
Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 

yenilenmesi kararı sonrası dolara karşı %4’e yakın değer kaybeden Türk lira-

sına destek TCMB'den geldi. TCMB, %24 seviyesinde olan haftalık repo iha-

lelerine geçici bir süre için ara vererek fonlama maliyetini kademeli olarak %

25,5’e çıkaracak aksiyonu aldı. Aynı zamanda TCMB, yabancı para zorunlu 

karşılıkları her vade diliminde 100 baz puan artırıken lira zorunlu karşılıkların 

döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkanı (ROM) için azami oranı %40’dan %

30’a indirdi. Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi 

imkânına ilişkin yapılan değişiklik sonucunda piyasaya 2,8 milyar dolar likidite 

verilmesi ve piyasadan 7,2 milyar TL tutarında likidite çekilmesi beklenirken, 

yabancı para zorunlu karşılık oranlarında yapılan değişiklik sonucunda ise pi-

yasadan 3 milyar dolar likidite çekilmesi öngörüldü. Saat 16.00 itibarıyla alı-

nan karar öncesinde 6,22 seviyesindeki kur 2 kuruş kadar gevşedi. Ancak dün 

gece saat 04:00 gibi sınırlı işlemin geçtiği Asya seansında 6,05'a kadar gerile-

yen dolar/TL diğer tüm gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif yönde 

ayrıştı. Dolar kuru bugün 6,13 seviyesinden işlem görüyor.  

Yurtdışı tarafta ise ABD Başkanı Donald Trump'ın 200 milyar dolarlık Çin 

ürününe yönelik gümrük vergisini TSİ 07.01'de %25'e çıkarması günün en 

önemli küresel gelişmesiydi. ABD ve Çin ticaret anlaşmasını kurtarmak için 

ticaret görüşmeleri yürütürken, Trump'ın bu adımı iki ülke arasındaki gerilimi 

artırdı. ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi'nin (CBP) verdiği bilgiye göre bu 

gümrük vergisi artışı bugün Çin'den ABD'ye giden tüm kargolara uygulanıyor. 

Çin piyasaları gümrük vergileri yürürlüğe girdiğinde öğle tatilindeydi. Shang-

hai Bileşik ilk başta %3,1 yükseldikten sonra bu kazanımların büyük kısmını 

geri verdi. Bugünün önemli verisi ABD’de Nisan enflasyonu olacak ve saat 

15:30’da yayımlanacak. 

Sermaye Piyasası Kurulu İş Bankası'nın yurtdışında 1 milyar euro nominal 

ihraç tavanlı "ipotek teminatlı menkul kıymet" ihraç başvurusunu onayladı. 

Açıklama SPK'nin haftalık bülteninde yer aldı. 

10-May TÜİK, Dış ticaret endeksleri, Mart 
 İngiltere, GSYH büyümesi, 1Ç19 
 ABD, TÜFE, Nisan 

13-May TCMB, Ödemeler dengesi, Mart  
14-May TÜİK, Sanayi üretim endeksi, Mart 
 Euro Bölgesi, Sanayi üretimi, Mart 
15-May TÜİK, İşgücü istatistikleri, Şubat 

 Hazine, Bütçe dengesi, Nisan 
 Euro Bölgesi, GSYH büyümesi, 1Ç19 
 ABD, Perakende satışlar, Nisan 
 ABD, Sanayi üretimi, Nisan 
16-May TÜİK, Konut satışları, Nisan 

17-May TCMB, Konut fiyat endeksi, Mart 
 Euro Bölgesi, TÜFE, Nisan 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.42            6.653%

22 Nisan 2020 5.125% 98.06            7.289%

18 Mayıs 2021 4.875% 94.50            7.881%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 88,686             -1.76% -9.63% -2.83%

BİST-30 110,308          -1.93% -10.39% -3.53%

XUSIN 105,458          -1.78% -10.43% 0.56%

XBANK 114,438          -2.50% -13.09% -2.80%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 6.1907 0.12% 8.85% 17.08%

Euro/TL 6.9433 0.34% 8.03% 14.72%

Sepet Kur* 6.5616 0.55% 8.13% 15.83%

Euro/Dolar 1.1220 0.26% -0.73% -2.17%

Dolar/JPY 109.75 -0.32% -0.81% 0.17%

DXY 97.3730 0.02% 0.20% 1.26%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1283.74 0.25% -1.84% 0.08%

Reuters/Jefferies CRB* 187.86 -0.41% -5.44% 6.33%

Brent (Dolar/varil) 70.39 0.01% -0.61% 29.53%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.60 -0.69% -0.15% -12.88%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 24.61% 23.05%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 21.53% 20.99%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.52% 7.67%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.44% 2.49%
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3 Mayıs haftasına ilişkin veriler açıklandı. Buna göre;  

 Türk Parası kredi miktarı bir önceki haftaya göre 18,7 milyar TL azalış kaydederken, yabancı para krediler 1 milyar dolar azalış kaydetti.  

 Gerçek kişilerin YP mevduatları bir önceki haftaya göre 421 milyon dolar arttı. Aynı dönemde tüzel kişilerin YP mevduatı ise 1.651 milyon 

dolar seviyesinde düşüş kaydetti. Toplam YP mevduat hacmi 210 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.  

 Yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki hisse senetleri net 183,3 milyon dolar arttı. DİBS'lerdeki net hareket ise 225,5 milyon dolar azalış yö-

nünde gerçekleşti. Böylece yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku 28 milyar dolar, DİBS stoku ise 13,3 milyar dolar olarak 

gerçekleşti.            

 

Doğuş Otomotiv (DOAS) – 2019 ilk çeyreğinde 69 milyon TL zarar kaydetti. Şirket geçtiğimiz yılın aynı döneminde 81 milyon TL net kâr elde 

etmişti. Doğuş Otomotiv’in net satışları son çeyrekte yıllık %33 azalarak 1.809 milyon TL olurken, FAVÖK %30 küçülerek 109 milyon TL olarak 

gerçekleşti. Net borç ise 2018 yıl sonuna göre değişmeyerek 2,35 milyar TL seviyesinde kaldı. 

Enka İnşaat (ENKAI) – İlk çeyrekte 835 milyon TL net kâr elde etti. Rakam, yıllık bazda %68 büyümeyi işaret ediyor. Şirket bu dönemde gelirle-

rini %41 arttırmayı başardı ve 2.964 milyon TL hasılat kaydetti. 

Kardemir (KRDMD) – 2019 yılı ilk çeyrek finansallarına göre 67,6 milyon TL net kâr elde etti. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre %

71 azalışı ifade ediyor. Şirketin net satışları bu dönemde yıllık %27 artarak 1.64 milyar TL olurken, FAVÖK rakamı %46 azalarak 203 milyon 

TL’ye geriledi. 

Koç Holding (KCHOL) – İlk çeyrek net kârı geçen yılın aynı dönemine göre %31,7’lik azalışla 779 milyon TL oldu. Holding’in ilk çeyrek hasılatı 

yıllık %39 büyüyerek 34,3 milyar TL oldu. 

Petkim (PETKM) – İlk çeyrekteki net kârı bir önceki yıla göre %17 artarak 154 milyon TL olarak gerçekleşti. 

Sabancı Holding (SAHOL) – 2019 yılı ilk çeyrek net kârı %1’lik sınırlı gerileme ile 1.06 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde Holding’in net 

satışları %26 artarak 4,29 milyar TL’ye yükseldi. 

Türk Hava Yolları (THYAO) – 2019 yılı ilk çeyreğinde 1,25 milyar TL zarar kaydetti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde zarar 314 milyon TL’ydi. 

Şirket gelirleri son çeyrekte %41 büyüyerek 14,85 milyon TL oldu. Şirket ayrıca Nisan ayı trafik verilerini açıkladı. Nisan’da yolcu sayısı %8,3 

geriledi. Yurt içi hatlarda %12,4 düşüş olurken, yurtdışı hatlarda düşüş %5’te kaldı. Doluluk oranı 0,2 yüzde puan daralarak %82,9 olarak ger-

çekleşti. 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, havacılık sektöründe şu anda sadece 3 firmanın proje bazlı destek mekanizması olan Küresel Ticaret Zinciri 

(KTZ) desteğinden faydalandığını dile getirdi. Pekcan, daha fazla firmayı desteklerden yararlandırmak istediklerini belirtirken, firmaların 

havacılık alanında ihracatçı olmalarını sağlayacak her türlü sertifikanın teminindeki danışmanlık hizmetlerinin %75'ine sponsor olduklarını ifa-

de etti.  

Geçen yıl Boeing'in Türkiye'deki ilk teknoloji ve mühendislik merkezini açtığını belirten Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı ve Boeing 

Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın, Boeing uçaklarının maliyetinin toplam %65'inin 34 ülkedeki tedarikçilerinden sağlandığını ifade etti. 

Sargın, 20 yıl içinde havacılık sektörünün dünyada %4,2 büyümesinin beklendiğini ifade ederek, bu dönemde 6,3 trilyon dolar değerinde 43 
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bin yeni uçak ihtiyacı oluşmasını öngördüklerini bildirdi. Boeing’in her yıl 1 milyarın üzerinde parça satın aldığını belirten Sargın, küresel teda-

rik zincirinde yıllık harcamalarının 43 milyar dolar olduğunu, Türkiye ile bugüne kadarki iş hacminin 1,8 milyar dolara ulaştığını ve yıllık 200 

milyon dolara yakın alımlarının bulunduğunu söyledi. Türkiye'den daha fazla firmayı Boeing tedarik zincirinde görmeyi istediklerini ifade etti. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ücretli poşet uygulamasının ardından, geri kazanım payı alınacak ürünleri de içeren 'Geri Kazanım Katılım Pay-

larına İlişkin Yönetmelik Taslağı'nı görüşe açtı. Taslağa göre ekmeğin sarıldığı kese kağıdı, yoğurt kabı, cips ve çerez kutuları gibi ambalajla-

rın yanı sıra gazlı ve gazsız içeceklerin kutularından da katılım payı alınması planlanıyor. 

Boyner Holding, Katar merkezli Mayhoola ile finansal ortaklıklarını Boyner Perakende'nin mevcut şirket portföyünü paylaşarak sonlandır-

ma yönünde mutabakata vardığını duyurdu. Boyner'den yapılan açıklamaya göre; mutabakat çerçevesinde Boyner Büyük Mağazacılık ve 

Altınyıldız Tekstil'in tamamı Boyner Holding'in olacak. Beymen ve AY Marka Mağazacılık'ın %97 oranındaki çoğunluğu ise Mayhoola'ya geçe-

cek. Sürecin gerekli tüm onayların ardından Haziran 2019'da tamamlanması beklenirken; anlaşmanın finansal detayları yönetim kurulu karar-

ları ve yasal onaylar sonrasında açıklanacak. 

EBRD, Kocaeli’de kurulması planlanan lojistik merkezine 30 milyon dolarlık finansman sağlanacağını duyurdu. EBRD’den yapılan yazılı açık-

lamada, Arkas Holding ve Alman lojistik firması Duisport ortaklığı ile Kocaeli’de kurulması planlanan uluslararası lojistik merkezi için EBRD ve 

Industrial Commercial Bank of China (ICBC) Türkiye’nin toplam 30 milyon dolar seviyesinde kredi desteği vereceği bildirildi. Açıklamada, lojis-

tik merkezi projesinin toplam maliyetinin 86 milyon dolar olmasının planlandığı kaydedildi. Yeni lojistik merkezinin tamamlanmasıyla Asya ve 

Avrupa arasında demir yolu yük taşımacılığına büyük katkı sunulacağı belirtilen açıklamada, lojistik merkezinin terminal bölümünün 26,5 hek-

tarlık bir alana yayılacağı kaydedildi. 

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, İstanbul Arnavutköy'de bulunan iki alan, TESKOOP Özel En-

düstri Bölgesi ve ÖZAR Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edildi. İstanbul'daki iki alan dışında Balıkesir, İzmir, Bursa ve Mardin'de birer ol-

mak üzere, bazı bölgeler çeşitli firmalar için özel endüstri bölgesi ilan edildi. Bu kapsamda, İzmir Aliağa ilçesindeki bazı alanlar Most Makina 

Enerji Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. için münferit yatırım yeri olarak, Balıkesir Altıeylül ilçesindeki bir alan Albayrak Turizm Seyahat İnşaat 

Ticaret A.Ş. Balıkesir Özel Endüstri Bölgesi olarak, Bursa Orhangazi İlçesinde bulunan bir alan Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bursa Özel En-

düstri Bölgesi olarak, Mardin Mazıdağı ilçesinde bulunan bir alan da Eti Bakır A.Ş. Mardin Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edildi. 

Taşıt kredisi alanında uzmanlaşan TEB Cetelem, dünyada 2030 yılına kadar satılacak araçların %25'inin elektrikli olacağını öngörüyor. Ara-

larında Türkiye'nin de bulunduğu 16 ülkede, yaşları 18 ile 65 arasında değişen 10 bin 600 kişiyle gerçekleştirilen araştırmaya göre, tüketicilerin 

çoğunluğu elektrikli araçları, daha pahalı bulduğu, menzili kısa ve şarj süreleri uzun olduğu için tercih etmiyor. 2030'a kadar Çin'de satılan 

araçların %36'sının, Norveç'te satılanların da %39'unun elektrik araçlardan oluşacağı tahmin ediliyor. Araştırmaya katılan Türk sürücülerin be-

yanları doğrultusunda da 11 yıl sonra ülkede satılan araçların %29'unu elektriklilerin oluşturması bekleniyor. 

Türkiye'nin çimento ihracatı 600 milyon doları aştı. Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Feyyaz Ünal, Türkiye'nin çimento ihracatının geçen yıl 600 milyon doları aştığını belirterek, bu yıl %30 artış hedeflediklerini bildirdi. 

Ünal, Türk çimento sektörünün Avrupa'nın birinci, dünyanın ise dördüncü büyük üreticisi olduğunu, dünyada en çok ihracat yapan üç ülkeden 

birisi arasında yer aldıklarını kaydetti.  

2018 yılında 341 milyar liralık gayrimenkul satıldı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı verilerine göre, 

geçen yıl Türkiye genelinde 2,5 milyon adet gayrimenkul satıldı. Bu satışlardan elde edilen harç geliri 10,7 milyar lira olarak gerçekleşirken, söz 

konusu 2,5 milyon gayrimenkulün değeri 341 milyar lira oldu. 2017'de 2,5 milyon gayrimenkulün 309,3 milyar liraya satılmıştı. Coldwell Ban-

ker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, verilere ilişkin yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Türkiye'deki bütün ev, iş yeri ve arsa-
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ların gerçek değer haritasını çıkarmak için çalışmalara başladığını anımsattı ve yeni sistem ile ilgili şunları söyledi: “"Bu yeni sistem sayesinde 

tapuda 6-7 milyar doları bulduğunu düşündüğümüz vergi kaybı da önlenecek. Ayrıca yıllık 2,5 milyon gayrimenkul satışında ibraz edilen 341 

milyar liranın gerçekte 500 milyar liranın üzerinde olduğunu düşünüyoruz. Hepimiz biliyoruz ki bu konuda hassas olan bir kesimin ve markalı 

konut üreticilerinin dışında gayrimenkul satışında harç ve vergi nedeniyle gerçek değer beyan edilmiyor. bu nedenle bakanlığın çalışmasını çok 

önemsiyor ve kısa süre içerisinde hayata geçmesini arzuluyoruz." 

Mücevher İhracatçıları Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, Nisan ayı gerçekleştirilen 258 milyon 862 bin 728 dolar değerindeki mücevher 

ihracatı ile yılın ilk 4 ayında 1 milyar 82 milyon dolarlık ihracat yapılmış oldu. Nisan ayında ihracatın en fazla yapıldığı ülkelerin başında %

140 artış ve 58,1 milyon dolar ile ABD geldi. ABD'yi, %55 artış ve 48,9 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, %24 artış ve 17,1 milyon dolar 

ile Almanya, %41 azalış ve 17 milyon dolar ile Hong Kong, %150 artış ve 8,9 milyon dolar ile Katar takip etti.  

Lisanssız üretim yapan yenilenebilir enerji kaynağına dayalı tesislerin kurulu güç üst sınırı 5 MW olarak değiştirildi. 1044 Sayısı Cumhurbaş-

kanlığı Kararı ile yapılan değişikliğe göre, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bağlantı anlaşması çağrı mektubu almaya hak kazanan, 

lisanssız faaliyet yapabilecek yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin kurulu güç üst sınırı 5 MW’a çıkarıldı. Aynı kararda bağ-

lantı anlaşması çağrı mektubu almaya hak kazanan, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’na (YEKDEM) tabi üretim tesisle-

rinden, kurulu gücü tüketim tesisinin bağlantı anlaşması sözleşme gücü ile sınırlı olmak koşuluyla; üretimi ve tüketimi aynı ölçüm noktasında 

olmak üzere, mesken aboneleri 10kW’a kadar (10kW dahil); sanayi, ticarethane ve aydınlatma aboneleri için kurulan çatı ve cephe uygulamalı 

güneş enerjisi kaynaklı üretim tesisleri ile diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinde üretilen ihtiyaç fazlası elekt-

rik enerjisi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından ilan edilen kendi abone grubuna ait perakende tek zamanlı aktif enerji 

bedeli, tesisin işletmeye giriş tarihinden itibaren 10 yıl süreyle uygulanacak.  

Likit petrol gazı (LPG) otogaz fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 8 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İk-

mal İstasyonları İşveren Sendikası, akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı meydana geldiğini bildirdi. 10 Mayıs 2019 tarihinden itibaren geçerli yeni 

düzenlemeye göre otogaz LPG pompa satış fiyatları litre başına 8 kuruş arttı. LPG’deki fiyat artışı ÖTV’den karşılandığından yapılan zam pom-

pa fiyatlarına yansımayacak.   

Yeni Nesil Girişimler (“Startup”lar) ile Enerji sektörü paydaşları arasında etkileşimin ve faydanın arttırılmasına dair görüş alınması için ha-

zırlanan Startup Yaklaşım Belgesi görüşe açıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Startup Yaklaşım Belgesi’ni 8 Mayıs 2019 – 8 Temmuz 

2019 tarihleri arasında görüşe açtı. Belge, enerji sektöründe yeni nesil girişimler (“startup”) ile daha etkin bir işbirliği sağlanması için önerile-

cek uygulamaların, düzenlemelerin ve desteklerin belirlenmesi için görüş alınmasını amaçlıyor. 8 Temmuz 2019 Pazartesi gününe kadar adre-

sine iletilmesi beklenen görüşler geldikten sonra, görüşlerin özetlendiği bir “Görüşler Belgesi”, Mavi Belge yayınlanacak. Görüşler üzerinden 

yapılacak çalıştay(lar) ile de Bakanlık belirtilen konudaki kararlarını kamuoyuna ileteceği bir “Karar Belgesi”(Kırmızı Belge) oluşturacak. Son 

aşamada ise kararların nasıl uygulanacağına dair bir “Uygulama Belgesi” (Yeşil Belge) paylaşılacak.  

Kanadalı Valeura, Trakya'daki 286 milyar metreküplük gaza odaklanacak. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, yılın iki ve üçüncü çeyreğinde 

bölgedeki gaz akışkanlığının test edileceği bildirildi. Bölgede kesin akış karakteristikleri elde etmek ve gazın özelliklerini ölçmek için üretim 

testleri yapılacağı belirtilen açıklamada, "Sürekli gaz akışı bulunan bölgelerin belirlenmesi, buradaki varlığın ticari olduğunu kanıtlamak için 

kritik öneme sahip olacak. 2019'un ikinci ve üçüncü çeyreğinde Trakya Havzası'nda bulunduğunu tahmin ettiğimiz 286 milyar metreküplük 

doğal gaza odaklanacağız." ifadesi kullanıldı. 
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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. 


