
Dolar 6,0’nın altında. TCMB'nin bu ay gerçekleştirdiği 625 baz puanlık faiz artışı 

ile başlayan süreçte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD ve Almanya ziyaretle-

riyle birlikte ikili ilişkilerdeki olumlu beklentiler, bankacılık sektörüne ilişkin devam 

eden iyimserlik ile dolar/TL 6,0 seviyesinin altına işlem görmeyi sürdürüyor. Dolar/

TL böylece bir aylık bir aranın ardından ilk kez 6 seviyesinin altını test etmiş oldu. 

Yurtiçi yerleşiklerin (tüzel ve özel) döviz talepleri haftayı hangi seviyede kapatacağı-

mız konusunda önemli bir etken olacaktır. Haftaya 6,30 seviyelerinde başlayan do-

lar/TL hemen hemen tüm hafta boyunca gelişmekte olan ülke para birimlerinden 

daha iyi bir performans gösterdi; dün akşam saatlerinde bir aylık bir aranın ardın-

dan ilk kez 6,0 seviyesinin altını test eden kur bu sabah 09.00'da 5,96 seviyesinde 

işlem görüyor. Akbank'ın TL'deki sert değer kaybının ardından piyasalarda yakından 

izlenen 367 gün vadeli 980 milyon dolar karşılığı sendikasyonu %104'lük bir çevir-

me oranı ile tamamlamış olması (maliyetler geçen seneye göre 140 baz puan art-

mış olsa da) banka hisselerine destek verdi. Tahvil-bono piyasasında 10 yıllık gös-

terge tahvilin bileşik faizi de dün 50 baz puan geriledi. Dün spot kapanışta ortalama 

bileşik faiz %18,18 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem %17,99 oldu. Bu-

gün iç piyasada Eylül ayı yabancı ziyaretçi sayısı ve Ağustos ayı dış ticaret verileri ve 

önümüzdeki üç aya ilişkin borçlanma stratejisi izlenecek. Dış piyasalarda ise Alman-

ya işsizlik, İngiltere GSYH, ABD kişisel gelirler ve ABD çekirdek PCE başta olmak üze-

re yoğun veri gündemi takip edilecek. 

Dikkatler Erdoğan – Merkel görüşmesinde. Almanya Başkanı Angela Merkel, eko-

nomik bakımdan istikrarlı bir Türkiye istediklerini ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Er-

doğan ile bugün ve Cumartesi günü yapacağı görüşmelerde Türkiye'de tutuklu Al-

man vatandaşların geleceğini de ele alacağını söyledi. Merkel dün bir panelde yap-

tığı konuşmada Ankara için doğrudan yardımın söz konusu olmadığını belirtti ve 

"Ancak ekonomi konusunda birlikte çalışmalıyız ve burada mutlaka bazı anlaşmalar 

yapacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi-

nin internet sitesinde Çarşamba günü yer alan yazısında "(Almanya ile) ekonomik 

ve ticari ilişkilerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Refah ve ülkelerimizin geleceği için 

ortak çıkarlarımızı geliştirelim ve sorunlarımızı azaltalım" demişti 

İran menşeli cam ithalatına korunma önlemi soruşturması açılmasına karar veril-

di. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Ticaret Bakanlığı tebliğine 

28-Eyl TÜİK, Dış ticaret istatistikleri, Ağustos 
 KTB, Sınır giriş istatistikleri, Ağustos 
 Hazine, Kamu net borç stoku istatistikleri, 2Ç18 

 İngiltere, GSYH büyümesi, 2Ç18 
1-Ekm ISO, imalat sanayi PMI, Eylül 
 Euro Bölgesi, İmalat PMI, Eylül 
 ABD, Markit ve ISM imalat PMI, Eylül 

3-Ekm TÜİK, TÜFE, Eylül 
 Almanya, Birlik Günü, Tatil 
 ABD, ADP tarım dışı istihdam değişikliği, Eylül 
4-Ekm TCMB, Reel efektif döviz kuru, Eylül 
 ABD, Fabrika siparişleri, Ağustos 

 
 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 94.38            11.044%

22 Nisan 2020 5.125% 92.40            10.535%

18 Mayıs 2021 4.875% 84.00            12.164%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 100,299          1.16% 7.52% -13.04%

BİST-30 124,360          1.14% 7.76% -12.49%

XUSIN 128,135          0.21% 3.28% -0.99%

XBANK 115,405          3.72% 14.56% -32.66%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.9930 -1.63% -5.53% 58.17%

Euro/TL 7.0137 -2.16% -5.35% 54.22%

Sepet Kur* 6.5022 -2.25% -5.21% 55.73%

Euro/Dolar 1.1639 -0.84% 0.27% -2.98%

Dolar/JPY 113.36 0.57% 0.96% 0.61%

DXY 94.8940 0.11% 0.18% 3.12%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1182.42 -0.97% -1.42% -9.22%

Reuters/Jefferies CRB* 199.98 0.11% 0.80% 1.54%

Brent (Dolar/varil) 81.72 0.47% 5.08% 22.21%

Doğalgaz (TL/stdm3) 3.06 -0.20% 1.46% 3.28%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 25.94% 25.55%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 17.99% 18.49%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.52% 7.54%

ABD - 10 yıllık tahvil 3.05% 3.05%
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göre, halen devam eden korunma önleminin uzatılması için yerli üreticiler tarafından yapılan başvuruyu değerlendiren İthalatta Korunma Önlem-

lerini Değerlendirme Kurulu, söz konusu ürünün ithalatına korunma önlemi soruşturması açılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 

verdi. Soruşturma, dokuz ay içinde tamamlanacak gerekli hallerde bu süre altı ay uzatılabilecek. 

Borsa İstanbul'un dün gerçekleşen genel kurulunda başkanlığına Erişah Arıcan seçildi. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, toplantıda Borsa 

İstanbul Genel Müdürü Murat Çetinkaya'nın stratejik ortaklıklar, koşullu hissedarlık pozisyonları, Nasdaq'ın %7 hisse satışı ve EBRD ile olan strate-

jik ortaklık konularında bilgilendirdiği belirtildi. Açıklamada detay yer almadı. Prof. Dr. Erişah Arıcan, 12 Eylül 2018 tarihinde de Türkiye Varlık Fo-

nu Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmıştı. 

Arjantin’den olumlu haberler. Uluslararası Para Fonu Arjantin'e sağladığı üç yıllık finansman anlaşmasının büyüklüğünü 7 milyar dolar artırarak 

57 milyar dolara yükseltti, ancak merkez bankasının para birimi pesodaki değer kaybını durdurma için büyük ölçekli müdahaleleri bırakmasını 

şart koştu. IMF Başkanı Christine Lagarde, Arjantin Ekonomi Bakanı Nicolas Dujovne ile New York'ta düzenlediği basın toplantısında IMF'nin 

Arjantin'e verdiği krediyi "önemli ölçüde önden yüklemeli" olarak dağıtacağını söyledi. Buna göre IMF gelecek yıl sonuna kadar Arjantin'e 19 mil-

yar dolar sağlayacak. Latin Amerika'nın üçüncü büyük ekonomisi olan Arjantin gelişmekte olan ülke varlıklarında bu yıl görülen çalkantının merke-

zinde yer alıyor. Yatırımcılar pesonun bu yıl %50'den fazla değer yitirmesinin ardından Arjantin'in dış borçlarını geri ödeyemeyeceğinden kaygılan-

maya başlamıştı. Arjantin Merkez Bankası bu yıl pesoyu desteklemek için yaklaşık 16 milyar dolar harcadı. Kura müdahalede IMF'nin şu ana kadar 

dağıttığı kredinin büyük bölümünü kullandı. Lagarde, iki tarafın da merkez bankasının pesoya ancak çok ender durumlarda pesoya müdahale et-

mesi ve değerinin serbest piyasada belirlenmesi konusunda mutabık kaldığını belirtti. 

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin önümüzdeki iki yıl içinde büyük bir resesyon ihtimaliyle karşılaşmayaca-

ğını ve Fed'in faizleri kademli olarak artırmaya devam etmeyi tasarladığını söyledi. Kısa vadeli ve uzun vadeli faiz oranları arasındaki açığın da-

ralmasının yaklaşan bir ekonomik gerilemeye işaret edip etmediği sorulduğunda Powell, FED'in modellerinin ekonominin büyümeye devam ede-

ceğini gösterdiğini söyledi. Powell, "Gelecek bir veya iki yılda bir resesyon olasılığının yükseldiğini düşünmek için hiçbir sebep yok" dedi. ABD Hazi-

ne menkul kıymetlerinin kısa vadeli faizlerinin uzun vadeli faiz oranların üzerine çıkması durumunda ortaya çıkan ters bir getiri eğrisi genellikle 

durgunluğun işareti olarak kabul edilir. Bu arada dün ABD’den gelen veriler de takip edildi. ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda %4,2 

büyüdü. Söz konusu GSYH büyümesi 2014 üçüncü çeyreğinden bu yana görülen en hızlı artış oldu. Büyüme detaylarına bakıldığında tüketici harca-

malarında %3,8’lik artış yaşandığı görülüyor. Öte yandan dün açıklanan Ağustos ayı dayanıklı mal siparişleri, uçak siparişlerindeki sert yükseliş ne-

ticesinde, %2,0’lik beklentilerin üzerinde %4,5 artış kaydetti. Öte yandan, ABD büyümesi içerisinde makine-teçhizat yatırımları kalemine dahil olan 

“uçak hariç savunma dışı dayanıklı mal teslimatları”nda sadece %0,1’lik artış söz konusu oldu. 

Borsa İstanbul bünyesinde kurulma çalışmaları tamamlanan swap piyasası 1 Ekim'de faaliyete geçecek. Borsa İstanbul tarafından yapılan açık-

lamada swap piyasasının, Yeni Ekonomi Programı'nda Borsa İstanbul'un finansal sistem mimarisi çerçevesindeki sorumlulukları arasında yer aldığı 

belirtilerek, "1 Ekim'de faaliyete geçecek olan Borsa İstanbul swap piyasasının gelişiminin teşvik edilmesi amacıyla 31 Mart 2019 tarihine kadar 

gerçekleşen swap işlemlerinden borsa payı ve takas ücretleri alınmayacaktır" denildi. 

Geçen ay kurtarma paketi programından çıkan Yunanistan’da Temmuz 2015'te bankaların iflasını önlemek için uygulanmaya başlayan sermaye 

kontrollerinin önemli oranda kaldırılacağı bildirildi. İlk etapta günlük 60 Euro olarak belirlenen nakit çekme limiti kademeli olarak gevşetilmiş-

ti. Yapılan açıklamada ise aylık 5 bin Euro olan kişilerin bankalardan nakit çekme limitinin 1 Ekim'den itibaren tamamen kaldırılacağı belirtildi. Yurt 

dışında bulunan Yunan vatandaşlarının ise aylık 5 bin Euroya kadar nakit çekmesine izin verileceği belirtilen açıklamada, yurt dışı seyahatlerde çı-

karılabilecek nakit miktarı 3 bin Eurodan 10 bin Euroya yükseltildi. 
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14 Eylül-21 Eylül haftasında Merkez Bankası'nın altın rezervleri 820 milyon dolar azalışla 17,8 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde Merkez 

Bankası'nın döviz rezervleri 2,6 milyar dolar azalışla 66,3 milyar dolara indi. Böylece toplam rezervler 3,4 milyar dolar azalışla 84,1 milyar dolara 

geriledi. 

21 Eylül ile biten haftada konut kredileri bir önceki haftaya göre 1 milyar 

TL, taşıt kredileri 213 milyon TL ve diğer tüketici kredileri 2,5 milyar TL 

azaldı. Böylece toplam tüketici kredileri 3,7 milyar TL azalış sonrasında 

432,3 milyar TL’ye geriledi. Yıllık artış oranı %8’e gerilemişken, kredilerin 

yakın vadeli eğilimi negatif bölgeye geçmiş durumda.  

Tümosan (TMSN) - İstanbul'da bulunan AR-GE merkezi için Sanayi ve Tek-

noloji Bakanlığı'na yapılan başvuru neticesinde bu merkez, AR-GE merkez-

lerine tanınan teşvik ve muafiyetlerden faydalanmaya hak kazandı. 

Türk Telekom (TTKOM) - Bazı medya sitelerinde Ojer Telekom'un Türk 

Telekom'daki %55 hissesini sattığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. 

Akbank (AKBNK) - Uluslararası piyasalardan 980 milyon ABD Doları karşılığı 285 milyon ABD Doları ve 591 milyon Avro olmak üzere 367 gün vade-

li sendikasyon kredisi sağladı. Kredinin maliyeti ABD Doları ve Avro kısımlar için sırasıyla Libor+%2,75 ve Euribor+%2,65. 

Vakıfbank (VAKBN) - Vakıfbank vadesiz, 5. yılın sonunda erken itfa edilebilir nitelikte, sabit faizli ve yılda iki faiz ödemeli 5 milyar Türk Lirası nomi-

nal değerdeki İlave Ana Sermaye Hesaplamasına dahil edilecek tahvil ihraç işleminin 27 Eylül 2018 tarihi itibari ile tamamlandığını açıkladı. Va-

kıfbank Pazartesi günü yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelik yatırımcılara ihraç edilmek üzere 5 milyar Türk lirasına kadar Özkaynak Hesapla-

masına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı İhracı Limitinin SPK tarafından onaylandığı duyurmuştu. 

Limak tarafından, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te başlatılan 250 milyon euro değerindeki Limak Diamond Karma Kullanımlı Üstyapı Proje-

si'ne ilişkin tanıtım etkinliği düzenlendi. Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Bacaksız, Makedonya'da yaptıkları bu ilk projenin kendileri 

için ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade ederek, Limak Holding'in küresel anlamda çalışma yürüttüğü alanda lider olduğunu vurguladı. Makedon-

ya Başbakan Yardımcısı Angyuşev ise 40 ayda tamamlanacak 250 milyon euro değerinde bu yatırımın Makedonya'nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'na 

aylık 5 milyon euro etkisi olacağını tahmin ettiklerini ifade etti. Yaklaşık 325 bin metrekare brüt alana sahip karma kullanımlı projenin, alt geçit, 

geçit üzerinde AVM, 2 bin 800 araç kapasiteli katlı otopark, 142 odalı otel, ofis, 772 daire ve apartman, restoranlar ve spor salonu gibi alanlar 

içerdiği ifade edildi.  

Havlupan ve radyatör üreticisi Zehnder Group tarafından Manisa'da 20 milyon euro yatırım bedeli ile kurulan ve ilk etapta 220 kişinin istihdam 

edileceği fabrikanın açılış töreni düzenlendi. Söz konusu tesisten dünyanın dört bir yanına radyatör ve havlupan ihraç edileceğini aktaran Cum-

hurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, köklü geçmişiyle sektöründe lider şirketlerden olan Zehnder'in bu yatırımıyla, Türkiye'nin uluslara-

rası şirketler için ne kadar önemli bir pazar olduğunun bir kez daha teyit edildiğine dikkati çekti. Zehnder’in toplam satın almalarında yerli ürünle-

rin payının %94 olduğunu hatırlatan Ermut, bu yönüyle Zehnder'i Türkiye’de yerli üretimi destekleyen, istihdam sağlayan, ihracat yapan bir şirket 

olarak, yerli bir yatırımcı olarak gördüklerini kaydetti.  

İstanbul Yeni Havalimanı'nın toplu ulaşım ihalesini İBB'ye bağlı Otobüs A.Ş. kazandı. Üç firmanın katıldığı ihaleyi, 755 milyon 820 bin liralık 

teklif sunan Otobüs A.Ş. aldı. Daha önce gerçekleşen İstanbul Yeni Havalimanı ihalesini 475 milyon lira ile Altur-Havaş-Free konsorsiyumu kazan-

mış, ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "kamu yararı olmadığı" gerekçesiyle ihaleyi onaylamamıştı. İstanbul Yeni Havalima-

nı’na 18 hat üzerinden 150 bagajlı otobüsle 10 yıl boyunca ulaşım hizmeti verilecek.  
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Tüketici Kredileri Değişimi

Yıllık Eğilim (haftalık artış, 13 haf. Har. Ort., yıllıklandırılmış)

Kaynak: TCMB, TSKB Ekonomik Araştırmalar
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Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye'de güven ve istikrarın devam etmesiyle turizmde 

yükselişin de süreceğini vurgulayarak, "Turizmde yıl sonunu dünya sıralaması açısından yukarılarda tamamlayacağız. İnşallah önce dünya 6'ncı-

lığını yakalayalım, ondan sonra da yukarıları görelim." dedi. Bağlıkaya, 2018 yılını 40 milyon turist, 32 milyar dolar turizm geliriyle kapatmayı 

hedefliyoruz şeklinde konuştu. Bağlıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü; "Turizm cari açığı kapatmada en avantajlı olduğumuz sektörlerden biri. Tek 

başına cari açığı kapatma potansiyeli olan bir sektör. 2017'de döviz girdisi olarak cari açığın %35'ini kapattı. 2018'de, rakamlar daha çıkmadı ama 

belki de %45, %50'lere çıkacak."  

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), genellikle blok-zinciri teknolojisi kullanarak para toplamaya yönelik uygulamaların birçoğunun Kurul'un düzen-

leme ve gözetim alanı dışında kaldığını hatırlatarak, kripto paralara ilişkin yatırımcıları uyardı. Kurul, dijital varlık satıcılarının, belirli ya da çoğu 

zaman belirsiz vaatlerle dijital varlık satışı gerçekleştirdiğini hatırlattı. Açıklama metninde ICO'ların (inicial coin offering) çok yüksek riskli ve spekü-

latif yatırımlar olduğu hatırlatılırken bunlara ilişkin risk unsurları belirtildi. Ayrıca sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilecek kitle 

fonlaması faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslara dair, Kurul nezdinde yürütülen ikincil düzenleme çalışmalarının devam ettiği de belirtildi. 

Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı ve H&M grup, Büyük Menderes havzasında faaliyet gösteren tekstil sektöründe temiz üretim uygulamaları-

nın gerçekleştirilmesini desteklemek için ortak bir çalışmaya imza attı. Paydaşları, sektörel su risklerine karşı harekete geçirmek amacıyla ha-

zırlanan “Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Rehberi", tekstil şirketlerinin planlamadan uygulamaya her aşamada faydalanabileceği pratik bilgiler 

sunarken, H&M grup'un Türkiye'deki uygulamalarından ve dünyadan örnekler içeriyor.  

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, Türkiye'nin ABD'den süt ithal edeceği iddia-

larıyla ilgili, "Dünyada 812 milyon ton süt üretiliyor. Türkiye 20,7 milyon ton süt üretimiyle zaten dünyanın 8. büyük üreticisi. Bu nedenle Tür-

kiye'nin yurt dışından süte ihtiyacı yok" dedi. Tezel, sürdürülebilir bir çiğ süt fiyatı istikrarına ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "İstikrar demek değiş-

meyen bir süt fiyatı değil. İstikrar bir formül üzerine dayandırılmış bir model. Bu model üzerinden de gerek Bakanlığımızın desteklemeleri gerekse 

piyasanın arz talep koşullarıyla kendi düzenini kuran bir fiyatlama modeli. Bir litre süt ile 1,3 kilogram yem alınabilecek parite, karşılıklı değere 

esas" diye konuştu. Tezel, süt arz ve talebiyle ilgili sorun bulunmadığını vurgulayarak, "Üretmiş olduğumuz 20,7 milyon ton sütün %50'sini kayıt 

altında üretiyoruz. Sanayi işletmeleri de bakanlığımızın kontrolünde" dedi.  

Kayseri Şeker Fabrikası 64. kampanya dönemi açılışını ve işletmeye ilk pancar alımını gerçekleştirdi. Kampanya dönemi sonuna kadar yaklaşık 

1 milyon 100 bin ton şeker pancarının işlenerek 160 bin ton şeker üretilmesi bekleniyor. Kayseri Şeker Fabrikası kampanya döneminde, günde 13 

bin ton pancar kesimi yapmayı ve 90 günlük çalışmanın sonuna kadar yaklaşık 1 milyon 100 bin ton şeker pancarını işleyerek 160 bin ton şeker 

üretmeyi hedefliyor. 

Bilişim sektörü olarak ‘dövizle sözleşme kararı’nın gözden geçirilmesini beklediklerini belirten Türkiye Bilişim Derneği (TDB) Başkanı Rahmi 

Aktepe, önlem alınmaması durumunda 15 bin firmanın zarar görebileceği ve işgücü kaybı oluşabileceğini ifade etti. TBD adına yazılı bir açıkla-

ma yapan Aktepe, bilişim sektöründe ticarete konu olan ürünlerin ve emtiaların tamamına yakınının yurtdışından geldiğine dikkat çekerken, “Bu 

ürünler, ülkemizin genel ihtiyaç listesinde ve KOBİ’lerimizin dijital dönüşümünün gerçekleştirilmesinde önem derecesi birinci sırada yer alan ürün-

lerdir” dedi. Aktepe, 13 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 32 Sayılı Karar ile döviz olan fiyatların, anlık geçerli kura göre TL’ye çevrildi-

ği ve bu durumun fiyat listelerinin yenilenmesine ve müşterilere uzun süreli fiyatlar verilememesine yol açtığını belirtti. 

Türkiye’nin Türk Lirasıyla gerçekleşen ilk enerji ihalesi olması bakımından stratejik bir önem taşıyan Aksa Ağrı Doğal Gaz Dağıtım Projesi kapsa-

mında yer alan Doğubayazıt’a gaz akışı başladı. Proje kapsamında, Ağrı merkezden sonra doğal gaz ulaştırılan ilk ilçe olan Doğubayazıt’ta, yıl 

sonuna kadar 4 bin konuta eş değer abonenin doğal gaza geçmesi bekleniyor. Bu ihaleyi kazanan Aksa Doğal Gaz, Ağrı ve Doğubayazıt yatırımlarıy-

la hizmet verdiği il sayısını 27’ye, ilçe ve belde sayısını ise 179’a ulaştırdı.  
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan, Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Düzenleme ile 

doğal gaz tarifelerinin revize edilmesi süreci daha hızlı ve kolay gerçekleştirilecek. Resmi Gazete’de yayımlanan EPDK yönetmeliği ile, “gerekli 

görülmesi halinde tarife uygulama dönemine ilişkin belirlenmiş olan parametrelerde değişiklik yapılması için inceleme başlatılması” yerine tarife-

lerin EPDK tarafından re’sen revize edilmesi yönünde değişiklik yapıldı. Tarife revizyonuyla ilgili diğer ihtimalleri belirten ifadeler ile tarife revizyo-

nunun cari tarife uygulama dönemine ve/veya sonraki tarife uygulama dönemlerine yansıtılacağı hükümleri ise aynen korundu. 

Polat Enerji ihalesini aldığı Afyonkarahisar ve Uşak il sınırları içinde kuracağı 23,4 MW’lık Karahisar Rüzgâr Enerji Santrali için çalışmalara başla-

dı. Yaklaşık 60 milyon lira yatırımla kurulacak olan santralde yıllık azami 81.900.000 kWh elektrik üretilebilecek. Santralin inşaat çalışmalarının 

yaklaşık 9 ay sürmesi planlanıyor. Santralin inşaat aşamasında 20 kişi, işletme aşamasında ise 12 kişi çalıştırılacak. 

Hintli petrol şirketlerinin, Tahran’a yönelik Kasım ayında yürürlüğe girecek ABD yaptırımları nedeniyle İran’dan petrol alımını durdurmayı dü-

şündüğü bildirildi. Hindistan medyasında yer alan haberlere göre, Hintli petrol rafineri şirketlerinde görevli iki kaynak, Tahran ’a yönelik Kasım 

ayında ABD yaptırımlarının başlamasının ardından Hintli şirketlerin, İran’dan petrol satın almayı durduracağını açıkladı. Söz konusu haberlerde 

kaynaklar, Hintli şirketlerin İran petrolüne yönelik nihai kararı Ekim ayı başlarında vereceğini aktardı. 
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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. 


