyar dolar fonlama talep etti. 

Plan Demokratlar ve Cumhuriyetçiler tarafından reddedildi. New York FED Başkanı John Williams Cuma günü yaptığı konuşmada ABD’de kamunun 

kapalı kalması durumunda, bunun süresine bağlı olarak çeyreklik büyümede 0,5-1 yüzde puan azalma görülebileceği uyarısında bulunmuştu. Sıkın-

tının çözülmesi için herhangi bir takvim öngörülmüyor. Son olarak Euro Bölgesi maliye bakanları Brüksel’de iki gün sürecek bir toplantıya katıla-

cak. Toplantıda Avrupa Merkez Bankaları (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Başekonomisti Peter Praet’in yerini alacak ismin belirlenmesi çalışmaları-

na start verilecek. IMF Davos’taki basın toplantısında Dünya Ekonomik Görünüm raporundaki güncellenen tahminlerini açıklayacak. Dış piyasalar-

da bu hafta Japonya ve ECB faiz kararları ve Davos zirvesi takip ediliyor. 24 Ocakta ECB toplantısında faiz artırımına ilişkin yönlendirme takip edile-

cek; ancak yavaşlayan iktisadi dinamikler neticesinde Banka yeni bir uzun vadeli repo fonlaması (T-LTRO) açıklayabilir. 

Resmi kuruluşlar mevduatının/katılım fonunun zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerden hariç tutulmasına ve Zorunlu Karşılıklar Hakkında Teb-

liğ’in Geçici 6’ncı maddesi kapsamında mevduat/katılım fonu dışı yabancı para yükümlülüklere uygulanacak zorunlu karşılık oranlarına ilişkin 

olarak yükümlülük kalemlerinde görülen belirgin azalış dikkate alınarak ilgili maddenin yürürlükten kaldırılmasına karar verildi. BDDK'nın Ka-

sım 2018 sonu verilerine göre resmi kuruluşların ağırlıklı kamu bankalarında olmak üzere 69 milyar TL ve 7,3 milyar TL karşılığı döviz mevduatı bu-

lunuyordu. Bu adım ile ağırlıklı olarak kamu bankalarında duran resmi mevzuata zorunlu karşılık uygulanmayacağı için bankaların likidite açısından 

rahatlaması sağlanacak. 
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11 Ocak ile biten haftaya ilişkin kredi ve mevduat faizi verileri açıklandı. TCMB’nin 

verilerine göre 11 Ocak itibariyle son 1 ayda ticari kredilerde faiz 28 baz puan gerileye-

rek %26,02 seviyesine, konut kredilerinde ise 13,8 baz puan gerileyerek %26,46 sevi-

yesine düştü.  Aynı dönemde TL mevduat faizleri 8,2 baz puanlık gerileme kaydederek 

%21,41 seviyesine indi. 

Türk müteahhitlerinin yurtdışında üstlendikleri yeni proje tutarı 2018 yılında 19,4 

milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam bir önceki yıla göre %28,2 oranında 

artışa karşılık geliyor. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün yeni iş üstle-

nilen üç pazarın 3,9 milyar dolar ile Rusya, 3 milyar dolar ile Suudi Arabistan ve 2 milyar dolar ile Katar olduğunu açıkladı. Yenigün, "Rusya, geçen 

yıl yurt dışı müteahhitlik hizmetlerimizde pazar sıralamasında lider konumuna geri dönmüştür. Mevcut dağılımda Rusya'nın pazar payı, yeniden 

uçak krizi öncesinde olduğu gibi %25'ler seviyesine gelmiştir." diye konuştu. Yenigün açıklamasında 1,5 milyar dolarlık yeni proje ile beşinci sıraya 

yerleşen Polonya ve 480 milyon dolar ile dokuzuncu sırada yer alan Romanya’yı özellikle işaret etti. Sektörün hedeflerine ilişkin de değerlendirme-

lerde bulunan Yenigün, bugün itibariyle 470-500 milyar dolar seviyesinde bulunan uluslararası müteahhitlik pazarının 2030'larda 700 milyar dolar 

düzeyine ulaşmasının beklendiğinin altını çizdi. Türk müteahhitlerinin 2023 hedefinin yıllık 30-35 milyar dolarlık proje üstlenmek olduğunu anlatan 

Yenigün, "2030'larda ise uluslararası pazardan aldığımız payı %7'lere, diğer bir ifadeyle yılda 50 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz." ifadesini 

kullandı. 

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tahran Temsilcisi Fatih Çayabatmaz, İran Meclisinde dün onaylanan yasa tasarısının, Türki-

ye'nin İran'a ihracatının önemli oranda zarar görmesine neden olacağını söyledi. Türkiye’den İran'a satılan malların başında tekstil, beyaz eşya, 

gıda, sağlık malzemeleri ve kozmetik ürünleri geliyor. Bir süre önce ülkede üretimi yapılan ürünlere benzer yabancı ürünlerin; televizyon, radyo, 

gazete ve reklam panosu gibi her türlü yazılı, görsel ve basılı alanda reklamının yasaklandığını hatırlatan Çayabatmaz, "İran Meclisinin bu kararıyla 

ithalatın önü tamamen kesilmeye çalışılıyor" diye konuştu. Türkiye ile İran arasında 2015'te yürürlüğe giren Tercihli Ticaret Anlaşmasının bu karar-

dan etkilenmemesi gerektiğini belirten Çayabatmaz, 10 yıllık müzakereler sonucu iki ülkenin söz konusu anlaşma ile 200 civarında malda gümrük 

vergisi indirimine gittiğini hatırlattı. Söz konusu anlaşma 61 malı kapsıyor.   

Renault Grubu açıklamasına göre, Renault Grubu’nun küresel satışları, 1 Ocak 2018’den itibaren Jinbei ve Huasong markalarının katılımı ile 

birlikte %3,2 artış gösterdi ve 3,9 milyona ulaştı. Renault’nun elektrikli araçlar segmentinde dünya çapındaki yıllık satış hacmi, ikinci yarıyıl hızla-

narak %36,6 artış kaydetti. Renault, %22,2’lik pazar payı ile Avrupa’daki liderliğini sürdürüyor. Hafif ticari araç segmentinde ise Renault, Jinbei ve 

Huasong dahil olmak üzere %33,7 artış gösterdi. Bu segment için önemli pazarlar Türkiye ve Arjantin’deki düşüşe rağmen, Renault 2018’de yeni 

bir satış rekoru gerçekleştirdi. Renault Grubu Satış ve Bölge Başkan Yardımcısı Olivier Murguet, 2019’da şirketin dünya pazarının 2018’e kıyasla 

aynı trendde seyretmesini beklediğini ve Avrupa pazarında da beklentinin bu yönde olduğunu söyledi. Murguet, Rusya pazarının en az %3, Brezil-

ya pazarının ise %10 büyüyeceğini ön gördüklerini kaydetti.  

İhracatçılar uluslararası pazarlarda rekabetçiliğini Ticaret Bakanlığının Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Destekleri (UR-GE), pazara giriş, 

tasarım ve marka destekleriyle geliştirmeye devam ederken, UR-GE destekleri için 2018 yılında 192 aktif proje kapsamında 90 iş birliği kurulu-

şuna toplam 34 milyon liralık kaynak sağlandı. Başta KOBİ’lerin uluslararası rekabetçiliğini artırmak ve bu yolla sürdürülebilir ihracat artışı sağla-

mak üzere, firmaların sektör paydaşlarıyla kümelenme anlayışı çerçevesinde bir iş birliği kuruluşu vasıtasıyla 3 yıl süreyle yürütecekleri projelere 

UR-GE destekleri katkı sağlıyor. Süre sonunda iş birliği kuruluşunun talebi üzerine proje süresi 2 yıl uzatılabiliyor.  

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, maliyetleri düşürmek ve kârlılığını sürekli kılmak amacıyla binlerce çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. Şir-

ket ayrıca, sedan tipi Model 3 üretimine de hız verecek. Şirketten yapılan açıklamada, tam zamanlı çalışanların %7 kadarının işten çıkarılacağı, ge-

çici ve kontratlı çalışanlardan ise ancak en çok gerekli olan işçilerin istihdamının devam edeceği bildirildi. 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, altın üretiminin 2018'de bir önceki yıla göre %20 artarak, cari açığın yaklaşık 200 mil-

yon dolar azalmasına katkı sağlandığını bildirdi. Devam eden projelerle bu yıl 30 ton, 2020'de ise 35 ton üretim seviyelerine ulaşılmasının bek-

lendiğini aktaran Cansız, gerekli mevzuat ve teşvik mekanizmalarının devreye alınmasıyla, 2023'e kadar 50-60 ton seviyelerini hedeflediklerini vur-

guladı. Türkiye'de altın üretimine 2001'de başlanırken, üretimde 33,5 ton ile en yüksek seviyeye 2013'te ulaşıldı. Daha sonra azalış gösteren altın 

üretimi, 2017'de 22,5 tona geriledi. Altın üretimi 2018'de ise 27,1 tona yükseldi.  

İçecek ambalajlarında depozito dönemi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, içeceklerde depozito uygulamasına başlanacağını açıkladı. 

Kurum, "2023'e kadar tüm içecek ambalajlarında depozito uygulamasına geçeceğiz" diye konuştu. 

Rusya'nın Türkiye'den domates kotası 100 bin tona çıktı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Berlin'de 11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu 

kapsamında düzenlenen Tarım Bakanları Konferansı'na katıldıktan sonra Berlin Büyükelçiliği’nde Türk basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

Pakdemirli, "Rus mevkidaşımla görüştük. En büyük avantajlarımızdan biri de 50 bin domates kotamızı 100 bin tona çıkarmış olduk" dedi. 

Türk oyun sektörünün 2018 yılındaki ihracatı 1 milyar doları aştı. Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği’nin (TOGED) düzenlediği toplantıda konu-

şan ve dijital oyun sektörü ihracat rakamlarının son iki yılda %100’lük bir artış gösterdiğini belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “2016’da 500 

milyon dolar olan ihracat rakamımız 2018’de 1 milyar 50 milyon dolara ulaştı. Bu rakamı daha da arttırmak için çalışmalarımız aralıksız devam et-

mekte” dedi. Pekcan ayrıca, “2018 yılında 138 milyar dolar civarında olan küresel oyun pazarı büyüklüğünün 2021 yılında 180 milyar dolar olması 

beklenmekte. Bu sayılar sektörün potansiyelini ortaya koymaktadır. Ülkemizdeki oyun pazarının hacmi 750 milyon dolara ulaşmış bulunmaktadır” 

ifadelerine yer verdi. 

Mersin Agropark 800 kişilik istihdam yaratacak. Türkiye'nin ilk tarım ve gıda teknoparkı Mersin'de kuruluyor. Yaklaşık 800 kişiye istihdam sağ-

layacak Mersin Agropark'ta yapılacak tüm çalışmaların ihracat odaklı olduğunun ifade eden Mersin Agropark kurucularından Mersin Ticaret ve 

Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Sefa Çakır, daha modern sistemle üretim yaparak, daha sağlıklı, katma değeri yük-

sek ürünler üretmek adına Amerika'daki Silikon Vadisi ya da Hollanda'daki Food Valley (Gıda Vadisi) teknoloji merkezlerinin büyümeleri noktasın-

dan hareket ettiklerini ifade etti. Çakır ilk adımların 2009'da atıldığını ve 28 Aralık 2018'de de Mersin Agropark A.Ş.'nin kuruluşunu gerçekleştirdik-

lerini ifade etti. 

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Turizm Geliştirme Fonu'nu bu yıl hayata geçireceklerini bildirdi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşlet-

meciler Birliği (AKTOB) tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan Ersoy, fonla ilgili çalışmaların birkaç ay içinde tamamlanıp, yasalaşacağını ve 

fonun devreye alınacağını belirtti. Ersoy, en çok turizm geliri elde eden on ülkenin yedisinde bu tip bir fonun mevcut olduğunu, küresel rekabette 

global bir havayolu ve turizm geliştirme fonunun başarı için gerekli unsurlar olduğunu ifade etti. 

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Güler, sektörün 4 beyaz eşyada (buzdolabı, çamaşır maki-

nası, bulaşık makinası, fırın) 2018'de ihracattaki %6'lık büyümesine rağmen iç satışlardaki %17 daralma nedeniyle toplamda %1 civarında kü-

çüldüğünü belirtti. Güler, üretim rakamlarının da paralel olarak küçülme gösterdiğini vurguladı. Daralmanın 2019'da da devam etmesi beklen-

diğini kaydeden Güler, "Daralmanın hızı ÖTV teşvikinin devamına bağlı. ÖTV indiriminin 2019 yılı boyunca devam etmemesi durumunda, sektörün 

%15 küçüleceği bekleniyor" dedi. 

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) iletim hattına 500 milyon TL yatırım yapılacak. Akkuyu NGS için kurulacak 6 iletim hattının ihalesi bu yıl 

yapılacak. Toplamda bin kilometreyi bulacak hatların toplam maliyeti 500 milyon liraya ulaşacak. Hatlar Mersin, Seydişehir Trafo Merkezi, Erme-

nek HES, Konya 4 Trafo Merkezi, Manavgat Trafo Merkezi ve Konya Ereğli Trafo Merkezi olarak belirlenmişti. Bu hatlar 400 kilovoltluk olacak. 

Küresel petrol üretimi azaldı. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, Aralık ayında küresel petrol üretimi 950 bin varil/gün azaldı. Pet-

rol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretiminde düşüş 590 bin varil/gün oldu. 2019 yılı için küresel petrol talebinde büyüme tahminini 1,4 

milyon varil/gün seviyesinde tutan IEA, 2018'de 2,6 milyon varil/gün olan OPEC dışı üreticilerin petrol arzında artışın ise 2019'da 1,6 milyon varil/

güne yavaşlayacağını öngördü. ABD'nin üretiminde sürpriz yükselişin 2019 yılında da devam edeceğini öngören IEA, 2019 ortasında ABD'nin üreti-

minin Suudi Arabistan veya Rusya'nın üretim kapasitesini geride bırakacağını da vurguladı. 
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ASPİLSAN yılda 2 milyon lityum iyon pil üretecek. Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "ASPİLSAN 

Enerji tarafından Mimarsinan OSB'de 24 bin metrekarelik bir arsa tahsisi imzalandı. Yılda yaklaşık 2 milyon lityum iyon pil üretimi yapacak" dedi. 

2021 yılında seri üretime geçmesi planlanan tesiste 200 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.  

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Mart ayında sondaj neticelerini almayı planlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya 

açıklarındaki sondaj çalışmaları ile ilgili, "Hedef derinliğimiz deniz seviyesinden itibaren 5 bin 500-6 bin metreler. İş programına da uygun olarak 

ilerliyoruz. İnşallah mart içerisinde ilk sondajımızın neticelerini alacağız." dedi. 

Elektrik depolama, bir piyasa faaliyeti olarak tanımlanacak ve piyasa kuralları çerçevesinde işlem görecek. Türkiye'de elektriğin depolanabile-

ceği tesislerin kurulması, işletilmesi ve şebekeye entegrasyonunu düzenleyecek mevzuatta sona gelindi. Elektrik depolama mevzuatı taslağının bu 

hafta kamuoyu ve sektörün görüşüne açılması bekleniyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yetkililerinden aldığı bilgiye göre, kurum uz-

manları dünyadaki elektrik depolama teknolojisi ve uygulamalarını inceleyerek, söz konusu sistemlerin Türkiye'de uygulanması için gerekli mev-

zuat çalışmalarını tamamladı. Depolama tesislerinin kurulmasıyla yerli ve yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin fazlası depolanacak. Elekt-

rik talebinin yükseldiği dönemlerde tüketim bu kaynaklardan karşılanarak yerlilik payı artırılabilecek. İthal kaynaklardan üretilerek depolanan 

elektrikle ise enerji arz güvenliği güçlendirilecek. Ayrıca kurulacak elektrik depolama tesisleriyle enerji arz güvenliğine katkıda bulunulacak ve 

elektrikte yük dengelemesi sağlanarak güvenilir şebeke işletimi gerçekleştirilecek. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz da konuya ilişkin yaptığı açıklama-

da, EPDK uzmanlarının yoğun çalışmalar yürüterek mevzuat taslağını hazırladığını ifade etti. Elektrik depolama konusunun enerji sektörü için çok 

önemli olduğuna işaret eden Yılmaz, "Depolama tesisleri sadece arz güvenliğimize katkı sağlamayacak, enerji verimliliğini de artıracak. Görüşe aç-

tıktan sonra sektörümüzün de sağlayacağı katkıyla mevzuata son şeklini vereceğiz." dedi. 
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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. 


