
Piyasalarda riskten kaçınma eğilimi sertleşiyor. ABD'de şirket bilanço büyümesi-

nin, "yüksek kârlılık, yüksek temettü verimi, satın alma programları" gibi olumlu 

ve "artan borçlanma maliyetleri" gibi olumsuz etkenlerle zirveye ulaşma ihtimali 

bu eğilimi hızlandırmış gözüküyor. Öte yandan azalan küresel talep ve ABD'de 

daha hızlı faiz artışları gibi olası kaygıların yanında ABD ve Çin arasındaki ticaret 

gerilimleri, Brexit konusunda anlaşma olmama ihtimali ile Roma ve Brüksel arasın-

da İtalya bütçesi konusundaki anlaşmazlıklar da küresel yatırımcıları endişelendire-

rek yıl sonundan önce uzun pozisyonlarını kapatmaya sevk ediyor. Hisseler tarafın-

da Apple'ın üç tedarikçisinin iPhone satışlarında düşüşe işaret eden uyarılar yayın-

ladıktan sonra dünya genelinde iPhone parça tedarikçileri ve elektrikli makine üre-

ticileri hisselerindeki kayıplar derinleşti. ABD'de teknoloji hisselerinin ağırlıkta oldu-

ğu Nasdaq %2'den fazla geriledi. Asya borsaları Wall Street teknoloji hisselerindeki 

düşüş ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin baskısıyla düşüş kaydederken, Avru-

pa'daki siyasi riskler yatırımcıların riskli varlıklardan uzak durmasıyla doları destek-

ledi. MSCI Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsaları endeksi %1,4 düşüşle bir buçuk 

haftanın dip seviyesine geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi ise benzer kaygılarla    

%3,2 geriledi. Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen DXY endek-

si dün 97,69 ile gördüğü 16 ayın zirvesinin biraz altında 97,50'de işlem görüyor. 

Eur0/Dolar paritesi dolardaki küresel kuvvetle birlikte 1,1213 seviyesini gördü ve 

buradan toparlandı. Güne başlarken 1,1241’de işlem görüyor. Petrol fiyatları, ABD 

Başkanı Donald Trump'ın OPEC'e arz kısıntısına gitmemesi için baskı yapmasının 

ardından yaklaşık %1 geriledi. Trump Twitter üzerinde yaptığı açıklamada OPEC'e 

atıfta bulunarak, "Umarım Suudi Arabistan ve OPEC petrol üretimini azaltmaya-

cak... Petrol fiyatları arza bağlı olarak daha düşük olmalı" dedi. Brent ham petrolü-

nün en yakın vadeli fiyatı %1,0 düşüşle 69,39 dolara gerilerken, ABD hafif ham pet-

rolü %1,1 düşüşle 59,80 dolara geriledi. Altın fiyatları dün güçlü doların baskısıyla 

bir aydan uzun sürenin dip seviyesine geriledikten sonra bugün yatırımcıların düşük 

fiyatlara başvurmasıyla hafif yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0,3 artışla 

1.204,37 dolara yükseldi.  

ABD Hazine Müsteşarı Sigal Mandelker dün Londra'da gazetecilere yaptığı açıkla-

mada, Avrupalı şirketlerin topluca İran'dan çekilmekte olduğunu, dolayısıyla Av-

rupa'nın İran'a uygulanan Amerikan yaptırımlarını atlatmak için özel amaçlı bir 

araç (SPV) kurma fikrinden fazla kaygı duymadıklarını söyledi. Yetkili, İran mer-
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 97.88            7.707%

22 Nisan 2020 5.125% 96.25            7.930%

18 Mayıs 2021 4.875% 90.50            9.197%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 91,445             -1.50% -5.39% -20.71%

BİST-30 114,425          -1.39% -4.89% -19.48%

XUSIN 110,245          -1.92% -11.51% -14.81%

XBANK 114,392          -2.53% 2.51% -33.25%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.4604 0.01% -7.01% 44.11%

Euro/TL 6.1308 -0.94% -8.79% 34.81%

Sepet Kur* 5.7956 -0.56% -7.79% 39.20%

Euro/Dolar 1.1217 -1.03% -1.97% -6.49%

Dolar/JPY 113.83 0.01% 1.45% 1.03%

DXY 97.5420 -0.05% 2.61% 5.83%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1200.58 -0.71% -2.12% -7.82%

Reuters/Jefferies CRB* 194.61 -0.23% -5.71% -1.41%

Brent (Dolar/varil) 70.12 -0.09% -13.20% 4.86%

Doğalgaz (TL/stdm3) 3.79 3.96% 2.50% 33.36%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 21.09% 21.71%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 16.91% 17.12%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.52% 7.47%

ABD - 10 yıllık tahvil 3.17% 3.19%
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kez bankasının bankalararası Swift sisteminden çıkarıldığını ve bu ülkenin belirlenmiş finans kurumlarının da sistemden çıkarıldığının Swift tarafın-

dan bildirildiğini söyledi. ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını tavizsiz uygulayacağını söyleyen Mandelker, İran konusunda bundan sonraki adımın 

ne olacağı sorulduğunda, "İran konusunda bizden çok daha fazla şey geldiğini göreceksiniz" dedi. 

Hazine bu hafta yapacağı altı ihaleden üçünü iptal etmesi ardından dün gerçekleştirdiği iki ihalede ROT dahil toplamda piyasadan 1,96 milyar 

TL borçlanırken, tahvil faizlerindeki gerileme devam etti, küresel dolar kuvvetine rağmen dolar/TL de yönünü aşağı çevirdi. Hazine Kasım ayı 

borçlanma programı çerçevesinde dün 11 Aralık 2019 itfalı 13 ay vadeli kuponsuz tahvili ilk kez, 18 Ekim 2023 itfalı 5 yıl vadeli altı ayda bir %10,05 

kupon ödemeli sabit kuponlu tahvili yeniden ihraç etti. İhalede kuponsuz tahvilde net satış 82,4 milyon TL, nominal teklif 1.560,2 milyon TL; sabit 

kuponlu 5 yıllık tahvilde ise net satış 78 milyon TL, nominal teklif 1.845 milyon TL oldu. Hazine'nin dün oldukça düşük bir karşılama ile ihaleyi son-

landırmasının ardından piyasada kısa vadeli kağıt ihtiyacı yükseldi ve faizlerde aşağı hareket gerçekleşti. Hazine iki tahvilde ihale öncesi ROT'ta 

piyasadan 301,5 milyon TL, kamudan 1,5 milyar TL, ihalede ise 160,4 milyon TL olmak üzere toplamda 1,96 milyar TL borçlandı. 2019 kıymetinde 

ortalama bileşik faiz %19,73 olurken 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilin ortalama bileşik faizi %17,67 olarak gerçekleşti. Hazine bugün 12 Ağustos 

2020 itfalı iki yıl vadeli altı ayda bir %11,5 kupon ödemeli sabit kuponlu tahvili yeniden ihraç edecek. 

Eylül ayında cari işlemler hesabı piyasa ve TSKB beklentisinin altında 1,83 milyar dolar fazla olarak açıklandı. Böylece Ağustos ayından sonra 

cari dengede üst üste 2 ay fazla verilmiş oldu. 12 ay toplamda ise cari açık 46,06 milyar dolara geriledi. Altın ve enerji hariç (çekirdek) cari işlemler 

hesabı, bir önceki yılın Eylül ayında 588 milyon dolar açık vermişken, bu ayda 5,08 milyar dolar fazla verdi. Eylül ayında cari fazlanın temel nedeni 

dış ticaret açığında ve gelir dengesinde kaydedilen toplam 6 milyar dolarlık düşüştü. Öte yandan hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişler 

bir önceki yılın aynı ayına göre 358 milyon dolar artarak 3,49 milyar dolara yükseldi. Eylül ayında dış ticaret açığı 825 milyon dolara geriledi; ilk 

dokuz ayda 40,9 milyar dolara indi. Ticaret Bakanlığı’nın öncü verilerine göre Ekim ayında dış ticaret açığındaki daralma devam etti ve ticaret açığı 

Eylül ayında olduğu gibi 1,9 milyar dolara geriledi. Dolayısıyla cari dengede benzer bir görüntü Ekim ayı verisi ile de oluşacaktır. Öte yandan Ağus-

tos ayında 3,7 milyar dolar ile yılın en yüksek seviyesine ulaşan ve Eylül ayında 3,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen turizm gelirleri Eylül ayı 

cari dengesine pozitif katkı vermiştir. Turizm gelirlerinde güçlü seyir ve talepteki hızlı dengelenmenin yardımıyla cari açık rakamının yıl sonunda 

35,8 milyar dolara (milli gelire oran olarak %4,5) gerilemesini bekliyoruz. İktisadi faaliyette beklentimizden şiddetli bir yavaşlama olasılığı ise bu 

tahmindeki riski aşağı yönde tutmaktadır. 12 ay birikimli bakıldığında, cari işlemler açığının finansmanı tarafında, özellikle portföy çıkışları sebebiy-

le, uzun vadeli finansmanın ağırlığının yükseldiği, kısa vadeli finansmanın ise gerilediği bir ay söz konusu oldu. Doğrudan yatırımlar, yurtdışı kay-

naklı uzun vadeli kredi ve mevduat kanalıyla 12 aylık toplamda 17,9 milyar dolarlık kaynak sağlandı. Eylül itibarıyla 12 aylık toplamda 7,4 milyar 

dolarlık kısa vadeli kaynak girişi söz konusu oldu. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bir sunum yaptı. Varank sunumunda "Sanayideki ara malı 

ithalatını azaltmak üzere uçtan uca Yerlileşme Programını yakında ilan edeceğiz. Amacımız; orta-yüksek ve yüksek teknolojili üretimin payını ulus-

lararası pazarlara entegre bir biçimde daha da artırmaktır. 8 kritik teknoloji alanında 29 kritik ürün belirledik" ifadelerini kullandı. Bakan Varank 

konuşmasında yerli otomobil prototipinin 2019 yılında üretileceğini, ilk haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A’nın ise 2021’de faaliyete geçmeye hazır 

hale geleceğini belirtti.  

Sabiha Gökçen Havalimanı bu yılın ilk 10 ayında 28 milyon 800 bin yolcu sayısına ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde 26 milyon 200 yolcuya ev sa-

hipliği yapan Sabiha Gökçen, böylece Ocak-Ekim döneminde yolcu sayısını %10 artırmış oldu. Yine aynı dönemde iç hat yolcusu 19 milyona ulaşır-

ken, dış hat yolcu sayısı ise yaklaşık 9 milyon 800 bin olarak gerçekleşti. Bu rakamlara göre iç hat yolcu sayısı ilk 10 ayda %9, dış hat yolcu sayısı ise 

yine ilk 10 ayda %12 artış gösterdi. 

 

 



Piyasalarda Bugün | 13 Kasım 2018 3 

Otomotiv Sanayii Derneği'nden (OSD) yapılan açıklamaya göre, 2018'in Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam oto-

motiv üretimi %6 azalarak 1 milyon 298 bin 282'ye geriledi. Otomobil üretimi yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %9 azalarak 

858 bin 638 düzeyinde gerçekleşirken, ağır ticari araç grubunda üretim %18 arttı. 2018 yılının ilk 10 aylık döneminde toplam pazar %32 daralarak 

502 bin 156 seviyesine düştü. Aynı dönemde otomobil pazarında da %31 küçülmeyle 379 bin 274 araç satıldı. İthal otomobil satışları %34 ve yerli 

otomobil satışları %23 azalırken, otomobil pazarında ithalatın payı %67 oldu. Ekim ayında ise toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre %76 

azalarak 22,315 adet oldu. Sektör yetkilileri, 31 Ekim itibarıyla yürürlüğe konulan ÖTV ve KDV indirimleri sektöre hızlı yansıdığını ve bu doğrultuda 

Kasım ve Aralık aylarında pazarın beklentilerin 60 bin adet üstünde artmasını bekliyor. İhracat tarafında ise, ilk 10 ayda toplam otomotiv ihracatı 

adet bazında geçen yıla paralel olarak 1,1 milyon adet olarak gerçekleşti. Aynı dönemde toplam otomotiv ihracatı paritedeki değişim sebebiyle 

dolar bazında %13, euro bazında da  %6 arttı. Sektörün bu yıl 32 milyar dolar ihracatla kapatılması hedefleniyor.  

Aselsan (ASELS) - Aselsan ve Konya Savunma Sanayi A.Ş. ortaklığında 87,2 milyon sermayeli Aselsan Konya Silah Sistemleri AŞ'nin kuruluşu dün 

tescil edildi. Şirket, silah ve silah sistemleri başta olmak üzere savunma sanayi ürünlerine yönelik olarak araştırma, tasarım, geliştirme ve mühen-

dislik faaliyetlerini gerçekleştirmek, söz konusu silah, silah sistemleri ve savunma sanayi ürünlerinin üretimini, test, montaj ve entegrasyonunu, 

satış ve pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak, eğitim, bakım ve satış sonrası hizmet vermek, bu konularla ilgili her türlü ticari ve sınaî faali-

yette bulunmak amacını taşıyor. Şirketin %51 hissesi Aselsan’a, %49 hissesi Konya Savunma Sanayi A.Ş.’ye ait. 

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, Türkiye'ye ve ilaç sektörüne güvendiklerini kaydederek 2015-2020 yılları arasındaki yatırım 

bütçelerinin 2 milyar TL olduğunu açıkladı. Yeni İşe Alım Programı kapsamında yılsonuna kadar üniversite mezunu 300 kişiye daha ilave istih-

dam sağlayarak toplamda 4 bin 500 kişiye iş imkânı sunmuş olacaklarını ifade eden Barut, yatırım ve istihdamın Abdi İbrahim için her dönemde 

öncelik teşkil ettiğini belirtti. Türkiye’nin en büyük biyoteknoloji tesisini Mayıs ayında faaliyete geçirdiklerini anımsatan Barut, yeni hormon alanın-

da da üretim başladığını ve göz ürünleri için özel olarak tasarlanan oftalmoloji üretim alanında tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Barut, bu 

yatırım sayesinde halen çoğu ithal olan oftalmoloji ürünleri artık Türkiye’de üretilir hale geleceğinin altını çizdi. Ayrıca Barut Steril Enjektabl & 

Onkoloji Üretim Tesislerinin de bir diğer önemli yatırımları olduğunu ve Türkiye’nin en büyüğü olacak bu tesiste 2020 yılında üretime başlanacağı-

nı söyledi.  

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) mühendisleri tarafından hazırlanan Türkiye'nin ilk jet helikopter motorunun tanıtımı Eskişehir'de yapıldı. Sa-

vunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in katılımıyla T625 helikopterinde kullanılacak TS1400 Turboşaft motorunun test alanı ve çekirdek motorun 

testi gerçekleştirildi. TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit, yapılan motorun yeni dizaynıyla birlikte Atak helikopteri için de kullanılacağını belirtti. 

Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %0,4 artışla 339 bin 379 ton olarak gerçekleşti. 

TÜİK, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin kırmızı et üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre, üçüncü çeyrekte sığır eti üretimi 306 bin 638 ton olarak 

tahmin edildi. Sığır eti üretimi, bir önceki döneme göre %30, geçen yılın aynı dönemine göre %5,6 arttı. Koyun eti üretimi ise bir önceki döneme 

göre %4,4 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre %13,7 azalış gösterdi. Böylelikle Türkiye'nin kırmızı et üretimi, Kurban Bayramı'nın da içinde 

yer aldığı üçüncü çeyrekte bir önceki döneme göre %27,4 geçen yılın aynı dönemine göre %0,4 yükselmiş oldu.  

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, özellikle toprak ve su kalitesinin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilirliği, erozyonun önlenme-

si ve tarımın olumsuz etkilerinin azaltılması hedefiyle 2016'da uygulamaya konulan ve 2 yılda çiftçilere 254,5 milyon lira destek ödemesi yapı-

lan projenin başarıyla sürdürüldüğünü bildirdi. 51 ilde başlayan ve bu yıl 58 ilde uygulanan Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması Progra-

mı (ÇATAK) projesinin çiftçilerin daha çok gelir elde etmelerine imkan verilmesi ve çevre amaçlı tarım arazilerinin korunması amacıyla geliştirildiği-

ni vurgulayan Pakdemirli, "Bu yılki ödemeleri gerçekleştirdiğimizde 3 yılda hibe sözleşmesi yaptığımız ve uygulamaları gerçekleştiren 58 ilimizdeki 

yaklaşık 36 bin çiftçimize 434,5 milyon lira seviyesinde destek ödemesi yapmış olacağız. Çiftçilerimizin daha fazla gelir elde etmesi için gayretle 

çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı. 
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Türk Akımı projesine Sırbistan da katılabilir. Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Sırbistan`ın önümüzdeki Ocak ayında Türk Akımı doğal 

gaz boru hattının devamına katılma olasılığının yüksek olduğunu belirtti. Moskova’nın Belgrad’ın gaz boru hattının geliştirilmesine olan ilgisini 

paylaştığını belirten Borisov, “Sırp tarafının Türk Akımı’nın geliştirilmesine olan ilgisini paylaşıyoruz ve doğal gaz boru hattının ikinci kolunun Bulga-

ristan sınırından Sırbistan üzerinden Macaristan’a ve ardından Avusturya’ya kadar devam ettirilmesini öngören alternatiflerden birinin uygulama-

ya geçmesi konusunda her türlü desteği sağlayacağız” dedi. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’de 2023 yılına kadar verimlilik için 10,9 milyar dolarlık yatırım yapılarak 30,2 milyar 

dolarlık tasarruf sağlanacağını söyledi. Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) 5. Olağanüstü Genel Kurulu’nda konuşan Dönmez, ekonomik büyüme 

ile beraber Türkiye’nin birincil enerji tüketiminin son 10 yıl içerisinde kümülatif olarak yarı yarıya artış gösterdiğini vurguladı. Binalarda standarda 

uygun yalıtım ile ısıtma kaynaklı tüketimden %40’a varan tasarruf sağlanabileceğini anlatan Bakan Dönmez, “Bir hane için yıllık yaklaşık 600 TL 

tasarruf anlamına geliyor. Diğer yandan, Amerikan ısıtma soğutma ve iklimlendirme mühendisleri derneği (ASHRAE) standartlarına göre kış ayları 

için ideal iç ortam sıcaklığı 20°C ile 23,6°C aralığındadır. Oda sıcaklığının 22°C’den 21°C’ye düşürülmesi ile %7’lik bir tasarruf sağlamak mümkün” 

diye konuştu. Ulaştırma sektöründe son yıllarda yaşanan önemli değişiklikleri yakından takip ettiklerini kaydeden Bakan Dönmez “Elektrikli araçla-

rın kullanılması ile yaşanan devrim gelecekte artarak devam edecek. Ulaştırmada enerji verimliliğini artırmak için düşük emisyonlu, çevre dostu, 

küçük motor hacimli, yakıt pilli, elektrikli ve hibrit araçlara verilen destek devam edecek. Bakanlık olarak bu konuda da öncü olmak istiyoruz. Kira-

lama ve satın alma yoluyla yapılacak yeni araçların temininde yerlilik oranına haiz elektrikli ve hibrit araçları tercih edeceğiz. Böylece %30'lara 

varan bir tasarruf imkânı elde edeceğiz” dedi. Tarım sektöründe daha fazla enerji harcayan araçlar yerine birim başına daha az enerji ile daha 

yüksek verimlilik odaklı tesis ve ekipmanların yaygınlaştırılmasını sağlayacaklarını anlatan Bakan, en iyi sulama teknolojilerinin kullanılması, mev-

cut pompa ve sulama sistemlerinin iyileştirilmesi konularında üreticilerin teşvik edileceğini belirtti. Fatih Dönmez ayrıca, kamudaki enerji verimlili-

ği yatırımları için Dünya Bankası ile 200 milyon dolarlık anlaşmaya varıldığını ilave etti.  

2019 yılı ön YEK listesi yayımlandı. 31 Ekim 2018 tarihinde bir sonraki yıl için YEKDEM’den faydalanma başvurularının tamamlanmasının ardın-

dan başvuruların listesi EPDK’nın web sayfasında yayımlandı. 5 gün süreyle ilan edilecek olan listenin son hali, 19.11.2018 tarihine kadar yapı-

lacak itiraz dilekçelerinin incelenmesinin ardından “2019 Nihai YEK Listesi” olarak belirlenecek.  

Belediye, AVM ve otellere "Sıfır Atık"a geçme zorunluluğu geliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan Sıfır Atık Yönetmelik Taslağı’nın 

hayata geçmesi halinde; belediyeler ile alışveriş merkezleri, organize sanayi bölgeleri, 1.000 ve daha fazla çalışanı olan kamu kurum ve kuruluşları, 

100'den fazla öğrencisi bulunan eğitim kurumları, 100 üzeri çalışanı olan iş yerleri, sanayi kuruluşları, 4 ve 5 yıldızlı oteller ile 50 ve üzeri yatak 

kapasitesine sahip sağlık kuruluşlarına 2019'da Sıfır Atık Sistemi'ne geçme ve Sıfır Atık Belgesi alma zorunluluğu getirilecek. Bunun yanı sıra, 500 

ile 1.000 arası çalışanı bulunan kamu kurum ve kuruluşları, 100 ve daha az öğrencisi olan eğitim kurumları (okullar, üniversiteler, yurtlar), 100 ve 

daha az çalışanı olan iş yerleri, sanayi kuruluşları, hızlı yemek (fast food) işletmeleri, turizm işletme belgesine sahip yerler (restoranlar dâhil) 

2020'de, 500'den az çalışanı olan kamu kurum ve kuruluşları 2021'den itibaren sisteme dâhil olacak ve belge alacak. Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni 

uygulayan büyükşehir ilçe belediyeleri, il ve ilçe belediyeleri atıkların toplanması veya toplattırılmasından ve bu doğrultuda toplama altyapısının 

oluşturulmasından sorumlu tutulacak. Belediyelere, Bakanlığın belirlemiş olduğu esaslara uygun ve her 250 bin nüfusa bir adet olacak şekilde 

birinci sınıf atık getirme merkezi kurma şartı konulacak. Belediyelerce sokaklara, caddelere de ihtiyaca göre atık cam kumbaraları yerleştirilecek. 

Konutlardan atıkların toplanması veya toplattırılması, bunun için gerekli poşet veya ekipmanı da temin edecek. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Adularya Enerji Üretimi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü 1,4 milyar TL muhammen bedel üzerinden 

satışa çıkardı. İhale 30 Ocak 2019'da yapılacak. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, Adularya Enerji AŞ ile Tümsan İn-

şaat A.Ş.'nin sahibi olduğu ticari ve iktisadi bütünlük bünyesinde Yunus Emre Termik Santrali (145 MW), 31 adet arsa ve maden sahası bulunuyor. 

İhale konusu Adularya İktisadi ve Ticari Bütünlüğü; Eskişehir ve Kütahya'nın Gediz ilçesi sınırların içinde bulunan ticari ve iktisadi bütünlük mülkleri 

ile Adularya Enerji için 2055 yılına kadar tesis edilmiş üst kullanım hakkı izni ve maden ruhsatlarından oluşuyor. 
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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. 


