
 Gelişen ülke kurları da dolara karşı değer kazanırken, dolar/TL güne 

5,28’in hemen üzerinde başladı. Hazine, 6 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon 

ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını yapacak. TÜİK, 

Ocak ayı konut satış istatistiklerini saat 10.00’da açıklayacak. TCMB ise 

Aralık ayı konut fiyat endeksini 14.30’da açıklayacak. Siyaset gündemin-

de ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Burdur ve Isparta'daki mitingle-

ri ile CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlık edeceği MYK 

toplantısı takip edilecek. 

 Merkez Bankası’ndan likidite hamlesi. TCMB Türk Lirası zorunlu karşı-

lıkları (ZK) tüm vadelerde 50-100 baz puan düşürürken, bankaların TL 

zorunlu karşılıklarda hurda altın kullanım hakkını da %5'ten %10'a çıkar-

dı. Açıklamada "Türk lirası zorunlu karşılık oranlarının 1 yıla kadar vadeli 

mevduat / katılım fonları ile 3 yıla kadar vadeli diğer yükümlülüklerde 

100 baz puan, diğer vade gruplarında 50 baz puan indirilmesine karar 

verilmiştir" denildi. Ayrıca, Türk lirası zorunlu karşılıkların yurt içi yerle-

şiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın kaynaklı standart altın cin-

sinden tesis edilmesi imkânı üst sınırı %5'ten %10'a yükseltilmiştir. Zo-

runlu karşılık oranlarına ilişkin indirim 8 Şubat'tan itibaren, hurda altın 

hakkı ise 22 Şubat'tan itibaren geçerli olacak. Merkez Bankası Başkanı 

Murat Çetinkaya ilgili adıma ilişkin sinyali geçen hafta yaptığı açıklamada 

vermişti. Çetinkaya, dönemsel şartlar dikkate alınarak finansal istikrara 

katkı sağlayacak yönde likidite adımları atılabileceğini, bu araçların ve 

atılan adımların doğrudan para politikası duruşuna dair bir sinyal içeriği 

bulunmadığını söylemişti. TCMB yaptığı açıklamada adımın etkisine iliş-

kin bilgi vermedi ancak gün içi işlemlerde TCMB likiditeyi kısmaz ise ZK 

oranlarının düşürülmesi bankacılık sektörüne kalıcı likidite sağlayacaktır. 

Bankacılık sektöründe zorunlu karşılığa tabi TL yükümlülükler toplamı 

1,13 trilyon TL seviyesinde. Bankaların bu yükümlülükleri için TCMB'de 

tutması gereken toplam tutar ise yaklaşık 83 milyar TL. Bunun 24,3 mil-

yar TL'sini TL cinsi, 8,9 milyar dolar karşılığını döviz cinsi, 8,0 milyar dolar 

karşılığını altın cinsi ve 430 milyon dolar karşılığını hurda altın cinsi tutu-

yor.  

18-Şub TÜİK, Konut satışları, Ocak 
 TCMB, Konut fiyat endeksi, Aralık 
 ABD, Tatil 

19-Şub Almanya, ZEW endeksi, Şubat 
 TÜİK, Yapı izin istatistikleri, 4Ç18 
20-Şub TÜİK, Tüketici güven endeksi, Şubat 
 HMB, Merkezi yönetim borç stoku istatistikleri, Ocak 

21-Şub TCMB, Uluslararası yatırım pozisyonu, Aralık 
 Euro Bölgesi, İmalat PMI, Şubat 
 ABD, Dayanıklı mal siparişleri, Aralık 
 ABD, İmalat PMI, Şubat 
 

 
 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.44            6.195%

22 Nisan 2020 5.125% 98.95            6.059%

18 Mayıs 2021 4.875% 97.13            6.264%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 102,715          0.57% 4.33% -10.94%

BİST-30 129,612          0.64% 4.17% -8.80%

XUSIN 118,562          0.12% 5.09% -8.38%

XBANK 135,211          0.81% 2.21% -21.10%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.2704 0.00% -1.37% 39.10%

Euro/TL 5.9520 -0.06% -2.25% 30.88%

Sepet Kur* 5.6176 0.07% -1.80% 34.76%

Euro/Dolar 1.1293 -0.05% -0.84% -5.86%

Dolar/JPY 110.48 0.01% 1.14% -1.94%

DXY 96.9040 -0.12% 0.59% 5.06%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1321.01 0.65% 3.11% 1.43%

Reuters/Jefferies CRB* 185.76 1.47% 1.07% -4.30%

Brent (Dolar/varil) 66.25 0.15% 5.75% -0.78%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.63 0.57% -12.69% -10.60%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 18.60% 18.53%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 14.92% 15.04%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 6.96% 6.95%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.67% 2.66%
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 Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Türkiye'nin kredi notunu B+ olarak teyit ederken, "durağan" olan not görünü-

münü değiştirmedi. S&P geçen yıl Ağustos ayında TL'deki sert değer kaybı nedeniyle Türkiye'nin kredi notunu BB-'den B+'ya düşür-

müştü. Türkiye’nin finansal ve ödemeler dengesi baskılarına verdiği tepkilerin büyük ölçüde geçici olduğu ifade edildi. Kurumun açıkla-

masında, tepkilerin temel ekonomik zayıflıkları çözmekten daha çok semptomların hafifletilmesine odaklı olduğu ifade edildi. Bununla 

birlikte S&P düşük net kamu borcunu işaret ederek mali tarafta hareket alanı bulunduğunu belirtti. Kurum Türkiye ekonomisinin bu yıl %

0,5 daralmasını beklerken büyümenin öngörülenden daha zayıf gerçekleşmesi halinde kredi notunun düşürülebileceğini ifade etti. S&P 

2020'de %3,4; 2021 ve 22'de ise %3,2'lik büyüme öngörüyor. Enflasyonun bu yıl ortalama %16 ile son 15 yılın en yüksek seviyesine çık-

masının beklendiği bildirildi. 

 Yurtdışı gündemde bu hafta da ABD - Çin ticaret müzakereleri yer alacak. Trump yönetimi tarifeler için koyulan 1 Mart tarihini uzat-

makta istekli görünüyor. Asya borsaları bu hafta Washington'da devam edecek müzakerelerde ABD ile Çin'in aralarındaki gerilimin üste-

sinden gelecekleri beklentisi ve başlıca merkez bankalarının ekonomiyi destekleyici politikalarının etkisiyle ralli yaptı. Japon Nikkei endek-

si %1,8 primle bir yılın zirvesinde, Çin lokomotif hisseleri ise %1,6 yükseldi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsaları endeksi %1 yüksele-

rek Cuma günkü sert düşüşü telafi etti. Başkanlar Günü dolayısıyla ABD’de bugün borsa ve tahvil piyasası kapalı. Dolar güçlenen risk işta-

hına paralel olarak başlıca para birimleri karşısında değer yitirdi. DXY endeksi tekrar 97'nin altına çekildi. Ancak eurodaki zayıflık devam 

ediyor. Parite bu sabah 1,13'ün hemen üzerinde. Altın doların değer kaybetmesine paralel olarak iki haftadan uzun bir sürenin zirvesine 

yükselirken, paladyum fiyatı rekor kırdı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı sabah saatlerinde 2019 yılı zirvesini test etti, an itibarıyla 1.323 

dolardan işlem görüyor. Yatırımcılar ABD'nin para politikası hakkındaki ipuçları için Çarşamba günü yayımlanacak FED toplantı tutanakla-

rını izleyecekler. Tutanakların bu yıl faiz artırımı yapılıp yapılmayacağı ve FED'in devasa bilançosunu ne kadar süre daha bu şekilde taşıya-

bileceği konusunda fikir vermesi bekleniyor. Avrupa tarafında ise Perşembe günü Şubat ayı öncü PMI verileri ve  Cuma günü Alman-

ya’dan IFO anketi takip edilecek. 

 İşsizlikte yükseliş trendi vites artırdı. 2018 yılı Kasım döneminde işsizlik geçen yılın aynı dönemine göre 2,0 puan artışla %12,3 olarak 

gerçekleşti. İşsizlerin sayısı geçen sene aynı döneme kıyasla 706 bin kişi artarak 4,0 milyon kişiye ulaştı. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik 

oranı 2,1 puanlık artış ile %14,3 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4,3 puanlık artış ile %23,6 oldu. Dönemsel 

veriler kıyaslandığında, yakın dönemden farklı olarak, 2018 yılının sonunda işgücü havuzunun daralmaya başladığını, ‘iş aramayıp, çalış-

maya hazır olanlar’ grubunun genişleme trendinin hızlandığını, istihdam oranındaki zayıflamanın ise daha dikkat çekici bir hâl aldığını 

gözlemlemekteyiz. Eylül döneminden başlayarak işsizlik oranındaki artış hızının işgücüne katılımdaki artış oranının üzerinde kaldığını ve 

bu durumda işsizlik oranındaki artışın yakın zamanda hızlanacağını raporluyorduk. Kasım dönemi verisiyle mevcut trendin hızlandığını 

görmekteyiz. İstihdam edilenlerin sayısı Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 201 bin kişi azalarak 28,3 milyon oldu. 

Son bir yıl içerisinde tarım sektöründe çalışan sayısı 274 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı sadece 72 bin kişi arttı. 

Mevsim etkilerinden arındırılmış rakamlara bakıldığında istihdam edilenlerin sayısı bir ay içerisinde 228 bin kişi geriledi: Tarımda istihdam 

54 bin, hizmet sektörlerinde (idari/destek hizmetleri başta olmak üzere) 87 bin, inşaatta 47 bin, sanayide ise 40 bin kişi azaldı. İnşaatta 

sene başından bu yana nette 350 bin kişilik istihdam kaybı söz konusu oldu. İstihdamı ayakta tutan sektör 477 bin kişilik istihdam artışı ile 

(Kasım’dan Kasım’a) kamu yönetimi oldu. 

 Aralık ayında inşaat sektörü ciro endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %

3 oranında artış kaydetti. Ciro artışının 2018 yılı boyunca istikrarlı bir ya-

vaşlama sergilediği görülüyor. Bina Dışı inşa faaliyetlerinde geçen yıla göre 

artışın %13 seviyesinde gerçekleştiği, bina inşaatında ise artışın %1,8 sevi-

yesinde kaldığı görülüyor.  

 Koç Holding (KCHOL) – 2018 yılı 4. çeyrek finansallarını açıkladı. Holding 

son çeyrekte 1 milyar 710 milyon TL net kâr elde etti. Rakam yıllık bazda    
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%59’luk büyümeyi ifade ediyor. Piyasa beklentisi 1,5 milyar TL seviyesindeydi. Holding, 2018 yılının tamamında %13 yıllık artış ile 5,54 

milyar TL net kâr kaydetti. 

 Anel Elektrik (ANELE) - Galataport Projesi kapsamında yer alanSalı Pazarı ve Paket Postanesi Elektrik ve Mekanik İşleri inşaasına ilişkin 

ana sözleşme görüşmelerinin tamamlandığını duyurdu. Sözleşme kapsamında yapılacak işler toplamı işlerin niteliğine göre parasal olarak 

üç bölüme ayrılarak KDV Hariç 91 milyon TL, 12,6 milyon dolar ve 9 milyon 

euro olarak belirlendi. Projenin 2020 yılı ikinci çeyreği sonunda tamamlan-

ması bekleniyor. 

 Perakende ticaret hacim endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına 

göre %9,3 oranında azalış gösterdi. Endeks gıda dışı sektörlerde azalışını 

dördüncü aya taşırken, gıda-içecek segmentinde ilk kez Aralık ayında nega-

tif rakamlar görülmüş oldu. Gıda dışı segmentte en sert azalışlar %21,7 ile 

bilgisayar donanım ve yazılımları ile iletişim aygıtlarında görülürken, elekt-

rikli ev aletleri ve mobilyanın dahil olduğu ürün grubunda azalış %19 seviye-

sinde gerçekleşti.   

 Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 2017 yılının başında yürürlüğe giren Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nun KOBİ’lerin finansmana 

erişimini kolaylaştırdığını ifade etti. Taşınırların ticari işlemlerde teminat olarak kullanılabilmesinin önünü açan söz konusu düzenle-

meyle KOBİ’lere 237 milyar lira, 38 milyar dolar ve 11 milyar euro finansman imkanı sağlandığını belirten Bakan Pekcan, fiili kullandırımın 

ise 96 milyar lira seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.  

 REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi Ocak ayı sonuçları açıklandı. Endeks Ocak ayında bir önceki aya göre %0,05 oranında artış 

kaydederken, geçen yılın aynı ayına göre artış oranı %2,79 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu endeks ağırlıklı olarak kurumsal gayri-

menkul şirketlerinin ürettiği ve ‘markalı projeler’ olarak adlandırılan konutların fiyatlarını dikkate alıyor. Endeksin Ocak ayı sonuçlarını 

değerlendiren GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin “Ocak ayında gerçekleştirilen yeni konut satışlarında peşinat ve banka kredisi kullanım 

oranı artarken, senet kullanım oranının azaldığını görüyoruz” ifadelerini kullandı. Yapılan açıklamaya göre banka kredisi kullanım oranı 

Aralık ayında %4 gibi oldukça düşük bir seviyeye gerilemiş iken söz konusu oran Ocak ayında %10’a yükselmiş durumda.  

 JLL Türkiye’nin 2018 yılı Ticari Gayrimenkul Pazarı Görünümü Raporu’na göre ofis piyasasındaki boşluk oranı %21,3 olarak gerçekleşir-

ken, outlet konseptli ve hipermarketli AVM’ler ön plana çıktı. Yıl sonu itibariyle A sınıfı ofisler için birincil kira metrekare başına aylık 

25 dolar ve 130 TL olarak kayıt altına alındı. Perakendecilerin verimsiz mağazaları kapatma kararını daha agresif bir şekilde uygulamaya 

başladıklarını belirten rapor, giyim sektörü ve deri-ayakkabı markalarının reel bazda ciro düşüşünün 2018’de de devam ettiğini vurguladı. 

Kayda değer bir ciro seviyesi yakalayan hipermarketler ise geçtiğimiz yılın en iyi performans gösteren sektörlerinden biri olarak öne çıktı.  

 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem riski taşıyan 6,7 milyon konut olduğunu belirtti. Yılda 300 bin konutu dönüştürmeyi 

hedeflediklerini söyleyen Kurum, bu dönüşümün %10 ila %15’inin Bakanlık tarafından, geri kalanının ise özel sektör tarafından gerçekle-

şeceğini sözlerine ekledi.  

 Almanya'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından yapılan açıklamada, Trump yönetimi-

nin planladığı AB’den ithal edilecek otomobillere %25’lik gümrük vergisinin, ABD’ye Alman otomobil ihracatını uzun vadede %50’ye 

kadar düşüreceğinin hesaplandığı bildirildi. Açıklamada, %50’lik kaybın, Berlin'in otomobil ihracatından elde ettiği gelirden 18 milyar 

400 milyon euro azaltması anlamına geldiği belirtildi. Ifo Uluslararası Ekonomi Merkezi Müdürü Prof. Gabriel Felbermayr, konuya ilişkin 

değerlendirmesinde, Trump’ın gümrük vergisi tehdidinin uygulanması halinde Alman otomobil ihracatının toplamda %7,7 gerileyeceğini 
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belirterek, AB’nin ABD tarifelerinin etkisini yok etmek için zekice bir karşılık verebileceğini ifade etti.  

 İngiltere'de, bölgesel havayolu şirketi Flybmi, Brexit sürecinin yarattığı belirsizliklerin Avrupa'da iş yapma kabiliyetini sekteye uğrattığı 

gerekçesiyle hükümetten iflas talebinde bulundu. Havayolu şirketinin işletmecisi Midland Regional Limited'in internet sitesinden ya-

pılan açıklamada, artan yakıt fiyatları ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışı sürecinin (Brexit) yarattığı belirsizlikler nedeniyle iflas tale-

binde bulunulduğu belirtildi. İflas sürecinin başlatılması için hükümetten kayyum atamasını talep eden şirket, tüm uçuşlarının iptal edildi-

ğini duyurdu. 

 Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık, bu yıl sağlık turizminde 100 bin Rus turist hedeflediklerini bildirdi. Yılık, 

sağlık turizmi kapsamında gelen turistlerin en az 14-28 gün kadar Türkiye'de kaldıklarına dikkat çekerek, gelen turistin kişi başı 700 ila 3 

bin dolar arasında bir gelir bırakarak Türk ekonomisine katkı sağlayacağını vurguladı. Geçen yıl 2 milyon Rus turistin Türkiye'yi ziyaret 

ettiğini hatırlatan Yılık, 10 bin kişinin termal ve sağlık turizmi için geldiğini bildirdi. Türkiye'nin sadece deniz turizminden ibaret olmadığını 

vurgulayan Yılık, “Moskova'nın en büyük rehabilitasyon hastanesi ile iş birliği yaptık. Bu iş birliği kapsamında ise tedavi için İsrail ve Al-

manya'ya gönderilen hastalar, artık Türkiye'deki sağlık kuruluşlarında tedavi edilecek.” diye konuştu. 

 Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türk otomotiv sanayinin potansiyeli ve iş fırsatlarının değerlendirildiği bir yatırım etkinliği düzenledi. 

Etkinlikte, Türkiye’de henüz yatırımı bulunmayan, ancak buna yönelik istişareleri yürüten firmalar da yer aldı. Türkiye’deki teşvik sistemi, 

otomotiv değer zinciri, nitelikli insan kaynağının ele alındığı ve iki gün süren etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Türkiye'nin ulusla-

rarası yatırımcılara sunduğu fırsatları aktardı. Etkinlikte bir konuşma yapan Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP) Başkanı Ernur Mutlu, 

2000'lerin başında Ford Otosan'ın Türkiye'de geliştirdiği Hafif Ticari Araç tasarımının Avrupa’da çok başarılı olması üzerine şirketin aynı 

aracı ABD pazarı için de üretmesinin Türk otomotiv ihracatı açısından bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. 

 Yargıtay, ilk yerli otomobil olan "Devrim" adının başka markada kullanılamayacağına hükmetti. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 

"Devrim" adının, kamuyu ilgilendiren tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş markalar kapsamında olduğuna ve bu ismin 

başka markada kullanılamayacağına hükmetti. Malkoçlar Otomotiv Sanayi, ürettiği bir otomobile Devrim adını vererek 2007'de bu ismi 

marka olarak tescil ettirmiş, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ) ise bu ismi ilk kez kendilerinin kullandığını, Malkoçlar 

Otomotiv'in bu ismi kullanamayacağını öne sürerek, tescilin hükümsüzlüğüne ve sicilden terkine karar verilmesi istemiyle dava açmıştı.  

 Japonya’nın en önemli yayınlarından Nikkei Asian Rewiew’e göre, dünyanın en büyük 10 tersanesinden biri olarak kabul edilen Fili-

pinler’deki Hanjin Subic’e, Kuzey Amerika, Almanya, Türkiye ve Çinli firmalar ilgi gösteriyor. Filipinler Ordusu’nun da gemi ihtiyacını 

karşılayan Subic, Ocak ayında 1,3 milyar dolarlık kredisi ödeyemeyerek temerrüte düşmüş ve ardından iflas korumaya başvurmuştu. Hü-

kümet yetkilileri Hanjin Subic’in tekrar eski günlerine dönmesi için ayda 12 milyon dolarlık bir bütçeye ihtiyaç duyulduğunu ifade ediyor. 

Şu anda, yurtdışında büyük gemi inşa eden bir Türk firma henüz bulunmuyor.  

 TARSİM'den 5 milyar liralık hasar tazminatı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ile Türkiye 

genelinde uygulamanın başladığı 1 Haziran 2006'dan 26 Aralık 2018'e kadar toplam 10,6 milyon poliçe düzenlendiğini, 4,5 milyar lira 

prim desteği sağlandığını ve 5 milyar lira hasar tazminatı ödendiğini bildirdi. 

 Tarım sektöründe katılım bankacılığı ihtiyacına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım 

Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz bunun üzerine çalıştıklarını ve yakın zamanda projenin Cumhurbaşkanı'na sunulacağını belirtti. 

Bir ürünün tarladan tüketiciye gelirken geçtiği süreçlerde birçok aşamada finansmana ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Poyraz, finans-

man sağlamada kullanılan kredinin faiz maliyetlerinin ürünlerin fiyatlarına eklendiğini vurguladı. 

 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gübre ve tohumda da tanzim yapılacağını belirtti. Çavuşoğlu, “İlaç, gübre ve tohumdaki artışları in-

dirmek için gerekli tedbirleri alıyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Nasıl tanzim satış yaptıysak ilaç, gübre ve tohumda da aynısını yapacağız" 

ifadelerini kullandı. 
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 2019 yılı Şubat-Mart aylarında 3,24 milyar lira tarımsal destek verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de yaptığı konuşmada 

"2019 yılı Şubat-Mart ayları tarımsal destek noktasında 3 milyar 24 milyon 159 bin lira tarımsal destek vereceğiz" dedi 

 Bakan Pakdemirli, 1,5 milyar lira değerinde hibe paketi açıkladı. Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı IPARDII 5. Başvuru Çağrı İlanı 

tanıtım programına katılan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Bakanlığı tarafından yapılan yardım ve destekleri açıklayarak 

tüm desteklerin Mart ayı sonuna kadar ödeneceğini belirtti. Bakan Pakdemirli ayrıca Aydın’da yılda 200 milyon dolar ihracat sağlayacak 

Organize Su Ürünleri Bölgesi, tarıma dayalı ihtisas jeotermal ısıtmalı seraları kurulacağını söyledi. 

 Benzinde tavan fiyat önerisi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, uluslararası ürün fiyat-

larındaki artış nedeniyle benzine 30 kuruşluk zam yapılması yerine esnek özel tüketim vergisi (ÖTV) ile fiyatın mevcut seviyede sabitlen-

mesini önerdi. Aktaş, yaptığı açıklamada fiyatlar üzerinde oluşan zam baskısının önüne geçebilmek ve enflasyon ile mücadele için eşel 

mobil sisteminin tekrar devreye alınması gerektiğini belirtti.  

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) teşkilat yapısı yeniden düzenlenecek. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Maden Ka-

nunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi çerçevesinde mevcut daire baş-

kanlıklarının görev ve yetkilerinde değişiklik yapılacak ve Bilgi İşlem Dairesi kurulacak. 

 Türkiye’nin %62’si doğalgaz kullanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye nüfusunun %62’sinin doğalgaz kullandı-

ğını ve bu oranın Avrupa’nın birçok ülkesinden daha ileride olduğunu söyledi. 

 Akkuyu’nun 2. blokunun inşaat lisansı için çalışmalar başladı. Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev, 

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 2. bloku için inşaat lisansını önümüzdeki ay tamamlamayı planladıklarını belirtti. 

 Saros Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Terminali (FSRU) Gemi İskelesi Projesi ÇED Raporu kabul edildi. Saros Körfezi’nde yapılması 

planlanan projenin ihtiyaç halinde kullanılması planlanıyor.  

 Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) önlisans devrine ilişkin değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. 16 Şubat tarihli 30688 nolu 

Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile birlikte YEKA önlisansı sahibi olan tüzel kişiliklerin ortaklık yapısı doğrudan veya dolaylı olarak 

değişebilecek; bu durumdaki şirketlerin payları devredilebilecek veya payların devredilmesini sağlayacak iş ve işlemler yapılabilecek. 
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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. 


