
Bu hafta küresel piyasaların gündeminde FED toplantısı, ABD - Çin ticaret görüş-

meleri, Brexit oylaması ve ABD'den gelecek tarım dışı istihdam verileri yer alacak. 

FED 2019’un ilk FOMC toplantısını Çarşamba günü düzenleyecek. TSİ 22.00'de açık-

lanacak karar sonrasında FED Başkanı Jerome Powell basın toplantısında konuşa-

cak. FED'in faizleri mevcut konumunda koruması bekleniyor. Öte yandan Powell'ın 

bu toplantıda, medyan FOMC beklentisi dahilinde 2019'da iki faiz artışı duruşunu 

değiştirecek bir açıklama yapması beklenmiyor. Bir diğer kritik konuda ise WSJ ge-

çen hafta yayımladığı haberinde FED’in bilanço küçültme operasyonunu beklenen-

den önce bitirebileceğini belirtilmişti. Bilanço operasyonunun erken sonlandırılma-

sı FED bilançosunu hedeflenenden daha yüksek bir varlık seviyesinde tutarak piya-

salarda likidite azalışına ilişkin kaygıları giderebilir. Dolayısıyla Powell'dan bu yönde 

gelebilecek sinyaller gelişen ülkelere yönelik pozitif momentumun korunmasını 

sağlayabilir. ABD ve Çin heyetleri ticaret savaşında uzlaşmak için heyetler arası mü-

zakerelere başlayacak. Geçen hafta ABD Ticaret Bakanı'nın ağzından görüşmelerde 

şu ana kadar net bir ilerleme sağlanamadığını anlıyoruz. Beyaz Saray Ekonomi Da-

nışmanı Kudlow ise daha iyimser açıklamalarda bulunmuştu. Dolayısıyla görüşme-

lerden gelecek olumlu bir haber akışı riskli varlıklara yönelik iştahı artırabilir. İngil-

tere’de ise revize edilen Brexit anlaşmasına ilişkin iki tasarı oylanacak. İngiltere’nin 

AB’den 29 Mart’ta ayrılma tarihi bu hafta İngiliz Parlamentosu’nda yapılacak oyla-

ma ile ertelenebilir. Cuma günü gelecek ABD tarım dışı istihdam verisinde ise artış 

beklentisi 163 bin kişi seviyesinde. Ancak geçen hafta Beyaz Saray Danışmanı Kud-

low Ocak ayına ilişkin rakamın beklentilerin ötesinde kuvvetli gelebileceğine dair 

bir açıklama paylaşmıştı. Son dönemdeki bir yönetmelik neticesinde hükümetin 

kapalı kalmış olması ve kamu çalışanlarının işbaşı yapmamış olmaları istihdam ra-

kamlarını etkilemeyecek (ancak işsizlik oranı yukarı hareket edecektir). Bu arada 

ABD Başkanı Donald Trump, federal hükümette 35 gün süren kısmi kapanmaya son 

veren anlaşmayı Cuma günü imzaladı, ancak şart koştuğu Meksika sınır duvarı öde-

neğini alamadığı için muhalefetteki Demokrat Parti siyasi bir zafer kazanmış oldu. 

15 Şubat'a kadar geçerli olacak anlaşma süresince ücretler geriye yönelik olarak 

ödenecek. Dolayısıyla tüketim tarafında ABD büyümesine etki edebilecek önemli 

bir sıkıntı kısmen giderilmiş oldu. Asya borsaları, uzun süredir kapalı olan ABD hü-

kümetinin yeniden açılmasını sağlayacak bir anlaşmanın açıklanmasının ardından 

Wall Street'in yükselmesiyle, artış kaydetti. ABD hükümetinin yeniden açılmasına 

ilişkin anlaşma yatırımcıların dolara olan güvenli liman talebini azalttı. Euro/dolar 
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.20            6.468%

22 Nisan 2020 5.125% 98.44            6.455%

18 Mayıs 2021 4.875% 94.63            7.453%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 101,801          0.03% 11.90% -11.73%

BİST-30 128,276          -0.11% 12.41% -9.74%

XUSIN 118,221          0.30% 13.50% -8.65%

XBANK 134,088          -0.37% 14.00% -21.76%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.2678 0.10% -0.35% 39.03%

Euro/TL 6.0103 0.97% -1.30% 32.16%

Sepet Kur* 5.6384 0.61% -0.91% 35.26%

Euro/Dolar 1.1412 0.95% -1.08% -4.87%

Dolar/JPY 109.53 -0.09% -1.23% -2.79%

DXY 95.7940 -0.06% -0.63% 3.93%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1303.14 1.76% 1.75% 0.05%

Reuters/Jefferies CRB* 186.03 0.81% 4.69% -4.78%

Brent (Dolar/varil) 61.64 -0.99% 16.92% -8.73%

Doğalgaz (TL/stdm3) 3.18 -7.80% -9.31% -0.78%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 18.19% 18.20%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 15.44% 15.62%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 6.82% 6.93%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.74% 2.72%
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paritesi tekrar 1,14 seviyesine yükseldi. 

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Avrupa ülkelerinin sekiz gün içinde ulusal seçim yapılması yolundaki ültimatomunu reddetti. Madu-

ro CNN Türk ile dün yaptığı söyleşide muhalefet lideri Juan Guaido'nun kendisini lider ilan ederek anayasayı ihlal ettiğini söyledi. Maduro söz ko-

nusu ültimatomun geri çekilmesini istedi. Juan Guaido geçen hafta kendisini geçici devlet başkanı ilan ederken, ABD Başkanı Donald Trump Guai-

do'yu resmi olarak tanımıştı. Diyaloga açık olduğunu söyleyen Maduro, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin muhtemel olmadığını ancak 

imkansız da sayılmayacağını belirtti. İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya eğer Maduro sekiz gün içinde yeni bir başkanlık seçimi yapamazsa, 

Guaido'yu devlet başkanı olarak tanıyacaklarını söylemişlerdi. 

Türkiye'de ise haftanın gündeminde Çarşamba günkü Enflasyon Raporu yer alıyor. Haftanın ikinci yarısında ise dış ticaret ve PMI verileri izlene-

cek. PPK sonrası başlayan TL pozitif ortam haftanın başında devam ediyor. Dolar/TL'de güne 5,25 seviyesinden başlıyoruz. Tahvil bono piyasasında 

ise faizlerde aşağı hareket devam etti. Hazine'nin Ocak ayı borçlanma programını hedeflere yakın tamamlamasının ardından Şubat ve Mart ayla-

rındaki yoğun ihale programı izlenecek. Gösterge 10 yıllık tahvilde ortalama bileşik faiz Cuma günü valörde son işlemde %15,44 seviyesindeydi. 

2018 yılını %16,48 seviyesinde kapadıktan sonra 10 Ocak'ta %16,88 seviyesine kadar yükselen gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi sonrasında 

yönünü aşağı çevirdi. Böylece bu yıl içinde görülen en yüksek seviyeye göre ilgili tahvilin faizi Cuma itibariyle 144 baz puan gerilemiş oldu. Göster-

ge iki yıllık tahvilin bileşik faizi ise Cuma günü spot kapanışta ortalama %18,19 seviyesindeydi.  

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’e göre ABD’de faiz artışı ve doların güçlenmesi ihtimali nedeniyle dış borç seviyeleri yüksek olan geliş-

mekte olan ülkelerde bu yıl not indirimi ihtimali, not artırımı ihtimalinden daha fazla bulunuyor. En çok risk taşıyanların dolar cinsi borcu yük-

sek ülkeler olduğunu belirten kuruma göre Türkiye’de cari açık ve ticaret dengesi sorunları bir miktar düzelmiş durumda ancak büyüme görünümü 

zayıf. Fitch, Türkiye’de düşük büyüme görünümüne hükümetin nasıl bir politika tepkisi vereceğini takip edeceğini belirtirken, görece olarak güçlü 

kamu maliyesinin sürdürülebilir olup olmadığını izleyecek. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB'in bu hafta KOBİ Girişim Destek Programı'nın çağrısına çıkacağını duyurdu. İmalat Sanayi-

sinde Dijitalleşme temasıyla başlatılacak programın bütçesinin 350 milyon lira olacağını aktaran Varank "Akıllı teknolojileri geliştiren KOBİ'lere ilk 

kez devlet olarak destek sağlamış olacağız." dedi. Varank ayrıca Cumartesi günü Türkiye’de yazılım ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla oluşturu-

lan “Açık Kaynak Platformu” için yapılan ilk toplantıya katıldı. Bakan toplantıda yaptığı konuşmada “Yazılım ekosisteminin geliştirilmesi ülkemiz 

için stratejik öneme sahip. Bu süreçte ana unsur insan kaynağı. Yazılımcı sayımızı artırmayı ve yazılımcılarımızın yetkinliklerini geliştirmeyi hedefli-

yoruz.” ifadelerini kullandı. 

Konut Piyasası Takip Sistemi için çalışmalar başladı. İkinci 100 Günlük Eylem Planı’na da dahil olan Konut Piyasası Takip Sistemi’nde konutta böl-

gesel arz-talep gelişmeleri takip edilecek ve konuyla ilgili veriler yayınlanmaya başlanacak. Böylece ilçe bazında konut arzı, satışları ve boşluk oran-

larına ilişkin bir veri seti oluşturulacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Toplanacak ve analiz edilecek 

olan bu veri sayesinde Türkiye’nin gayrimenkul üretimi ve satış faaliyetine ilişkin makro ölçekte izleme, değerlendirme ve planlama imkânına ka-

vuşulacak. Elde edilen sonuçlar TÜİK vasıtasıyla kamuoyuyla paylaşılması sonucunda gayrimenkul sektörü paydaşları üretim kararlarını, bireysel 

yatırımcı da yatırım kararlarını daha doğru verecek” dedi. 

Emlak GYO (EKGYO) – Portföyünde yer alan İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde 16 adet parselden oluşan toplam 30 bin m² yüzölçümlü taşınmazı KDV 

hariç 461,9 milyon TL bedel üzerinden 36 ay taksitle sattı. 

Aselsan (ASELS) – Savunma Sanayi Başkanlığı ile Nişangah Tedariki 2. Paket Projesine ilişkin 94,4 milyon TL tutarında bir sözleşme imzaladı. Söz 

konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2019-2020 yılları arasında gerçekleştirilecek. 

 



Gündem | 28 Ocak 2019 3 

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan "2018 yılı Avrupa Otomotiv 

Pazar Değerlendirmesi" yayımlandı. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv satışları, geçen yıl 2017'ye kıyasla %0,04 düşerek 15 mil-

yon 624 bin 486'ya geriledi. 2017 yılında 15 milyon 630 bin 555 adet satış gerçekleşmişti. Söz konusu dönemde otomotiv satışlarını en çok artıran 

pazarlar sırasıyla %25,4 ile Litvanya, %23,1 ile Romanya ve %18,7 ile Hırvatistan olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde otomotiv satışlarında en fazla 

düşüş %15,6 ile İzlanda'da, %6,8 ile İngiltere, Norveç ve İsveç'te yaşandı. Türkiye, geçen yıl %32,7'lik azalışla Avrupa otomobil satışları sıralamasın-

da 8. oldu. Avrupa otomobil pazarı geçen yılın Aralık ayında 2017'nin aynı ayına göre %8,7 daralarak 1 milyon 38 bin 984 adet seviyesinde gerçek-

leşti. 

Ortalama 1 milyon araç geçişinin gerçekleştiği köprü ve otoyollardan, geçen yıl saniyede 57,8 lira gelir geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 

(KGM) verilerine göre, 2001-2018 yıllarında köprülerden 2,5 milyar, otoyollardan da 3,4 milyar araç geçişi oldu. Köprü ve otoyollardan bu dönem-

de elde edilen toplam gelir ise 12,4 milyar liraya ulaştı. 2001-2018 döneminde 5,9 milyar aracın kullandığı köprü ve otoyollardan en fazla araç ge-

çişi 2018'de gerçekleşti. Geçen yıl köprü ve otoyolları kullanan 463 milyon 441 bin 552 araçtan, 1,8 milyar lira gelir elde edildi. 

Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, 400 binli adetlerin konuşulduğu 2019 otomotiv pazarı için birçok markadan daha iyimser olduk-

larını vurgulayarak, "Türkiye otomobil pazarının 2019'da 520 bin adede ulaşmasını öngörüyoruz, marka olarak %5 pazar payı hedefliyoruz" de-

di. Anaç, "Toplam satış hedefimiz 26 bin adetle %5 pazar payı elde etmek. Yeni Peugeot Rifter model lansmanımız, hafif ticari araç pazarındaki 

atağımız, genişleyen ve güçlenen bayi teşkilatımız ile sürdürülebilir büyümemize devam edeceğiz." diye konuştu. Anaç, Avrupa'nın en büyük ikinci 

otomobil üreticisi Groupe PSA'nın, 2018 yılında 3 milyon 877 bin 765 araç satışı gerçekleştirerek 2017 yılına göre %6,8 artış kaydettiğini belirterek, 

“Araçların Elektrikle Geleceğe Hazırlanması" stratejisini uygulayan Groupe PSA'nın, DS markasından başlayarak "Plug-in Hibrit" ve tamamen elekt-

rikli modellerini 2019 yılında müşterileriyle buluşturacağı bilgisini verdi.  

Hollanda merkezli Livestock Heemskerk Bv Şirketi, Türkiye'de en az 5 bin başlık çiftlik zinciri kurmak amacıyla Türkiye'de incelemelere başladı. 

İnceleme kapsamında İzmir'e de gelen şirket yöneticileri, İzmir Ticaret Odası'ndan (İZTO) yatırım olanakları konusunda bilgi aldı. İZTO Yönetim Ku-

rulu Üyesi Oğuz Özkardeş, firma temsilcilerine Oda olarak bu alana özel önem verdiklerini ve bu yatırım için en doğru yerin İzmir olduğunu belirtir-

ken, şirket sahibi Cors Den Engelsen Heemskerk, yatırım planlarında İzmir'in ilk sırada yer aldığını söyledi.  

İstanbul’da "topraksız tarım" serası ilk ürünlerini verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin milli tarıma destek ve tarımsal üretimin artması 

amacıyla Yıldız Teknik Üniversitesi ile iş birliği kapsamında kurduğu topraksız tarım serası, ilk ürünlerini vermeye başladı. Ağaç ve Peyzaj A.Ş. ile 

Yıldız Teknik Üniversitesi arasında 2017’de imzalanan "Topraksız Tarım Araştırma ve Uygulama Serası" protokolü kapsamında, üniversitenin Da-

vutpaşa Kampüsü'nde kullanılmayan sera, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tamir edilerek tam teçhizatlı, modern bir seraya dönüştürül-

dü. "Cam Sera" şeklinde tasarlanan 2 dönüm alana ilk deneme ürünlerin ekimi, 2018 Ekim'de yapıldı ve yüksek verim elde edildi. Topraksız Tarım 

Uygulama Serası Sorumlusu Yusuf Akbilek, İstanbul'da topraksız tarım yaparak bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, serada yetiştirilen çilek, do-

mates ve kıvırcıkların İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal tesislerinde değerlendirildiğini söyledi.  

“Bitkisel yağda geri dönüşüm katkı payı vergi yükünü 3 katına çıkarıyor”. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BSYD) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, 

yeni yasayla yağ üreticilerine getirilen geri dönüşüm katkı payının orta ölçekli bir işletmeye maliyetinin, ödediği verginin iki katı olacağını belirte-

rek, bunu fiyata yansıtmak zorunda kalacaklarını aktardı. Büyükhelvacıgil, yerli hammadde üretiminin artırılması gerektiğine işaret ederek, önlem 

alınmaması halinde, 2030'a kadar yağ ithalatına 15,6 milyar dolar ödenecek duruma gelineceğini bildirdi. 

Ticaret Bakanlığı güvensiz 18 milyon ürüne geçit vermedi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçen yıl oyuncaktan tıbbi cihazlara, cep telefonun-

dan inşaat demirine kadar 1,6 milyar ithal ürünü denetime aldıklarını belirterek, 3,6 milyon oyuncak, 350 bin serum seti, 1,2 milyon şırınga, 2,3 

milyon iş eldiveni, 230 bin çift ayakkabının da aralarında bulunduğu yaklaşık 18 milyon ürünü güvensiz bularak ithaline izin vermediklerini bildirdi. 

Şubat ayında 7 Millet Bahçesi’nin ihalesi gerçekleştirilecek. Sakarya Millet Bahçesi 6 Şubat, Eskişehir Millet Bahçesi 7 Şubat, Samsun Millet 

Bahçesi 13 Şubat, İstanbul Başakşehir ilçesi Kayabaşı mevkisindeki Kayaşehir 2, 3 ve 4. etaplar Millet Bahçesi 14 Şubat, Ankara İmrahor Vadisi 

1.Etap Millet Bahçesi 18 Şubat, Mersin Millet Bahçesi 19 Şubat ve Sivas Millet Bahçesi'nin de 27 Şubat'ta ihalesi düzenlenecek. Bunların dışında 14 

millet bahçesinin de proje çalışmaları sürdürülecek ve ihaleye hazır hale getirilecek. 
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Yerli kömür sonuna kadar kullanılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Pazar günü vermiş olduğu bir röportajda, yerli kömürü 

sonuna kadar kullanacaklarını söyledi. 2018 verilerine bakıldığında yaz saati uygulamasından 1 milyar ila 2 milyar lira arasında bir tasarruf elde 

edildiğini belirten Fatih Dönmez, Türkiye’nin bu uygulamaya devam edeceğini ve şehirler özelinde okul saatlerine düzenleme yapılabileceğini ifa-

de etti. Bor madeniyle ilgili de bilgi veren Bakan Fatih Dönmez, şunları kaydetti: “Bor, bizim için kritik cevherlerden birisi. Çünkü dünyada en çok 

rezerv sahibi ülke durumundayız. Dünyadaki bor rezervinin %73’ü bizde. Dünyadaki bor satış pazar payına baktığımızda da bu rakam %59’lara ka-

dar çıktı. Geçtiğimiz yıl bir rekor kırarak 2 milyon 420 bin ton üretimle kendi rekorumuzu kırdık. Hammaddeyi en temel, ham halde sattığımızda 

yani bu tabi pazarın durumuna göre yıllar itibariyle değişmekle birlikte; tonu 200-250 dolar, işlenmemiş, yani sadece öğütülmüş hali, ayıklanmış 

hali. Bunu rafine ettiğinizde, rakam 2 kat artıyor. Yani 500 dolarlara kadar gelmiş oluyor. Sonra işlenmiş uç ürünlere doğru gittiğinizde aslında far-

kını görüyorsunuz, katma değerini arttırmış oluyorsunuz. Örneğin bor karbür savunma sanayinde zırh giydirme işlemlerinde kullanılıyor. Bunun 

tonu 30 bin ila 40 bin dolar arasında değişebiliyor. Bor karbürle ilgili görüşmeler yapılıyor burada da çok yakın bir gelecekte onun üretimine başlı-

yoruz. Bunu Eti Maden üretecek. Bir çözüm ortağı, teknoloji ortağıyla görüşmeler devam ediyor. Türkiye’de bir yatırım yapılacak, bir fabrika kuru-

lacak.” Elektrik dağıtım bedelinin Avrupa’da elektrik faturasının %51’i Türkiye’de ise %35’i civarında olduğunu belirten Dönmez, elektrik dağıtım 

bedelinin şebekenin büyüklüğüne göre, işletme maliyetine göre değiştiğini ifade etti. Vatandaşların enerji verimliliği hususunda duyarlı olmaya 

başlaması gerektiğini belirten Bakan Fatih Dönmez, tasarruf sayesinde 30 milyar dolarlık bir geri kazanım sağlanabileceğini bildirdi. Son olarak 

nükleer santraller konusuna da değinen Bakan, nükleer santralde bir gecikme olmayacağını Fransa’nın bugün elektriğinin %70-72’sinin nükleer 

santrallerden elde edildiğini ve üçünü nükleer santralde yer olarak Trakya ağırlıklı düşünüldüğünü ilave etti.  

Doğal gaz ithalatı geçen yıl Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %13,8 azaldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) "2018 Ka-

sım Ayı Doğal Gaz Sektör Raporu"na göre, 2017'nin Kasım ayında 5 milyar 449 milyon metreküp doğal gaz ithal edilirken, 2018'in aynı ayında itha-

lat %13,8 azalışla 4 milyar 696 milyon metreküpe düştü. Kasım ayında en fazla doğal gaz 2 milyar 47 milyon metreküple Rusya'dan alındı. Bu ülke-

yi, 839 milyon metreküple İran ve 745 milyon metreküple Azerbaycan izledi.  

2019 yılı doğal gaz tüketim tahmini açıklandı. EPDK, 2019 yılı doğal gaz tüketim tahminini 52,133 milyar metreküp olarak duyurdu.  

Gazprom, bu yıl Türk Akım’ın yapımına yaklaşık 8,1 milyar TL aktaracak. Rus kamu enerji şirketi Gazprom, 2019 yılını kapsayan finansman 

programında, TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı projesinin uygulanmasına toplam 102 milyar ruble (yaklaşık 8,1 milyar TL) aktarmayı planladı. 

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.’nin (EPİAŞ) 2019 yılı toplam işletim gelir tavanı 135,56 milyon TL olarak açıklandı. EPDK, 8392-1 nolu kararıyla, Pi-

yasa İşletim Gelir Tavanı’nı (PİGT) elektrik piyasasında 130,84 milyon TL ve doğal gaz piyasasında 4,72 milyon TL olarak belirledi. 

Enerji verimliliğinde seferberlik çağrısı yapıldı. Çorlu'da yapılan enerji verimliliği toplantısında Türkiye çapında "seferberlik" çağrısı yapıldı. 

Enerji verimliliğinde başarılı örneklerin yarıştığı bir "enerji olimpiyatı" düzenlenmesi önerildi. Çorlu İş İnsanları ve Sanayiciler Derneği'nin (ÇİSAD) 

ev sahipliğinde düzenlenen “Enerji Verimliliğinde Yeni Yaklaşımlar” toplantısında Türkiye'de enerji tüketiminde sanayinin payının %40 olduğu ha-

tırlatıldı ve enerji verimliliğinin kömür, petrol, doğal gaz, nükleer ve yenilenebilir enerjiden sonra '6. yakıt' olarak değerlendirildiğinin altı çizildi. 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nun (TÜRKONFED) Başkanı Orhan Turan, "Enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz. Kaynağımız sınırlı ve yeni 

kaynaklar yaratmak, arz güvenliğini sağlamak ve sanayimiz üzerindeki enerji maliyeti baskısını hafifletmek gerekiyor" ifadelerini kullanırken 

"Türkiye olarak enerji verimliliği seferberliği başlatmalıyız. Enerji verimliliğinde bir ortak akla ve ortak vizyona ihtiyacımız var. Bu ortak akıl, ülke-

mizi her alanda sürdürülebilir kalkınmaya taşıyacaktır" diye konuştu. 
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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. 


