
New York FED Başkanı John Williams, ABD ekonomik genişlemesini güçlendirmek 

için gelecek ay yapılacak toplantıda kademeli faiz artırım döngüsüne devam edil-

mesini beklediğini söyledi. Williams faiz oranlarının hâlâ çok düşük olduğunu be-

lirtirken mevcut genişlemenin mümkün olduğunca uzun süre devam etmesini iste-

diklerini ifade etti. Williams, FED'in önceden belirlenmiş bir rotada olmadığını ve 

ekonomiyi düşük enflasyon ile güçlü tutmak için para politikasını ayarlayacağını 

kaydetti. FED'in üst düzey yetkilileri daha fazla faiz artırımına işaret etseler de FED 

Başkan Yardımcısı Richard Clarida ve Dallas FED Başkanı Robert Kaplan geçen hafta 

küresel yavaşlama konusunda endişelerini dile getirdiler. Dolar endeksi iki haftanın 

dip seviyesine doğru gerileyerek 96,21'de işlem görüyor. Endeks geçen hafta yakla-

şık %0,5 gerileyerek Eylül sonundan bu yana en büyük haftalık düşüşünü kaydetti. 

Dolar ayrıca ABD konut inşaat güveni verisiyle baskı altında kaldı. ABD konut inşaat 

güveni Kasım ayında 4,5 yıldan uzun sürenin en büyük aylık düşüşünü kaydederek 

artan borçlanma maliyetlerinin gayrimenkul sektörünü daralttığını ortaya koydu. 

Bu gelişmeler ışığında dolar rallisinin sona erdiğini iddia eden çeşitli analizler yayın-

lanmaya başladı. Ancak doların tekrar yükseleceğini savunan analistleri de görmek 

mümkün. 

Yavaşlayan talep, yükselen maliyetler ve net kâr büyümelerinde düşüş endişeleri 

nedeniyle sert şekilde gerileyen teknoloji hisseleri Wall Street'in satıcılı kapan-

masına yol açtı. Nasdaq günü %3'lük düşüş ile kapatırken teknolojik gelişmeyi 

temsil eden FANG hisselerinde satışlar öne çıktı. Asya borsaları da bu sabah satıcı-

lıydı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %0,9 geriler-

ken, Shanghai Composite %1, teknoloji yoğun G. Kore Kospi endeksi %0,8, Avust-

ralya borsası %0,9 geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi ise %0,9 düşüş kaydetti. Nis-

san Motor hisseleri Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn'un şirket parasını kişisel 

amaçlı kullandığı ve gelirini eksik beyan ettiği gerekçesiyle tutuklanmasının ardın-

dan %4,3 geriledi. Dün piyasa önemli bir veri akışının olmadığı genel olarak sakin 

bir günü geride bırakırken, gelişmekte olan ülke para birimlerinde gözlenen olumlu 

havaya ve dolardaki küresel zayıflığa paralel yönünü aşağı çeviren dolar/TL 5,3070 

seviyesine kadar geriledi. Bu sabah ise dolar/TL 5,3190 seviyesinde işlem görüyor. 

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvil valörde son işlemde %16,64, spot 

kapanışta ortalama %16,59 seviyesindeydi. İki yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz ise 

spot kapanışta ortalama %20,32, valörde son işlemde ise %20,31 seviyesindeydi. 

20-Kas TÜİK, Yapı izin istatistikleri, Eylül 
 HMB, Merkezi yönetim iç/dış borç verileri, Ekim 
 Almanya, ÜFE, Ekim 

 ABD, Konut başlangıçlar, Ekim 
21-Kas TÜİK, Konut satış istatistikleri, Ekim 
 ABD, Dayanıklı mal siparişleri, Ekim 
22-Kas TÜİK, Tüketici güven endeksi, Kasım 

 TÜİK, İnşaat maliyet endeksi, Eylül 
 Euro Bölgesi, ECB toplantı tutanakları 
 Güney Afrika, Faiz oranı kararı 
23-Kas ABD, Şükran Günü, yarım gün tatil 
 Japonya, Şükran Günü, tatil 

 Almanya, GSYH büyüme, 3Ç18 
  

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 97.63            8.038%

22 Nisan 2020 5.125% 96.25            7.966%

18 Mayıs 2021 4.875% 89.88            9.536%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 94,571             1.02% -1.95% -18.00%

BİST-30 118,631          1.02% -1.02% -16.52%

XUSIN 112,259          0.35% -7.97% -13.25%

XBANK 120,364          1.66% 4.03% -29.77%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.3015 -0.55% -5.51% 39.92%

Euro/TL 6.0875 0.01% -6.24% 33.86%

Sepet Kur* 5.6945 -0.32% -5.87% 36.56%

Euro/Dolar 1.1451 0.29% -0.83% -4.54%

Dolar/JPY 112.54 -0.25% 0.25% -0.12%

DXY 96.1930 0.02% 0.19% 4.44%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1223.98 0.21% 0.20% -6.02%

Reuters/Jefferies CRB* 193.51 0.80% -4.13% -0.96%

Brent (Dolar/varil) 66.79 0.04% -16.33% -0.12%

Doğalgaz (TL/stdm3) 4.70 -6.28% -1.43% 49.17%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 20.31% 20.19%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 16.64% 16.69%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.61% 7.55%

ABD - 10 yıllık tahvil 3.07% 3.07%
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Hazine yurtiçi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla 18 Kasım 2020 

itfalı 2 milyar TL tutarında kira sertifikası ihraç edecek. Hazine tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre 21 Kasım 2018 valörlü TL cinsi sabit 

kira ödemeli kira sertifikası ihracı bankalara doğrudan satış yöntemi ile gerçekleştirilecek, yatırımcıların kira sertifikasına ilişkin talebinin, program-

lanan ihraç tutarından fazla olması durumunda ihraç tutarının revize edilebilecek. İhraçta dönemsel kira oranı %8,95 olarak belirlendi. Hazine Ka-

sım 2018-Ocak 2019 dönemine ilişkin üç aylık borçlanma stratejisinde Kasım'da 1,3 milyar TL tutarında kira sertifikası ihraç edeceğini duyurmuştu. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işverenlerin 12 ayı geçmeyen SGK borçlarını uygun koşullarda taksitlendirerek 

yapılandırılacağını açıkladı. Selçuk yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uyumlu işveren düzenlemesinin hayata geçiril-

diğini belirterek, "Uyumlu işverenlerimiz aylık taksitler halinde prim borçlarını ödeyebilecek, 60 aya kadar taksitlendirme yapılabilecek; 500,000 

TL'ye kadar olan borçlarda teminat aranmayacak ." dedi. Düzenlemeden yararlanabilecek uyumlu işverenlerin tespiti Sosyal Güvenlik Kurumu ta-

rafından yapılacak. İlgili tespitte ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlardan; başvuru tarihi 

itibarıyla en az 3 yıldır prim ödeme yükümlüsü olmak şartı aranacak. İşverenlerde başvuru tarihinden geriye doğru üç yıla ait aylık prim ve hizmet 

vb belgelerini süresinde vermiş buna rağmen son bir yıl içerisinde borçlarını ödeyememiş olması gerekecek. 

Fitch Ratings yayımladığı raporda, yükselen piyasalara yönelik negatif baskıları değerlendirdi. Raporda "ABD'deki parasal sıkılaşma, güçlenen 

dolar ve küresel ticaret ile büyümeye yönelik risklerin etkisi 2019'da hissedilmeye devam edecek." değerlendirmesine yer verildi. Sıkılaşan küresel 

finansal şartların yükselen piyasa ekonomilerine yönelik sermaye akışlarını sınırlayacağı öngörüsünde bulunan Fitch, raporunda yükselen piyasa 

ekonomilerine ait merkez bankalarının aldıkları önlemlere de değinilerek faiz artırımlarının baskıları azaltmaya yardımcı olabileceğine ancak büyü-

meyi zorlaştıracağına işaret etti. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “2020'de 5G hizmetini topluma sunmayı planlıyoruz" dedi. 5G ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı, Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi çatısı altında 17 firmanın yabancı ürüne gerek kalmayacak şekilde tüm 

iletişim sistemlerini yerli ürün olarak piyasaya çıkarmak üzere güçlerini birleştirdiğini belirten Turhan, TÜBİTAK'ın da destek vermesini teminen 

imzaların atıldığını söyledi. Turhan, yaklaşık 253 milyon lira yatırımla gerçekleştirilecek 5G sistemlerinin tamamen yerli ürün olarak piyasaya çıkarı-

lacağına işaret ederek, "Sistem Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell tarafından da desteklenmekte. Bunlarla ilgili 5G Vadimiz'de yeni nesil haber-

leşme teknolojileriyle birlikte ODTÜ, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun beraber yürüttüğü birtakım işletim firmalarınca desteklenen bir or-

tamda çalışmalar sürdürülüyor" diye konuştu. 

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Turizm Geliştirme Fonu kurulacağını duyurdu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Er-

soy, "tanıtma ofisi" ve "yatırım ofisi" olarak iki bölümü olacak ve büyük kısmı sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşacak 11 kişilik yöne-

tim kurulu ile çalışması planlanan Türkiye Turizm Geliştirme Fonu kurulacağını, buna ilişkin yasal düzenlemeyi yılbaşına kadar yetiştirmeye çalıştık-

larını bildirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığının 2019 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını ya-

nıtlayan Ersoy,  Milli Eğitim Bakanlığıyla turizm meslek liselerinin kolej statüsüne kavuşturulması ve sektörde çalışan insanların lojman sıkıntısının 

giderilmesiyle ilgili çalışma yürüttüklerini, THY ile de Direkt Turizm Hamlesi’ni başlattıklarını belirtti. Ersoy ayrıca seyahat acentelerine uçuş ve kru-

vaziyer desteği kapsamında 2019 yılı bütçesinde 943 milyon lira ödenek ayrıldığını bildirdi. Ersoy “Bağlı ve ilgili kuruluşlar dâhil 2019 yılı bütçemiz 

5,66 milyar lira olarak öngörülmekte. Bütçenin 1,32 milyar lirası yatırım, 4,34 milyar lirası ise cari bütçe olarak planlanmakta" diye konuştu. 

Hazır giyimde yılsonu ihracat beklentisi 18 milyar dolar. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gülte-

pe, hazır giyim ihracatında yakaladıkları yeni ivmeyle yılın 10 ayında 14,8 milyar dolara ulaştıklarını belirterek, "2018 sonunda 18 milyar dolara 

ulaşırız. 2019'da ise 19 milyar doların üzerine çıkacağımızı öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 
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Aksa Enerji (AKSEN) - Gana Akaryakıt Enerji Santrali'nin kurulu gücünün, 280 MW'tan 370 MW'a yükseldiğini, devreye alınan 90 MW gücündeki 

ekipmanın kabulünün Bakanlık Heyeti tarafından onaylandığını açıkladı. Yatırımın devreye alınmasıyla garanti edilen kapasite 223,5 MW'tan 332 

MW'a yükseldi. Şirket kapasite ücretlerini 332 MW üzerinden tahsil edecek. 

Restoran zinciri Lunchbox, yaşadığı mali krizi aşamayınca konkordato istedi. Mahkeme, hem davacı iki şirkete hem de sahipleri için tedbir ka-

rarı verdi. 

İDO’dan iç hat seferlerini durdurma kararı ile ilgili yeni bir açıklama geldi. İDO, iç hat seferlerini durdurma kararının nedenlerini 7 maddede 

açıkladı. Açıklamada, iç hat seferlerini geçici olarak durdurma kararının kredi yapılandırma görüşmelerini yaptığı bankaların tavsiyesi ve yabancı 

ortağın talebiyle alındığı belirtiliyor. İDO 2011 yılında, Tepe, Akfen, Souter ve Sera ortaklığına 861 milyon dolar imtiyaz bedel, 73 milyon dolar 

kredi devri olmak üzere 934 milyon dolara özelleştirilmişti. 

Kendi markası Tuff Support ile üretimin %95’ini ihraç eden İnsu Teknik, gazlı amortisör ve damper alanındaki tecrübesini yerli otomobil proje-

sine de taşımak istiyor. Ar-Ge altyapısıyla bu alandaki geliştirmelerini artırarak sürdürdüklerini belirten İnsu Teknik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan 

Süalp, “Yerli araç için destek verebilecek durumdayız. Konu yeniden gündeme geldiğinde İnsu Teknik olarak bize verilecek göreve hazırız” dedi. 

2005 yılından bu yana Bursa’da üretim yaptıklarını kaydeden Süalp, özellikle binek ve ticari araçlar ile ağır vasıtalarda etkin olduklarını söyledi. 

Bazı orijinal malzeme üreticisi firmaların (OEM) yurtdışından tedarik ettikleri amortisörleri de yerli olarak üretmeye başlayacaklarını duyuran Sü-

alp, OEM’de pazar hedeflerinin %35’i geçmeyeceğini, ağırlıklı olarak satış sonrası ve hizmetler (aftermarket) üretimini sürdüreceklerini ifade etti. 

Son yıllarda özellikle lüks araçlarda elektrikli amortisörlerin, kaldıraç sistemlerinin kullanılmaya başlandığına dikkat çeken Süalp, bu tip amortisör-

leri de Türkiye’de üreten ilk firma olacaklarının altını çizdi. Süalp ayrıca yıl sonuna kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan onaylı Ar-Ge 

Merkezi olacaklarını da aktardı. İnsu Teknik, 10 bin metrekare kapalı alana kurulu tesisinde 140 kişi ile üretim yapıyor.  

Volkswagen, elektrikli otomobil üretimi için 44 milyar euro yatırım yapacağını açıkladı. Şirketin İcra Kurulu Başkanı Herbert Diess, 

Volkswagen’in e-otomobilde dünya genelinde ilk sıraya oturtacaklarını ve Tesla’dan daha ucuz elektrikli araç üreteceklerini açıkladı. 2018-2022 

yılları arasında 34 milyar euroluk yatırım hacminin Denetleme Kurulunda kararlaştırıldığını ve şirketin Wolksburg’daki merkezinin Emden, Hanno-

ver ve Zwickau elektrikli araba merkezi haline geleceğini belirtildi. 

İlaçta yerli üretim için bir büyük adım daha atıldı. Yerli ilaç firması Berko İlaç, İstanbul'da kurduğu ilaç üretim tesisinin üçüncü fazını hizmete 

açtı. Hizmete alınan bu faz ile birlikte ilaç sektöründe yerlileşme adımları hızlanması amaçlanıyor. Tesisin içinde  T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

onaylı Ar-Ge merkezi de yer alıyor.  

Küresel ticarette rotanın Batı’dan Doğu’ya kayması ve Çin’in İpek Yolu’nu içine alan Bir Kuşak Bir Yol gibi projeleri Türkiye’ye yabancı ilgisini 

artırıyor. Doğu’ya yapılan ticaretten daha fazla pay almak isteyen Almanların; Orta Doğu, Türki Cumhuriyetler ve Uzak Doğu’ya kesintisiz bağlantı 

için iki bölge arasında köprü konumda olan Türkiye’yi lojistikte hub yapmak istedikleri belirtildi. Geçen hafta gerçekleştirilen 24. Taşımacılık ve 

Lojistik Kongresi’ne katılan Alman Lojistik Birliği temsilcilerinin, Asya’ya kesintisiz bağlantı için Türkiye’ye lojistikte işbirliği yapma teklifinde bulun-

duğu ifade edildi. Toplantı sonunda ortak bir çalışma komisyonu kurulması kararı alınırken, işbirliğinin mevcut hatlarda yeni taşımacılık servisleri-

nin kurulması ile beraber Avrupalı sanayicilerin Asya’daki pazarlara daha yakın olmasını sağlayacağı kaydedildi. Ayrıca, Türkiye’nin doğu illerinde 

lojistik merkezler inşa edilmesine kadar pek çok yeni yatırımın da bu işbirliği ile gündeme gelmesi bekleniyor. Özellikle demiryolunda yabancı yatı-

rımın önünü açacak büyük fırsatların yakalanacağı öngörülüyor. 

Atıkların ithalat ve ihracat izinlerine ilişkin işlemler Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilmeye başlandı. Böylece, Bakanlık tarafından verilen 

çevre mevzuatı kapsamındaki atık, katı yakıt, pil ve akümülatör, metal hurda ithalat izinleri ile tehlikeli ve tehlikesiz atık ihracatı izinleri bundan 

sonra elektronik ortamda sonuçlandırılacak. Yeni düzenleme ile ticaretin hızlandırılması ve iş kaybının azaltılması hedefleniyor.  
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Benzinin pompa satış fiyatlarında 20 Kasım 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 20 kuruşluk indirime gidildi. Uluslararası akaryakıt 

piyasalarındaki fiyat hareketleri ve dolar kurundaki değişikliklere bağlı olarak akaryakıt dağıtım şirketleri, benzinin tavsiye edilen pompa satış fiyat-

larını aşağıya çekti. Böylece İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litresi 6,5 TL seviyesinin altına geriledi.  

Motorin 22 kuruş ucuzladı. Uluslararası piyasalardaki fiyat değişiklikleri ve kur hareketlerinin etkisiyle motorinin rafineri çıkış fiyatlarında aşağı 

yönlü bir indirime gidildi. Motorinde rafineri çıkış fiyatları 22 kuruş indirilirken, ÖTV ve KDV tutarı aynı miktarda arttırıldığından, indirim pompa 

satış fiyatlarına yansıtılmayacak. 

Rus doğal gazını Karadeniz üzerinden Türkiye ve ardından Avrupa’ya ulaştıracak olan TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı’nın deniz bölümü tamam-

landı. İstanbul'da düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katıldı. Törende konuşan 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2014 yılında ilk adımı atılan bu projenin 2019 yılında devreye girmesinin planlandığını belirtti. TürkAkım 

projesinin sadece Türkiye değil Türkiye’nin komşularını da içeren bir bölge için de pek çok avantajı barındırdığına dikkat çeken Erdoğan, “Türkiye 

transit ülkeye ihtiyaç kalmadan doğal gaz ihtiyacını karşılayabilecektir. Teknik açıdan zorlu bir projeyi güvenlik ve sürdürülebilirlik standartlarıyla 

yeni bir çıtaya taşıdık” dedi. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin yıllık doğal gaz tüketiminin 2020 yılında 60 milyar metreküpe çıkacağını söyledi. 

Fatih Dönmez, TürkAkım 1. Hat Deniz Kısmı İnşaatının Tamamlanması Töreni’nde yaptığı konuşmada, Türkiye ve Rusya arasında 1987 yılında fiilen 

başlayan doğal gaz ticaretinde, TürkAkım ile birlikte yeni bir sayfa daha açıldığını söyledi. TürkAkım’dan 2019’da başlayacak gaz akışıyla, Türki-

ye’nin bu gazın ilk alıcısı olarak doğalgaz arz güvenliğinin sağlanmasında önemli bir adım daha atmış olacağını vurgulayan Dönmez, boru hattından 

geçecek gazın yaklaşık yarısının Türkiye’de kullanılacağını belirtti.  

Kerkük’ten Ceyhan’a petrol sevkiyatı yeniden başladı. Irak Kuzey Petrol şirketi, bir yıldan uzun bir süre önce durdurduğu Kerkük ’ten Ceyhan’a 

petrol sevkiyatını yeniden başlattı. Irak Petrol Bakanlığı sözcüsü Asim Cihad, “Günde 50-100 bin varil arasında Kerkük sevkiyatlarının yeniden baş-

laması, Irak’ın toplam ihracatını artırmayacak, çünkü kuzeydeki rafinerilerin bazılarına petrolü güney petrol sahalarından karşılayacağız” dedi. 

Cihad “Dengeli olacağız ve bu da kuzey rafinerilerinden bazılarına petrol tedarik eden Kerkük sevkiyatlarının güneyden karşılanması anlamına 

geliyor” dedi. 

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ) 2018 yılında yaklaşık 213 milyon lira tutarında yatırım yaptı. KCETAŞ Genel Müdürü Dr. 

Hidayet Atasoy, dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0’ın elektrik dağıtım sektöründe de etkilerini göstermeye başladığını ifade ederek, yatırımlarının bu 

yönde şekillendiğini kaydetti. Hidayet Atasoy, KCETAŞ’ın, akıllı şebekeyi uygulayan ilk elektrik dağıtım şirketi olduğunu da sözlerine ekledi. 

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, altıncı ayını geride bırakan akaryakıtta eşel mobil uygulama-

sıyla devletin 8,3 milyar lira ÖTV'den feragat ettiğini söyledi. Aktaş, 17 Mayıstan bu yana uygulanan eşel mobil sistemine ilişkin değerlendirme-

de bulundu. Aktaş, devletin akaryakıtta feragat ettiği toplam ÖTV'nin 6 milyar 319 milyon lirasının motorin, 541 milyon lirasının benzin ve 1 milyar 

478 milyon lirasının ise LPG'deki zam ihtiyacının vergiden karşılanmasıyla oluştuğunu vurguladı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da 6 güneş santrali daha kuracak. Güneş santralleri ile ilgili bilgi veren İstanbul Enerji A.Ş. Proje ve İş 

Geliştirme Şefi Ersin Aydın, “İkitelli’deki güneş enerji sistemimiz İstanbul’un en yüksek kapasiteye sahip güneş enerji sistemi konumunda. Alan 

olarak projemiz 15 bin metrekarelik bir alanda yer alıyor. 7 bin 200 metrekare bir deponun üzerine yine aynı metrekare ölçülerde diğer deponun 

üzerinde kurulu. Bu tesisimizde üretilen enerji yaklaşık olarak bin 10 hanenin elektrik enerji ihtiyacını karşılıyor. Yılda 2,5 milyon kilovat-saatlik bir 

elektrik üretimi oluyor. Bu da milli ekonomiye 1,2 milyon liralık bir katkıda bulunuyor” diye konuştu. 
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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. 


