
ABD Merkez Bankası'nın (FED) para politikasını sıkılaştırmaya bu yıl ara vereceği 

beklentileriyle dolar dün küresel bazda değer kaybetti. Ancak gelişmekte olan 

ülke para birimlerinde dolar karşısında gözlenen değer kazancı eğilimi TL'ye yansı-

madı. TL'nin negatif performansında jeopolitik risklere ilişkin endişeler öne çıktı. 

Dün Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı 

John Bolton'un bugün yapacağı görüşmeler jeopolitik riskler çerçevesinde izleniyor. 

Dün gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde dolar karşısında %1,3'e varan 

pozitif performans gözlenirken, TL negatif ayrıştı ve gün içinde dolar karşısındaki 

değer kaybı bir ara %1'i buldu. Bugün ise dolar/TL 5,39’un hemen üzerinde işlem 

görüyor.  

ABD ve Çin heyetlerinin iki ülke arasındaki ticaret gerilimini azaltmak için yaptığı 

görüşmelerden pozitif mesajlar çıkıyor. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, "Hem 

Çin’in hem de bizim için akılcı bir anlaşmaya varmak için şansımız yüksek" ifadeleri-

ni kullandı. Varılacak anlaşmada Çin’in ABD’den soya, LNG alması ve fikri mülkiyet 

ile piyasa erişilebilirliği gibi konular yer alabilir. Son gelen haberler Çin’in halihazır-

da ABD’den soya fasulyesi almak üzere sipariş verdiğini gösteriyor. Ticaret iyimser-

liğinin artması ve FED başkanının Cuma günkü "piyasa hassasiyetlerine duyarlı olu-

nacağı" söylemi ile, başta Amazon ve Netflix olmak üzere, ABD borsalarında yükse-

liş dün de devam etti. Dow Jones %0,42, S&P 500 endeksi %0,70 yükseliş kaydetti. 

Asya’da da endeksleri de artıda. Japonya'nın Nikkei endeksi %0,9 yükselirken, Ja-

ponya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %0,1 yükseldi. Altın 

fiyatları ABD ve Çin'in ticaret anlaşmasına varabilecekleri öngörüleriyle risk iştahı-

nın artması ve doların dün gördüğü iki buçuk ayın dip seviyesinden toparlanmasıyla 

geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,281 dolara geriledi, ancak sonrasında 

toparlandı ve bu sabah 1284 dolardan işlem görüyor. Yedi gündür aralıksız yükse-

len Brent tipi petrolün varil fiyatı ise 57 doların üzerinde. 

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve beraberindeki heyet dün geldiği 

Ankara’da temaslarına bugün başlıyor. Gündem Suriye. ABD’nin çekilme süreci, 

YPG ve Daeş’le mücadele konularının masaya yatırılması bekleniyor. ABD'li heyet 

bugün Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın liderliğindeki Türk heyetiyle görüşe-

cek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da heyeti kabul etmesi bekleniyor. Dün yaşanan bir 

diğer gelişmede ise Beyaz Saray ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD askerlerinin 

Suriye'den çekilmesi konusunda yaklaşımını değiştirmediğini belirtti. Öte yandan 

8-Oca Hazine nakit gerçekleşmeleri, Aralık 
 Almanya, Sanayi üretimi, Kasım 
9-Oca ABD, Fed toplantı tutanakları (19 Aralık) 

10-Oca Euro Bölgesi, ECB toplantı tutanakları (13 Aralık)  
11-Oca TCMB, Ödemeler dengesi, Kasım 
 TCMB, Beklenti anketi, Ocak 
 ABD, TÜFE, Aralık 

14-Oca TÜİK, Sanayi üretimi, Kasım 
 Euro Bölgesi, Sanayi üretimi, Kasım 
15-Oca TÜİK, İşgücü istatistikleri, Ekim 
 TÜİK, Perakende satış istatistikleri, Kasım 
 HMB, Bütçe dengesi, Aralık 

 
 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 98.57            7.209%

22 Nisan 2020 5.125% 96.75            7.820%

18 Mayıs 2021 4.875% 92.25            8.569%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 89,951             1.26% -4.00% -22.01%

BİST-30 112,894          1.34% -3.48% -20.56%

XUSIN 103,761          0.92% -6.75% -19.82%

XBANK 117,632          1.55% -0.09% -31.36%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.3805 0.95% 0.53% 42.00%

Euro/TL 6.1773 1.93% 0.35% 35.83%

Sepet Kur* 5.7789 1.36% 0.62% 38.70%

Euro/Dolar 1.1474 0.71% 0.15% -4.35%

Dolar/JPY 108.70 0.17% -3.73% -3.52%

DXY 95.6660 0.23% -1.60% 4.08%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1288.63 0.30% 3.28% -1.06%

Reuters/Jefferies CRB* 179.69 0.76% -3.47% -8.07%

Brent (Dolar/varil) 57.33 -0.02% -7.05% -14.28%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.94 1.90% 1.27% 1.59%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 19.61% 19.71%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 16.54% 16.69%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.11% 7.08%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.69% 2.67%
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, New York Times Gazetesi’ne yazdığı "Türkiye’nin Suriye’de barışı sağlamak için bir planı var" başlıklı makalesinde 

ABD’nin Suriye’den çekilme kararının doğru olduğunu ancak çekilme planının doğru ortaklarla yapılması gerektiğini belirterek "NATO’nun ikinci 

büyük ordusuna sahip olan Türkiye, bu görevi yerine getirme gücü ve kararlılığı olan tek ülke konumundadır" ifadelerini kullandı.  

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) futbol kulüplerinin idari ve mali yapılarının güçlendirilmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bankaların di-

ğer sektör müşterilerine sundukları yapılandırma imkanlarında olduğu gibi, bahsi geçen proje çerçevesinde de futbol kulüpleriyle benzer bir 

uygulama içerisinde olacakları ifade edilmiştir. Bu çalışma ile geçmişten gelen ve geleceği de etkilemekte olan borçluluk yapısının yeniden va-

delendirilmesi ve yapılandırılması amaçlanmıştır. Kulüplerin bir değil çok sayıda banka ile kredi ilişkisinde bulunduğu ortaya konurken, kulüplerin 

gelirlerinin giderlerini karşılayacak düzeyde olduğu ifade edilmiştir. Futbol kulüplerinin borçlarının tek bir bankaya devredilmesinin söz konusu 

olmadığı, her bankanın kendi kredi riskini yönetmeyi sürdüreceği belirtilmiştir. Çalışmanın yeni kredi kullandırımı anlamına gelmediği, yeniden 

vadelendirme ve yapılandırmada, borçların silinmesinin veya piyasa normlarının dışında fiyatlama yapılmasının söz konusu olmayacağının altı çizil-

miştir. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) üyelikleri ile Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlık-

larına atamalar yapıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre, BDDK üyeliklerine Ahmet Ak-

su, Hurşit Yıldırım ve İhsan Uğur Delikanlı atandı. Kararlarla, TMSF üyeliklerine de Fatin Rüştü Karakaş ve Fatih Sultan Mehmet Yıldırım getirildi. 

Aynı gazetede yer alan diğer kararlarla, Cumhurbaşkanı başdanışmanlıklarına; Ahmet Minder, Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Mariam Kavakçı 

ve Serkan Taranoğlu atandı. 

TÜİK, 2015-2017 dönemine ilişkin il bazında gayri safi yurtiçi hasıla verilerini açıkladı. Buna göre İstanbul toplam GSYH'nin %31,2'sini üretti. 

İstanbul'u %9 ile Ankara, %6,2 ile İzmir izledi. İstanbul kişi başı gelirde de, sanayi sektörünün ağırlığında da diğer illerin açık ara önünde yer aldı. 

Sanayi sektöründe İstanbul %29 pay ile ilk sırada yer alırken, bu ili %8,2 pay ile Ankara, %7 pay ile İzmir izledi. Sanayinin en düşük pay aldığı iller 

ise %0,04 ile Iğdır, %0,02 ile Ardahan ve Bayburt oldu. İl düzeyinde İstanbul'un GSYH'si 970 milyar 189 milyon TL oldu. GSYH'nin en düşük olduğu 

iller ise 2 milyar 787 milyon TL ile Tunceli, 2 milyar 276 milyon TL ile Ardahan ve 1 milyar 812 milyon TL ile Bayburt oldu. GSYH dağılımında İstan-

bul, Ankara ve İzmir'in toplamın %46,4'ünü oluşturması dikkat çekti. Bu fark, kişi başı gelire de yansıdı. GSYH'den yüksek pay alan illerin kişi başına 

gelirinin de yüksek olması, sadece 10 ilin Türkiye ortalaması üzerinde kişi başı gelir elde etmesine yol açtı. 

Türk Telekom (TTKOM) - Tahvil ve/veya sukuk yapısında, toplam tutarı azami 500 milyon dolar eşdeğerine kadar yabancı para ve/veya TL cinsin-

den bir veya birden fazla yurt dışı sermaye piyasası borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvurdu. Şirketten dün akşam KAP'a yapılan açıklamada 

ihracın, SPK'nın vereceği karar tarihinden itibaren bir yıl içinde halka arz edilmeksizin yurt dışında gerçekleştirilmesine karar verildiği belirtildi.  

Çuhadaroğlu Metal (CUSAN) – Bağlı ortaklığı Çuhadaroğlu Alüminyum, Kamu Özel İşbirliği Modeli ile ihale edilen Kocaeli Entegre Sağlık Kampü-

sü'nün Yapım İşleri Projesi kapsamında ana hastane binası cephe işlerine yönelik olarak 7 milyon Euro ve 13 milyon TL tutarlarında bir sözleşme 

imzaladı. 

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ) araç taşıma vagonu üretti. TÜLOMSAŞ yetkilileri, Eskişehir'deki fabrikada üretilen araç 

taşıma vagonunun, otomobil, hafif ticari araç, minibüs, panelvan ve traktör gibi motorlu araçların ithalat, ihracat ve yurt içi taşımacılığında kulla-

nılmak amacıyla kapalı ve ikiz vagon olarak dizayn edildiğini belirtti. 12 araç alabilen vagonun, farklı araç yüksekliklerine göre ayarlanabilen elekt-

rik ve manuel kumandalı hareketli platformu bulunuyor. Kara yolunda 200 araç 34 tır ile taşınırken, aynı sayıda aracı bir tren dizisi 17 araç taşıma 

vagonu ile sevk edilebiliyor. Firma yetkilileri, TSI sertifikası ile Avrupa demiryolu ağında da taşımacılık yapabilen araç taşıma vagonunun bu yönüy-

le dünya pazarı için rekabetçi bir ürün olduğunu kaydetti. 
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Çelik üretimi %0,5, ihracatı %19,2 arttı. Türkiye'nin ham çelik üretimi, 2018'in Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,5 

artarak 34,4 milyon tona yükseldi. Bu dönemde çelik ürünleri ihracatı, miktar bazında %19,2 artışla 19,9 milyon tona, değer bazında ise %33 yük-

selişle 16 milyar dolara çıktı. Geçen yılın 11 ayında ithalat, bir önceki yılın aynı dönemine göre miktar bazında %8,6 azalışla 13,7 milyon tona geri-

lerken, değer bazında %7,2 artışla 12,1 milyar dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı, 2017'nin Ocak-Kasım döneminde %107 olarak hesapla-

nırken, geçen yıl %133 seviyesine yükseldi. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nden yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin, dünyanın en büyük 10 çelik 

üreticisi arasında 8'inci sırada yer aldığı belirtildi. 2018'de yaşanan korumacı politikaların dünya çelik piyasasında baskı yarattığı hatırlatılan açıkla-

mada, Türkiye'nin çelik tüketiminin yılın 11 ayı itibarıyla %12 gerilemesi nedeniyle Türk çelik üreticilerinin kâr marjlarının önemli ölçüde düşmesi-

ne rağmen ihracata yönelmek durumunda kaldığı ifade edildi. 

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, TOKİ'nin müteahhitlerin tüm hakkedişlerini ödediğini belirtti. Bulut yılın tamamında yapılan 

ödemelerin toplamda 15,7 milyar lirayı bulduğunu dile getirdi. Bulut ayrıca, 2018 yılında toplam 53 bin konutun satışını ve 43 bin konutun teslimi-

ni gerçekleştirdiklerini belirtirken Türkiye’de birinci el konut satış oranının %7,5 civarında olduğunun altını çizdi. 

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, 2018 yılı mobilya ihracatının %14 büyümeyle 3 milyar 135 

milyon dolara yükseldiğini açıkladı ve 3 milyar dolar olan hedefin üstüne çıkıldığının altını çizdi. Bu yıl KDV indiriminin sürmesiyle iç pazardaki 

canlılık sayesinde ihracatta daha aktif olacaklarını dile getiren Güleç, 2019 yılında mobilyada ihracat hedefinin %20'ye yakın artışla 3 milyar 750 

milyon dolara ulaşmak olduğunu kaydetti. Ayrıca Güleç, 5 milyar doları aşan mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ihracatındaki hedefin bu sene ise 6 

milyar dolar olduğunu da ifade etti. 

Ev ve mutfak eşyalarında ihracat hedefi 3 milyar dolar. Ev ve mutfak eşyaları sektöründe Çin'den sonra kilogram bazında dünyanın en büyük 

ikinci ihracatçısı olan Türkiye, yeni hedefini kilogram başına değeri yükseltmek olarak belirledi. Türkiye'nin kilogram başına ihracat fiyatının 3,20 

dolar seviyesinde olduğunu ve dünyada yedinci sırada bulunduğunu belirten Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) 

Başkanı Burak Önder, yapılacak çalışmalarla bu fiyatın yukarı çekilebileceğini kaydetti. Geçen yıl %9,8 artışla toplam 2 milyar 531 milyon dolarlık 

ihracat yaptıklarını belirten Önder, 2019'da ise hedefi ihracatta %15 artış olarak koyduklarını kaydetti. Sektörün büyüklüğü hakkında da bilgi veren 

Önder, iç pazarın yaklaşık 6 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirtti. Ayrıca sektörün sadece 500 milyon dolar ithalatının olduğunu ve dolayısıyla 

2 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiklerini vurguladı. 

Savunma sanayiinde hedef %100 yerli üretim ve 50 milyar dolar ihracat. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Savunma 

sanayiinde yeni hedefimiz %100 yerli üretim ve 50 milyar dolarlık yıllık ihracat. Bu hedefe ulaşmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Şu anda ihti-

yaçlarımızı `yerli ürün' ile karşılayabilmek amacıyla 70 milyar dolar değerinde 660 proje devam ediyor" dedi. 

Hazır giyim sektörü 17,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa 

Gültepe, "2018'i 17 milyar 642 milyon dolar ihracatla kapattık. Bir önceki yıla göre %3,6 artıdayız. Miktar bazında ise %7'lik bir yükseliş var. Hazır 

giyim endüstrisi olarak ihracatta ikinci büyük sektör konumumuzu 2018'de de devam ettirdik" ifadelerini kullandı. Gültepe, hazır giyim endüstrisi-

nin Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığı 2018'de net ihracatta açık ara tüm sektörlerin önünde olduklarını ve Türkiye'nin cari açığının kapatıl-

masına geçen yıl 15,8 milyar dolar katkı yaptıklarını belirtti. 

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, Çin'de bir fabrika açmaya hazırlanıyor. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan markanın kurucu-

su ve CEO'su Elon Musk, yeni fabrikanın ön inşaatını yaza kadar bitirmeyi, yıl sonunda da Model 3 üretimine başlamayı ve gelecek yıl yüksek üre-

tim hacmine ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Tesla, Şangay fabrikasında ilk etapta yılda 250 bin araç üretmeyi planlanıyor. Şirketin, gümrük ver-

gileri yüzünden rekabette geri kaldığı dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de, yeni tesisi ile elini güçlendirmesi bekleniyor. Musk, Ameri-

ka'daki üretimin de devam edeceğini bildirerek, Şangay Fabrikası’nın, 3/Y modelini Çin için düşük maliyetli versiyonlarını üreteceğini, bütün S/X 

modelleri ve Model 3/Y'nin yüksek maliyetli versiyonlarının ise, Çin de dâhil olmak üzere bütün dünya pazarı için ABD´de üretilmeye devam ede-

ceğini ifade etti. Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin, elektrikli otomobiller içinde en büyük pazar durumunda. Hükümetin elektrikli araç-

lara uyguladığı teşvikler sonucunda 2030 yılına kadar ülkede satılan her otomobilin elektrikli olması hedefleniyor.   
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Dağıtım sektöründe gelecek hedefi kesintisiz kaliteli elektrik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği 

(ELDER) tarafından düzenlenen Yıllık Değerlendirme Toplantısı’nda bir konuşma yapan ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, amaçlarının 

2020 yılında, elektrik kesintisinin yaşanmadığı bir Türkiye olduğunu belirtti. ETKB Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ise, 2019 yılı içerisinde müşte-

ri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkması gerektiğini ifade etti. Toplantıda; müşteri memnuniyeti, 2018 yılı yatırımlarının değerlendirilmesi, 2019 

yılı yatırım hedefleri ve planları ve hizmet kalitesi ile denetim ve genel aydınlatma hususları da ele alındı. 

Madencilikte bürokraside geçen zamanın çaresi e-maden oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, e-maden ile tüm maden süreçle-

rinin elektronik ortamda yapılabileceğini ve böylece sektörde işlemlerin yavaşlamasına neden olan bürokratik süreçleri kaldırdıklarını söyledi. İs-

tanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen “İnsan için Maden” temalı Sektörel Vizyon Toplantısı’nda konuşan Dönmez, e-maden ile 

tüm maden süreçlerinin elektronik ortamda yapılabileceğini ifade ederek, 2017'de kurulan Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu 

(UMREK) ile de madenlerde uluslararası standartlarda ve geçerli bir kod ile raporlama yapılabileceğini aktardı. Fatih Dönmez, projenin İkinci 100 

Günlük İcraat Programı kapsamında bulunduğunu anımsatarak, yerli ve milli bir yazılım ekibi tarafından tasarlanan “Black Diamond Sanal Gerçek-

lik (VR) Eğitim Projesi’yle dünyanın en ileri sanal gerçekçilik teknolojisinin madencilikte kullanılacağını da kaydetti. 

Hidroelektrik santraller (HES) ve rüzgâr enerjisi santralleri (RES) ön izin dosyası tanzim ücreti 5.500 TL'ye yükseldi. Orman Mühendisleri Odası 

2019 Yılı Asgari Ücret Tarifesi’ni yayınladı. Tarifeye orman mühendislerinin çeşitli hizmetlerden alacakları ücretlerde ortalama %8,5 artış gerçek-

leşti. 

Rusya’nın 2018 yılında petrol üretimi %1,6 artarken doğal gaz üretiminde de %4,9 artış kaydedildi. Rusya’da resmi verilere göre petrol üretimi 

2018 yılında 555,8 milyon ton oldu. Doğal gaz üretimi ise 2018 yılında 725,2 milyar metreküp oldu. 2018 Aralık ayında Rusya’nın petrol üretimi 

2017’nin aynı ayına göre %4,5 artışla 48,4 milyon tona çıktı. Aralık ayında ise doğal gaz üretimi geçen yılın aynı ayına göre %4,6 artışla 67 milyar 

metreküp olarak gerçekleşti. 
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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. 


