
 TCMB'nin sıkı duruş söylemi ve ABD Merkez Bankası'nın faiz artışında 

acele etmeyeceği açıklamalarıyla 5,20'nin altına kadar gerileyen dolar/

TL bu hafta yatay seyrine devam ediyor. Piyasada Suriye ve Venezuela 

konusundaki gelişmeler, ABD-Çin ticaret görüşmeleri ve Brexit yakından 

takip ediliyor. Küresel bazda dolarda değerlenme eğilimi söz konusu ve 

dolar endeksi 96,44 ile iki haftanın zirvesine yakın seyrediyor. Dolar/TL 

ise 5,23'ün altında tutunmaya devam ediyor. Veri tarafında Hazine, saat 

17.30'da Ocak ayı nakit gerçekleşmelerini açıklayacak. 

 Çin piyasalarının tatil olması ve açıklanacak önemli veri bulunmaması 

nedeniyle küresel piyasalarda işlem hacmi düşük kalmaya devam etti. 

Avustralya Merkez Bankası dün uzun süredir devam eden sıkılaştırma 

yaklaşımından geri adım atıp büyümeye yönelik artan riskleri kabul ede-

rek olası faiz indirimine kapı açtı. Bu durum açık olan Asya-Pasifik piyasa-

larında ralliye zemin hazırladı. ABD’de teknoloji şirketlerinin Çarşamba 

günü beklentiler altında kalan bilanço açıklamasının ardından S&P 500 

vadelileri geriliyor. Aralık ayındaki faiz artışının ardından sürpriz bir dö-

nüş yapan FED’in başkanı Jerome Powell’dan bu kez “ekonomi iyi gidi-

yor” mesajı geldi. FED Başkan Yardımcısı Randal Quarles de benzer açık-

lamalarla FED’in yeni, sabırlı duruşunu destekledi. 

 Yurtdışında veri / haber akışı bugün oldukça yoğun. Saat 10.00'da Al-

manya'dan Aralık ayına ilişkin sanayi üretimi verisi gelecek. Türkiye'nin 

en büyük ihracat pazarı olması sebebiyle veri yakından takip edilmeli. 

Kasım ayında %1,9 ile sert gerileyen Alman sanayi üretiminde, binek 

otomobil üretimi Aralık ayında da gerilemesine rağmen, toplam üretim-

de toparlanma gerçekleşecektir. Piyasadaki beklenti %0,7'lik artış yönün-

de. Brezilya Merkez Bankası dün faizleri sabit tutarken bugün saat 

12.00'de Hindistan Merkez Bankası'ndan 25 baz puanlık bir faiz indirimi 

bekleniyor. Faiz indirimi beklentisinin sebebi hedefin altında seyreden 

enflasyon. İngiltere Merkez Bankası ise faiz kararını 15.00’te açıklayarak, 

ekonomik tahminlerini yenileyecek. Son dönemde gelen olumlu verilere 

rağmen Brexit belirsizliği nedeniyle faiz artırımı ihtimali çok sınır-

lı.  Kararın ardından Mark Carney konuşacak. Ancak banka Mart sonunda 

7-Şub Hazine, Nakit gerçekleşmeleri, Ocak 
 Almanya, Sanayi üretimi, Aralık 
 İngiltere, Faiz oranı kararı 

 Hindistan, Faiz oranı kararı 
8-Şub TÜİK, Dış ticaret endeksleri, Aralık 
 Rusya, Faiz oranı kararı 
11-Şub İngiltere, GSYH büyümesi, 4Ç18 

13-Şub Euro Bölgesi, Sanayi üretimi, Aralık 
 ABD, TÜFE, Ocak 
14-Şub Japonya, GSYH büyümesi, 4Ç18 
 Euro Bölgesi, GSYH büyümesi, 4Ç18 
 

 
 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.44            6.159%

22 Nisan 2020 5.125% 98.94            6.042%

18 Mayıs 2021 4.875% 97.13            6.244%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 102,584          0.13% 12.54% -11.05%

BİST-30 128,870          -0.06% 12.52% -9.32%

XUSIN 118,001          0.93% 9.78% -8.82%

XBANK 134,195          -1.48% 17.20% -21.70%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.2079 0.30% -5.25% 37.45%

Euro/TL 5.9121 -0.37% -5.34% 30.00%

Sepet Kur* 5.5600 0.17% -5.39% 33.63%

Euro/Dolar 1.1360 -0.46% -0.24% -5.30%

Dolar/JPY 109.96 0.00% 1.13% -2.41%

DXY 96.3900 0.06% 1.23% 4.70%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1305.81 -0.67% 1.01% 0.28%

Reuters/Jefferies CRB* 186.93 0.34% 2.81% -4.76%

Brent (Dolar/varil) 62.69 -0.30% 1.33% -6.54%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.66 0.90% -0.50% -9.04%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 18.40% 18.40%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 14.51% 14.31%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 6.72% 6.85%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.69% 2.70%
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Brexit anlaşmasına varılması durumunda faiz artışının yakın olduğu mesajını verebilir. Mart sonunda anlaşma umutları ise düşük. İngilte-

re Başbakanı Theresa May bugün Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüşecek. Görüşme öncesi ise Avrupa Birliği yetki-

lileri anlaşmanın yeniden müzakere edilemeyeceği pozisyonunu yinelemişti. Görüşmelerde fazla ilerleme kaydedilmesi beklenmezken 

yeni bir anlaşmanın 13 Şubat’a kadar İngiliz Parlamentosu önüne gelmeyeceği konuşuluyor. 

 Türkiye Varlık Fonu 1 milyar euroluk sendikasyon kredisi temini için koordinatör bankalar olarak Citigroup ve ICBC'yi yetkilendirdi. 

Sendikasyonun vadesinin 2 yıl olması, 1 yıl da uzatma opsiyonunun bulunması planlanıyor. Fonun uluslararası borç piyasalarına ilk kez 

çıkması anlamına gelen bu sendikasyon kredisi ile sağlanacak kaynak fon içerisinde yer alan şirketlerin ihtiyaçları için kullandırılabilir. Var-

lık fonlarının borç pazarlarından kaynak temin etmesi örneğine çok fazla rastlanan bir durum olmamakla birlikte geçen sene Suudi Ara-

bistan varlık fonu 11 milyar dolar borçlanmıştı. 

 Türkiye, Tokyo'da bir dizi yatırımcı toplantısı düzenlemesi için Mizuho, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley ve Nomura'yı yetkilendirdi. 

Toplantılar 25 Şubat'ta başlaması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 17 Ocak'ta Antalya'da katıldığı bir toplantıda 

"Enstrüman çeşitliliğini artırmak için Japon yeni cinsinden samuray bono ihracı ile ilgili görüşmelere başladık, bunu da hayata geçirece-

ğiz" demişti. Hazine Müsteşarlığı Aralık 2017'de Japon yeni piyasasından yaklaşık 545 milyon dolara denk gelen 60 milyar yen tutarlı tah-

vil ihracını tamamlamıştı.  

 Hazine 5 Şubat 2021 itfalı 835 milyon euro tutarında kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Hazine 728 gün vadeli euro cinsi kira sertikası 

ihraç edeceğini ve dönemsel kira oranının %1,45 olacağını duyurmuştu. 

 Vakıfbank, KAP'a gönderdiği açıklamada, yurtdışı faaliyetlerinin genişletilmesi amacıyla Çin Halk Cumhuriyeti ve Katar'da temsilcilik 

ofisi açılması için BDDK'dan onay aldı. 

 TEB’ten yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla TEB'in aktif toplamı yılın başından itibaren %13 artarak, 96,9 milyar 

TL’ye ulaşırken, net kârı 1 milyar TL olarak gerçekleşti. TEB’in sağladığı krediler ise aynı dönemde toplam aktiflerinin %66’sını oluşturdu. 

TEB’in 2018 yılında toplam kredileri 64 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduat ise %15,5 artarak 64,2 mil-

yar TL oldu. 

 Siyaset gündemi… Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ABD Ticaret Odası ve Amerikan Türk Konseyi üyeleri ile görüşecek. TBMM Genel Ku-

rulunda, Maden Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 

ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul'da Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegeler Çalıştayı'na katılacak.  

 Gıda fiyatları: Ticaret Bakanlığı beş ilde (Ankara, Adana, İstanbul, Mersin ve Antalya) eş zamanlı hal denetimi gerçekleştirirken yapılan 

denetimler neticesinde normalin üzerinde fiyat artışları gözlemlenen uygulamalarla ilgili de idari işlem başlatılıyor. Bakanlıktan yapılan 

yazılı açıklamaya göre "Bakanlık başta marketler, pazar yerleri ve toptancı olmak üzere çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep denge-

siyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla saha denetimlerini sıklaştırdı" denildi. Bakanlık kısa süre önce sebze-meyve fiyatların-

daki aşırı fiyat oluşumlarına karşın 81 il valiliğine de talimat göndererek, denetimlerin kapsamını genişletmişti. 
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 Geçen yılı %11'lik artışla 31,6 milyar dolarla rekor ihracat rakamıyla kapatan Türk otomotiv sektörü, 100 milyon doların üzerinde ihra-

cat yaptığı ülke sayısını 34'ten 39'a çıkardı. Türk otomotiv sektörünün ihracat yaptığı ülkelerden Hırvatistan, Slovakya, Sırbistan, Tay-

van ve Şili'ye yapılan ihracat ise 100 milyon doları geçti. Milyar doların üzerinde ihracat yaptığı ülke sayısını 7'den 9'a çıkaran sektör, en 

fazla ihracatını 4 milyar 752 milyon dolarla Almanya'ya yaptı. Almanya'yı sırasıyla 3 milyar 268 milyon dolar ihracat ile İtalya, 3 milyar 235 

milyon dolarla Fransa, 2 milyar 941 milyon dolarla İngiltere, 1 milyar 785 milyon dolarla İspanya ve 1 milyar 409 milyon dolarla Belçika 

izledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, geçen yıl 207 ülke, ser-

best bölge ve özerk bölgeye ihracat yapan sektör, yıl bazında ihracatta üst üste 13'üncü kez birinci oldu. 

 Otomotiv sektöründe iç pazarın yanı sıra Avrupa pazarının da daralacağına ilişkin beklentiler, sektörde endişelerin artmasına sebep 

olurken, sektör temsilcileri hükümetten cansuyu kredisi talep etmeye devam ediyor. ÖTV ve KDV indirimlerine rağmen Ocak ayı satış-

ları sert daralan sektör, finansman tarafında yaşanan sıkıntılar sürdüğü ve otomobil satışlarının arzu edilen seviyeye gelmesinin zaman 

alacağını kaydediyor. Konu hakkında açıklama yapan Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, bazı ban-

kaların 4 yıl vadede faizleri %1,75'lere doğru çektiğini, faizlerin daha da düşmesiyle satışların ivmelenebileceğini söyledi. Şahsuvaroğlu, 

hükümetten cansuyu kredisi talep ettiklerini kaydederek, “Geçen yılki 650 bin satış adedinden 450 bine inmesi sektör için alarmdır. Sek-

törün oyuncularından yetkili satıcılara kamu kaynaklı cansuyu kredisi talebimiz var. 2 yıl geri ödemesiz olmasını talep ediyoruz. Faiz, kur, 

enflasyon baskısı altında eriyen sermayelerimizin yerine gelmesi adına hükümetimizden destek talebimiz var." şeklinde konuştu.  

 AB, Alman Siemens'in, Fransız Alstom firmasının demiryolu biriminin %50'sini satın almasına izin vermedi. Birleşme sonrası demiryolu 

araçları üretiminde dünya ikincisi, sinyalizasyon alanında da dünya birincisi olacak yapının AB'nin rekabet yasalarına uygun olmadığı ifade 

edildi. İki şirket Avrupa'da artan Çin hâkimiyetine karşı güç birliği kararı almıştı. Karar öncesinde Alstom CEO'su Henri Poupart-Lafarge, 

sabah yaptığı açıklamada birleşmenin büyük ihtimalle onaylanmayacağını ve bunun politik bir önyargıdan kaynaklandığını söylemişti.  

 Pancardan şeker üretiminin oranı artırıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, daha önce %95 olan toplam şeker üretimi içinde pancardan üre-

timin payının 2019-2020 pazarlama yılı için %97,5'e yükseltildiğini bildirdi. 

 Korumacılığa rağmen çelik ihracatı arttı. 2018'de Türkiye'nin ham çelik üretimi bir önceki yıla kıyasla %0,6 düşüş gösterirken; koruma-

cı politikalara rağmen çelik ihracatı miktar bazında %20,5, değer bazında ise %32,1 arttı. Dünya Çelik Birliği verilerine göre Çin, 2018'deki 

928,3 milyon tonluk üretimiyle, küresel sıralamada zirvede yer aldı. Aynı yıl Türkiye'nin ham çelik üretimi ise %0,6 düşüşle 37,3 milyon 

ton seviyesinde gerçekleşti. Çin, dünya çelik üretiminin %51,3'ünü gerçekleştirirken Türkiye de 8. sıradaki yerini korudu. Söz konusu dö-

nemde Türkiye'nin çelik tüketimi %14,9 azalarak 30,6 milyon tona geriledi. 

 Türkiye’de bir kişi yılda ortalama 35 kg et tüketiyor. Ajans Press'in Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerinin yanı sıra med-

yaya yansıyan haber başlıklarından da derlediği bilgilere göre, bu rakam 1960'lı yıllarda 17 kilogram olarak hesaplanırken, yıllar içinde 

artış gösterdiği gözleniyor. Batı Avrupa'ya bakıldığında ise bir kişinin yılda ortalama 70-80 kg et tükettiği görülüyor. Dünyada en fazla et 

tüketiminin Avusturalya ve ABD'de yapıldığı ve tüketimin ortalama 100 ile 153 kg arasında olduğu belirtiliyor. En az et tüketiminin ise 

yılda 7 kg ile Etiyopya'da olduğu ifade ediliyor. 

 Uluslararası inşaat sektörü dergisi Engineering News Record (ENR) “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesini belirle-

di. Müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlerin esas alındığı listede  China State Construc-

tion Engineering 1. sırada yer alırken, Rönesans Holding geçen seneye göre 6 sıra yükselerek 76. oldu. Listede Rönesans Holding’i 110. 

sırada yer alan Alarko Holding ve 121. sıradaki Limak İnşaat takip ediyor.  
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 Kentsel dönüşümde hedef yıllık 300 bin konut. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un kentsel dönüşümle ilgili yaptığı açıklama-

larda aşağıdaki noktalar ön plana çıktı: 

 Kentsel dönüşüm çalışmaları, tarihi kent merkezlerinin yenilenmesi ve deprem riski taşıyan alanlarının dönüştürülmesi olarak iki 

kısma ayrıldı. 

 Yıllık en az 300 bin konutun dönüştürülmesi hedefleniyor. Bu konutların 30 bini (yaklaşık %10'u) Bakanlık eliyle yürütülecek. 

 Yıllık 300 bin konut hedefiyle, dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konut 20 yılda dönüştürülmüş olacak. 

 Önümüzdeki dönemde sadece ihtiyaç kadar konut üretilecek.  

 Yerel yönetimler, İLBANK'tan kredibilitesi olduğuna dair onay belgesi getirmesi durumunda, kentsel dönüşüm uygulamaları için dü-

şük faizli kredi kullanabilecekler. Bunlar için herhangi bir teminat göstermelerine gerek olmayacak. 

 Kentsel dönüşüm çalışmaları kat veya arsa karşılığı hasılat paylaşımı yöntemiyle yapılması durumunda müteahhitten yatırım bedeli-

nin %10’u kadar teminat getirmesi veya tamamlama sigortası yaptırması istenecek. Böylece süreç içerisinde hiçbir konut inşaatının 

yarım kalmaması sağlanacak.  

 Müteahhitler sınıflandırmaya tabi tutulacak. Belli kriterlere sahip müteahhitler kentsel dönüşüm yapabilecekler. İnşaatın ilerleme 

seviyesine göre Bakanlık tarafından satışlara izin verilecek. İnşaatta ne kadar ilerleme sağlanırsa o kadar fazla satış yapılabilecek. 

Böylece ön satışlar da sınırlandırmaya tabi tutulacak. Temelden veya maketten satma yöntemi sınırlanmış olacak.  

 Kruvaziyer turizminde yükseliş başlıyor. 2018'de 250 gemi ve 220 bin yolcu ile dip yapan sektörde, bu yıl 300 gemi ve 300 bini aşkın 

yolcu bekleniyor. 2019'da Türkiye'yi rotasına yeniden ekleyen devler ise Azamara Cruises, Holland American Line, Norwegian Cruise Line, 

Oceania Cruises, Regent Seven Seas Cruises, Royal Carribean Cruise Line ve Viking Cruises olacak. 2013 yılından sonra operatörlerin Uzak 

Doğu'ya yönelmesi, Arap Baharı sonrası Akdeniz'de istikrarsızlığın baş göstermesi ve Türkiye'ye yönelik güvenlik endişesi nedeniyle sek-

tör düşüşe geçmişti. 2016'dan başlayarak önce İstanbul'u rotadan çıkaran firmalar, ardından Kuşadası'na da yanaşmama kararı almıştı. 

Sektör yetkilileri, 2018'de yurtdışında düzenlenen fuarlarda operatörlerle yaptıkları verimli ikili görüşmeler neticesinde 2019'dan başla-

yarak dev kruvaziyer şirketlerinin rotalarını yeniden Türkiye'ye çevirdiğine vurgu yaptı.    

 Yenilenebilir enerjiye yeni destek modeli geliyor. Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) tarafından düzenlenen 3. 

Türkiye Jeotermal Kongresi ve Çalıştayı’nda bir konuşma yapan Enerji İşleri Genel Müdürü Murat Zekeriya Aydın, rüzgar, güneş, biyokütle 

ve jeotermal kaynaklara sunulacak YEKDEM sonrası yeni desteklerin çok uzak olmayan gelecekte açıklanacağı ifade etti. Yeni model üze-

rinde çalışırken dünyadaki uygulamaları, çeşitli ülkelerdeki desteklerin boyutunu ve gelişimini dikkate aldıklarını kaydeden Aydın "Teşvik 

noktasında herhangi bir tereddüt yok. Ancak boyutu ve nihai tüketici üzerindeki etkilerini de dikkate alan bir yaklaşım önem arz ediyor" 

ifadesini kullandı. 

 Alpu Kömür Rezerv Alanı özelleştirmesinde son teklif tarihi ertelendi. Elektrik Üretim A.Ş.'ye (EÜAŞ) ait Eskişehir Alpu Kömür Rezerv 

Alanı özelleştirmesinde ön yeterlilik ve son teklif tarihi, altıncı kez ertelenerek 27 Haziran olarak belirlendi. Resmi Gazete’de yer alan 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) ilanına göre, 27 Eylül 2017 tarihinde "işletme hakkı verilmesi" yöntemiyle özelleştirileceği ilan edilen 

alanın ihalesine 27 Haziran'a kadar teklif verilebilecek. 

 Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), Rusya ile resmi bir ortaklık kurmayı planlıyor. Wall Street Journal’ın OPEC yetkililerine dayan-

dırdığı habere göre, OPEC üyeleri ve Rusya öncülüğündeki ülkeler ortaklık önerisini 18 Şubat'ta Viyana'da yapılacak toplantıda ele alacak-

lar. Nihai kararın ise her iki taraftan bakanların Nisan ayında yapacakları toplantıda alınmaması bekleniyor. 
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 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasası bildirim düzeltme süresini 7 gün olarak belirledi. Değişikliğe göre, bütün 

bildirimlerle ilgili yapılmamış veya hatalı bildirimlere ilişkin denetim sürecinin başlatılmasından önce yapılacak uyarıdan sonra tanımla-

nan tamamlama/düzeltme süresi “Tedarikçilere Gelen Şikâyetlere İlişkin Gerçekleşmeler” adlı bildirim hariç 7 gün olarak belirlendi. 

“Tedarikçilere Gelen Şikâyetlere İlişkin Gerçekleşmeler” adlı bildirimlerle ilgili uyarılardan sonra tamamlama/düzeltme süresi 8 gün ola-

cak. 

 Ham petrol ve bazı petrol türevlerinin karayolu veya demiryolu ile taşınması kararında değişikliği içeren Cumhurbaşkanlığı Kararı Res-

mi Gazete’de yayımlandı. Değişikliğe göre sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) ve ham petrol ve akaryakıt ürünlerinin Türkiye ’den yaban-

cı bir ülkeye, yabancı bir ülkeden Türkiye’ye veya Türkiye üzerinden üçüncü bir ülkeye karayolu veya demiryolu ile ithali, ihracı veya tran-

siti için ilgili kurumlardan alınmış izin, ruhsat, lisans ve/veya yetki belgesi sahibi olması gerekmektedir. 

 Kanal İstanbul’un etüt proje işleri tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul'un etüt proje işlerini tamam-

ladıklarını belirterek, "ÇED Raporu'nun onaylanmasını bekliyoruz." dedi. Bakan Turhan, ÇED Raporu sonrasında ihaleye çıkılacağını be-

lirtti.  
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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. 


