
Enflasyon verisinin yakından takip edileceği günde dolar/TL kuru sabah sa-

atlerinde 5,3750'nin üzerinde işlem görüyor. Dolar/TL, Cuma gününe 

ABD'de beklentileri aşan büyüme verisinin doları desteklemesiyle güne yük-

selişle başladı. Gün içinde rand, peso ve TL gibi yüksek getirili para birimleri 

ABD tahvil faizlerindeki yukarı hareket ile satış baskısı altında kaldı. Dolar/TL 

gelişmekte olan ülkeler genelinde görülen riskten kaçışın etkisinde 16 

Ocak'tan beri ilk kez 5,40'ın üzerini test etti. Perşembe günü valörde son iş-

lemde %14,97 seviyesinde kapanan gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik faizi Cu-

ma akşamı spot kapanışta ortalamada %15,04'e ve valörde son işlemde sert 

bir hareketle %15,28'e yükseldi. Enflasyon verisinin öncesi ve hemen sonra-

sında TL'de oynaklık bir miktar artabilir. Siyasi tarafta ise Cumhurbaşkanı Tay-

yip Erdoğan, Zonguldak ve Bartın'da mitinglere katılacak.  

Yurtiçinde bu hafta veri takvimi yoğun. Şubat ayında gıda fiyatlarının tan-

zim satışlarıyla baskılanması beklenirken, manşette aylık bazda %0,4 artış ne-

ticesinde yıllık enflasyonun %19,9'a gerilemesi öngörülüyor. Bizim beklenti-

miz aylık %0,6'lık artış yönünde. Bu yönde görece yüksek bir artış oranı ile 

yıllık enflasyon %20,20 seviyesine gerileyecektir. TÜFE, hükümetin enflasyon-

la mücadele kapsamında aldığı önlemlerin de etkisiyle Ocak'ta yıllık %20,35 

seviyesine inmişti.  TCMB'nin ise 6 Mart Çarşamba günü politika faizini %24'te 

sabit tutması beklenirken, faiz indirimlerinin Haziran'da başlayarak yılın kala-

nında 500 bp'ye ulaşması bekleniyor. Beklentiler 200 baz puan ile 900 baz 

puan bandında yer alıyor. Thomson Reuters anketinde yer alan "ilk faiz indiri-

minin ne zaman gerçekleştirileceği" sorusuna yanıt veren 15 katılımcının 11'i 

Haziran ayına işaret ederken, 2 katılımcı Nisan'da, 2 katılımcı ise Temmuz'da 

indirim bekliyor. Bugün gelecek enflasyon verisi bu beklentileri tekrardan şe-

killendirebilir. Bugün ayrıca Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Şubat ayı dış tica-

ret rakamlarını açıklayacak. 
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.56            6.061%

22 Nisan 2020 5.125% 99.13            5.925%

18 Mayıs 2021 4.875% 97.25            6.226%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 103,267          -1.21% 0.32% -10.46%

BİST-30 129,411          -1.46% -0.07% -8.94%

XUSIN 122,465          -0.65% 3.90% -5.37%

XBANK 135,238          -2.05% -1.23% -21.09%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.3732 0.73% 3.36% 41.81%

Euro/TL 6.1105 0.70% 2.49% 34.36%

Sepet Kur* 5.7369 0.60% 2.96% 37.62%

Euro/Dolar 1.1374 0.04% -0.65% -5.19%

Dolar/JPY 111.90 0.48% 2.30% -0.68%

DXY 96.5270 -0.09% 0.99% 4.69%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1293.31 0.00% -1.40% -0.70%

Reuters/Jefferies CRB* 190.12 -0.68% 1.23% -4.12%

Brent (Dolar/varil) 65.07 -100.00% -100.00% -100.00%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.86 -0.42% -2.71% -3.59%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 18.89% 18.79%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 15.28% 14.97%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 6.96% 6.94%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.76% 2.72%
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Yurt dışı gündemin ilk maddesi ABD Başkanı’nın FED eleştirisi. ABD Başkanı Donald Trump, Ocak ayında politika değişikliğine giden FED 

Başkanı Jerome Powell’a bu kez isim vermeden yüklendi. FED’in aksiyonlarına rağmen ABD ekonomisinin iyi gittiğini belirten Trump ABD dola-

rının "çok güçlü" olmasından şikayet etti.  ABD-Çin ticaret görüşmelerine yönelik olumsuz beklentiler ve zayıf küresel büyüme öngörülerine 

karşın ABD'de büyümenin dünyanın kalanından olumlu yönde ayrışması dolara destek oluyor. Öte yandan ticaret savaşlarına ilişkin olumlu 

haber akışı devam ediyor. Bloomberg’e bilgi veren iki kaynağa göre ABD ve Çin, ticaret savaşında anlaşmaya varmak üzere. Kaynaklar Çin’in 

nihai anlaşma için ABD’nin 200 milyar dolarlık ürüne uyguladığı tarifeleri ilk günden kaldırılmasını istediğini bildirdi. WSJ’nin haberine göre ise 

Çin, ABD’den ithal edilecek tarım, kimyasal, otomotiv ve diğer ürünlerde daha düşük tarife uygulamayı teklif ediyor. Küresel piyasalarda coşku 

geri döndü. ABD ile Çin’in ticaret savaşını bitirmeye yakın olduğuna yönelik haberler sonrasında Çin borsalarında %3'e varan kuvvetli bir ralli 

görülürken, Asya-Pasifik bölgesindeki endekslerin genelinde de yükseliş hakim. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi 

Çin öncülüğünde bugün %0,4 yükselirken, Japonya'nın Nikkei endeksi %1'in üzerinde prim yaptı. Art arda yaşanan bu gelişmeler S&P 500 va-

deli kontratlarının bu sabah %0,5 artıda seyretmesini sağladı. Küresel piyasalarda bu hafta Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası’nın faiz 

kararı ile yönlendirme politikası takip edilecek. Cuma günü ise ABD’den tarım dışı istihdam rakamları gelecek. 

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin (FİKKO) dördüncü toplantısı 1 Mart Cuma günü gerçekleştirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat 

Albayrak toplantıya ilişkin Twitter üzerinden Cuma günü yaptığı açıklamada, "Piyasalardaki likidite ve kredi büyümesine ilişkin gelişmeleri, ye-

ni finansal mimari çalışmalarını ve ikinci çeyrekte başlatacağımız yapısal düzenlemeler başta olmak üzere çok sayıda konuyu ele aldık" dedi. 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ikinci KOBİ değer kredisini devreye aldıklarını, Hazine garantili 25 milyar TL'lik yeni pakete 17 

bankanın katıldığını söyledi. Ocak başında ilk uygulanan KOBİ değer kredisi toplamda 20 milyar TL'lik bir paketten oluşmuştu. TBB'nin ver-

diği bilgilere göre, 2019 başında uygulanan ilk KOBİ değer kredisi ile 80.269 KOBİ'nin toplam 25 milyar TL tutarında likidite imkânına sahip ol-

duğu ifade edildi.  Kredide Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 20 milyar TL tutarında kefaleti bulunacak. Hazine destekli kredi 6 ay anapara öde-

mesiz 36 ay vadeli olacak. Aylık %1,54, yıllık %18,48 faiz oranı uygulanacak. Konuyla ilgili Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklama-

da da KOBİ Değer Kredisi-2 paketinden, sektör kısıtı olmaksızın 125 milyon TL'ye kadar cirosu olan KOBİ niteliğine sahip işletmelerin yararlana-

bileceği ifade edildi. Açıklamada kredilerin ciro ve faaliyet alanına göre değişmek üzere azami 1,5 milyon TL'ye kadar kullandırılabileceği belir-

tildi. 

İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Şubat ayında 46,4 değerini alarak son altı ayın en yüksek seviyesini gördü. Ancak endeks-

teki ivme kaybı hız kesmiş olsa da endeksin 50 kritik seviyesinin altında kalması, imalat sanayinde daralmanın on birinci ayını tamamladığına 

işaret etti. 2019'un ilk iki ayında ortalama PMI değerinin 45,3 ile 2018 yılı son çeyreğine kıyasla bir miktar yükselmiş olması olumlu bir görü-

nüm ve sanayi aktivitesinde dipten çıkışın öncü bir sinyali olarak yorumlanabilir. Zira kredi büyüme hızındaki toparlanma ve Merkez Banka-

sı’nın reel kesim güven endeksi ile kapasite kullanım oranlarında tespit ettiğimiz dönüşler bu yorumu destekliyor. Üretim alt endeksindeki to-

parlanma imalat sanayi üretim endeksi ile de uyumlu seyrediyor. Benzer şekilde “yeni siparişler” endeksindeki daralmanın zayıflaması iç piya-

sadan gelen siparişlerde kısmî bir toparlanmaya işaret ediyor. “Yeni ihracat siparişleri” alt endeksi ise kritik değerin üzerine yükselerek beş 

aydır devam eden daralmanın ardından artış sinyali verdi. Almanya imalat PMI verilerinin yılın ilk iki ayında daralma yönünde kaldığı, Euro 

Bölgesi PMI değerinin de Şubat ayında 50’nin altına indiği ve ayrıca Brexit belirsizliğinin sürdüğü bir dönemde ihracat siparişlerinin genişleme 

sinyali vermesini olumlu buluyoruz. PMI verileri Türkiye ekonomisinde yaşanan dengelenmenin  devam ettiğini, öte yandan eksik talep koşul-

ları ile enflasyonist baskının bir miktar gevşemekte olduğunu göstermektedir. 2019 yılına ilişkin olarak %1,0—%1,8 aralığında büyüme tahmi-

nimizi koruyoruz. 
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İhracat bedellerinin Türkiye'ye getirilmesi ve bankalara satılmasını gerektiren tebliğin yürürlük süresi altı ay uzatıldı. Resmi Gazete'nin Pa-

zar günkü sayısında yer alan tebliğe göre 4 Eylül'de yayımlanan ihracat bedelleri hakkındaki Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı 

Karara İlişkin Tebliğ'in yürürlük süresi altı aydan 12 aya çıkarıldı. Tebliğ Türkiye'de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine 

ilişkin bedellerin ithalatçının ödemesi sonrası doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilecek veya getirilmesini 

zorunlu kılıyor. Bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemiyor. Bedellerin en az %80'inin bir bankaya satıl-

ması da zorunlu. 

Vakıfbank'ın ardından Ziraat Bankası da konut ve ihtiyaç kredilerinde faiz oranlarını indirdiğini açıkladı. Bankadan yapılan yazılı açıklama-

da, "Son dönemde ekonomide yaşanan olumlu gelişmeleri ve maliyetlerde görülen iyileşmeyi müşterilerine yansıtmak amacıyla konut kredisi 

faiz oranlarını 04 Mart tarihinden itibaren 120 aya kadar tüm vadelerde aylık %1,28'e indirmiştir" denildi. Açıklamada ihtiyaç kredilerinde de 

60 aya kadar vadelerde faiz oranının aylık %1,53'e indirildiği ifade edildi. Vakıfbank Şubat ayında konut, taşıt ve bireysel ihtiyaç kredi faiz 

oranlarında indirime giderken, konut kredisi faiz oranını %1,49'a indirmişti. 

Petkim (PETKM) – 2018 yılı 4. çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Petkim bu çeyrekte 44 milyon TL zarar kaydetti. Bir önceki yılın 

aynı çeyreğinde 365 milyon TL kâr elde edilmişti. Piyasa beklentisi 77 milyon TL net kâr kaydedileceği yönündeydi. Bu dönemde gerçekleştiri-

len 53 günlük planlı bakım duruşu nedeniyle etilen tesisi kapasite kullanımı %98’den %38’e gerilerken satış hacmi 491 bin tondan 364 bin to-

na düştü. Şirketin net satışları yıllık bazda %3,6’lık sınırlı artışla 2.032 milyon TL (beklenti: 2.232 milyon TL) oldu. FAVÖK rakamı ise %84 azala-

rak 75 milyon TL seviyesinde gerçekleşti ve 185 milyon TL olan piyasa beklentisinin gerisinde kaldı. Bu dönemde FAVÖK marjı da 2.052 baz 

puan kayıpla %3,7 seviyesine geldi. Petkim’in net borcu Eylül ayı sonundaki seviyesinden %14 geri çekilerek 4.316 milyon TL oldu. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, akıllı dijital teknolojileri geliştiren KOBİ’lere destek vereceklerini açıkladı. Proje çağrısının büt-

çesini ilk aşamada 250 milyon lira olarak belirlediklerini ifade eden Varank, işletme başına desteğin 300 bin lirası geri ödemesiz, 350 bin lirası 

teminat karşılığı geri ödemeli olmak üzere toplam 650 bin liraya kadar çıkacağını belirtti.  

Belediyeler 24 saat çalışacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum “Bakanlık olarak Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde artık bele-

diyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz. Belediyelerimiz personel bulunduracak ve gece gündüz bu personel vatandaşımıza hizmet ede-

cek.” dedi.  

Müteahhitler için ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterlilik koşulları getirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Yapı Müteahhitlerinin Sı-

nıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylece müteahhitler yeterlilik koşullarındaki du-

rumlarına göre 9 sınıfa gruplandırılmış oldu. Her müteahhit bulunduğu grup ile uyumlu olarak iş yüklenebilecek. Yeterlilik sisteminde firmanın 

son 3 yıla ait bilançolarından elde edilecek göstergeler kullanılacak. Finansal yeterliliğin yanında mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin kriterler de 

gözetilirken, firmanın son 15 yılda yapmış olduğu işler göz önünde bulundurulacak. Herhangi bir deneyimi olmayan müteahhitlik firması ise H 

grubunda bir belge sahibi olacak ve deneyim edindikçe bir üst gruba yükselecek.  

Pirelli, Crossover ve SUV lastiği Scorpion Verde All Season’ın pazardaki en çok satan ölçüsünü (215/65R16 98V) Türkiye’de üretme kararı 

aldı. Yüksek kilometre ve hafif arazi koşulları için özel olarak tasarlanıp ve üretilen Scorpion Verde All Season’ın 215/65R16 98V ölçüsünün, 

bu kapsamda ilk defa Şubat 2019 tarihi itibarıyla İzmit tesislerinde üretileceği açıklandı. SUV modellerin araç satışları geçtiğimiz 5 senede orta-

lama %7 artış gösterirken, toplam araç satışları içerisindeki pazar payı ise %9’dan %17’ye yükselmiş durumda. Türkiye’de SUV segmentinde 
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görülen bu yükseliş ise, Avrupa pazarına paralel şekilde ilerliyor. 2010 yılında SUV segmentinin Avrupa pazarındaki payı %8 iken günümüzde 

bu oran %20’lere kadar çıkmış bulunuyor. 

Alman otomotiv firmaları, önümüzdeki yıllarda daha da önem kazanacağı tahmin edilen elektrikli ve sürücüsüz araç yatırımlarını hızlandırı-

yor. Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği'nden (VDA) yapılan açıklamaya göre, Almanlar önümüzdeki yıllarda söz konusu alanlara yaklaşık 60 

milyar euroluk yatırım yapmayı hedefliyor. VDA Başkanı Bernhard Mattes, "Önümüzdeki 3 yıl içinde elektrikli mobilite çözümlerine 40 milyar 

euro harcayacağız. Dijitalleşme çalışmaları kapsamında, bağlanabilir ve otonom araçlara ise 18 milyar euro yatırım yapmayı planlıyoruz" dedi.  

Toplam ihracatın 45 milyar dolarının geçtiği Kapıkule'den yeni proje sayesinde saatte 120 TIR Avrupa'ya ulaşacak. Türkiye Odalar ve Borsa-

lar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nin (UND) desteğini alarak harekete geçen Ticaret Ba-

kanlığı, ihracat yükünü taşıyan TIR'ların sınır kapılarında geçiş sürecini hızlandırıyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kapıkule'de inşaat süreci 

tamamlandığında, 3 ay sonra hedefimiz günlük ortalama 900 aracın geçtiği sınır kapısında, bu sayıyı 2 bine kadar çıkarmak" dedi. Bir günlük 

bekleme, ihracatta %4'lük kayba neden oluyor. Öte yandan Sarp Sınır Kapısı'nın da modernizasyonu tamamlandı. Eklenen 4 yeni peronla dev-

letin kasasına yıllık 2 milyar TL girerken, TOBB üyeleri ise navlundan 410 milyon lira tasarruf etti. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Ocak ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu 

itibarıyla 22 milyon 922 bin 164 oldu. Ocakta 66 bin 486 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, 10 bin 243 taşıtın da kaydı silindi. Böylece trafikteki 

toplam taşıt sayısı söz konusu ayda 56 bin 243 arttı. Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında %43,4 azalış 

gerçekleşti. 

Ford Trucks, Rusya'nın ağır ticari sektörünün önde gelen şirketlerinden Turbotrucks ile gerçekleştirdiği yeni iş birliği anlaşmasının ardından 

ilk 3S tesisini başkent Moskova'da hizmete açtı. Rusya pazarına ilk kez 2007 yılında giren Ford Trucks’ın Rusya’daki tek yetkili distribütörü 

olan Turbotrucks iş birliğiyle Moskova’da açılan 3S tesiste müşterilere kamyon satış, servis ve yedek parça hizmetleri bir arada sunulacak.  

TROY logolu kart kullanımı 7,5 milyona ulaştı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdür Yardımcısı Cenk Temiz, geçen yıl sonu itiba-

riyle 7 milyon olan TROY logolu kart kullanımının, bu yılın ilk ayında yaklaşık %6 artarak 7 milyon 400 bine ulaştığını belirterek, "2019 yılı için 

hedefimiz 17 milyon kartın sağ alt köşesine yerleşmek." dedi. 

Kırsala 98 milyon euroluk yeni destek projesi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi" baş-

lattıklarını belirterek, "Bitkisel ve hayvansal üretimin desteklenmesi için üreticilerimize %70-100 oranında hibe desteği vereceğiz." ifadesini 

kullandı. 2019-2026 yıllarını kapsayacak projenin iki aşamadan oluşacağına işaret eden Pakdemirli, ilk aşamada Adana, Mersin, Osmaniye, 

Kastamonu, Sinop ve Bartın'ın dezavantajlı bölgelerindeki 45 ilçe ve 2 bin 162 köyün kapsamda yer alacağını aktardı. Pakdemirli, projeyle 30 

bin haneye ulaşılmasının öngörüldüğüne dikkati çekerek, "İlk aşamanın bütçesi 52,5 milyon euro olarak belirlendi." bilgisini paylaştı. 

AB’de tarım emisyonları %46 azaltılabilir. Avrupa Çevre Politikaları Enstitüsü (IEEP) tarafından yayınlanan ve Avrupa Birliği ülkelerindeki 

tarım politikalarını inceleyen ve tarım sektörünün 2050’ye kadar karbonsuzlaşmasını konu alan “2050 Yılında Sıfır Emisyonlu Tarım: Dönüşüm 

için Gerekenler” adlı rapora göre, Avrupa Birliği’nde emisyonların %10'undan sorumlu olan tarımsal faaliyetlerde arazi kullanımı konusunda 

büyük ölçekli adımlar atılmadan tarım emisyonları 2050 yılına kadar %46 azaltılabilir. 

Tosyalı Holding'den sonra bir Türk şirketi daha Cezayir'de demir-çelik fabrikası kuruyor. Cezayir’in en büyük sanayi şirketlerinden COSIDER, 

Türk şirketi Samsun Makina Sanayi ile metal boru yatırımı için anlaşma imzaladı. Yaklaşık 500 milyon liralık tesisin 18 ayda tamamlanması 

planlanıyor. Yıllık üretim kapasitesi 100 bin ton olarak belirlenen tesis, yerel pazarın yanı sıra ihracata da odaklanacak. Tesisin %51’i Cezayirli 

COSIDER’e, geri kalan %49’luk hisse ise Türk şirket Samsun Makina’ya ait olacak. 
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Barajların doluluk oranı arttı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, barajların doluluk oranının geçen seneye göre arttığını belirterek, 

su sıkıntısı çekilmeyeceğini dile getirdi. Ekim 2018-Şubat 2019 döneminde yağışların bir önceki aynı dönemle kıyaslandığında %26,7 arttığını, 

geçen yıla kıyasla ise bu yılın başındaki yağış artışının %44'ü bulduğunu aktaran Pakdemirli, "Geçen yıl bu dönemde içme suyu maksatlı baraj-

larda %39,3 doluluk oranı varken bu yıl %51,9'a yükseldi.” diye konuştu. Pakdemirli, sulama maksatlı barajlardaki doluluk oranının geçen yıl %

38,9 iken bu yıl %50,4'e, enerji maksatlı barajlarda %39,1'den %46,6’ya çıktığını söyledi. 

Şubat ayında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) toplam ham petrol üretimi 30,68 milyon varil/gün oldu. Reuters tarafından ya-

pılan araştırmaya göre, Suudi Arabistan ve Venezuela’nın petrol üretimlerindeki azalmasından etkisiyle OPEC’in toplam ham petrol üretimi 

Şubat ayında son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi. 
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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. 


