
Bugün merkez bankaları karar günü ve yurtiçinde gündemin ana konusu 

TCMB'nin gerçekleştireceği yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı. Piya-

sada %24 seviyesindeki bir hafta vadeli repo faizinde değişiklik beklenmiyor. Geçen 

hafta açıklanan Kasım ayı enflasyon verileri ardından bugünkü PPK toplantısı dahil 

"erken" bir faiz indirimi beklentisi fiyatlanmaya başlanmış ve bu fiyatlama küresel 

satış baskısıyla birleşerek birkaç işlem gününde TL'de yüklü bir değer kaybı yarat-

mıştı. Bu çerçevede dolar/TL geçen hafta 5,46 seviyesine kadar yükseldikten sonra 

TCMB'nin 2019 Yılında Para ve Kur Politikası Metni ve FİKKO açıklamalarının ardın-

dan bu beklenti fiyatlaması büyük ölçüde ortadan kalkmıştı. Öte yandan Ekim ayın-

da ödemeler dengesinin üst üste üçüncü ayında da fazla vermesi, bunun da teme-

linde büyümenin yavaşlamasından kaynaklanması, TCMB'den faiz indirimlerine dair 

beklentileri canlı tutuyor. Bugün ayrıca Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararı da 

izlenecek. Cevap aranan konuların başında iktisadi aktivitesi yavaşlayan ekonomide 

ilk faiz artışına yönelik yönlendirmenin değişip değişmeyeceği ve parasal genişleme 

(muhtemelen bu toplantı ile) sona erdiğinde vadesi gelen itfaların nasıl çevrileceği. 

Son olarak, Brezilya Merkez Bankası'nın Copom olarak adlandırılan para politikası 

kurulu, gösterge (Selic) faiz oranını art arda altıncı toplantıda da %6,5'te sabit tuttu. 

Beklentilere paralel gelen bu kararla birlikte banka faizleri artırmayı beklenilenden 

daha uzun süre erteleyebileceğine işaret etti. Banka yaptığı açıklamada faiz oranla-

rını sabit tutma kararının oybirliğiyle alındığını ifade etti. Asya borsaları, ABD-Çin 

ticaret gerilimlerinde yatışma işaretleri ve Çin'in yavaşlayan ekonomiyi destekleme-

ye yönelik çabalarını yakında artıracağı beklentileriyle yükseldi. Dolar/TL 5,34'ün 

hemen üstünde işlem görüyor. Bugün ayrıca saat 13.30’da Cumhurbaşkanı Tayyip 

Erdoğan’ın, ikinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nı gerçekleştirmesi 

bekleniyor.  

İngiltere Başbakanı Theresa May, Muhafazakar Parti başkanlığına yönelik olarak 

dün yapılan parti içi güven oylamasını kazandı. Ancak May'e kendi milletvekilleri-

nin üçte birinden fazlasının güvenmediği resmiyet kazanmış oldu. May'e hayır di-

yen 117 vekil arasında sert Brexit taraftarları da bulunuyor. Bu durum May'in 

AB'den çıkış planını parlamentodan geçirmesinin kolay olmayacağını, dolayısıyla da 

parlamentonun Brexit anlaşması konusunda bir kilitlenmeye doğru gittiğine işaret 

ediyor. Top tekrar Avam Kamarası'nda olacak ve May muhtemelen oylamayı bu 

sefer ertelemeyecek. May, Brüksel ile üzerinde mutabık kaldığı Avrupa Birliği'nden 
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 98.13            7.633%

22 Nisan 2020 5.125% 95.65            8.584%

18 Mayıs 2021 4.875% 90.25            9.460%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 90,051             -1.91% -3.47% -21.92%

BİST-30 112,442          -1.86% -4.06% -20.88%

XUSIN 106,193          -1.89% -4.83% -17.94%

XBANK 111,138          -3.64% -6.09% -35.15%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.3417 -0.42% -2.05% 40.98%

Euro/TL 6.0810 0.20% -1.83% 33.71%

Sepet Kur* 5.7114 0.16% -2.16% 37.02%

Euro/Dolar 1.1368 0.48% 0.22% -5.24%

Dolar/JPY 113.27 -0.09% -0.38% 0.53%

DXY 97.0440 0.04% 0.25% 5.38%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1245.40 0.21% 2.85% -4.38%

Reuters/Jefferies CRB* 188.14 -0.32% -1.62% -4.78%

Brent (Dolar/varil) 60.15 -0.08% -9.03% -10.05%

Doğalgaz (TL/stdm3) 4.14 -1.40% -16.52% 38.10%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 21.36% 21.37%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 17.99% 17.54%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.53% 7.55%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.92% 2.88%
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ayrılma anlaşmasının parlamentodan onay alması için Avrupa'dan ek garantiler almak üzere Pazartesi günü oylamayı ertelemişti. Bugün Brük-

sel'de AB zirvesi toplanacak ancak May'in arkasındaki destek artık daha sınırlı olacak. Anlaşmanın en sorunlu noktası, backstop olarak nitelendiri-

len ve AB üyesi İrlanda ve İngiltere'ye bağlı olan Kuzey İrlanda arasındaki sınırda katı gümrük denetimlerinin bertaraf edilmesi için düşünülen bir 

uygulama. Bu uygulamanın süresiz hale gelmesi temel endişe. Sterlin, May'in güven oylamasını kazanmasının ardından dolar karşısında değer ka-

zandı, pound/dolar kuru 1,26’nın üzerine çıktı. Öte yandan İtalya'nın önümüzdeki yıl için bütçe açığı hedefini düşürmesinin ve Avrupa Komisyo-

nu'nun yeni 2019 bütçe teklifini kabul etmesini beklediğini söylemesinin ardından euro da dolar karşısında yükseldi, euro/dolar paritesi bu sabah 

1,1368 seviyesinde. 

Alman hükümet yetkilisi, Azak Denizi'ndeki eylemleri nedeniyle Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulanması konusunda Avrupa Birliği içinde 

bir uzlaşı bulunmadığını söyledi. Moskova, geçen ay Kerç Boğazı'nda ele geçirdiği Ukrayna donanmasına ait üç gemiyi serbest bırakmaya yöne-

lik uluslararası çağrılara direniyor. Kerç Boğazı Moskova'nın Ukrayna'dan 2014 yılında ilhak ettiği Kırım bölgesi yakınındaki Azak Denizi'ne erişimi 

kontrol ediyor. 

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, bugün yayınlandığı yıllık şirket görünümü raporunda, Türkiye ve Güney Afrika'daki finans dışı şirket-

ler için görünümün gelecek 12-18 ay için negatif kalmaya devam ettiğini belirtti. Moody's Başkan Yardımcısı Rehan Akbar, "Türkiye, Güney Af-

rika ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC) şirketlerinin görünümleri, geçen seneye göre aynı kalırken, farklılaşan bölgesel eğilimler 

2019'da devam edecek" dedi. Moody's Türk şirketleri için negatif görünüme dövizdeki yüksek oynaklık, daha sıkı finansal koşullar ve politika yön-

lendirmesindeki belirginliğin sınırlı olmasını gerekçe gösterdi. Moody's'e göre bu faktörlerin etkisi, Moody's'in 2019'daki ekonomik daralma bek-

lentisiyle biraraya geldi. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bireysel yatırımcılara sunulan finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla 

17-21 Aralık arasında, bir hafta boyunca euro ve ABD doları cinsinden devlet tahvili ihracının talep toplama yöntemi ile gerçekleştirileceğini 

açıkladı. Hazine'den dün akşam yapılan açıklamada, söz konusu senetlerin, talep toplama dönemini takip eden hafta 28 Aralık Cuma günü yatı-

rımcıların hesaplarına aktarılacağı kaydedildi. Açıklamada, 6 ayda bir kupon ödemeli olarak ihraç edilecek euro ve ABD doları  cinsi devlet tahville-

rinin vadesi 364 gün olarak belirlenirken, euro cinsi tahvilin (TRT271219F18) yıllık getiri oranı %2,50, ABD doları cinsi tahvilin (TRT271219F26) yıllık 

getiri oranı ise %4,0 olarak belirlendi. Açıklamada, euro ve dolar cinsi devlet tahvillerinin bireysel yatırımcılara satılacağı; söz konusu senetler için 

talep toplama işlemleri ile senetlerin ihracı, kupon ödemeleri ve itfasının bankalar aracılığıyla gerçekleştirileceği belirtildi. İhraca aracılık edecek 

bankalar, Akbank, Denizbank, QNB Finansbank, Türk Ekonomi Bankası, Garanti Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, 

Yapı ve Kredi Bankası olarak belirlendi. Senetler yatırımcılar tarafından vadesinden önce işlemiş faiz getirisi üzerinden 1,000 euro/dolar ve katları 

olacak şekilde sadece senetlerin satın alındığı aracı bankalara satılabilecek. Euro ve dolar cinsi devlet tahvilleri mevcut vergi mevzuatına tabi ola-

cak ve Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67. maddesi uyarınca vergilendirilecek. 

Fibabanka toplam 2,35 milyar lira borçlanma aracı ihraç limiti için SPK'ya başvuracağını duyurdu. Bankadan dün akşam KAP'a yapılan açıkla-

mada, yurtiçinde gerçekleştirilecek ihraçların 11 yıla kadar vadeli olmasına ve borçlanma araçlarının borsa dışında nitelikli yatırımcıya satış veya 

tahsisli satış şeklinde gerçekleştirilmesine karar verildiği belirtildi. 
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Turkcell (TCELL) - Sermayesinin %41,45'ine sahip olduğu Fintur'un paylarının tamamının, Fintur'un diğer hissedarı olan İsveçli Sonera Holding 

B.V'ye devredilmesi için dün bağlayıcı sözleşme imzaladı. Satış işlemi bedelinin 350 milyon Euro olması öngörülüyor ancak nihai satış bede-

li  Fintur'un bağlı ortaklığı Kcell JSC'yi Kazakhtelecom'a devri ve diğer yasal izinlerin alınmasının ardından netleşecek. İşlemin 2019 yılı Ocak ayında 

tamamlanması bekleniyor. Turkcell Genel Müdürü yaptığı açıklamada işlem neticesinde şirketin net borç/FAVÖK oranının 1,5x seviyesinin altına 

inmesini ve sınırlı döviz açık pozisyonunun fazlaya dönüşmesini öngördüklerini belirtti. 

TÜİK verilerine göre Türkiye’de son yıllarda hane halklarının cepten ödediği sağlık giderleri, toplam cari sağlık giderlerinin %17 seviyesinde 

oldu. 2012’de getirilen genel sağlık sigortası (GSS) uygulaması ile hastanelere erişimin kolaylaşması ve bedelin kamu tarafından karşılanmasına 

başlanılması hane halkının cepten yaptığı sağlık harcamasında oransal olarak ciddi düşüş sağladı. 2000 yılında cari sağlık harcamasının %28,6’sı 

hane halkları tarafından ödenirken, sağlık kurumlarından yararlanma hakkının bütün sigortalı türlerine birleştirildiği 2005'te bu oran %24.2’ye 

geriledi. GSS uygulamaya girdiği 2012 yılında ise oran %15.9’a düştü. Hemen takip eden yılda %17’li seviyelere çıkan bu oran 2017 sonuna kadar 

değişmedi ve %17,4 olarak gerçekleşti. Türkiye teşhis ve tedavide çoğu OECD ülkesinden çok kapsamlı bir GSS paketi uygulasa da hane halklarının 

yaptığı ödemeler bakımından OECD ortalamasına yakın bir seviyede bulunuyor. TÜİK verilerine göre OECD ülkeleri içinde cepten sağlık harcamala-

rı ortalaması cari sağlık giderlerinin %20,3 seviyesinde.  

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) raporlarından yapılan derlemeye göre, Türkiye'deki otel 

ve konaklama tesislerinde 2018 yılı Ocak-Ekim dönemindeki geceleme sayısı 133,1 milyon oldu. Yabancı misafirler 89,1 milyon, yerli misafirler 

ise 44 milyon geceleme yaptı. Toplam gecelemenin %52,48'i Antalya'da, %13,78'i de İstanbul'da gerçekleşti. Böylece toplam gecelemelerin %

66,26'sı Antalya ve İstanbul'da yapıldı. Ocak-Ekim döneminde, ortalama kalış süresi yabancılarda 3,87, yerli ziyaretçilerde 1,98, toplamda da 2,94 

gece olarak tespit edildi. 

Türkiye Uzay Ajansı kuruldu. Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulduğunu bildiren Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararna-

mede ajansın görev ve yetkilerinin yanı sıra gelir kalemlerine de yer veriliyor. 

Savunma sanayiine yönelik uzun vadeli hedef ve stratejilerin belirlenmesi için 2019'da yapılacak şuraya hazırlık niteliği de taşıyan “Küresel Güç 

Türkiye" temalı Savunma Sanayii Zirvesi Cumhurbaşkanlığında başladı. Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100'ü 

Ar-Ge ve teknoloji geliştirme olmak üzere 650 savunma sanayii projesinin yürütüldüğünü ve bunların toplam tutarının 60 milyar dolar olduğunu 

açıkladı. Erdoğan, yerli bir savunma sanayiinin geliştirilmesi gerektiğini, ihtiyacın karşılanmasından sonra da ihracat yapılacağını ifade etti. Türki-

ye'nin uzay ve hava savunma alanlarında Kasırga, Bora, SOM füzelerinin seri üretimine başlandığını yeni modellerin de geliştirilmekte olduğunu 

belirtirken, ATAK helikopterinin daha gelişmiş versiyonuyla ilgili çalışmanın başladığını, Milli Muharip Uçak çalışmasının da sürdüğünü hatırlattı. 

BMC, savunmada ilk 100’e girmeyi hedefliyor. BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, "2019'da bu şirket diğer vakıf şirketleri gibi dünya 

savunma sanayisi liginde ilk 100'e girecek ve onları orada yalnız bırakmayacak." dedi. Sancak, şirket olarak bu yıl ciroda 1 milyar dolar sınırını zor-

layacaklarını ifade etti. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 24. Taraflar Konferansı'nda (COP24), "İklim 

değişikliğiyle ilgili mücadele noktasında finansa erişim talebimiz var. Bu finansla birlikte ülkemizde iklim değişikliğiyle ilgili mücadelede proje-

ler gerçekleştireceğiz." dedi. Kurum, Paris Anlaşması kapsamında Türkiye'nin, gelişmiş ülkelerin yer aldığı Ek-1 listesinden çıkmak istediğini 

hatırlatarak, G20 toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Fransa Cum-

hurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'e de bu talebi ilettiğini ve onların da finans desteğine erişim noktasında ta-

ahhütleri olduğunu söyledi. Buna ilişkin bir mutabakat metni imzalandığını anımsatan Kurum, "Bu mutabakatta aslında Türkiye'nin finansa erişimi 

noktasında Dünya Bankası'nın da vereceği destekle Yeşil İklim Fonu'ndan faydalanacağımızı ifade ettiler. Biz de bunun mücadelesini veriyoruz." 

diye konuştu. 
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Dizi ihracatının 350 milyon doları geçmesi bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin ABD'den sonra dünyada en 

fazla dizi ihraç eden ülke konumuna geldiğine dikkati çekerek, sektörün 150'den fazla ülkeye dizi ihraç ettiğini ve Türk dizi film sektörünün bu yılki 

ihracat hacminin 350 milyon doları geçmesini beklediklerini ifade etti. Ersoy, "Dizilerimizin ülkemizin ve kültürümüzün tanıtımına sağladığı katkı, 

bizleri dizilere teşvik verme düşüncesine yönlendirdi. Türkiye’yi anlatan kaliteli yapımlara destek konusunda çalışıyoruz. Yakında bununla ilgili bir 

yasayı da meclisten çıkarmayı planlıyoruz" dedi. 

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol üretimi Kasım'da azaldı. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Kasım Ayı Petrol Pi-

yasası Raporu'na göre, 2018 yılı Kasım ayında OPEC ülkelerinin petrol üretimi bir önceki aya göre günde 11 bin varil azalarak 32 milyon 970 bin 

varil/gün oldu. Ayrıca, Kasım ayında OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 440 bin varil artışla yaklaşık 67 milyon 670 bin varile çıktı. 

Rosatom, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) %49’luk hisse satışını 2019’da yapacak. Türk şirketlerinden birinin projede küçük bir hisse 

alabileceğini belirten Rosatom’un başkanı Aleksey Lihaçev, "İlk işlemin önümüzdeki yıl gerçekleşmesini bekliyoruz, bunun %49'luk hissenin tümü 

olacağını söyleyemeyiz. Ancak, Türk şirketlerinden birinin paketin küçük bir bölümünü alabileceğini düşünüyoruz" dedi. 

Erzurum’a 50 MW kapasiteli Nenehatun Rüzgâr Enerjisi Santrali (RES) kurulacak. Nenehatun RES kapsamında 9 adet 4 MW, 12 adet 1 MW ve 1 

adet 2 MW’lık rüzgâr türbini kullanılması planlanıyor. Santralin toplam üretim kapasitesi 175 milyon kilovatsaat. 

Birleşik Krallık, Afrika’daki yenilenebilir enerji projeleri için 126,11 milyon dolar finansmanını duyurdu. 2015 yılında kurulan ve Birleşik Kral-

lık’tan ilk 48 milyon sterlinle desteklenen Yenilenebilir Enerji Performans Platformunu (REPP) desteklemek için kullanılacak olan fon, halihazırda 

Tanzanya, Burundi, Nijerya ve Kenya gibi ülkelerde yenilenebilir enerji projelerine destek veriyor. Salı günü açıklanan fon, önümüzdeki beş yıl 

içinde Afrika’da 40 yeni yenilenebilir enerji planına yardımcı olacak. Birleşik Krallık Enerji Bakanı Claire Perry, “100 milyon sterlin, yüz binlerce 

kişiye elektrik sağlamak için doğal kaynaklarının gücünü kullanmasına yardım edecek. Bu temiz ve güvenilir enerji kaynaklarının oluşturulması aynı 

zamanda büyüyen çevreci ekonomilerde binlerce kaliteli iş oluşturacaktır” dedi. 

Maden sahalarında uç ürün üretilmesi şartı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Uç ürün üretmek şartıyla maden sahalarımızı 

ihaleye çıkarıyoruz. Bunlardan 3 tanesinde ilana çıktık. Katma değeri yüksek ürünleri üretmek gibi bir hedefimiz var. Ham madde olarak sattığınız 

bir ürün için 1 lira kazanıyorsanız bunu yarı mamul haline getirdiğinizde 7-8 kat, uç ürünü haline getirdiğinizde 25-30 kat daha fazla katma değer 

üretme imkânınız var." dedi. Milli enerji ve maden politikasını üç temel ayak üzerine yerleştirdiklerini ve bunların arz güvenliği, yerlileştirme ve 

öngörülebilir piyasalar olduğunu belirten Dönmez, "Arz güvenliği konusunda her grupta, 'ülkenin arz güvenliği önemlidir. Kimseyi karanlıkta, so-

ğukta bırakamayız' mantığı var ama çözüm önerileri ve yaklaşımlar arasında bir farklılık söz konusudur. Yerlileştirme konusunda da büyük oranda 

bir ortak fikir geliştiğini söyleyebilirim. Yerli kaynakların, özellikle yenilenebilir kaynakların sonuna kadar kullanılması konusunda bir fikir birliği 

var." diye konuştu. 
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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. 


