
Bu hafta küresel piyasalarda üç büyük merkez bankasının kararları takip edilecek. Ja-

pon Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz toplantısı bugün başlıyor. Toplantı iki gün sürecek. 

10 gün önce rutin görülen bu toplantı, geçtiğimiz hafta içinde yüksek tondan seslendiri-

len 6 trilyon yenlik ETF alımlarının azaltılabileceğine ve getiri eğrisi kontrolünün değişe-

bileceğine yönelik spekülasyonlar ile önem kazandı. Japonya 10 yıllık getirileri geçtiğimiz 

hafta Şubat 2017’den bu yana en yüksek seviyesini aşarken, BoJ, bugünkü hareketiyle 

birlikte, üç kez tahvil alım işlemi yaparak piyasaya müdahale etti (programın başından 

bu yana 7 kez uygulandı). Hatırlatalım, Japon Merkez Bankası politika faizini negatif sevi-

yede tutarken piyasadaki 10 yıllık tahvil faizlerini ise 0 seviyesinde oluşmasını amaçlıyor. 

BoJ kararı hafta boyunca piyasadaki risk algısını belirleyecek temel gelişme olacaktır. 

ABD Merkez Bankası FED'in ise  faiz seviyesinde herhangi bir değişikliğe gitmesi beklen-

miyor. Karar metni Çarşamba akşamı yayınlanacak ve yüksek ihtimalle FED faizleri mev-

cut %1,75-%2,00 aralığında korunacak. ABD 10 yıllık getirileri ise Cuma günü gelen güçlü 

büyüme verisinin de etkisiyle %2,96’da bulunuyor. Perşembe günü ise İngiltere Merkez 

Bankası'nın (BoE) kararı izlenecek. BoE’ın politika faizini %0,5’ten %0,75’e çıkaracağı 

tahmin ediliyor.  

Çin'in para birimi yuan, merkez bankasının işlem bandını yükseltmesi ve ABD ile tica-

ret geriliminin artmasına paralel olarak değer yitirmeye devam edeceği beklentileriyle 

dolar karşısında gerilemeyi sürdürürken, dolar/yuan kuru 13 ayın yeni zirvesine çıktı. 

Yedi haftadır dolar karşısında değer kaybeden yuan geçen haftanın tamamında %0,4 

değer yitirdi. Çin Merkez Bankası, piyasa açılışı öncesi, doların yuan karşısında işlem gör-

düğü bandın orta noktasını 6,8131'e yükseltti. Cuma günü açıklanan seviye bakarsak 

yuan %0,28 değer kaybetti. Spot piyasada 6,8159'dan açılan dolar/yuan kuru, 6,8401'e 

kadar yükselerek 27 Haziran 2017'den bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra se-

ans ortasında 6,8353'ten işlem görüyor. Yatırımcılar yuanın yönüne karar vermek için 

merkez bankasının finansal sisteme verdiği likiditeyi yakından izliyorlar. Öte yandan İran 

rialinde de baskı sürüyor. Hafta sonunda %20'lik bir değer kaybı yaşandı. 

ABD'nin yaptırım tehdidi içeren açıklamalarıyla geçen hafta 4,89'lu seviyelere kadar 

yükselen ardından Cuma günü 4,85 civarında yatay seyreden dolar/TL bugüne de ben-

zer bir trendle başladı. Kur saat 09.02'de 4,8648 seviyesinde işlem gördü. Sepet bazın-

da TL aynı saatte 5,27; euro/TL 5,67 seviyesinde bulunuyor. Tahvil/bono getirileri ise 

baskı altında kalmayı sürdürüyor. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri Cuma günü 

seans sonuna doğru gelen alımlarla % 18,09 seviyesine inerken gösterge 2 yıllık tahvilde 

ise bileşik getiri %20,41 seviyesinde. 

30-Tem TÜİK, Ekonomik güven endeksi, Temmuz 
 BDDK, Aylık bankacılık raporu, Haziran 
 Almanya, TÜFE, Temmuz 

31-Tem TÜİK, Turizm istatistikleri, 2Ç18 
 Kültür ve Turizm Bak., Sınır giriş istatistikleri, Haziran 
 TÜİK, Dış ticaret, Haziran 
1-Ağu Türkiye, imalat sanayi PMI, Temmuz 

 Japonya, Nikkei imalat PMI, Temmuz 
 Almanya Markit/BME imalat PMI, Temmuz 
 ABD, Markit ve ISM imalat PMI, Temmuz 
 
 

 
 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 98.00            7.050%

22 Nisan 2020 5.125% 96.75            7.093%

18 Mayıs 2021 4.875% 90.89            8.600%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 95,585             0.81% -0.97% -17.12%

BİST-30 117,515          0.88% -0.50% -17.31%

XUSIN 118,933          0.51% -0.34% -8.10%

XBANK 117,198          0.73% -11.72% -31.61%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 4.8519 -0.25% 6.14% 28.05%

Euro/TL 5.6555 -0.27% 7.03% 24.36%

Sepet Kur* 5.2537 -0.20% 6.33% 26.03%

Euro/Dolar 1.1656 0.13% 0.64% -2.83%

Dolar/JPY 111.03 -0.17% 0.67% -1.46%

DXY 94.6750 -0.02% 0.04% 2.75%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1222.97 0.06% -2.34% -6.10%

Reuters/Jefferies CRB* 200.10 -0.42% -2.23% 1.17%

Brent (Dolar/varil) 74.29 -0.34% -6.48% 11.10%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.78 -0.89% -2.12% -5.28%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 20.41% 20.09%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 18.09% 18.29%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.29% 7.17%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.96% 2.98%
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Küresel piyasalarda bu hafta ABD'den enflasyon (PCE), dış ticaret, öncü imalat göstergesi ISM ve haftanın son günü ise Temmuz ayı tarım dışı 

istihdam verileri gelecek. Piyasa beklentisi ABD'de tarım dışı istihdamın 190 bin kişi arttığı yönünde. İç piyasada ise Merkez Bankası'nın yarın 

açıklanacağı yılın üçüncü Enflasyon Raporu izlenirken Cuma günü açıklanacak Temmuz ayı enflasyon verileri de piyasalarda yön belirleyici olacak. 

Merkez Bankası'nın beklentilerin aksine faiz artırmadığı geçen haftaki toplantısı ardından bu hafta gerçekleşecek Enflasyon Raporu sunumundaki 

söylemlerinin önemi arttı. TCMB'nin enflasyon hedefi %5 seviyesinde yer alırken yılsonu tahmini ise orta noktası %8,4 olmak üzere, %7,2 ile %9,6 

aralığında yer alıyor. Reuters anketinde ise yılsonu enflasyon tahmini için en düşük tahmin bile TCMB'nin tahmin aralığının oldukça üzerinde bulu-

nuyor. Bu ankete göre TÜFE'de Temmuz ayında %0,9 artış bekleniyor. TSKB olarak bizim tahminimiz ise %0,72 seviyesinde. Cuma günü açıklana-

cak TÜFE’nin yıllık olarak %16,0'nın üzerine yükselmesi bekleniyor. Yılsonu enflasyon tahminleri ise bir önceki anketteki %12,5'ten %14'e yüksel-

miş durumda. Bu hafta içeride ayrıca dış ticaret, turizm, öncü ihracat, öncü PMI verileri de izlenecek. 

Almanya'nın Bild gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın büyük ihtimalle Eylül ayı sonunda Almanya'yı ziyaret edeceğini bildirdi. Berlin ve 

Ankara'daki hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre bu ziyaret Erdoğan'ın Almanya'ya 2014 yılından bu yana yaptığı ilk ziyaret olacak. 

13-20 Temmuz haftasında ağırlıklı faiz oranları ihtiyaç kredilerinde 24 

baz puan, ticari kredilerde ise 29 baz puan yükseliş kaydetti. Aynı dö-

nemde konut kredileri ağırlıklı ortalama faizindeki yükseliş ise 300 baz 

puana yaklaştı. Kredi faiz oranları, kamu bankaları öncülüğündeki faiz 

indirim kampanyalarının sonlanmasıyla birlikte Temmuz başından beri 

yükselişini sürdürmekte. Kampanyaların etkisiyle Haziran başında %13 

seviyelerine kadar gerileyen konut kredilerinde ortalama faiz, 20 Tem-

muz itibariyle %18,78’e ulaşmış durumda.  

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği yöneticilerinden İsmail Bulut, Tür-

kiye’de kişi başına çimento tüketiminin 850-900 kilogram civarında 

olduğunu, bu rakamın 1.100-1.200 kilogram seviyelerine çıkmasını beklediklerini ifade etti. Türkiye’nin çimento üretiminde Avrupa’da birinci 

sırada olduğunu vurgulayan Bulut, 2025 yılına kadar yatırım yapılmasına gerek olmadığını belirtti. Bulut, kentsel dönüşümün çimento sektörünü 

destekleyeceğini belirtirken, sektörün başta ABD, Suriye ve Güney Afrika ülkeleri olmak üzere 100 ülkeye toplam 600 milyon dolar civarında ihra-

cat yaptığının altını çizdi.  

Vestel Elektronik (VESTL) – Basında Vestel Elektronik hisselerinin satışına yönelik görüşmeler yapıldığına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadı-

ğını açıkladı. 

Arçelik (ARCLK) – 2018 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, ikinci çeyrekte 145 milyon TL net kâr elde ettiğini açıkladı. Piyasa bek-

lentisi 196 milyon TL seviyesindeydi. Şirket bir önceki yılın aynı çeyreğinde 257 milyon TL net kâr açıklamıştı. Artan finansman maliyeti, kâr rakamı-

nın düşmesinde belirleyici rol oynadı. Şirket bu çeyrekte elde ettiği 6,5 milyar TL ciro ile tarihinin en yüksek çeyreklik cirosunu kaydetti. Bunda 

güçlü yurtdışı büyümesi, zayıf Türk Lirası ve yurtiçi klima sayışlarındaki artış etkili oldu. Şirket, 2. çeyrekte 579 milyon TL FAVÖK kaydetti. Bu rakam 

yıllık bazda %17 artışı ifade ediyor. FAVÖK marjı ise %8,9 oldu (2Ç17: %9,8).  

Arçelik ayrıca yaptığı basın açıklamasında, uzay, havacılık ve motor sporları gibi yüksek teknolojinin birçok alanında kullanılan dünyanın en hafif ve 

dayanıklı bileşenlerinden karbon fiberi beyaz eşya sektörü ile buluşturduğunu duyurdu. Arçelik, nano-teknoloji kullanılarak üretilen ve çelikten 4,5 

kat daha hafif olmasına rağmen 3 kat daha sağlam olan karbon fiber dış kaplamaya sahip buzdolabını 25 yıl garanti ile satışa sundu.  

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence dün twitter üzerinden "Rahip Andrew Brunson’ın ev hapsine alınması yeterli bir adım değil, rahip serbest 

bırakılana kadar yaptırım uygulamaya hazırız" mesajını paylaştı. 

Konut Kredi Faizleri 
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Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB), yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. TSKB 2018 yılının ilk yarısında top-

lam aktif büyüklüğünü %20,7 artırarak 35 milyar liraya yükseltti. Bankanın nakdi kredileri aynı dönemde %21,7 büyüme kaydederek 27,1 milyar 

lira oldu. TSKB'nin konsolide olmayan finansal tablolarına göre, TSKB'nin net dönem kârı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %11,5 artış göstererek 

324,5 milyon lira olarak gerçekleşti.  

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığınca Temmuz ayı "AK Parti Dönemi Tarım ve Hayvancılık" bülteni yayınlandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 

Cevdet Yılmaz sunum yazısında, tarım ve hayvancılıkta 2002’de 36,9 milyar TL olan tarımsal hasılayı 2017 yılında 188,7 milyar TL’ye ulaştırarak 

Türkiye'yi tarımsal alanda Avrupa’da 4. sıradan 1. sıraya yükselttiklerini ve Avrupa’nın en büyük tarım ülkesi konumuna getirdiklerini bildirdi. 

Şişecam Topluluğu’nun 2018 yılının ilk yarısında konsolide net satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre %24 artışla 6,8 milyar TL’ye ulaştı. 

Şişecam’ın bu dönemde toplam satışları içerisinde uluslararası satışlarının payı %59 seviyesinde gerçekleşirken, net kârı ise %93 artışla 1,6 milyar 

TL’ye yükseldi. Topluluk olarak 2018 yılının ilk yarısında 1,2 milyar TL yatırım harcaması gerçekleştirildi. 

Katılım bankası Albaraka Türk, Bereket Varlık Kiralama AŞ aracılığıyla toplam 275 milyon TL tutarındaki iki kira sertifikası ihracını başarıyla 

gerçekleştirdi. 18 Temmuz'da 113 gün vadeli ve 175 milyon TL olarak planlanan ihraca 1,7 kat fazla talep gelmesi nedeniyle ihraç 200 milyon TL 

olarak gerçekleşti. Gelen yoğun talep nedeniyle talebi karşılanamayan müşteriler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) alınan onay ile 24 Tem-

muz'da 75 milyon TL tutarında ve 107 gün vadeli ek bir ihraç gerçekleştirildi. 

ICBC, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin 2,7 milyar dolarlık mevcut kredisinin refinansmanı için lider düzenle-

yici olarak yetki aldı. ICBC Turkey, daha önce Türk bankacılık sistemi tarafından finanse edilen projeye, anlaşma çerçevesinde daha uygun ko-

şullar ile uluslararası piyasalardan finansman sağlayacak. IC İçtaş-Astaldi Konsorsiyomu (ICA), Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Oto-

yolu Projesi’ni özel geliştirici olarak tasarlayıp inşa etti ve halen işletmesini yürütüyor. 

Türk Hava Yolları’nın, İstanbul 3. havalimanına taşınması kapsamında yapacağı yatırımlarda kullanılmak üzere 800 milyon dolar ile 1 milyar 

dolar arası kredi için 12-13 yerli ve yabancı banka ile imza aşamasında olduğu belirtildi. Toplam yatırım bedeli 10,25 milyar euro olan İstanbul 

3. havalimanının 29 Ekim'de hizmete açılması planlanıyor. 3. havalimanında 90 milyon yolcu, orta uzun vadede 150 milyon yolcu hedefleniyor. 

Daha önce Romanya’da bulunan Braila ve Sibiu Belediyeleri ile teslimat anlaşmaları imzalayan Karsan, son olarak Brasov Belediyesi’nin açtığı 

105 adetlik dizel otobüs ihalesinin tamamını kazanma başarısı gösterdi. İhale kapsamında Brasov Belediyesi’ne 10, 12 ve 18 metre sınıflarında 

toplam 105 adet otobüs teslimatı gerçekleştirecek olan Karsan, böylece hem 129 milyon TL’lik önemli bir satışa imza attı hem de bugüne kadar 

tek seferde en yüksek adetli Menarinibus Citymood satışını gerçekleştirdi. 

2015 yılında düzenlenen G-20 zirvesinde Çin ile imzalanan bitki sağlığı protokolünü kapsamında Türk kirazının Çin’e ihracı başladı. İhracatçı 

firma Anadolu Kiraz’ın Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Beşer, kendilerini en çok "ürünün 16 gün soğuk depoda bekletilmesi" konusunun zorladığını 

dile getirdi. Beşer Çin’in Şili, ABD, Kanada ve Avustralya'nın da aralarında yer aldığı ülkelerden kiraz ithal ettiğini belirtirken, Şili'de kiraz mevsimi-

nin Nisan’da sona erdiğini, Türkiye'de ise Mayıs ayında başladığını anımsatarak, bu ülkenin Türkiye'ye rakip olamadığını dile getirdi. 

Danıştay 15. Dairesi, bankaların tüketicilerden hizmet karşılığı "hesap işletim ücreti" almasını düzenleyen yönetmelik hükmünü iptal etti. Tü-

ketici Sorunları Derneği (TÜSODER), 3 Ekim 2014'te yürürlüğe giren Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 10 ve 13. maddelerinin bazı hükümlerinin iptali istemiyle BDDK aleyhine Danıştay'da dava açtı. Danıştay 15. Dairesi, tüketicilerden 

"hesap işletim ücreti" alınmasına yönelik hükmü oy birliğiyle iptal ederken, yönetmelikteki "tahsis ücreti, nakit avans çekim ücreti, kurum ve kuru-

luşlarına yapılan ödemelere" ilişkin hükmün iptal istemini ise reddetti. Söz konusu hükmün iptalinin reddedilmesine ilişkin olarak; Merkez Bankası 

tebliğinin banka ve finans kuruluşlarının tüketicilerden faiz dışında menfaat ve ücret talep etmesine imkan tanıdığı hatırlatıldı. 
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Renault'un Baş Faaliyet Yetkilisi Thierry Bollore, şirket finansalları konusunda analistlerle yaptığı telekonferans görüşmesinde, İran'daki faali-

yetlerin ABD yaptırımlarına uyabilmek için muhtemelen durdurulacağını söyledi. Bollore konuşmasında, Afrika başta olmak üzere başka bölge-

lerde yeni iş fırsatları aradıklarını, İran'da kaybettikleri fırsatları giderebilmek için güçlü büyümesi olan bölgelere yöneleceklerini ifade etti.  

2015 yılında düzenlenen G-20 zirvesinde Çin ile imzalanan bitki sağlığı protokolü kapsamında Türk kirazının Çin’e ihracı başladı. İhracatçı firma 

Anadolu Kiraz’ın Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Beşer, kendilerini en çok "ürünün 16 gün soğuk depoda bekletilmesi" konusunun zorladığını dile 

getirdi. Beşer Çin’in Şili, ABD, Kanada ve Avustralya'nın da aralarında yer aldığı ülkelerden kiraz ithal ettiğini belirtirken, Şili'de kiraz mevsiminin 

Nisan’da sona erdiğini, Türkiye'de ise Mayıs ayında başladığını anımsatarak, bu ülkenin Türkiye'ye rakip olamadığını dile getirdi. 

Döner restoranı zinciri Bereket Döner, geçen yıl %50 büyüyerek 2017'yi 200 milyon liralık ciroyla kapattı. Bu yılın sonunda ciroda 300 milyon 

lira hedefleniyor. Bereket Döner CEO’su Muhammet Nezif Emek, Turquality marka destek programına başvuru hazırlıklarını tamamladıklarını, bu 

yıl içinde Turquality marka destek programına başvuru yapacaklarını ifade etti.  

Kale Savunma, gelecek dönem ihtiyaç duyacağı kapasite artışı için Bandırma’da bin yüz dönümlük arazi satın aldı. Kale Grubu Başkanı Zeynep 

Bodur Okyay, havacılık ve savunma yatırımlarını Balıkesir’e kaydıracaklarını belirtti. Diğer yandan, Kale Havacılık, SOM seyir füzelerinde kullanıla-

cak turbo jet motor geliştirme Projesi’ni de üstlendi. SOM seyir füzelerinin motor alanındaki yatırımlarını da Balıkesir’e konumlandıracaklarını 

belirten Zeynep Bodur Okyay, testleri başarıyla gecen projenin tüm aşamaları tamamlayacağı tarihin sonbahar ayları olduğunu ifade etti.  

Türkiye'nin önde gelen tarım merkezlerinden Adana’daki pamuk ekim alanlarının, sağlanan devlet desteğiyle bu yıl %15 arttığı belirtiliyor. 

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, geçen yıl kent genelinde 330 bin dekar alanda pamuk üretimi yapıldığını, pamukta bu yılın rekolte 

beklentisinin 200 bin ton civarında olduğunu ifade etti. 

Doğa Koleji'nin 2007'de İzmir'de Uzay Kampı'nın partnerliğinde hayata geçirdiği `Bilim Kampı' model oldu. İzmir'de başlayan kamp, son yıllar-

da Bulgaristan'ın ev sahipliğinde geniş katılımla yapılmaya başlandı. Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, İzmir'de yapılan `Bilim Kampı'na katı-

lan ülkeler arasında yer alan Bulgaristan'ın uygulamayı kendi ülkesinde devam ettirme isteğine olumlu cevap verdiklerini dile getirdi. 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, sıvı yağ tüketiminin dörtte üçünü karşılayan ayçiçeğinde, üretimin artması 

ve yağ açığının kapanması için fiyat açıklanırken ayçiçeği-buğday paritesinin 2'nin altına düşmemesine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Ayçi-

çeğinde hasadın başladığını ifade eden Bayraktar, birliklerin üretici maliyetlerini göz önünde bulundurarak piyasayı düzenleyici bir fiyat açıklaması 

gerektiğine işaret etti. 

Doğal Gaz Borsası çalışmaları kapsamında bir adım daha atıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK-Kurul) 1 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe 

girecek Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliği’ne (OTSP) uyum çalışmaları çerçevesinde bazı değişiklikler yaptı. Değişikliğe göre 

bundan böyle kapasite devri ve tedarikçi değişimi nedeniyle kapasite devriyle ilgili taleplerin, devrin öngörüldüğü aydan bir önceki ayın 21’ine 

kadar; kapasite aktarımıyla ilgili taleplerin de aktarımın öngörüldüğü aydan bir önceki ayın 23’üne kadar taşıtanlar tarafından taşıyıcıya bildirilmesi 

gerekecek. Ayrıca, noktasal/bölgesel dengesizlik durumlarında ortaya çıkan borç/alacak için mahsuplaşma uygulamasına son verildi. Taşıtanın 

noktasal/bölgesel dengesizliği bulunması durumunda noktasal/bölgesel taahhüt hesabı günlük dengesizlik hesabından yapılacak. Dengeleme tica-

retinde saat aralığı 11:30-12:00 aralığından 12:00-14:00 aralığına değiştirildi. Ayrıca Taşıyıcı (BOTAŞ), İletim Şebekesi Stokunu her gün saat 11:30’a 

kadar Elektronik Bülten Tablosunda (EBT) yayımlayacak. 

ODAŞ Elektrik 330 megavat kurulu gücündeki Çan-2 Termik Santrali'ni devreye almak için 26 Temmuz tarihinde başvuru yaptı. Çan-2 Yerli Kö-

mür Termik Santrali’nin kısa süre içinde ticari olarak elektrik satışına başlaması bekleniyor. 

ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş.,  Dudullu–Bostancı Metro Projesi kapsamında üstlendiği işlerin son etap sözleşmesini de imzaladı. Firma, 

Dudullu–Bostancı Metro Projesi kapsamındaki idari bina ve depo binası ile iki istasyonuna ilişkin tüm elektrik işleri ihalesine 1.946.114,09 Euro + 

KDV tutarında teklifte bulunmuş ve teklif uygun görülmüştü. Sözleşme kapsamındaki işlerin Haziran 2019’da bitirilmesi planlanıyor. 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), ön ödemeli sayaçlarla satın alınan doğal gaz konusunda yapılan düzenlemeye ilişkin bir basın açık-

laması yayınladı. Açıklamada ön ödemeli sayaçların geçmişte hem tüketici hem de dağıtım şirketi (satıcı) lehine özellikleri bulunduğu belirtildi. 

Söz konusu sayaçların her iki taraf için de aleyhte sonuçlar ortaya çıkarabildiği, sık sık arızalara neden olduğu, piyasanın işleyişini olumsuz yönde 

etkileyen mali risklerinin bulunduğu belirtilirken “En önemlisi de Kanun kapsamında hedeflenen piyasa yapısında aksaklıklara neden olduğu görül-

mektedir” denildi. Ön ödemeli ve faturalı sayaç kullananlar arasındaki ayrım ortadan kaldırıldı ve adil faturalandırmanın sağlanabilmesi ve tüketi-

ciler arasında eşitliğin sağlanabilmesi adına ön ödemeli sayaç kullanan tüketiciler için “TL satış/TL düzeltme/TL yükleme” gibi parasal değer üzerin-

den doğal gaz tedariki yapılmasına imkân tanındı. Açıklamaya yapılan düzenlemede, hâlihazırda sayaçlardaki önceden satın alması tamamlanmış 

olan doğalgaz alımları için tüketicilerin kazanılmış haklarından dolayı herhangi bir işlem yapılmaması hükmü eklenmiştir. 

2018 yılı Mayıs ayında Türkiye'de katı yakıtlarda en fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 

yapılan açıklamaya göre, katı yakıtların 2018 yılı Mayıs ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında linyit 6 milyon 624 bin 789 ton ile 

başı çekti. Aynı şekilde katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde de %98 teslim oranı ile linyit en çok teslim edilen katı yakıt 

oldu. Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı %4,1 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda %81,5 olarak 

hesaplandı.  

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel enerji verimliliği yatırımlarının 2017’de %3 oranında arttığını açıkladı. IEA 2018 Yatırım Raporu’na göre, 

son yıllarda güçlü bir şekilde büyüyen enerji verimliliği yatırımları, 2017 yılında dünya genelinde enerji yatırımındaki genel düşüş eğiliminden göre-

celi olarak zayıf kaldı. Artış, büyük ölçüde, ısıtma, soğutma ve aydınlatma yatırımlarından kaynaklanırken, endüstriyel enerji verimliliği harcamaları 

bir miktar azaldı. 

Türkiye’nin denizde kuracağı ilk rüzgâr santralleri olan ‘Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları’ (YEKA) projesinde sona yaklaşıldı. Off-shore (klasik 

açık deniz) düzenlemesinin Resmi Gazete’de yayımlandığını belirten Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Mustafa Serdar Ataseven şun-

ları söyledi: “23 Ekim’de teklifler sona erecek. Saros, Gelibolu-Şarköy ve Kıyıköy kıyı alanları aday bölgeler olarak belirlendi. 1.200 megavat (MW) 

kapasite belirlendi. İlk etap 840 MW. Kalan kısım da sözleşme tarihi itibariyle 72 ay içinde tamamlanacak. Türbin ünite gücü minimum 6 MW ola-

cak. Bunun sebebi yeni teknolojiyle hayata geçmesi isteniyor. Türbin ekipmanının %60’ı yerli olacak. %80 yerli mühendis istihdam şartı aranacak. 

Lisans süresi 30 yıl. Katılım için 100 milyon dolarlık teminat mektubu istenecek.” 
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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.  

 


