
Olumlu gelen ABD istihdam verileri ve FED Başkanı Jerome Powell’ın faiz artırım-

ları konusunda sabırlı olunacağına yönelik açıklamalar, geçtiğimiz hafta küresel 

piyasalarda olumlu bir havada yaratmıştı. Dolar gerilerken riskli varlıklara alım 

geldi. Türkiye'de ise en önemli yurtiçi gelişmeleri KOBİ’lere yönelik 20 milyar TL’lik 

kredi paketinin açıklanması ve Hazine Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği 2 milyar dolarlık 

eurobond ihracı oldu. Dolar/TL, hafta içinde jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle dal-

galanmalar gösterdi; Cuma günü gün içinde 5,41'li seviyelere kadar geriledikten 

sonra öğleden sonra yönünü yukarı çevirerek 5,50 seviyesinin üzerini gördü ve 

haftayı 5,45'ten kapattı. Bu sabah ise ABD Başkanı Donald Trump'ın twitter üzerin-

den Türkiye'ye yönelik verdiği mesaj ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın 

ABD'nin Türkiye ile stratejik ortaklığa itibar etmesinin beklendiğini ifade etmesi risk 

fiyatlamasını tekrar tetikledi. Dolar/TL 5,49'un üzerinde işlem görüyor. 

Küresel bazdaki verilerde haftaya küresel büyüme endişelerini tekrar alevlendi-

ren Çin ticareti ile başlıyoruz. Dolar bazında %2 artması beklenen ihracat %4,4 

gerilerken ithalat ise %7,6 geriledi. Ticaret savaşı kaygıları sebebiyle önden yükle-

meli yapılan siparişlerin etkisi artık diniyor. Öte yandan uygulamadaki yeni tarifeler 

ve söz konusu ürünlere dair uzlaşmanın henüz gerçekleşmemesi ticareti de yavaş-

latıyor. Asya borsaları ve ABD endeks vadeli işlemleri Çin'in ihracatının artış beklen-

tilerinin aksine daralma kaydetmesinin ardından dünyanın ikinci büyük ekonomisi-

nin yavaşladığı endişeleriyle geriledi. Veriler ABD'nin getirdiği gümrük vergilerinin 

zaten ivme kaybeden Çin ekonomisinin üzerine ilave yük getirdiği kaygılarını artırdı. 

Çin'in en önemli tedarikçilerinden Avustralya'nın para birimi olan Avustralya doları 

da geriledi. Japonya piyasaları tatil dolayısıyla kapalı olduğu için Asya piyasalarda 

hacimlerin daralması bekleniyor. Petrol fiyatları da dünyanın ikinci büyük petrol 

tüketicisi olan Çin'in ithalatı ve ihracatının artış beklentilerine karşılık gerilemesinin 

ardından %1'e yakın düştü. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı %0,9 

düşüşle 59,88 dolara geriledi. Bu arada İngiltere'de May’ın Brexit paketi oylanacak 

ve paketin red edilme ihtimali yüksek. 11 Aralık tarihinde yapılması beklenen oyla-

manın ertelenmesi ardından 15 Ocak bu oylamanın yapılması bekleniyor. Red du-

rumunda doğrudan anlaşmasız bir Brexit, May’in seçime gitmesi ve ikinci referan-

dum üç alternatif olarak görülüyor. Eğer May'in planı kabul edilirse 29 Mart'ta so-

runsuz çıkış tamamlanmış olacak.  
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 98.70            7.077%

22 Nisan 2020 5.125% 97.20            7.468%

18 Mayıs 2021 4.875% 91.88            8.784%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 91,687             0.54% 0.33% -20.50%

BİST-30 115,158          0.61% 0.84% -18.97%

XUSIN 107,740          0.13% -0.59% -16.75%

XBANK 115,855          1.19% 3.02% -32.40%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.4520 0.71% 1.48% 43.89%

Euro/TL 6.2544 0.30% 2.80% 37.53%

Sepet Kur* 5.8678 0.78% 2.11% 40.76%

Euro/Dolar 1.1467 -0.27% 1.21% -4.41%

Dolar/JPY 108.54 0.11% -4.58% -3.67%

DXY 95.6700 -0.08% -1.82% 3.77%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1287.50 0.09% 3.66% -1.15%

Reuters/Jefferies CRB* 185.20 -0.29% -1.52% -6.23%

Brent (Dolar/varil) 60.48 -0.96% -2.52% -10.42%

Doğalgaz (TL/stdm3) 3.10 6.20% -7.20% 11.45%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 18.94% 19.27%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 16.67% 16.88%

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

ABD - 10 yıllık tahvil 2.70% 2.75%
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ABD'nin İran özel temsilcisi, İran'a karşı yeniden başlatılan yaptırımlardan, bazı ülkelere tanınan petrol ithalat muafiyetlerine bundan sonra 

devam etmeyeceklerini söyledi. Temsilci Brian Hook, Cumartesi günü Abu Dhabi'de yaptığı açıklamada, "İran ham petrolünün ithaline (daha 

fazla) muafiyet tanımayı düşünmüyoruz" dedi. Washington Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore dahil, büyük çapta İran petrolü alan sekiz ülke-

ye Kasım ayında yürürlüğe koyduğu enerji yaptırımlarından muafiyet vermişti. Bu ülkeler arasında Türkiye de var. 

Bu hafta yurtiçinde önce sanayi üretimi ve ardından TCMB'nin faiz kararı takip edilecek. Bu sabah saat 10.00'da gelecek Kasım ayı sanayi üreti-

mi verisi için piyasa beklentisi yıllık %3'lük düşüş. Ekim ayında gerçekleşme takvim etkisinden arındırılmış endekste %5,6 daralma  yönündeydi. 15 

Ocak'ta ise işsizlik oranı verisi gelecek. Eylül ayında %11,40 seviyesinde gerçekleşen oran sonrasında bu oranın Ekim ayında da %11 üzerinde kal-

ma ihtimali devam ediyor. Aynı gün saat 11.00’de ise Aralık ayı merkezi yönetim bütçesine dair gerçekleşmeleri göreceğiz. 16 Ocak'ta ise TCMB 

yılın ilk faiz toplantısını gerçekleştirecek. Bu toplantıda beklentiler faizlerde bir değişime gidilmeyeceği yönünde. 18 Ocak Cuma günü de TCMB'nin 

olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacak. 

Türk müteahhitler, yurtdışında 19,4 milyar dolar büyüklüğünde 261 projeyi üstlendi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın açıklamalarına göre 2018 

yılında en fazla üstlenilen projeler 3 milyar dolar ile enerji santrali, 2,9 milyar dolar ile karayolu, tünel ve köprü ve 2,2 milyar dolar ile askeri tesis 

yatırımları olarak gerçekleşti. Pekcan ayrıca, geçen yıl en fazla proje üstlenilen ilk 10 ülke arasında 2 Avrupa ülkesinin bulunduğuna dikkati çeke-

rek, "Bu durum, ülkemiz müteahhitlerinin geleneksel pazarların dışına çıkarak portföyüne yeni pazarlar eklediğinin bir göstergesidir" ifadelerini 

kullandı.  Pekcan'ın paylaştığı sonuçlara göre, sektör geçen yıl en fazla Rusya, Suudi Arabistan, Katar, Sudan, Polonya, Kazakistan, Türkmenistan ve 

Cezayir'de proje üstlendi.  

Otomotivciler, elektrikli otomobillerde yerlilik payının artırılması için atağa geçiyor. Bu hususta, yan sanayicilerin öncelikli ürünleri belirlediği 

ve elektrikli direksiyondan batarya üretimine kadar yerlileştirmeyi gündeme aldıkları belirtildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda 

yerlileştirilmesi planlanan öncelikli ürün grupları 31 Ocak'ta Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği’nde (TAYSAD) yapılacak toplantı ile tüm yan 

sanayi firmalarıyla paylaşılacak. Öncelikli hedefin 1 ila 3 yıl içinde elektrikli direksiyon, araç elektroniği, elektrikli motor, marş motoru gibi ürün 

gruplarındaki yerli alımların artırılması, uzun vadede ise elektrikli araç bataryalarının yerlileştirilmesi olduğu ifade edildi. TAYSAD Başkanı Alper 

Kanca, “TAYSAD üyeleri şu andaki araçlar için %75-80 üretebilme kapasitesine sahip. Fakat en son teknolojik bir elektrikli araçta bu oran ilk başta 

düşük olacak. Özellikle elektronik parçalar, gömülü yazılım ve yeni nesil araç gereksinimlerine cevap verecek ürün gruplarındaki yetkinliğimizi ar-

tırdıkça, yerlilik oranlarının da bu seviyelere yükselmesi hedefleniyor.” şeklinde konuştu. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün de, Türki-

ye'de bir ilke imza atarak, pil paketi üretimine başlayacaklarını söyledi.  

Tüpraş (TUPRS) - İzmit Rafinerisi Fuel Oil Dönüşüm Tesisi’nde, teknik olarak dört yılda bir yapılan periyodik bakım çalışması nedeniyle tüm üni-

telerde üretim 90 gün süreyle duracak. Duruş nedeniyle üretimde yaşanacak azalmanın ithalat ile kompanse edilmesiyle nihai satış hacmine 

doğrudan bir etki öngörülmüyor ancak üretim azalışına bağlı olarak aylık yaklaşık 40 milyon ABD Doları tutarında FAVÖK kaybı bekleniyor. Şirket, 

2018’in 3. Çeyreğinde 3,74 milyar TL FAVÖK elde etmişti. 

Pegasus (PGSUS) – Aralık ayı trafik verilerini açıkladı. Buna göre Aralık ayında şirket yıllık bazda %3,7 azalış ile toplam 2,19 milyon yolcu taşıdı. 

İç hat yolcu sayısı %10,7 azalarak 1,29 milyon olurken, dış hat yolcu sayısı %8,6 büyüyerek 0,9 milyon olarak gerçekleşti. Doluluk oranı Aralık’ta bir 

önceki yılın aynı dönemine göre 3,1 yüzde puan gerileyerek %80,8 oldu. 

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2015 yılında yapımına başlanan ikinci pist, bu yılın sonunda hizmete girecek. İkinci pist çalışmalarının ilk etabı-

nın %98'i tamamlanırken, ikinci etapta %67 seviyesine gelindi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pistin yıl sonunda hizmete girmesi ile mevcut 

pist bakıma girecek. Mevcut pistin bakımının tamamlanmasının ardından paralel olarak iki pistin aynı anda hizmet vermesi ile Sabiha Gökçen Ha-

valimanı'nda saatlik iniş ve kalkış kapasitesi 40'tan 80'e ulaşacak. 
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Geçen yılı 31,6 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamıyla kapatan Türk otomotiv sektörü, 2019'da 32 milyar dolarlık dış 

satım hedefliyor. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, geçen yıl 2017'ye göre %11'lik bir 

ihracat artışı olduğunu söyledi. İhracat ile iç pazar arasında bir ilişki yok gibi göründüğünü ancak yurt içi ve dışının birbirine zincirleme etki yarattı-

ğını vurgulayan Çelik, Türkiye'deki üreticilerin yeni projeleri devreye almalarında ya da yeni yatırım projelerinin karar verme noktalarında iç pazar 

büyüklüğü her zaman belirleyici bir unsur olarak ortaya çıktığını belirtti. Uzun vadede iç pazarın daralmasının ihracatta negatif etkileri olacağı nok-

tasında bütün sektörün ortak kanaati olduğunu söyleyen Çelik, birliğin 2019'a 32 milyar dolarlık bir hedefle girmek noktasında karara vardığını 

açıkladı. Özellikle olası sert Brexit sürecinin Türkiye'nin %10'luk bir ihracat pazarında risk olarak oluşturduğunu kaydeden Çelik, küresel ticaret sa-

vaşlarının sektörün önünde bulunan diğer bir tehdit olduğunun altını çizdi. Çelik ayrıca AB’de dizel araçlardan benzinli ve hibrit araçlara geçişin AB 

pazarında riskler barındırdığını ancak bunu aşmak için bir sürü faaliyet yapıldığını ve Ticaret Bakanlığı’nın bu noktada destekleri olduğunu da ekle-

di.  

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Kanca, Ford Transit'lerin üretildiği fabrikalarda Volkswagen minibüslerin de üreti-

leceğini, bu konuda taraflar arasında anlaşmanın büyük ölçüde sağlandığını söyledi. Yatırımın gelmesi için hep birlikte çalışılması gerektiğini 

vurgulayan Kanca, Türkiye'de üretilen Ford Transit'lerin üretildiği fabrikalarda Volkswagen minibüslerinin üretilecek olmasının birçok şeyi değişti-

receğini ve birçok yabancının kafasındaki Türkiye otomotiv sektörü hakkında algıyı değiştireceğine inandığını ifade etti.  

Traktör üretiminde düşüş. Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) Aralık 2018 traktör üretim verileri ile yıllık üretim 

verilerini açıkladı. 2018 yılının Aralık ayında traktör üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %69,5 azaldı. 2017 Aralık ayında 6.069 adet traktör 

üreten Türkiye 2018 Aralık ayında 1.861 traktör üretti. TARMAKBİR'in verilerine göre 2017'de toplamda 72.032 adet traktör üretilirken, 2018'de 

üretim 47.689 adede geriledi. Yıllık üretim verileri değerlendirildiğinde 2018 yılı traktör üretiminin son 6 yılın en düşük seviyesinde gerçekleştiği 

görülüyor. 

Türk hava sahasından 15 saniyede bir uçak geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, geçen yıl Türkiye hava sahasından ortalama her 15 

saniyede bir uçak geçtiğini bildirdi. Turhan, sivil havacılık altyapısında gerçekleştirilen yatırımlar ve uygulamaya konulan kararlarla Türkiye'nin bu 

alanda dünyanın en hızlı gelişen ülkeleri arasına girdiğini söyledi. Son yıllarda uçakla seyahat eden yolcu sayısındaki önemli artışa dikkat çeken 

Turhan, "Son 10 yılda hava yoluyla taşınan yolcu sayısı her yıl ortalama %10,5 büyüyerek 62 milyondan 210 milyona yükseldi" dedi. 

Katılım bankacılığı tekniğiyle gıda fiyatı regülasyonu geliyor. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 

katılım bankacılığı sistemini sektöre adapte ederek, ürünlerin tarladan tüketiciye ulaştığı tüm aşamaların fonlanmasını sağlayan bir sistem kurmayı 

öngördüklerini söyledi. Genel Müdür Poyraz, katılım bankacılığı konusunda İslam Kalkınma Bankası ile görüştüklerini de kaydederek gelinen nok-

tayı ayrıntılı bir şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletme hazırlığı yaptıklarını belirtti. 

TEB Başkanı Erdoğan Çolak: '144 ilaçta erişim sorunu var'. Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, Şubat ayı ortasına kadar 2019 kamu ilaç 

alımında uygulanacak kur bedelinin belirleneceğini hatırlatarak, ilaç fiyat ayarlamalarında ilaca erişim ve yerli ilaç üretimini destekleyecek bir yak-

laşım belirlenmesi gerektiğini söyledi. Çolak, 30'u Dünya Sağlık Örgütü'nün temel ilaç listesinde olmak üzere 144 ilaca erişimde sıkıntılar doğduğu-

nu kaydetti.  

Girişim sermayesi fonlarına 5 yılda 400 milyon TL kaynak. Hazine, uygun göreceği girişim sermayesi fonlarına önümüzdeki beş yılda azami 400 

milyon TL kaynak taahhüt etmeyi planlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Tech-Investr programı kapsamında girişim sermayesi fonlarına kaynak 

aktarımına ilişkin yaptığı duyuruda fonların KOBİ ölçeğindeki girişim şirketlerine yatırım yapacağı, yatırım yapılacak şirketlerin faaliyet alanının, 

TÜBİTAK'ın fonlara taahhüdü kapsamında Ar-Ge ve inovasyon odaklı olması gerektiği belirtildi. 
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Güneş Enerjisi Santralleri Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (GES YEKA) 2 ihaleleri iptal edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tara-

fından 5 Ekim 2018 günü Resmi Gazete’de yayınlanarak duyurulan, Viranşehir, Erzin ve Bor GES projelerini kapsayan GES YEKA ve bağlantı kapasi-

telerinin tahsisine ilişkin yarışma iptal edildi. Şanlıurfa-Viranşehir’de 500 MW, Hatay-Erzin’de 200 MW ve Niğde-Bor’da 300 MW gücünde olacak 

şekilde Bağlantı Kapasitelerinin ve ilgili YEKA içinde belirlenen sahaların kullanım hakları 30 yıl süreyle tahsis edilmek üzere 31 Ocak 2019 tarihin-

de ihaleye çıkarılacaktı. İptal kararının gerekçesine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. 

TSKB finansmanlı projelerle karbon salımında 2,4 milyon ton azalma gerçekleşti. TSKB, bugüne kadar enerji verimliliği ile ilgili 80’in üzerinde 

projeye yaklaşık 655 milyon dolar finansman sağladı. Enerji Verimliliği Derneği’nin (ENVER) yönetim kurulu üyeleri arasında yer alan TSKB Genel 

Müdürü Suat İnce, Enerji Verimliliği Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, özellikle sanayi şirketlerinin bu alandaki farkındalığının artırılmasının 

büyük önem taşıdığına işaret etti ve şöyle konuştu, “Kuşkusuz reel sektörün kaliteden ödün vermeksizin enerjiyi verimli kullanmasının sağlanması 

hem ekonomik hem çevresel açıdan büyük bir potansiyele karşılık geliyor. TSKB olarak biz de bu konuda üstümüze düşeni yapıyor, finanse ettiği-

miz enerji verimliliği yatırımları ile her yıl 4,7 milyon Gigacal düzeyinde enerjiyi ülkemize kazandırıyoruz. Bu yatırımlar düşük karbonlu ekonomik 

dönüşüm için de önemli. Bu güne kadar finanse ettiğimiz 80’in üzerinde yatırımla ülkemizin yıllık karbon salımını yılda 2,4 milyon ton düzeyinde 

düşürdük. Kredi portföyümüzün %68’ini oluşturan ve içinde yenilenebilir enerji, çevre gibi farklı sürdürülebilirlik temalarını da barındıran yatırım-

ları da hesaba kattığımızda azaltılan karbon salımı yıllık 12 milyon tona ulaşıyor”. 

Jeotermal İhtisas Sera Bölgelerinin ilki Sarayköy’de kurulacak. Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ali Kındap, ısıt-

mada kullanmak üzere devletle birlikte Denizli, Manisa ve Aydın’da 3 Jeotermal İhtisas Sera Bölgesi planladıklarını ve kurulacak olan Jeotermal 

İhtisas Sera Bölgeleri’nin ilkinin Denizli’nin Sarayköy ilçesinde kurulacağını belirtti. Kındap, Zorlu Enerji’nin jeotermal elektrik santralinden çıkan 

atık su ile ısıtılacak seranın altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Kındap’ın verdiği bilgiye göre Sarayköy’de 650 dönümlük alanda kurulan 

Jeotermal İhtisas Sera Bölgesinde seralar bu yıl içinde kurulacak. Seralarda ayrıca jeotermalden çıkan karbondioksit de kullanılacak. JESDER’in, 

Manisa Alaşehir’de bin 347 dönümlük alanda kurulacak Jeotermal İhtisas Sera Bölgesi için de ETKB ve ilgili kamu kurumları ile çalışma başlattığı 

ifade edildi. Aydın Efeler'de 650 dönümlük bir alanda kurulacak Jeotermal İhtisas Sera Bölgesi için de çalışmalar sürdürüldüğü belirtildi. 

Rusya 2018’de doğal gaz ihracatında rekor kırdı. Rusya’nın doğal gaz ihracatı geçen sene 20 milyar metreküp artarak 225 milyar metreküpe yük-

seldi. Enerji Bakanı Aleksandr Novak’ın yaptığı açıklamaya göre, boru hatlarıyla yurt dışına yapılan doğal gaz sevkiyatı 2018’de %4,1 artarken, bu 

artış sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatında ise %70’i buldu. İhracattaki artışın büyük ölçüde, “Yamal SPG” adlı LNG fabrikasının kapasitesinin 

artırılmasından kaynaklandığı belirtildi. 
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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. 


