
Dün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile aynı günde açılması taahhüt edilen İstan-

bul’un üçüncü havalimanının, dünyanın en büyüğü sıfatı ve İstanbul adı ile açılışı 

Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımları ile gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Er-

doğan açılışta yaptığı konuşmasında “Projede herhangi bir hazine garantisi yoktur. 

Sembolik bir rakamı ifade eden, 12 yıla mahsus 342 milyon euro dış hat yolcu geliri 

garanti edilmiştir. İlk etabı yılda 90 milyon yolcu kapasitesindedir. Bu kapasite tüm 

etaplar bitince 150 milyon hatta 200 milyona kadar çıkarılabilir. Tüm etapların ta-

mamlanması 2028 olarak öngörülmekte." ifadelerini kullandı. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan "2019 

Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Programa 

göre;  

-Büyümenin istikrarlı bir şekilde devam edebilmesi için enflasyon ve cari açığın ma-

kul seviyelere indirilerek dengelenme süreci devam ettirilecek. 2019 GSYH büyü-

mesi özellikle mal ve hizmet ihracatı kaynaklı olacak. Ayrıca göreceli olarak azal-

makla birlikte tüketimin büyümeye pozitif katkısı devam edecek. Beklentiler çerçe-

vesinde 2019 yılı GSYH büyümesine; özel tüketim 1,3 puan, özel kesim sabit serma-

ye yatırımları ise 0,5 puan katkı yapacak. Ekonomik büyümeyi sürdürülebilir kılacak 

nitelikli insan gücü ve güçlü toplum hedefiyle ilgili projeler ve programlar hayata 

geçirilecek. 

-Cari işlemler açığının sürdürülebilir bir seviyede tutulması ve makroekonomik istik-

rarın desteklenmesi için ithalata bağımlılığı azaltmak ve ihracatı arttırmak amacıyla 

yerli üretim, teknoloji ve Ar-Ge yatırımları kamu-özel iş birliği modelleriyle gerçek-

leştirilecek. 

-Merkez Bankası temel amacı olan fiyat istikrarını sağlamak adına elindeki tüm 

araçları kararlı ve bağımsız bir şekilde kullanmaya devam edecek. Hazine ve Maliye 

Bakanlığı sıkı mali disiplinle enflasyonla mücadeleye destek verecek. 

-Mali piyasalarda ürün ve hizmet çeşitliliği artırılarak, finans sektöründeki tüketici 

ve yatırımcı hakları, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde şeffaf, adil ve teşvik 

edici uygulamalarla güçlendirilecek. 

-Kamu maliyesinin güçlü yapısının korunması amacıyla, kamu harcamalarının sınır-

landırılması, etkinliğinin artırılması ve kamuda cari harcamalarda tasarruf sağlan-

30-Ekm ABD, Conference Board tüketici güveni, Ekim 
31-Ekm TÜİK, Ekonomik güven endeksi, Ekim 
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 95.00            10.783%

22 Nisan 2020 5.125% 93.30            10.118%

18 Mayıs 2021 4.875% 86.88            10.906%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 90,542             -3.42% -9.42% -21.50%

BİST-30 112,912          -3.41% -8.91% -20.55%

XUSIN 112,033          -4.24% -11.59% -13.43%

XBANK 105,815          -4.45% -9.34% -38.26%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.5561 -0.64% -7.65% 46.64%

Euro/TL 6.3224 -0.84% -9.24% 39.02%

Sepet Kur* 5.9385 -0.73% -8.51% 42.49%

Euro/Dolar 1.1371 -0.26% -1.78% -5.21%

Dolar/JPY 112.36 0.42% -1.57% -0.28%

DXY 96.5790 0.09% 1.34% 4.93%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1229.35 -0.31% 3.50% -5.61%

Reuters/Jefferies CRB* 201.72 -1.05% -2.04% 1.35%

Brent (Dolar/varil) 77.34 -0.36% -8.99% 15.66%

Doğalgaz (TL/stdm3) 3.20 0.00% 2.02% 7.86%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 25.17% 25.72%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 18.07% 18.59%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.58% 7.63%

ABD - 10 yıllık tahvil 3.10% 3.13%

Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF



Piyasalarda Bugün | 30 Ekim 2018 2 

masıyla kamu gelirleri içinde vergi gelirlerinin payının artırılması suretiyle sağlıklı ve sürekli kaynaklardan kamu geliri elde edilecek. 

Bloomberg haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in arasında Kasım ayında yapılacak G20 zirvesi sırasın-

daki ikili görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret savaşına dair çözüm bulunamaması durumunda, Çin'den ithal edilen diğer ürünlere de Aralık 

ayı başı itibarıyla gümrük vergisi getirilmesi planlanıyor. Aynı haber kaynağında, Beyaz Saray'ın gümrük politikaları uygulamaları hakkında bilgi 

sahibi bir kaynak yakında ek gümrük vergisi ile ilgili bir adım atılabileceğini ifade ettiği belirtiliyor. Öte yandan Donald Trump’ın, Fox News ile ger-

çekleştirdiği mülakatta, bir anlaşma olmaması durumunda 267 milyar dolarlık ürüne ek vergi getirmeye hazır olduklarını vurguladığı belirtiliyor. 

Basına yansıyan olası ilave gümrük vergisi haberleri sonrasında ABD’de endeksler günü ekside sonlandırdı.  

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel, Aralık ayında yapılacak CDU Genel Kurulu’nda 

genel başkanlık görevi için ve 2021’deki genel seçimlerde başbakanlık için aday olmayacağını açıkladı.  

İtalya ile Avrupa Birliği Komisyonu arasında yaşanan bütçe krizi ve tarafların attıkları adımlar sonrasında, iki kredi derecelendirme şirketi S&P 

ve Moody’s’den açıklamalar art arda geliyor. Moody’s geçtiğimiz günlerde İtalya’nın kredi notunu “Baa2”den “Baa3”e düşürmüş ve not görünü-

münü durağan olarak belirlemişti. Sonrasında ise S&P İtalya'nın kredi notunu "BBB" seviyesinde teyit ederken, görünümünü durağandan negatife 

çevirdi.  

Gelişmekte olan ülkeler tarafında Brezilya ve Arjantin gündemi belirledi. Uluslararası Para Fonu (IMF), Arjantin’e 36 aylık stand-by anlaşması 

çerçevesinde verilecek toplam kredi tutarının 56,3 milyar dolara yükseltildiğini bildirdi. IMF'nin bugüne kadar vereceği en yüksek borç miktarını 

içeren anlaşma doğrultusunda Haziran’dan bu yana verilen toplam finansmanın 20,4 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor. Brezilya’da hafta sonu, 7 

Ekim'de yapılan devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu gerçekleştirildi. Resmi olmayan sonuçlara göre, PSL'nin adayı aşırı sağcı Bolsonaro, oyların 

%56'sını alarak seçimi kazandı. 

Bu hafta İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve  Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararları ile Euro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verisi takip 

edilmesi gerekenler arasında. Ancak yurtdışı gündemde piyasaların odağında Cuma günü açıklanacak olan ABD tarımdışı istihdam datası yer 

alıyor.  

Yurt içi piyasalar dün tatilken güne düşüşle başlayan dolar/TL %1,5 değer kaybederek 5,5066 ile son 2,5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Sa-

bah saatlerinde ise dolar /TL’nin 5,51 seviyelerinde hareket ettiğini görüyoruz. Bugün ekonomik takvimde önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yarın 

yurtiçinde TCMB yılın son Enflasyon Rapor’unu yayımlayacak. Rapor Merkez Bankasından gelecek mesajlara ve bir sonraki PPK toplantısında atıla-

cak adımlara dair sinyaller içermesi bakımından dikkatle takip edilmeli. TÜİK ise yarın Eylül ayı dış ticaret istatistiklerini açıklayacak.  
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Yapı Kredi (YKBNK) - 367 gün vadeli 275 milyon dolar ve 691 milyon Euro tutarında iki ayrı dilimden oluşan yaklaşık toplam 1,1 milyar dolar karşı-

lığında sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. Toplam 13 ülkeden 27 finansal kurumun katılımıyla ve dış ticaretin finansmanı ile genel kurumsal 

amaçlarla kullanılacak kredinin toplam maliyeti Libor+%2,75 ve Euribor+%2,65. 

Arçelik (ARCLK) - 2018 yılı 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, bu dönemde 253 milyon TL net kâr elde etti. Bu rakam yıllık bazda %2 

azalışı ifade ediyor. 

Migros (MGROS) - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye’nin yerel para birimi ve iç sermaye piyasasının derinleşmesini desteklemek 

adına ülkenin en büyük ikinci perakendecisi konumunda olan Migros’un tahvillerine 9 milyon Türk lirası yatırım yaptığını açıkladı. 

Şişecam (SISE) – 2018 yılı 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şişecam bu dönemde 998 milyon TL net kâr elde etti. Şirket bir önceki yılın aynı 

döneminde 277 milyon TL net kâr açıklamıştı. 

Dyo Boya (DYOBY) - İnşaat boyaları pazarındaki gelişmelere bağlı olarak Dilovası Fabrikası'nda inşaat ünitesinde Kasım ayında farklı günlerde top-

lam 5 iş günü faaliyet ara verileceğini duyurdu. Şirket, durumun yalnızca inşaat boyaları iş ünitesine ilişkin olduğunu ve diğer tüm boya alt seg-

mentlerinde faaliyetlerin kesintisiz devam ettiğini açıkladı. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar barışında başvuru süresine ilişkin, "31 Aralık'a kadar uzatmayı hedefliyoruz." dedi. İmar barışına 

çok yoğun bir başvuru olduğunu belirten Kurum, "Bugün itibarıyla yaklaşık 8 milyon 150 bin vatandaşımız başvurdu. Başvuru bedeli de yaklaşık 5 

milyar 120 milyon lira oldu. Başvuru talebinin 13-14 milyon olmasını bekliyoruz." diye konuştu. 

OYAK çimento sektöründe iki büyük yatırım açıkladı. Uzak Doğu’nun en büyük çimento üreticilerinden Taiwan Cement Company ile ortaklığa 

giden Oyak, Brezilyalı Intercement şirketine ait olan, Cimpor’un Portekiz ve Cape Verde operasyonlarını da aldı. 

Türkiye’de mağaza açma hazırlığında olan ABD’li elektrikli otomobil devi Tesla, Türkiye’deki siparişlerinin tamamen durması nedeniyle bu yatı-

rım planını durdurdu. Markanın Şubat ayında Avrupa pazarına sunacağı Model 3’ün de orta vadede Türkiye’ye gelemeyeceği kesinleşti. 

Türkiye İş Bankası’nın Silikon Vadisi’nden sonra dünyadaki ikinci inovasyon merkezi Çin’de açıldı. Bankacılık ve finans alanında tecrübe sahibi 

olan Türkiye’nin yerli sermayeli yazılım şirketi olan Softtech, Çin’de açılan yeni ofiste, bu pazardaki işbirliği fırsatlarını değerlendirecek, buradaki 

inovatif kültürü ve teknolojinin yaygın kullanımını yakından takip edecek. Büyük veri, yapay zeka, bulut hizmetler, nesnelerin interneti, siber gü-

venlik gibi yeni teknolojilerin son derece önemli hale geldiği günümüzde İş Bankası’nın dijital dönüşüm sürecine katkıda bulunacak olan Çin ofisi, 

çeşitli işbirliği modelleriyle Softtech ürünlerinin değişik pazarlara girmesinin de yolunu açacak. 

Pamukkale Turizm konkordato talebinde bulundu. 600 otobüsü bulunan şirket, ekonomik şartların yarattığı olumsuzluklar sonucu borçların 

yapılandırılmasının zorunlu hale geldiğini belirtti ve seferlerin normal seyrinde süreceğine vurgu yaptı. Pamukkale Turizm yetkilileri 15 milyona 

yakın yolcusu bulunan şirketin nakit akışında problem yaşadığı ve borçların sorunsuz bir şekilde ödenebilmesi için vadeli konkordato ilan edildiğini 

belirtti. 

Türk Hava Yolları (THY) ile Hong Kong Hava Yolları arasında, kod paylaşımı (Code Share) anlaşması imzalandı. Atılan imzalarla iki havayolu 

şirketi arasında gerçekleşecek kod paylaşımı ile THY, Hong Kong ötesi yeni noktalara erişim sağlayabilecek. Hong Kong Hava Yolları ise uçuş ağına 

İstanbul, Paris, Londra, Barselona gibi önemli Avrupa noktalarını ekleyebilecek. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, bu anlaşmanın, Hong Kong Hava 

Yolları ile mevcut ticari iş birliklerine katkı sağlamakla kalmayacağını belirterek, "Aynı zamanda yolcularımızın Hong Kong ötesindeki yeni noktala-

ra erişimini mümkün kılacak. Asya ile Avrupa arasında yer alan doğal ve tarihi bir köprü olarak İstanbul, yeni havalimanının açılmasıyla da Türkiye 

ile Hong Kong arasındaki kültürel ve ticari ilişkilere büyük fırsatlar sunacak." diye konuştu.  
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İthalatta varış öncesi gümrükleme uygulaması hayata geçirildi. Deniz yoluyla gelen eşyanın gümrükleme işlemleri eşya henüz Türkiye Gümrük 

Bölgesine girmeden tamamlanacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geleneksel gümrükleme yöntemindeki birçok aşamaya son vererek ithalatta 

varış öncesi gümrükleme uygulamasını hayata geçirdiklerini belirterek, "Yeni uygulamamızla deniz yoluyla gelen eşyanın gümrükleme işlemlerinin 

eşya henüz Türkiye Gümrük Bölgesine gelmeden tamamlanması ve taşıma aracından tahliye edilen eşyanın doğrudan liman sahasını terk etmek 

üzere sahibine teslimi sağlanacaktır." ifadesini kullandı. 

Bilişim şirketi IBM, açık kaynak yazılım şirketi Red Hat'ı 34 milyar dolar karşılığında satın almak için anlaşma imzaladı. IBM'den yapılan açıkla-

maya göre, şirket, Red Hat’a hisse başına 190 dolar ödeme yapacak. Linux tabanlı profesyonel yazılım şirketi Red Hat’ın satın alınmasıyla IBM’nin, 

kurumsal bulut bilişim hizmetleri sağlayıcılığını genişletmeyi hedeflediği belirtildi.  

Teknoloji şirketleri FEV Türkiye ve Kodeco'nun iş birliğiyle geliştirilen yerli sürücüsüz (otonom) ve elektrikli taşıt Otomod'un ilk görselleri ve 

animasyonu yayınlandı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü’nün desteği ile İTÜ Ayazağa kampüsünde Aralık ayında ilk denemeleri yapı-

lacak Otomod ve ulaşım altyapısının, ileride, üniversite, hastane ve havaalanı gibi kampüslerde, yayaların kısa mesafe ulaşımlarını kolaylaştırma 

amacıyla kullanılması planlanıyor. Üzerindeki sensör ve kameralar ile hem çevresindeki yaya ve araçları algılayacak hem de kendi konumunu belir-

leyecek akıllı araçlarda kontrol yazılımları tamamen yerli olanaklarla geliştiriliyor. "Kampüs İçi Yolcu/Yük Taşıyan Çok Fonksiyonlu Elektrikli Oto-

nom Taşıt" isimli proje, TÜBİTAK TEYDEB 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamın-

da hibe desteği ile gerçekleştiriliyor. Otonom sürüş, elektrikli araç, yazılım geliştirme, simülasyon, stil tasarım, bilgisayar destekli 3 boyutlu tasarım 

ve prototip üretimi dallarında uzman 20 Türk mühendisin görev aldığı projenin 30 ayda tamamlanması planlandı. 

Lisanslı depoculuk desteklerinde artış oldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, lisanslı depolarda ilave kira, nakliye ve analiz desteği 

tebliğinin Resmi Gazete'de yayınlandığını ve ton bazında destek miktarının hububatta 3 liradan 6 liraya, pamukta 7 liradan 14 liraya, fındık, zeytin 

ve kapsama giren meyvelerde 10 liradan 20 liraya yükseltildiğini belirtti. Pakdemirli, nakliye desteğinin ton başına 25 lira, analiz desteğinin de 

parti başına 25 lira olduğunu ifade etti. 

Çağdaş Holding, Almanya'nın en büyük şirketlerinden Bertelsmann’dan şirket alıyor. Binden fazla şirketi bulunan Bertelsmann’ın markaların-

dan olan 22 yıllık geçmişe sahip Arvato, bilgi teknolojisinden dijital hizmetlere bir çok alanda faaliyet gösteriyor. 4,6 milyar euroluk ciroyo sahip 

Arvato, Ağustos ayında satışa çıkmıştı. Bertelsmann’ın CEO’su Thomas Rabe, Ekim ayında satış sürecinin netlik kazanacağını belirtti. Dünya’nın 

haberine göre Arvato’nun en dikkat çeken operasyonlarından birine sahip olan Türkiye’de de satış planlaması hayata geçiyor. Bertelsmann, Arva-

to’yu satmak için de son dönemde turizm yatırımlarıyla dikkat çeken Çağdaş Holding ile görüşmeye başladı. Bertelsmann ve Çağdaş Holding’in 

yakın zamanda anlaşmayı imzalayacağı ve Türkiye operasyonlarını satacağı belirtiliyor. 

Siemens ile TEMSAN, kombine çevrim santrallerinin enerji verimliliği yüksek santrallere dönüştürülmesi konusunda işbirliği yapacaklar. Sie-

mens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Gelis ve TEMSAN A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Toprak, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier’ın da katıldığı bir törenle iyi niyet anlaşması imzaladı. Top-

lam büyüklüğünün 1,5 milyar avroya ulaşması beklenen proje ile Türkiye’deki yıllık toplam doğalgaz tüketiminin de %2 azalmasının mümkün ola-

cağı öngörülüyor. Yatırım sonucunda enerji verimliliğinin %45’ten %60’ın üzerine çıkması hedefleniyor. Bu sayede santraller, 5 ila 7 yıllık bir peri-

yotta yatırım maliyetlerinin geri dönüşünü sağlayacak. 

Hidrokarbon sondaj gemisi Fatih’in bu hafta içinde Akdeniz‘deki ilk derin deniz sondaj işlemleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dön-

mez’in katılımıyla gerçekleştirilecek. Sondaj çalışmaları Antalya açıklarında Kıbrıs adasının batısında Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölge-

si’nde yapılacak. Türk savaş gemilerinin koruması altında faaliyet gösterecek gemide 200’den fazla yerli ve yabancı uzmanın görev alacağı kayde-

dildi. Çalışmalarına öncelikle Akdeniz’de yoğunlaşacak 229 metre uzunluğundaki Fatih gemisi, 12 bin 200 metre derinliğe kadar çok yüksek basınç 

altında deniz sondajı yapabilecek.  
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Irak’ın, ABD’nin uyguladığı ekonomik yaptırımlar çerçevesinde İran’a petrol ihracatını durduracağı bildirildi. Irak’ın Kerkük petrolünün İran’a 

tırlar aracılığıyla gönderildiğini aktaran Iraklı yetkililer, bundan sonra petrol ihracatının Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) üzerinden yapılacağını, 

IKBY ile Irak’ın Kerkük konusunda anlaştığını ve Kerkük petrolünün IKBY petrol boru hattı üzerinden Türkiye’ye gönderileceğini belirtti.  

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının sektördeki yatırım fırsatlarına yer verdiği Yatırım Rehberi’nden derlediği bilgilere göre, Türkiye’nin kara-

daki rüzgar potansiyeli 37 bin megavat, deniz üstü rüzgar potansiyeli ise 11 bin megavat. Rüzgar enerjisinde toplam 7 bin megavat kurulu güce 

sahip Türkiye’de, 2027’ye kadar 16 bin megavatlık rüzgar enerjisi kapasitesinin devreye alınması hedefleniyor. İnşa halinde 3 bin megavatlık rüz-

gar santrali bulunuyor. Rüzgar hızının en fazla olduğu yerlerin ise Ege, Marmara, Trakya bölgeleriyle Hatay, Niğde, Sivas ve çevresi olduğu belirtili-

yor. Günlük ortalama aydınlanma süresi 7,5 saat olan Türkiye,  güneşte 5 bin megavat kurulu kapasiteye sahip ve 2027’ye kadar 16 bin megavatlık 

rüzgar enerjisi kapasitesini işletmeye almayı planlıyor.  

İran ucuz petrol satmaya başladı. İran Petrol Bakanlığı, bugün Tahran Enerji Borsasına arz ettiği 1 milyon varil petrole müşteri bulamayınca 280 

bin varili, belirlediği 79 dolar 15 yerine 74 dolar 85 sentten sattı. Tahran Enerji Borsasında satışa sunulan ve taban fiyatı varil başına 79 dolar 15 

sent olarak belirlenen petrol için alıcılar 65 dolar 55 sent, 68 dolar 65 sent ve 74 dolar 85 sent bandında fiyat teklifleri sundu. Petrolün borsadan 

satışına ilk defa dün başlayan İran, alım-satım işlemlerine çeşitli kurallar getirmiş durumda. Buna göre  alım siparişleri 35 bin varilden daha az, 100 

bin varilden ise daha çok olamıyor. Alım için yapılacak başvurulardan önce toplam tutarın %10’unun peşin olarak yatırılması gerekirken, satış şekli 

ise %20 peşin olarak ülkenin yerel para birimi riyal, %80 ise döviz kuru üzerinden olacak. 

GÜRİŞ Holding, Kosova’nın ilk rüzgar santralini kurarak elektrik üretimine başladı. Kosova’da, Sırbistan sınırına yakın bir bölgede kurulan 32,4 

MW’lik Kitka Rüzgar Enerji Santrali (Kitka RES), düzenlenen bir törenle hizmete açıldı. Törene GÜRİŞ Holding Kurucu Başkanı İdris Yamantürk, Ko-

sova Başbakan Yardımcısı Enver Hoxhaj, Kosova Çevre Bakanı Fatmir Matoshi, Türkiye’nin Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç ve ABD Büyükelçiliği 

temsilcisi Lori Michaelson katıldılar. Yılda 95,6 milyon kWh Kosova’nın ilk lisanslı rüzgar santrali unvanına sahip Kitka RES, 3,6 MW’lik 9 adet GE 

rüzgar türbininden oluşuyor. 32,4 MW’lik kurulu gücüyle, ülkedeki toplam kurulu gücün %2,02’sini temsil eden Kitka RES, yıllık yaklaşık 95,6 mil-

yon kilovatsaatlik (kWh) üretimiyle, 2017 yılı rakamlarına göre Kosova’nın toplam elektrik tüketiminin yaklaşık %2,3’lük kısmını karşılaya-

cak.  Toplam 63 milyon dolarlık harcamayla hayata geçirilen proje için GÜRİŞ Holding dış finansman kullanmak yerine tümüyle özkaynaklarını dev-

reye soktu. Şirket yetkilileri, santralin 8-10 yıl içinde kendini tümüyle amorti edeceğini öngörüyor. 
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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. 


