
Çin'de Caixin/Markit imalat satın alma yöneticisi endeksi (PMI) 48,3 değerini ala-

rak Şubat 2016'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Çin'in resmi imalat PMI 

verisinden daha düşük olan bu veri küresel büyüme endişelerini artırdı. ABD Başka-

nı Donald Trump'ın kapsamlı bir ticaret anlaşması imzalamak için yakında Çin Dev-

let Başkanı Xi Jinping ile görüşeceğini açıklaması ve ABD'nin üst düzey müzakereci-

sinin görüşmelerde "önemli ilerleme" kaydedildiğini belirtmesinin ardından borsa-

lar başlangıçta yükselmişti. Ancak PMI verisi sonrası Asya borsaları geriledi. ABD 

endekslerinden S&P ve Nasdaq Facebook liderliğinde günü primli kapattı. Küresel 

piyasalarda ve içeride takip edilecek günün önemli verisi ABD'de tarım dışı istihda-

mı ve ortalama saatlik kazançlar olacak. Beklenti sırasıyla 175 bin ve %0,3'lük artış 

yönünde. Ancak geçen hafta Beyaz Saray Danışmanı Kudlow Ocak ayına ilişkin raka-

mın beklentilerin ötesinde kuvvetli gelebileceğine dair bir açıklama paylaşmıştı. 

Yürürlükteki bir yönetmelik neticesinde hükümetin kapalı kalmış olması ve kamu 

çalışanlarının işbaşı yapamamış olmaları istihdam rakamlarını etkilemeyecek (diğer 

bir anketten gelecek olan işsizlik oranı yukarı hareket edecektir).  

TCMB'nin faiz indirimlerinde acele etmeyeceği algısıyla dün düşüş eğilimine giren 

dolar/TL ABD Merkez Bankası'nın faiz artışlarında "sabırlı" olacağı söylemiyle bir-

likte düşüşünü hızlandırdı. Öte yandan ABD Çin ticaret görüşmelerine yönelik 

söylemler ve ABD işsizlik maaş başvuruları verileri gelişmekte olan ülke para birim-

lerine yönelik risk iştahını artıran diğer gelişmeler oldu.  Dolar/TL iki ayın en düşük 

seviyesi olan 5,1550'ye kadar gerilerken bu sabahki işlemler 5,19 seviyesinin he-

men üzerinde. BIST-100'de ana endeksi günü %0,11 azalış sonucu 104.074 puan-

dan tamamladı. Tahvil tarafında yaşanan ralliyle 10 yıllık gösterge tahvil getirisinde-

ki iki günlük düşüş 100 baz puanı aştı. 10 yıllık tahvilde Çarşamba günü bileşik faiz 

valörde son işlemlerde %14,91 olarak gerçekleşmişken dün valörde son işlemler %

14,30 seviyesindeydi. Bugün sabah 10.00'da Ocak ayına dair Markit imalat sanayi 

PMI verisi açıklanacak. İmalat sanayinde daralmanın geride kalan ayda da devam 

ettiğini göreceğiz. Aynı saatte Ticaret Bakanlığı Ocak 2019'a ilişkin öncü dış ticaret 

verilerini açıklayacak. İTO ise İstanbul'da Ocak ayı perakende ve toptan fiyatlarına 

ilişkin verileri açıklayacak. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türkiye Bankalar 

Birliği Başkanı Hüseyin Aydın'ın katılacağı Reel Sektör ile Finans Sektörü Diyalog 

Güçlendirme Toplantısı, saat 15.00'te Ankara'da yapılacak. 

1-Şub ISO, Markit imalat PMI, Aralık 
 Euro Bölgesi, İmalat PMI, Aralık 
 ABD, Tarım dışı istihdam, Ocak 

 ABD, Ortalama saatlik kazançlar, Ocak 
 ABD, İşsizlik oranı, Ocak 
 ABD, ISM imalat PMI, Ocak 
4-Şub TÜİK, Enflasyon, Ocak 

 
 
 
 
 

 
 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.19            6.499%

22 Nisan 2020 5.125% 98.63            6.304%

18 Mayıs 2021 4.875% 95.88            6.848%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 104,074          -0.11% 19.08% -9.76%

BİST-30 131,194          -0.08% 19.83% -7.68%

XUSIN 119,352          0.13% 17.32% -7.77%

XBANK 138,083          -0.62% 25.12% -19.43%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.1606 -1.22% -3.10% 36.20%

Euro/TL 5.9209 -1.35% -1.98% 30.19%

Sepet Kur* 5.5408 -1.39% -2.35% 32.86%

Euro/Dolar 1.1444 -0.29% 1.19% -4.60%

Dolar/JPY 108.87 -0.14% 0.14% -3.37%

DXY 95.5780 0.07% -0.75% 3.83%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1320.56 0.08% 2.08% 1.39%

Reuters/Jefferies CRB* 187.02 -0.26% 5.63% -5.29%

Brent (Dolar/varil) 60.84 -1.60% 6.73% -8.93%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.81 0.50% 3.36% -4.23%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 18.39% 18.28%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 14.30% 14.91%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 6.93% 6.97%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.63% 2.68%
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Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) için hazırlanan Aralık 2018 Ülke Performans Raporu’ndaki verilere göre, 2018 yılında konaklama sektöründe 

ibre doluluk, oda fiyatları ve gelirlerde yükselişe işaret etti ancak oda ortalama satış fiyatları henüz 2013-2014 yılı rakamlarına ulaşamadı. Tür-

kiye'nin ortalama otel dolulukları geçen yıl 9,6 yüzde puanlık artışla %66,2'ye yükselirken, ortalama oda fiyatı da %6,6 artışla 70,4 euro olarak ger-

çekleşti. Oda gelirlerini de %16,9 artırarak 46,6 euroya yükselten Türkiye, geçen yıl oda geliri ve otel doluluklarında en yüksek artışa ulaşan ülke 

oldu. Ancak söz konusu yükselişe karşın hala Avrupa ortalamasına ulaşılamadı. 2018 yılında Avrupa ortalaması oda fiyatında 114,4 euro, oda gelir-

lerinde 80,6 euro; dolulukta ise %72,4 olarak ölçüldü.  

TÜİK verilerine göre, ihracat 2018 yılı Aralık ayında, 2017 yılının aynı ayına göre %0,2 artarak 13,9 milyar dolar olurken ithalat %28 azalarak 

16,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece, Aralık ayında dış ticaret açığı %71 azalarak 2,7 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama 

oranı 2017 Aralık ayında %60 seviyesinde iken Aralık 2018'de %84'e yükseldi. 2018 yılının tamamında ithalat %4,6 oranında azalarak 223 milyar 

dolar seviyesinde, ihracat ise %7 artarak 168 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylece dış ticaret açığı %28 oranında gerileyerek 55 milyar do-

lar seviyesine indi. Aralık ayı ticaret rakamları mevsim etkilerinden arındırıldığında ihracatta bir ivme kaybı gerçekleştiğini, öte yandan ithalatta ise 

(enerji kaynaklı olarak) yılın son ayında sınırlı bir toparlanma kaydedildiğini gözlemliyoruz. Aralık ayında AB'ye yapılan ihracat %0,4 artarak 6,6 mil-

yar dolar seviyesinde gerçekleşirken, AB'nin ihracattaki payı %47,2 seviyesine yükseldi. AB’ye yapılan ihracat artış hızında Ağustos döneminde iv-

me kaybı söz konusuydu, ancak Eylül-Kasım döneminde bir toparlanma gözlemlemiştik. Aralık ayında bölgeye yapılan ihracatta sert bir ivme kaybı 

gerçekleşti. Bölge ekonomilerinde hem talep koşullarındaki yavaşlama, hem de “otomotiv sektörü başta olmak üzere” arza ilişkin endişeler ihraca-

tı sekteye uğratıyor. İkinci büyük bölgesel pazar olan MENA ülke grubuna yapılan ihracatta ise Aralık ayında daralma gerçekleşti. Bu bölgedeki bü-

yük hacme sahip olan Irak’a yönelik ihracat Ekim ve Kasım aylarında sert bir şekilde yükseldikten sonra Aralık ayında %7,6 daraldı. 

Garanti Bankası'nın 2018 solo net kârı %5'e yakın artışla 6,7 milyar lira oldu. Bankanın dün akşam KAP'a bildirdiği konsolide olmayan finansal 

sonuçlarına göre, net kâr 2017'de ise 6,34 milyar lira olarak gerçekleşmişti. Banka'nın özkaynak kârlılığı %15,0, aktif kârlılığı ise %1,7 seviyesin-

de gerçekleşti. Sermaye yeterliliği oranı %16,52 seviyesinde gerçekleşirken, donuk alacak oranı %5,18 oldu. 

Akbank'ın 2018 solo net kârı %6'ya yakın düşüşle 5,69 milyar lira oldu. Bankanın dün akşam KAP'a bildirdiği konsolide olmayan finansal sonuç-

larına göre, net kâr 2017'de ise 6,04 milyar lira olarak gerçekleşmişti. 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteninde yer alan bilgiye göre Ziraat Bankası'nın 4 milyar dolar, Odea Bank'ın ise 3,9 milyar lira tavan-

lı tahvil/finansman bonosu ihraç başvuruları onaylandı. 

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası "İkinci Varlık Finansmanı Fonu" kurulmasına ilişkin gerekli işlemleri yerine getirmek üzere genel müdürlü-

ğü yetkilendirdi. Banka açıklamayı KAP'a yaptı. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aralık ayı sınır giriş istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Aralık ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir ön-

ceki yılın aynı ayına göre %14,5 artarak 1 milyon 951 bin oldu. Gelen son veri bugüne kadar kaydedilmiş en yüksek Aralık ayı rakamına işaret eder-

ken, yabancı ziyaretçi sayısında yıllık bazda artış üst üste 21’inci aya taşınmış oldu. Türkiye’nin ağırladığı yabancı ziyaretçi sayısı 2018 yılında bir 

önceki yıla göre %21,8 arttı ve 39,5 milyon olarak gerçekleşti. 

TÜİK, 2018 yılı 4. çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. 4. çeyrekte ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %17 arttı ve 

9,65 milyon kişi oldu. Turizm geliri ise bu dönemde yıllık bazda %7,1 arttı ve 6,54 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Kişi başı ortalama harcama 

678 dolar ile bir önceki yıla göre %8,5 düşüş gösterdi. Yabancı ziyaretçiler, toplam ziyaretçi sayısının %86’sını (4Ç17: %82), toplam turizm gelirleri-

nin ise %82’sini (4Ç17: %77) oluşturdu. 

18-25 Ocak haftasında Türk Parası kredi miktarı bir önceki haftaya göre 1,9 milyar TL artış kaydederken, yıllık artış oranı %0,4 seviyesine gerile-

di (3 ay önce %7,4 idi). Yabancı para krediler haftalık olarak 0,4 milyar dolar azalırken, geçen yılın aynı haftasına göre döviz bazında %5 azaldığı 

görülmekte. Bununla birlikte kredilerin kısa dönemli eğilimine bakıldığında Kasım sonunda görülen diplerden bir toparlanma olduğu görülüyor. 3 

aylık eğilimlerde görülen toparlanmanın esas olarak yabancı para kredilerde görülen daralmanın ılımlı seviyelere gelmesinden kaynaklandığı söy-

lenebilir.  
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Ulusoy Elektrik (ULUSE) - Şirketin toplam ödenmiş sermayesinin %82,275'ine, toplam oy haklarının ise %90,153'üne tekabül eden, hakim or-

taklara ait 65,82 milyon TL nominal değerli payların 213,9 milyon dolar karşılığında satışı için New York'da halka açık olan enerji yönetim şirketi 

Eaton Corp. ile anlaşma imzalandı. Satış işleminin 2019’un ilk yarısında tamamlanması bekleniyor. 

Kafein Yazılım (KFEIN) - %51 bağlı ortaklığı konumunda bulunan Smartiks Yazılım A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 21,25 milyon TL'den, mevcut 

ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle 28,75 milyon TL'ye artırılması nedeniyle çıkarılacak 7.500.000 adet 1 TL nomi-

nal değerli paylar ile mevcut ortakların sahip olduğu 12.450.000 adet nominal değerli payın halka arz edilmesine karar verildiğini açıkladı. Halka 

arz Borsa İstanbul Ana Pazarında, Borsa'da Satış (Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış) yöntemiyle gerçekleştirilecek. 

Gübre Fabrikaları (GUBRF) - Socar Turkey Enerji A.Ş. (STEAŞ) ile bir ortak girişim kurulması amacıyla niyet mektubu imzaladıklarını duyurdu . 

Gübre Fabrikaları'ndan dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, niyet mektubu ile STEAŞ'ın bağlı bulunduğu Socar şirketler grubu petrokimya tesisle-

rinden ve yakın coğrafyadaki diğer üreticilerden karbamit/üre ithal etmek ve bunun Türkiye iç pazarında ve yurt dışı pazarlarda satılmasına yöne-

lik, her iki tarafın %50 paya sahip olacağı bir ortak girişim kurulmasının amaçlandığı belirtildi. 

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Ocak 2019 raporunu yayınladı. Raporda inşaat malzemeleri iç pazarının bu yıl küçülebileceği 

ancak önemli bir çıkış yolu olarak görülen ihracatta artış yaşanacağı belirtildi. Sektörün 2019 yılında %3 ila %4 arasında küçülmesinin beklendiği 

belirtilen raporda, ihracatın ise %7-%8 arasında bir artış sergileyerek 22,7 milyar dolar civarında gerçekleşebileceği vurgulanıyor.  

İtalyan Astaldi’nin Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ndeki %33’lük hissesinin Çinli gruba satış görüşmeleri geçiş ücretlerindeki kur ayarlamasına ta-

kıldı. Dolar üzerinden belirlenen geçiş bedeline yılda 1 kez kur ayarlaması yapılıyor. Taraflar ise Türk Lirası'nda yaşanan dalgalanmadan korun-

mak için hükümetten bu ayarlamanın her çeyrekte bir kez olmak üzere yılda dörde çıkarılmasını istiyor. Sözleşmeye göre, Yavuz Sultan Selim Köp-

rüsü geçiş ücretinde "1 Ocak tarihindeki dolar kuru esas alınır, TL'ye çevrilir ve bu bir yıl boyunca geçerli olur." ibaresi bulunuyor. Bloomberg'in 

konuyla ilgili 4 kaynağa dayandırdığı habere göre, Astaldi ve Türk ortağı Içtaş, China Merchants Group öncülüğünde Çinli yatırımcılarla görüşüyor.  

İthalattaki düşüş nedeniyle Avrupa'dan boş dönen Türk nakliyecilerin taşımacılıkta payı düştü. Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nin (UND) açık-

ladığı 2018 Aralık ayı karayolu taşıma istatistiklerine göre, Türk araçları 2018'de 2,7 milyar euro navlun geliri elde ederken, 800 milyon euroluk 

navlun gelirini ise yabancı araçlar aldı. Türkiye'nin navlun gelirinden en çok payı alan ülkeler ise Bulgaristan, Romanya, Gürcistan ve İran oldu. 

Türk araçlar 2018 yılı toplamında bir önceki yılın aynı dönemine göre %1 düşüş ile 1.231.752 adet taşıma yaparken, yabancı araçlar %5 büyüme ile 

351.279 adet taşıma gerçekleştirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan UND İcra Kurulu Başkan Vekili Erman Ereke, Türkiye'nin mal ihraç etmek için lo-

jistik hizmeti ithal etmek zorunda kaldığını belirterek, ithalat taşımalarında yabancı araçların payının %33'e çıkardığı dikkat çekti. Ereke, yerli nakli-

yecilerin, Avrupa ülkelerinden boş dönüş oranında %75 artış yaşadığını ve bu oranın Batı Avrupa'da ise %300'ü aştığını ifade etti. Bu oran, 2018 

yılında aylık 70 bin Türk plakalı aracın Türkiye’ye boş dönüş yaptığına tekabül ediyor.  

Ege Bölgesi'nden yapılan tarım ürünleri ihracatı, 2018 yılında 5 milyar doları aştı. Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, 

2017 yılında 4,5 milyar dolar olan tarım ürünleri ihracatı, 2018 yılında %11'lik artışla 5 milyar dolara yükseldi. En çok ihraç edilen tarım ürünleri 

arasında çekirdeksiz kuru üzüm 488 milyon dolar ile ilk sırada yer aldı. Tütün mamulleri 461 milyon dolarlık tutarla ikinci, taze soğutulmuş balıklar 

389 milyon dolar ile üçüncü oldu. Tarım ürünlerinde Ege Bölgesi'nden en fazla ihracat 490 milyon dolarla ABD'ye yapıldı. Bu ülkeyi 401 milyon do-

larla Almanya ve 343 milyon dolarla İngiltere takip etti. EİB'den tarım ürünleri ihracatı yapılan ülke sayısının 175'e ulaştığı belirtiliyor. 



Gündem | 1 Şubat 2019 4 

Dijital tarım üretimde %25 artış sağlayacak. Dünyanın beslenme ve gıda teknolojileri üzerinden şekilleneceği yeni bir döneme doğru hızla iler-

lediğini belirten Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, dijital dönüşümün tarımı da değiş-

tirdiğini belirtti. Matlı; “Artık tarlalarda son teknoloji traktörler, “drone”lar ve toprak/hava sensörleri kullanılıyor. Dijital teknolojiler çiftçilere güb-

releme ve bitki koruma ürünlerini daha hassas uygulayabilme imkânı sağlıyor ve bu yönde yerli girişimlerin sayısı da her geçen gün artıyor” diye 

konuştu. Dijital tarım uygulamalarıyla tarımsal üretimde %25 artış sağlanabileceğini ifade eden Matlı, bulut bağlantılı ve kameralı mini insansız 

hava araçlarıyla tüm çiftliği görüntüleme, dijital sensörlerle nem, sıcaklık gibi doğal ögeleri kontrol edebilme, su ve elektrik gibi kaynakların gerek-

siz kullanımını önleme ve su kirliliğinin azaltılması gibi uygulamaların gündemde olduğunu söyledi. 

Su ürünleri OSB, ihracatta üçte bir artış sağlayacak. Türkiye'nin yıllık 1 milyar dolar civarındaki su ürünleri ihracatında 300 milyon dolarlık artış 

sağlayacak proje, Adana'nin sahil ilçesi Karataş'ta hayata geçiriliyor. Karataş Balık ve Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) deniz suyu ile 

doldurulmuş 215 havuzdan oluşacağı ifade ediliyor. Bölgede depolama ve paketleme tesisleri ile Teknokent’in de kurulması planlanıyor. Akdeniz 

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Vekili Ali Can Yamanyılmaz, balıkçılık ve su ürünleri üretiminde yılda 85 bin ton ile 

Türkiye birincisi olan Muğla'yı 120 bin ton ile geçmeye hazırlandıklarını belirtti. Karataş'ın Adalı mahallesinde bir tarafı Akdeniz, diğer tarafı Cey-

han nehrine bakan 6.350 dönüm alanda her biri 25 dönümlük 215 havuz oluşturulacağını belirten Yamanyılmaz “Deniz suyu ile doldurulacak ha-

vuzlarda balığın yanı sıra karides gibi diğer deniz ürünleri de yetiştirilecek" dedi. 

Kividen reçel ve meyve suyu üretimi için destek talep ediliyor. Rize Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Sabit Karaca, Rize'de geçen yıl 4 bin ton kivi 

üretiminin bu yıl 2 bin tona düştüğünü, üretimi sürdürebilmek için kividen reçel ve meyve suyu üretimine destek verilmesi gerektiğini söyledi. Ka-

raca, ilde yaklaşık 15 yıl önce çaya alternatif ürün olarak tarımına başlanan kivi üretiminin ilgisizlik nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya 

olduğuna işaret etti. 

Ticaret Bakanlığı perakende sektöründe teknolojik dönüşüme ön ayak olacak. Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek Perakende Bilgi 

Sistemi (PERBİS) ile perakende sektöründeki iş ve işlemler büyük ölçüde azaltılması ve maliyetlerin önemli oranda düşmesi bekleniyor.  Sistemin 

kullanımıyla bürokrasi azaltılacak, işlemler daha kolay ve hızlı yürütülecek, belge maliyetleri azaltılacak, sistem üzerinden sağlanacak coğrafi ko-

num verileri sayesinde girişimcilerin kuruluş yeri seçimi kararları daha kolay ve daha az hata payıyla verilebilecek. Sistemin geliştirilmesi sorumlu-

luğunu, daha önce Ticaret Borsaları Otomasyon Sistemi ve Sanayi Bilgi Sistemi projelerinde görev alan Altay Yazılım üstlenecek. Sözleşme kapsa-

mında sistemin 2 yıldan kısa sürede tamamlanması planlanıyor. 

Enerji ithalatı %15,6 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) yapılan açıklamaya göre, en büyük ithalat kalemlerinden olan mineral yakıtlar, 

mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünlerin ithalatı 2018 yılında bir önceki yıla göre %15,6 artarak yaklaşık 43 milyar dolar 

oldu. 2017 yılında ithalat 37,2 milyar dolar olmuştu. Aralık'ta ise ithalat %1,4 artışla 3,87 milyar dolardan 3,92 milyar dolara çıktı. 

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) teminatları haciz rehin ve iflas konusu yapılamayacak. 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na “EPİAŞ ve 

merkezi uzlaştırma kuruluşu nezdinde tutulan teminatlar ile oluşturulan temerrüt garanti hesabındaki varlıklar, amaçları dışında kullanılamaz, 

haczedilemez, rehnedilemez, idari mercilerin tasfiye kararlarından etkilenmez, iflas masasına dâhil edilemez ve üzerlerine ihtiyati tedbir konula-

maz.” ibaresi eklendi. EPİAŞ’ın piyasa katılımcılarından alacağı teminatlara ilişkin usul ve esaslar ile piyasa katılımcılarının yükümlülüklerini yerine 

getirememesi nedeniyle uygulanacak temerrüt yönetimi ve oluşturulacak temerrüt garanti hesaplarına ilişkin usul ve esaslar, Enerji Piyasası Dü-

zenleme Kurumu’nun (EPDK) hazırlayacağı yönetmelikle belirlenecek. 
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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. 


