
Brüksel'de toplanan Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nde, Türkiye'ye sığınmacılar için vade-

dilen 3 milyar euroluk yardım paketi kabul edildi. Zirvede Türkiye'ye mali yardımın 

ikinci diliminin bir an önce serbest bırakılması yönünde çağrılar vardı. Sabaha karşı ikna 

edilen İtalya'nın da oyuyla paket onaylandı. Liderler zirvesinde ortak mülteci merkezleri-

nin kurulmasına ve birlik içinde göçmenlerin hareket etmesinin kısıtlanmasına karar ve-

rildi. Liderlerin dokuz saat süren müzakereler sonunda imzaladığı ortak açıklamada, bu 

merkezler kapsamında yeniden dağıtım ve yerleştirme gibi adımların ülkelerin gönüllüğü 

esasında yapılacağı kaydedildi. AB liderleri ayrıca Avrupa'ya göçü önlemek için dış sınır-

larda denetimi daha fazla sıkılaştırma ve Türkiye ve Fas'ın yanı sıra Kuzey Afrika ülkeleri-

ne yardım verme konusunda uzlaştılar. Liderler, Afrika göç projelerine aktarılmak üzere 

500 milyon euroluk AB Afrika Fonu'nun oluşturulduğunu ifade ettiler. AB ülkeleri liderle-

ri göç politikalarında yaşanan krizi çözmek için Almanya Başbakanı Angela Merkel'e yar-

dım sözü vererek, kritik AB zirvesinden önce Merkel'e büyük destek vermişlerdi. Mer-

kel'in, Almanya'nın Avrupalı ortaklarıyla anlaşamaması halinde sınırlarını mültecilere 

kapatma tehdidinde bulunan Bavyeralı müttefiki Hristiyan Demokrat Birliği Partisi'den 

(CDU) gelen yoğun bir baskı altında olduğu biliniyor. Bu baskı, Merkel'in üç aylık hükü-

metinin düşmesini tetikleyebilir ve ülkeler arası serbest dolaşıma imkan veren Schengen 

bölgesinin ortadan kalkmasına neden olabilir. İspanya'nın yeni Başbakanı Pedro Sanc-

hez, göç konusunda Avrupalı ülkelerin birbirleriyle ve "özellikle de mevcut durumda bir 

siyasi kriz yaşayan Almanya ile" dayanışmasının hayati öneme sahip oluğunu söylemişti. 

Zirveden önce yayınlanan taslak sonuç bildirgesine göre liderler mülteci ve göçmenlerin 

AB'nin içinde hareket etmelerini önlemek için AB'nin dış sınırlarını güçlendirilmesini, 

yasa dışı göçle mücadele konusunda daha fazla harcama yapılmasını ve iş birliğinin artı-

rılmasını öngören önlemleri kabul ediyorlardı. 

Çin'in dünyaya açılma hareketinde önemli bir dönemeç geçildi. Ulusal Kalkınma ve 

Reform Komisyonu (NDRC) piyasaların uzun süredir beklediği adımı attı ve bankacılık, 

tarım, otomotiv ve ağır sanayi üzerindeki  yabancı yatırım kısıtlarını (kimi sektörlerde ise 

yasakları) 28 Temmuz tarihinden sonra gevşeteceğini açıkladı. Listede kapsam dışı bıra-

kılan kalemlerin sayısı 63'ten 48'e indirilmiş oldu. Sigortacılık ve otomotiv endüstrisinde 

yabancı hisse üzerindeki tüm sınırlamaların 3 ile 5 yıl arasında kaldırılacağı daha önce 

taahhüt edilmişti; dün bu taahhüt onaylanmış oldu. Öte yandan deniz ve hava taşıtı ima-

latı, (buğday ve mısır hariç) tarım faaliyetleri ve güç dağıtım şebekesi kurulumu gibi stra-

tejik alanlarda yabancı yatırımlar önündeki kısıtlar gevşetildi ve bunların 2022 yılında 

tamamen kaldırılması kararlaştırıldı. ABD ve Çin arasında Mayıs ayı başında yürütülen 

müzakerelerde bu konu sıkça ele alınmış ancak görüşmelerden somut bir karar çıkma-

mıştı. Bu karar ABD ve AB'den yoğun olarak gelen eleştirileri bir miktar yumuşatacaktır.  

29-Haz TÜİK, Dış ticaret istatistikleri, Mayıs 
 Kültür ve Turizm Bk, Sınır giriş istatistikleri, Mayıs 
 Maliye Bk, Kamu net dış borç stoğu istatistikleri 

 TCMB, Dış borç istatistikleri, 1Ç18 
 İngiltere GSYH büyümesi, 1Ç18 
 Euro Bölgesi, TÜFE, Haziran 
 ABD, Chicago PMI, Haziran 

 ABD, Çekirdek kişisel tüketim harcamaları, Mayıs 
2-Tem TIM, Öncü veriler, Haziran 
 Güm. ve Tic. Bk, Öncü dış ticaret verileri, Haziran 
 Almanya, İmalat PMI, Haziran 
 Euro Bölgesi, İmalat PMI, Haziran 

 ABD, ISM imalat PMI, Haziran 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 97.50            7.354%

22 Nisan 2020 5.125% 95.35            7.888%

18 Mayıs 2021 4.875% 90.73            8.574%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Bist-100 96,227             0.28% -7.36% -16.57%

Bist-30 118,083          0.29% -7.69% -16.91%

XUSIN 118,603          0.12% -5.74% -8.35%

XBANK 132,612          -100.00% -100.00% -100.00%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 4.5825 -0.80% 3.48% 20.94%

Euro/TL 5.2984 -0.75% 2.57% 16.50%

Sepet Kur* 4.9477 -0.55% 2.80% 18.76%

Euro/Dolar 1.1567 0.13% -0.93% -3.58%

Dolar/JPY 110.48 0.21% 1.24% -1.94%

DXY 95.3860 -0.58% 1.49% 2.94%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1247.88 -0.30% -3.86% -4.19%

Reuters/Jefferies CRB* 203.84 -0.02% -1.80% 3.47%

Brent (Dolar/varil) 77.85 0.30% 0.34% 16.42%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.94 -0.14% -1.08% -0.58%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 19.07% 19.24%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 16.23% 16.61%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.37% 7.27%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.86% 2.83%

Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF



Piyasalarda Bugün | 29 Haziran 2018 2 

Hatırlanacağı üzere Çin, Nisan ayında bazı yasak ve kısıtların yıl sonuna doğru gevşetilmesi yönündeki niyetini açıklamıştı. Buna göre aracılık faali-

yetleri ve sigortacılıkta yabancı hisse payının %51'e kadar yükselmesi ve 2021 yılında ise bu sektörlere ilişkin tüm sermaye kısıtlarının kaldırılması 

mümkün olacaktı. Mevcut yasalara göre, tek bir yabancı finansal kurum Çin'deki bir ticari bankanın ancak %20'sine, deniz aşırı finansal kurumlar 

ise toplamda ancak hisselerin %25'ine sahip olabilmekte; ancak kararla birlikte bu sınırın 28 Temmuz tarihinde kaldırılması söz konusu olacak. 

Haberle birlikte, Çin ana hisse endeksi, Shanghai Composite, son iki yılın en düşük seviyesinden yükselişe geçti ve %1,1 artış kaydetti. Asya endeks-

leri ise son 9 ayın dip seviyelerinden yükseldi. MSCI (Japonya hariç) Asya-Pasific endeksi gün içinde %1 artış kaydetti.  

Türkiye'de ise seçime ilişkin belirsizliklerin ortadan kalkması ve OHAL'in sona erdirilmesi ihtimali TL'nin benzer gelişmekte olan ülke para bi-

rimlerinden pozitif ayrışmasına, faizlerde de aşağı harekete neden oluyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bah-

çeli Pazar günü yapılan seçimlerin ardından önceki gün Ankara'da ilk kez bir araya gelirken OHAL'in uzatılmaması yönünde olası bir mutabakat 

ihtimali üzerinde duruluyor. Seçim öncesi 22 Haziran Cuma günü 4,66 civarından kapanan dolar/TL seçim sonuçlarının ardından Pazartesi günü 

4,5375'e kadar gerilemiş, sonrasında yatırımcıların ekonomide yeni döneme odaklanması ve gelişmekte olan ülke para birimlerindeki değer kaybı-

nın etkisiyle 4,7235'e kadar yükselmişti. Ancak sonrasında dolar/TL yönünü aşağı çevirerek bu sabah 4,57 seviyesine geriledi. Yüksek Seçim Kuru-

lu'nun kesin seçim sonuçlarını 5 Temmuz'da açıklaması bekleniyor. Bu tarihte açıklanırsa milletvekilleri mazbatalarını alacak ve 8 Temmuz'da 

TBMM'de yemin edecek. Erdoğan ise milletvekili yemin törenlerinin ardından yemin edecek ve başbakanlık makamı kaldırılacak. Erdoğan'ın yemin 

etmesinin hemen ardından yeni kabineyi açıklaması bekleniyor. Hafta içinde %17,51 seviyesine kadar yükselen gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik 

faizi dün spot kapanışta ortalama %16,49, valörde son işlemde %16,23 seviyesindeydi. 

TÜİK tarafından açıklanan inşaat maliyet endeksi Nisan ayında geçen yılın aynı ayına 

göre %19,9 oranında yükseliş kaydetti. İnşaat maliyetlerindeki artışta malzeme mali-

yetlerindeki artışın itici güç olduğu görülüyor. İnşaat sektöründe maliyet artış hızı 

2017 yılı ortasından beri yükselme eğiliminde. Aynı dönemde konut fiyat artışlarında 

da yavaşlama eğilimi görüldüğü dikkate alındığında, konut üreticilerinin kayda değer 

bir maliyet baskısına maruz kaldığı değerlendirilmekte.   

15 Haziran-22 Haziran haftasında Merkez Bankası'nın (TCMB) altın rezervleri 1,3 

milyar dolar azalışla 23,3 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde Merkez Bankası'nın döviz rezervleri 1,2 milyar dolar artışla 80,1 milyar dolara 

yükseldi. Böylece toplam rezervler 150 milyon dolar azalışla 103,4 milyar dolara geriledi. 

Katar Riyali, Merkez Bankası tarafından alım-satım konusu yapılan dövizler listesine alındı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Türk 

parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karar ile Hazine Müsteşarlığı'nın 2008-32/34 sayılı tebliğine ilişkin I-M sayılı TCMB genelgesine göre, 

Katar Riyali, "konvertibl ve non-konvertibl dövizler" listesine eklendi. Değişiklik bugünden itibaren geçerli olacak. 

Merkez Bankası vadesine en çok 3 ay kalan senetlerin reeskont işleminde iskonto faizini yıllık % 18,50, avans işlemlerinde uygulanacak faizini 

ise yıllık % 19,50 olarak tespit etti.  

15-22 Haziran haftasında konut kredileri 583 milyon TL artışla 199,4 milyar TL’ye ulaş-

tı. Konut kredi faizlerinde Mayıs ayının ortasındaki indirimlerin etkisiyle gerçekleşen 

kredi artışları, konut kredileri artış eğilimini hızlı bir şekilde yükseltti. Böylece konut 

kredileri yıllık artış hızında 1 yıla yakın süredir görülen yavaşlama, yerini yeniden hızlan-

maya bırakmış oldu. Toplam tüketici kredilerinde yıllık artış oranı ise %13,5’e geriledi. 

Bununla birlikte kamu bankalarının konut kredi faizlerinde indirim kararını önümüzdeki 

hafta başında bitirme kararı aldığı ifade ediliyor.  
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Türkiye’nin en büyük karma AVM projesi KUMSmall Factory’nin lansmanı Kayseri’de gerçekleştirildi. İnşaat ve finansmanı TOKİ tarafından 

sanayiye destek kapsamında yaptırılan projenin 1 milyar dolara yakın bir yatırım maliyeti olacağı ifade ediliyor. AVM projesi iki iş merkezi, bir otel 

ve 400 mağaza ile karma bir nitelikte inşa edilecek.  

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün işletme hakkına sahip olan konsorsiyumun İtalyan ortağı Astaldi’nin hisselerini devretmek üzere olduğu doğ-

rulandı. Paolo Astaldi yaptığı açıklamada görüşmelerin ileri aşamada olduğunu ve köprüdeki hisselerin değerinin 350 milyon euro olduğunu 

belirtti. 

Reuters’ta yer alan habere göre ağırlıklı olarak müteahhitlik ve enerji alanlarında faaliyet gösteren Gama Holding 1 milyar dolara yakın borçla-

rının yeniden yapılandırılması için 20’ye yakın banka ile görüşmeye devam ediyor. Haberde bu kapsamda Gama Holding’in, Gama Enerji’deki %

50,5 oranındaki hisselerinin tamamının satışı için görüşmeler yürütüldüğü belirtiliyor. Gama Enerji’nin diğer hissedarları %30’luk pay ile Tenaga ve 

%19,5 pay ile IFC.  

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) 367 gün vadeli euro ve dolar cinsi iki dilimli sendikasyon kredisi için, Commerzbank Aktiengesellschaft, 

Filiale Luxemburg koordinatörlüğündeki uluslararası bankalar konsorsiyumuna yetki verdi. Açıklama KAP'ta yer aldı. 

Türkiye Kalkınma Bankası (TKB), Çin Endüstri ve Ticaret Bankası (ICBC) ile 400 milyon dolar tutarında kredi anlaşması imzaladı. Banka açıkla-

mayı KAP'a yaptı. 

Türk Eximbank Dünya Bankası kuruluşu olan Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA)’nın garantisi altında bankalar konsorsiyumundan 550 

milyon dolar kredi sağladı. Türk Eximbank’tan yapılan açıklamada 10 yıl vadeli 140 milyon dolar ve 348 milyon euro olmak üzere sağlanan kayna-

ğın toplam 550 milyon dolar tutarında olduğu belirtildi. Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım kaynağın MIGA garantisi sayesinde eurobond 

ihracına göre daha uygun maliyetle temin edildiğini ifade etti. Yapılan açıklamada kaynağın 5 yıl vadeli işletme sermayesi kredisi olarak kullandırıl-

maya başlanacağı açıklandı.   

Çinli e-ticaret firması Alibaba Trendyol’daki mevcut finansal yatırımcıların tüm hisselerini satın alarak Trendyol’un yeni stratejik partneri oldu. 

İki firmanın birlikte yaptığı açıklamada ortaklığın tutarı belirtilmemişken, yatırımın Türkiye’ye bugüne kadar yönelen en büyük internet yatırımı 

olduğu vurgulandı.  

Vestel Beyaz Eşya'nın yeni üretim tesisinin çamaşır makinası bölümünde seri üretime başlandığı duyuruldu. Şirketin Manisa OSB'de bulunan 

tesisinin yılda 750 bin adet çamaşır makinası ve 750 bin adet çamaşır kurutma makinası üretme kapasitesine sahip olduğu açıklandı.  

Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı"ndan üretilen siyez bulguruna talep artınca, üretim erken başladı. Buna göre, bulgur 

yapımını Ağustos, Eylül, Ekim aylarında olduğu ancak bu yılki talep doğrultusunda 'ilk yaz' denilen bu dönemde de bulgur yapıldığı ifade ediliyor. 

Siyez buğdayından üretilen bulgur Kastamonu'da yoğun şekilde tüketilirken, diğer illere de gönderiliyor. İhsangazi başta olmak üzere 10 ilçede 700 

çiftçi 15 bin dekarın üzerinde alanda siyez buğdayı ekimi yapıyor.  

Tekirdağ'da, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Technocast ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) arasında, milli 

uçak jantı yapımı konusunda iş birliği protokolü imzalandı. 

Türkiye'nin Ocak-Mayıs döneminde yaptığı taze meyve ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %105 artışla 271 milyon dolara ulaştı. Ege İhra-

catçı Birlikleri verilerine göre, ihracat miktar bazında %49 artışla 388 bin 506 ton olurken, kilogram başına ihracat fiyatı 70 cent olarak gerçekleşti. 

ASELSAN ve Konya Savunma Sanayi A.Ş. ortaklığında Konya’da kurulacak fabrika “ASELSAN Silah Sistemleri Tesisi” olarak faaliyet gösterecek. 

Yaklaşık 300 milyon TL sermaye, 60 milyon TL makina ve teçhizat, 85 milyon TL inşaat yatırımıyla kurulacak olan tesiste ASELSAN’ın Uzaktan Ko-

mutalı Silah Sistemleri (UKSS) üretileceği belirtiliyor. Konya’daki tesisteki üretimle ASELSAN’ın Macunköy tesislerindeki UKSS üretiminin sona er-

mesi planlanıyor. 
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Yüksek Planlama Kurulu, 2018-2020 yıllarını kapsayan Tasarım Stratejisi Eylem Planı’nı yayımladı. Plan uyarınca, işletmelerin tasarımla ilgili her türlü 

bilgi, veri, araştırma ve danışmanlık ihtiyaçlarını karşılayacak yapı ve merkezlerin yer aldığı Tasarım Vadisi kurulması öngörülüyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı da, bünyelerindeki tasarım merkezleri ve tasarım desteklerine ilişkin analiz raporları hazırlayacaklar. 

Raporlar doğrultusunda tasarım desteklerinin etkinliğini artıracak iyileştirme önerileri geliştirilecek. Ayrıca, Ar -Ge ile ürün geliştirme ve ticarileştirme des-

teklerine değerlendirme kriteri olarak endüstriyel tasarım dahil edilecek.  

Çin, yabancı yatırımların ülkeye girişini sınırlayan negatif listenin kısaltılmış versiyonunu dün yayımladı. 28 Temmuz’da uygulamaya girecek olan liste 63 

maddeden 48’e düşürülmüş. Listeye göre hizmetler sektörünün dışa açılma boyutu büyük ölçüde genişletilirken, bankacılıkta yabancı sermaye için koyulan 

hisse kısıtlaması kaldırıldı. Bunun yanı sıra, altyapı yatırımlarına ilişkin olan ve özel amaçlı, yeni enerji sistemleri ile çalışan taşıt üretimi konusundaki kısıtla-

malar da kaldırıldı. Ticari amaçlı otomobil imalatındaki kısıtlamaların 2020 yılında, binek otomobildekilerin ise 2022 yılında iptal edileceği açıklandı. Öte 

yandan, yeni negatif listede hisse hakları ve şirketlerin üst düzey yöneticileri konularında özel düzenlemeler belirlendi.  

Mısır açıklarında çalışmalar yürüten İtalyan enerji şirketi Eni dünyanın en büyük doğal gaz sahalarından birini keşfetti. Mısır basınında yer alan haberle-

re göre İtalyan enerji şirketi Eni, Mısır karasularındaki Noor sahasında 2 trilyon 550 milyar metreküp rezerve sahip bir doğa l gaz keşfi yaptı. Bu keşfin şimdi-

ye kadar Doğu Akdeniz’in en büyük gaz rezervine sahip Zohr gaz sahasından üç kat daha fazla, İsrail'in Leviathan sahasından beş kat daha fazla ve Tamar 

alanının on katından daha büyük olacağı kaydediliyor. Elde edilen sismik bulgular ışığında Eni sondaj çalışmalarına Ağustos ayında başlayacak. 

Enerji tasarrufu sağlamak için geliştirilen ve elektrikli/hibrit araç teknolojisinde de kullanılan invertör ithalatında, motorlu kara taşıtlarının üretiminde 

kullanılması kaydıyla gümrük vergisi %0,8 olarak uygulanacak. Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, 1 Temmuz ’da yürürlüğe girmek üzere Resmi Gaze-

te’nin mükerrer sayısında yayımlandı. 

Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Landesbank Saar (SaarLB) ile yapmış olduğu 150 milyon euro tutarındaki garanti çerçevesinin ikinci dilimi kapsamında 

Fransa ve Almanya'da yenilenebilir enerji projeleri için 70 milyon euro bağışladı. Anlaşmayla EIB’nin, SaarLB'nin mevcut iki ülkedeki rüzgâr ve güneş enerji-

si projelerinin %50'sini garanti etmesiyle bu projeler için yaklaşık 140 milyon euro ek kredi vermesi sağlanacak. SaarLB Yönetim Kurulu Üyesi Frank Eloy, 

EIB ile işbirlikleri çerçevesinde Belçika ve Lüksemburg’daki çalışmaları yanında jeotermal projelerin finansmanı çalışmaların genişleteceklerini kaydetti.  

Hollanda'da iktidar ve muhalefet partileri emisyon azaltımı için yasa teklifi sunuldu. Hollanda Parlamentosu’nun %75’ini temsil eden partiler, dünyanın 

en kapsamlı iklim yasası olacak olan yasa teklifini bugün parlamentoya sundular. Bu kapsamlı yasa teklifiyle ülkede emisyonların 2050 yılına kadar %95 

oranında azaltılması hedefi hukuki bağlayıcılık kazanıyor. Yasa aynı zamanda emisyonların 2030 yılına kadar %49 azaltılmasını  da yasal zorunluluk kılıyor. 

Yasa teklifi aynı zamanda, 2019 yılından sonra Hollanda hükümetlerinin her beş yılda bir iklim planlarını gözden geçirip güncellemelerini zorunlu kılıyor. 

Panasonic, Tesla Model 3'ün üretim artışıyla birlikte batarya kıtlığı yaşanmaya başladığını açıkladı . Panasonic hissedarlar toplantısında Otomotiv Sek-

törü Başkanı Yoshio Ito, "Tesla Model 3 üretiminde keskin bir iyileşme oldu ve şu anda zaman zaman batarya sıkıntısı yaşanıyor" dedi. 

Petrol fiyatları, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) resmi verilerine göre ham petrol stoklarının yaklaşık 2 yılın en büyük düşüşünü gerçekleştirmesi 

ve ihracatın rekor seviyeye çıkmasının ardından 2014 yılından bu yana en yüksek seviyesi yakınında seyretti. Ülkedeki ticari ham petrol stoklarının 

geçen hafta %2,3 azalmasının ardından vadeli petrol kontratları New York'ta, önceki iki seansta %6,9 yükseldikten sonra %0,4 geriledi. 

Türkiye'nin Nisan 2018'de yaptığı doğalgaz ithalatı geçen yılın aynı ayına göre %13,65 azaldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Nisan ayı Do-

ğalgaz Piyasası Sektör Raporu'na göre, Türkiye'nin doğalgaz ithalatı Nisan 2018'de geçen yılın aynı ayına göre 4.250,26 milyon standart metreküpten 

3.670,11 standart metreküpe düştü. Rapora göre, Nisan 2018'de 608,76 milyon standart metreküp LNG ithal edilirken 3.061,36 mi lyon standart metreküp 

boru gazı ithal edildi. En fazla ithalat 1.970,93 milyon standart metreküp ile Rusya'dan gerçekleşirken onu, İran, Cezayir, Azerbaycan, Katar ve Nijerya 

izledi. Nisan’da doğalgaz tüketimi de geçen yılın aynı ayına kıyasla %11,5 azalarak 3 milyar 709 milyon metreküp oldu.  

Elkon, Türk tershanelerinde elektrikli gemiler, feribotlar ve balıkçı gemileri üretiyor. Üretilen gemiler Norveç başta olmak üzere tüm dünyaya gönderili-

yor. Dünyadaki ticaretin halen büyük bölümünü gemilerin gerçekleştirdiğini söyleyen Elkon İş Geliştirme Direktörü Abdullah Tunç, “Denizlerde yük ve yolcu 

taşıyan 90 bin gemi var. Dünya ticaretinin %80'i bu gemilerle yürüyor. Bunlar dünyaya çok büyük zararlar veriyor. Milyonlarca ton karbondioksit çevreye 

bırakılıyor. Norveç gibi temiz enerji yatırımlarını artıran bazı ülkelerde artık ulaşımda tamamen elektrikli araçlara geçti. Biz de buradaki pazardan yararlan-

mak ve treni kaçırmamak için Norveç'te şirket kurduk. 50 milyar dolarlık bir pazar. Bizi çok heyecanlandırdı" şeklinde konuştu. Elektrikli gemiler 8-10 bin 

turluk şarj ömrüne sahip. Yani en az 10 yıl seferlerine devam edebiliyor. Fosil yakıtlı gemilere göre daha çevreci olan bu gemiler uzun vadede büyük yakıt 

tasarrufu sağlıyor. 
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MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81 

FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE 

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.  

 


