
 Bloomberg'de yer alan ve kaynaklara dayandırılan haberde ABD Başka-

nı Donald Trump'ın Çin'e yönelik daha yüksek gümrük vergileri için 1 

Mart olarak belirlenen son tarihi 60 gün uzatmayı değerlendirdiği be-

lirtildi. Trump 1 Mart'tan önce Çin Devlet Başkanı Xi ile görüşmeyi bek-

lemediğini söylemişti ancak Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders Trump 

ve Xi arasında bir görüşme yapılma olasılığını gündeme getirdi. Gelişme-

lere küresel hisse senedi piyasaları temkinli tepki verdi. Asya – Pasifik ve 

Çin lokomotif hisseleri dünkü yükselişten sonra bugün yatay negatif sey-

retti.  

 Euro Bölgesi’ne ilişkin yeni bir kuyruk riski: İspanya erken seçimleri. 

İspanya Parlamentosu hükümetin 2019 bütçe önerisini reddetti. Bütçe-

nin reddedilmesi ülkeyi erken seçim eşiğine getirdi. Başbakan Pedro 

Sanchez'in Sosyalist partisi, bütçenin reddedilmesi halinde 14 veya 28 

Nisan'da erken seçime gidilebileceğini belirtmişti. Parlamentoda azınlık 

olan Sosyalist partinin daha küçük bölgesel partilerin desteğini alması 

gerekiyor. Ancak Katalan partiler hükümetin bağımsızlık referandumunu 

reddetmesi sebebiyle hükümetin bütçe tasarısına destek vermiyor. Mer-

kez sağ ve muhafazakarlar da bütçeye destek vermedi. 

 Veri akışında ABD enflasyonu ve Euro Bölgesi sanayi üretim verileri 

öne çıktı. Euro Bölgesi Aralık ayı sanayi üretimi %0,4’lük daralma bek-

lentisine karşılık %0,9 daraldı. Yıllık bazda üretim daralmasının boyutu %

4,2’ye yükselmiş oldu. ABD'de enflasyon Ocak ayında bir buçuk yılın en 

zayıf hızında artarken, işlemciler art arda üçüncü ayda yükselen çekirdek 

enflasyona odaklandı. ABD’de çekirdek TÜFE yıllık %2,2 artışla yukarı 

yönlü sürpriz yaparken FD üyelerinden de "ekonomi iyi gidiyor" mesajla-

rı gelmeye devam ediyor. Asya tarafında ise Çin’de ihracat Ocak’ta yıllık 

%9,1 artışla toparlandı ve 217,6 milyar dolar gerçekleşti. Bu toparlanma-

da Çin yeni yılı öncesi siparişlerin öne çekilmesinin de rolü oldu. Çin itha-

latı ise %1,5 düşüş kaydetti. Japonya 2018’in son 3 ayında yıllıklandırıl-

mış %1,4 büyüdü. Bu ılımlı büyüme beklentilere paralel gerçekleşti. 
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.44            6.181%

22 Nisan 2020 5.125% 98.88            6.110%

18 Mayıs 2021 4.875% 97.00            6.317%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 101,646          -2.04% 6.53% -11.87%

BİST-30 127,934          -1.99% 6.19% -9.98%

XUSIN 117,607          -1.81% 8.09% -9.12%

XBANK 132,610          -3.22% 3.23% -22.62%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.2798 0.62% -3.58% 39.35%

Euro/TL 5.9488 0.02% -4.29% 30.81%

Sepet Kur* 5.6143 0.22% -4.00% 34.63%

Euro/Dolar 1.1265 -0.52% -0.79% -6.09%

Dolar/JPY 110.99 0.46% 1.67% -1.49%

DXY 97.1290 -0.07% 1.11% 5.36%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1306.12 -0.33% 0.98% 0.28%

Reuters/Jefferies CRB* 185.20 0.29% 0.05% -5.69%

Brent (Dolar/varil) 63.61 0.61% 4.61% -4.29%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.58 0.54% 0.86% -12.33%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 18.47% 18.47%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 14.80% 14.69%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.01% 6.95%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.71% 2.69%
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 Dolar ABD'de çekirdek enflasyonun güçlü seyrini sürdürmesinin desteği, Avrupa'da beklentilerin altında gelen sanayi üretimi verisi ve 

İspanya’da dün gündeme gelen siyasi gelişmeler sebebiyle euro karşısında üç ayın zirvesine yakın seyrediyor. Euro/dolar paritesi tek-

rar 1,13 seviyesinin altına sarktı ve sürekli denediği 1,1265 desteğine yöneldi. Bu sabah 1,1276 seviyesinde işlemler devam ediyor. Deste-

ğin kırılması ile paritede 1,10 seviyeleri hedefe girecektir. ABD ile Çin'in aralarındaki ticaret gerilimini giderecek bir uzlaşıya varacakları 

beklentisiyle güne düşüşle başlayan dolar/TL gün içinde dar bantta 5,25'in civarında seyretti. Ancak gün sonuna doğru küresel dolar kuv-

veti ile yukarı yönde hareketlenen dolar/TL akşam saat 19.00 itibarıyla 5,29’u da aştı. Kur, bu sabah 5,27’nin üzerinde işlem görüyor. 

 Bugün açıklanacak olan Aralık ayına ilişkin sanayi üretimi ve ödemeler dengesinin yanında Şubat ayına ilişkin TCMB beklenti anketi ile 

yarın gelecek olan Kasım dönemi işgücü istatistikleri ve Ocak ayı bütçe gerçekleşmeleri piyasalarda yakından takip edilecek. Reuters 

anketine göre, büyümenin önemli öncü göstergelerinden sanayi üretiminin Aralık ayında yıllık bazda takvim etkisinden arındırılmış bazda 

%7,5 daralması bekleniyor. Cari açığın ise seneyi 27,7 milyar dolar ile kapattığı düşünülüyor. Siyasi tarafta ise Cumhurbaşkanı Tayyip Er-

doğan, Rusya ve İran devlet başkanları ile gerçekleştireceği üçlü zirve için bugün saat 10.00’da Soçi'ye gidecek. NATO Savunma Bakanları 

Toplantısı Brüksel'de devam edecek. Yoğun veri gündemi ile birlikte haftanın kalanında yatırımcılar Brexit sürecini, yerel seçim hazırlıkla-

rını, Erdoğan'ın Rusya ziyaretini ve Cuma günü piyasa kapanışı ile birlikte açıklanması beklenen kredi derecelendirme kuruluşu Standard 

& Poor's not kararını da izleyecekler.  

 Hazine 3 yıl vadeli sukuk ihracında 2 milyar dolar borçlanırken; ihraçta nihai getiri %5,8 olarak belirlendi. IFR'da yer alan habere göre, 

21 Şubat 2022 vadeli tahvilin ihracında talep ise 5 milyar doları aştı. İhraçta ilk getiri beklentisi %6,125 olarak açıklanmıştı. Hazine ihraç 

için Citigroup, Kuwait Finance House ve Standard Chartered'ı yetkilendirmişti. 

 Vakıfbank'ın 2018 solo net kârı yaklaşık %12 artışla 4,15 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankanın bir önceki yılki net kârı 3,72 milyar lira 

olmuştu. Bankanın ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığı ile sağladığı destek 287 milyar TL olarak gerçekleşti. Banka nakdi kre-

dilerini %21 büyüyerek 221 milyar TL’ye, toplam aktiflerini ise %23 büyüme ile 331 milyar TL’ye ulaştırdı. Toplam mevduatlar yıllık %15,6 

artış ile 180 milyar TL seviyesine ulaşırken 2017 yılsonunda %42 olan tasarruf mevduatının toplam mevduatlar içindeki payı, 2018’de %

50 seviyesine yükseldi. VakıfBank'ın 2018 yılı ortalama özkaynak kârlılığı ise %16,1 olarak gerçekleşti. 

 Tüpraş'ın 2018 net kârı %2,6 düşüşle 3,7 milyar lira oldu. Şirketin dün akşam KAP'a bildirdiği finansal sonuçlarına göre, 2018 hasılatı 

ise %64 artışla 88,55 milyar lira olarak gerçekleşti. Tüpraş 2019 beklentileri ile ilgili yaptığı açıklamaya göre ise, bu yıl yaklaşık 28 milyon 

ton üretim ve yaklaşık 30 milyon ton satış ile %95-100 kapasite kullanım oranı öngörüyor. Şirketin 2019'da Akdeniz Kompleks marjı bek-

lentisi 3,75 – 4,25 dolar/varil, Tüpraş net rafineri marjı beklentisi ise 6– 7 dolar/varil seviyesinde bulunuyor. Tüpraş'ın 2019 için rafinaj 

yatırımları beklentisi ise 250 milyon dolar. 

 TAV Havalimanları'nın 2018 net kârı %46 artışla 255 milyon euro, FAVÖK %13 artışla 573 milyon euro, ciro ise %4 yükselişle 1,2 milyar 

euro olarak gerçekleşti. Şirket, 2018 net kârından 758 milyon TL temettü dağıtılmasını Genel Kurul onayına sunacak. TAV Havaliman-

ları'nın 2018 yılında hizmet verdiği toplam yolcu sayısı %31 artışla 152 milyon oldu. Mayıs 2018'de Antalya Havalimanı'nı işleten şirketin 

%50 hissesini satın alan TAV'ın, bu havalimanından gelen katkı çıkarıldığında toplam organik yolcu büyümesi ise %8 olarak gerçekleşti. 

Şirket KAP'a bildirdiği beklentilerine göre, 2019'da Atatürk Havalimanı hariç TAV Havalimanları'nın toplam yolcu trafiğini 90 ile 94 milyon 

arasında öngörüyor. Şirket, Atatürk Havalimanı hariç FAVÖK'ü ise "%38-42 daha düşük" olarak bekliyor. Toplam yatırım harcamaları ise 

70-80 milyon euro arasında öngörülüyor. 

 İlaç fiyatlarının belirlenmesinde baz alınacak euro değerinde, zam oranının %26,4 olarak uygulanmasına karar verildi. İlaçların fiyat-

landırılmasında euro değeri mevcut durumda 2,6934 TL olarak uygulanıyordu. Geçmişte ortalama euro kuru cari seviyenin %70'i oluyor-

du. Yapılan zam ile kur için referans seviye %57 olarak uygulanmış oldu. İlaç firmaları fiyatlandırmada baz alınan euro kurunun reel kurun 



Gündem | 14 Şubat 2019 3 

çok altında kalmış olması nedeniyle hammadde tedarikinde bile zorlanır duruma geldiklerini belirtiyordu. TL'deki değer kaybına bağlı ar-

tan maliyetler nedeniyle bazı ilaçların üretimi ve ithalatında sıkıntı yaşanmasının yanı sıra, ilaç fiyatlarında artış yapılacağı beklentisinin 

de etkisiyle son haftalarda piyasada çok sayıda ilacın bulunmasında da zorluk yaşanıyordu. 

 Aselsan (ASELS) – Savunma sanayi için yazılım, arttırılmış gerçeklik ve bilgisayar tabanlı eğitim simülasyon çözümleri sunan Bites Savun-

ma Havacılık ve Uzay Teknolojileri Yazılım Elektronik Ticaret A.Ş.'nin %51'lik kısmının devralınmasına yönelik pay devri sözleşmesi imzala-

dı. 

 Banvit (BANVT) -  Bandırma, İzmir ve Elazığ'da yer alan piliç kesimhanelerinde yapılacak modernizasyon ve tevsi ile ilgili yatırımlarına 

ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yaptığı müracaatlar onaylandı. Yatırım teşvik belgeleri Bandırma ve İzmir tesisleri için 25.01.2022 

tarihine kadar, Elazığ tesisi için 31.01.2022 tarihine kadar geçerli olacak ve vergi indirimi, KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyetini içe-

recek. Bandırma tesisinde ayrıca Sigorta Primi İşveren Hissesi desteğinden de yararlanılacak. Teşviğe konu olan sabit yatırım tutarları 

Bandırma, İzmir ve Elazığ tesisleri için sırasıyla 19,7 milyon TL, 6,8 milyon TL ve 2,3 milyon TL olacak. 

 Konut kredi faizlerindeki yükseliş sonrası konut talebinin bir kısmının tasarrufa dayalı faizsiz sisteme yöneldiği izleniyor. Eminevim, 

Birevim, Fuzulev ve Finansevim’in büyük oyuncular olduğu tasarrufa dayalı faizsiz ev alma sisteminde evin kura sonucu çıkması bekleni-

yor. Sistem Türkiye genelinde yaygınlaştıkça güvenilirlik konusunun önemi de artıyor. Dünya Gazetesi’nde yer alan değerlendirmeye göre 

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi sistemin denetimi için girişimler başlattı. Haberde bu süreçte Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK’nın gö-

revlendirilebileceği belirtiliyor.  

 Türkiye - Macaristan II. Afrika İş Forumu’nda, Türkiye ve Macaristan’ın Afrika’daki ortak proje ve yatırım finansmanı paneli gerçekleş-

tirildi. Toplantıda özellikle Sahra Altı Afrika’daki iş birliği konuları değerlendirildi. Macar Eximbank’ının Türkiye ve Macaristan’ın Afri-

ka’da gerçekleştireceği ortak yatırımlar için 220 milyon dolarlık bir kredi tahsis ettiğini belirten Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı 

Péter Szijjártó geçen yıl Macar ve Türk firmalarının Kenya’da sanayi alanında gerçekleştirdikleri yatırımı örnek olarak gösterdi. Ticaret 

Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur ise “Her iki tarafın daha güçlü olduğu alanları masaya koyarak ilk aşamada sağlık, bilgi iletişim tek-

nolojileri, su ve atık su yönetimi hizmetleri, inşaat ve mühendislik sektörlerinde iş birliği gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz” ifadeleri-

ni kullandı.  

 Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), dijital değişim ve dönüşüm süreci kapsamında, Türkiye'de sürdürülebilir blokzincir ekosistemi 

oluşturulması ve yeni dönem iş yapış biçimlerinin önündeki zorlukların giderilmesi amacıyla oluşturulan, Ticaret Bakanlığı'nın destek-

lediği Blockchain Türkiye Platformu'nun (BCTR) Platin üyesi oldu. UND, BCTR bünyesinde yürüteceği faaliyetlerle üyelerinin maliyetle-

rini düşürmeyi, dış ticaret işlemlerinin blokzincir tabanlı platformlar üzerinden ve ilgili tüm kurumları kapsayacak şekilde yürütülmesini 

sağlamayı, sınır geçiş süreçlerinin "akıllı sınırlar" konseptinde yeniden düzenlenmesini, zaman kayıplarının ortadan kaldırılmasını ve bu 

yolla verimliliğin artırılmasını hedefliyor. Morgan Stanley, küresel lojistik sektöründe blokzincirin sunacağı gelir fırsatının 500 milyar dola-

ra kadar çıkabileceğini öngörüyor.  

 İngiltere'de iki tesiste motor üretimi yapan Ford, bu ülkeden çıkmak için hazırlıklarını hızlandırdı. The Times gazetesinde yer alan ha-

bere göre, ABD'li otomotiv üreticisi Ford Motor, İngiltere'de yaptığı üretimi başka ülkelere taşımak için çalışmalarını hızlandırdığını Baş-

bakan Theresa May'e bildirdi. Ford hali hazırda İngiltere'de iki tesiste motor üretiyor. Şirket İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden herhangi bir 

anlaşma sağlamadan ayrılması halinde 1 milyar dolarlık bir maliyet ile karşı karşıya kalacağını geçen ay belirtmişti. Japon üretici Nissan 

Motor da geçen hafta İngiltere'de ürettiği X-Trail SUV'un üretimini Japonya'ya kaydıracağını, İngiltere'nin AB'den ayrılması nedeniyle 

uzun vadeli planlama yapmakta zorluk çektiğini belirtmişti. 

 Bireysel tüketicilerin bankalardan kullandığı taşıt kredisi geçen yıl, 2017 yıl sonuna kıyasla %9,4 azalarak 6,5 milyar liraya geriledi. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankaların kullandırdığı taşıt kredisi 2018'de 6 milyar 528 milyon 

181 bin liraya geriledi. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 
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yılında bir önceki yıla kıyasla %35,06 daralarak 620 bin 937 seviyesinde gerçekleşmişti.  

 Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, kısa zaman içinde bakliyat ürünlerinin de TMO fiyatlarıyla tanzim satış 

noktalarında yerini alacağını söyledi. Bakliyat üretimi hakkında da bilgi veren Güldal, %43 artan mercimek ve %34 artan nohut üretimi 

başta olmak üzere üretimin 2018’de önemli ölçüde arttığını ve maliyetlerdeki azalma, verimlilik artışı ve TMO'nun da bakliyat alımıyla 

tekrar görevlendirilmesinin sektöre katkı sağladığını belirtirken şu anda üretilen veya satıştaki bakliyat ürünlerinin hiçbirinin ithal olmadı-

ğını ifade etti. 

 Sebzede e-tanzim dönemi başladı. Pazartesi günü Ankara ve İstanbul'da başlanan tanzim satışlar internete de taşındı. Ulaştırma ve 

Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, PTT'nin online platformu üzerinden de sebze meyve alınabileceğini söyledi. Turhan, "Sebze ve 

meyvede tanzim satış uygulamasını, Türkiye'nin Milli Pazaryeri Platformu epttavm.com'da başlatıyoruz" dedi. 

 Ulusal Hububat Konseyi, buğday ekim alanlarındaki düşüşün endişe verici boyutlara ulaştığını açıkladı. Hububatta 2018 üretim yılını 

değerlendiren Ulusal Hububat Konseyi, bundan 10-12 yıl önce 9 milyon hektar olan buğday ekim alanının 7,2 milyon hektara düşmesinin 

üretimin sürdürülebilirliği ve arz güvenliği açısından riskler oluşturduğuna dikkat çekti. 

 Son 5 yılda yüksek teknolojide 107,6 milyar dolar açık verildi. 2013-2018 yılları arasında, yüksek teknolojili ürün ihracatı 25,8 milyar do-

lar olmasına rağmen, bu kategoride yapılan ithalat ise 133,5 milyar dolar oldu. Dünya Gazetesi’nde yer alan habere göre 2018’de 168 

milyar dolarla ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekoru kırılırken, yüksek teknolojili ürünlerin ihracat içindeki payı %3,3 ile son 5 yılın en dü-

şük seviyesine geriledi. Haberde başta Ar-Ge teşvikleri olmak üzere, genel teşvik mekanizması ve KOSGEB dahil çeşitli kamu kurumları 

tarafından teknolojik ürün ihracatına yönelik sağlanan desteklerin, bu ürün grubunda üretimi artırmasına rağmen ihracatta aynı perfor-

mansın gerçekleşmemesine vurgu yapılıyor. 

 Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ortaklığı sona eriyor. Kalyon Güneş Enerjileri A.Ş., Türkiye'nin ilk büyük ölçekli 

güneş santrali inşaatı ve modül fabrikasını kurmak için yapılan ihaleyi kazanan Güney Koreli Hanwha ile oluşturduğu ortaklıktaki Hanwha 

hisselerini almak için Rekabet Kurumu'na başvurdu. Hanwha ve Kalyon 1.000 megavat (MW) gücünde güneş santrali, santralde kullanıla-

cak güneş panellerini üretecek fabrika ve Ar-Ge merkezini içeren ihaleyi Mart 2017'de kazanmıştı. 

 Fueloil ve kalorifer yakıtı fiyatları zamlandı. Buna göre kalorifer yakıtının fiyatı litre başına 9 kuruş; fueloil fiyatı litre başına 13 kuruş 

ve yüksek kükürtlü fueloil fiyatı ise litre başına 12 kuruş yükseldi. 

 2050’de kurulu gücün yarısının güneş ve rüzgâr santrallerinden oluşması öngörülüyor. Shura Enerji Dönüşümü Merkezi ve Bloomberg-

NEF’in işbirliğiyle düzenlenen “Türkiye’nin Enerji Dönüşümünde Kısa Vadeli Yatırımları Hızlandırmak için Uzun Vadeli Çözümler” toplantı-

sında açıklanan BloombergNEF’ın hazırladığı ‘Türkiye Enerji Piyasasının Uzun Vadeli Görünümü’ başlıklı raporda, Türkiye’nin toplam 

elektrik kurulu gücünün 2017 ile 2050 yılları arasında %126 artması öngörülüyor. 

 Amerikan Enerji Bilgi Dairesi (EIA), 2019 yılı için ortalama Brent petrol fiyat tahminini varil başına 61 dolar olarak açıkladı. EIA’nın Kısa 

Dönem Enerji Görünümü raporunda, 2020 için de varil başına ortalama fiyatı 62 dolar olarak belirlendi. 
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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. 


