
Geçen hafta diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden ayrışarak yakla-

şık %3 yükselen dolar/TL kuru, yeni haftaya 5,79 seviyesinde başladı. Euro/

TL kuru ise bu sabah hafif yükselişle 6,53 civarında seyrediyor. Öte yandan 5 

yıllık ülke CDS risk priminde yaşanan yükseliş de TL üzerinde baskı oluşturma-

ya devam ediyor. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri 21 baz puan artışla 456 baz pua-

na çıkarak seçim öncesi tırmanıştan bu yana en yüksek düzeyi gördü. Tahvil 

bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi gün içinde %

18,15'e kadar yükselirken valörde son işlemde %17,51 seviyesinden kapandı. 

BİST-100 endeksi ise Cuma günü bankacılık hisseleri kaynaklı olarak satıcılıydı, 

gün sonuna doğru sınai endeks hisselerindeki yükselişin desteğiyle gün içi 

kayıplarını azalttı.  

Asya borsaları ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, ABD-Çin ticaret mü-

zakerelerinde son dönemece yaklaşıldığını belirtmesinin ardından dokuz 

ayın zirvesine doğru yükselirken, Çin'den gelen güçlü ihracat ve kredi verile-

ri küresel ekonomik büyümenin gücünü koruyacağı beklentilerini artırdı. 

Risk iştahının bu gelişmelerle birlikte güçlenmesi doların başlıca para birimleri 

karşısında değer yitirmesine yol açtı. Reuters'da yer alan ve ABD'li müzakere-

cilerin ticaret anlaşmasına ön koşul olarak niteledikleri sanayi teşviklerinin 

kaldırılması talebinden vazgeçtikleri haberi de risk iştahını destekledi. Petrol 

ve altın fiyatları gerilerken Japon yeni değer kazanıyor. Yılbaşından itibaren 

yaklaşık %30 değer kazanan Brent petrol fiyatının artmaya devam etmesi ha-

linde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) petrol üretim kısıtını kal-

dırmayı değerlendirmesi bekleniyor. Dünya Gazetesi haberine göre kısıntının 

devam edip etmeme kararı OPEC’in 25-26 Haziran’da yapacağı toplantıda 

belli olacak. Bugün yurtiçi piyasalarda iki veri takip edilecek. TÜİK saat 

10.00’da Ocak dönemi işsizlik oranını açıklayacak. İşsizlik oranının mevcut %

13,5’ten bir miktar daha yükselmesi bekleniyor. Saat 11.00’de ise merkezi 

yönetim bütçe dengesi gerçekleşmeleri açıklanacak. İlk çeyrek sonunda ve 

yerel seçimler öncesinde merkezi bütçe dengesinin gelişimi görülecektir. 

15-Nis HMB, Bütçe dengesi, Mart 
 TÜİK, İşgücü istatistikleri, Ocak 
16-Nis TÜİK, Perakende satış endeksleri, Şubat 

 TÜİK, Sanayi üretim endeksi, Şubat 
 TCMB, Konut fiyat endeksi, Şubat 
 Almanya, ZEW endeksi, Nisan 
 ABD, Sanayi üretimi, Mart 

17-Nis TÜİK, Konut satış istatistikleri, Mart 
 Euro Bölgesi, TÜFE, Mart 
18-Nis Euro Bölgesi, İmalat PMI, Nisan 
 ABD, Perakende Satışlar, Mart 
 

 
 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.43            6.470%

22 Nisan 2020 5.125% 97.95            7.251%

18 Mayıs 2021 4.875% 95.38            7.299%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 95,977             -0.10% -7.09% 5.16%

BİST-30 120,186          -0.09% -7.26% 5.11%

XUSIN 115,746          0.77% -6.27% 10.37%

XBANK 126,778          -1.30% -9.16% 7.68%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.7683 0.59% 4.92% 9.09%

Euro/TL 6.5201 1.08% 4.30% 7.73%

Sepet Kur* 6.1442 0.72% 4.72% 8.29%

Euro/Dolar 1.1301 0.44% -0.46% -1.47%

Dolar/JPY 112.00 0.33% -0.04% 2.25%

DXY 96.9720 -0.13% 0.39% 0.70%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1290.00 -0.18% -0.86% 0.57%

Reuters/Jefferies CRB* 195.43 0.56% 2.64% 11.69%

Brent (Dolar/varil) 71.55 -0.29% 5.63% 31.26%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.66 -0.56% 0.84% -10.03%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 22.21% 22.20%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 17.51% 17.38%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.41% 7.38%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.56% 2.50%
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Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın geçen hafta Washington'da gerçekleştirdiği Makroekonomik Görünüm ve Para Politi-

kası başlıklı sunumunda, ekonomideki dengelenme eğiliminin daha belirgin bir hale geldiği ifade edildi. Çetinkaya ödemeler dengesinin 

iyileşme trendinin devamını beklediğini, iç talep koşullarındaki gelişmelerin ve sıkı para politikası duruşunun enflasyon göstergelerinde bir 

miktar iyileşmeye sebep olduğunu ve çekirdek enflasyon göstergelerinin yavaşlamakta olduğunu belirtti. Başkan, kredi büyüme hızındaki ge-

lişmelerin finansal koşullarda bir miktar iyileşme olduğunu gösterdiğini söyledi. Çetinkaya, Merkez Bankası'nın fiyat istikrarını sağlamak için 

elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğini yineledi. 

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Çarşamba günü açıkladığı 2019 yılı reform programı-

nın sınırlı içerik ve detay sunduğunu ve yapısal sorunların devam ettiğini belirtti. Moody's tarafından Cuma günü yayınlanan raporda, yeni 

programda kamu bankalarının sermayelerini güçlendirmeye odaklı bazı adımlar atıldığı, ancak Eylül 2018'de açıklanan Yeni Ekonomi Progra-

mı'nda olduğu gibi bu programda da birçok politika alanına dair fazla detay verilmediği belirtildi. Moody's bankacılık sektörünü destekleme 

amacıyla atılan adımların kredi notunu destekleyici olduğunu, geçen yıl sonunda %17'deki sermaye yeterlilik rasyosunun kredilerdeki bu bo-

zulmaya karşı tampon oluşturduğunu, ancak TL'nin değer kaybı nedeniyle sermayenin tampon etkisini yitirme ihtimali bulunduğunu belirtti. 

Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü İsmet Gergerli, 2019 yılında kullandırılmak üzere, EBRD, İslam Kalkınma Bankası ve Uluslararası 

Tarımsal Kalkınma Fonu olmak üzere uluslararası kuruluşlardan toplam 450 milyon euro tutarında finansman sağlandığını söyledi. Dün-

ya'dan Hüseyin Gökçe'nin haberine göre, AB'den sağlanan finansman desteğiyle 3 milyar liralık kredi hacmi oluşturacak COSMO projesinin 

detaylarını da anlatan Gergerli, KGF desteklerinin durduğuna yönelik iddiaların doğru olmadığını belirterek, bugüne kadar Hazine destekli 343 

milyar liralık kredi kullandırdıkları bilgisini verdi.  

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) kana-

lıyla yılın ilk 3 ayında yaklaşık 566 milyon lira destek ödemesi yaptıklarını belirtti. Varank, "Bu periyotta 35 bin 150 KOBİ ve girişimcimize 

destek verdik. Söz konusu ödemenin 415 milyon lirası geri ödemesiz, 47 milyon lirası geri ödemeli olarak gerçekleşti. İşletmelerin ve girişimci-

lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla da 104 milyon liralık destek sağladık." ifadesini kullandı. KOSGEB desteklerine program 

bazlı bakıldığında 178 milyon lirayla girişimcilik destekleri ilk sırada yer alırken, KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında 129 milyon lira, 

KOBİ'lerin teknolojik üretim ve yatırımları için diğer programlar çerçevesinde ise 259 milyon lira aktarılmış durumda. 

Maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının katıldığı IMF ve Dünya Bankası toplantılarından çıkan genel sonuç, ülkelerin ekonomi 

yönetimlerinin temkinli ve tetikte olduğunu gösteriyor. Yetkililer büyümeye yönelik aşağı yönlü risklerin arttığı bir ortamda harekete geç-

meye hazır olduklarını ortaya koyarken, IMF ticaret anlaşmazlıklarının çözülmesi ve enflasyon sağlayacak para politikalarının sürdürülmesi 

çağrısında bulundu. Bu arada IMF toplantılarında gazetecilere Çin ile ticaret anlaşmazlığına ilişkin açıklama yapan ABD Hazine Bakanı Steven 

Mnuchin sona çok yaklaşıldığına işaret etti. Mnuchin, anlaşmada Çin’in vaadlerinin yanı sıra ABD’nin de bazı vaadleri olduğunu belirtti. Mnuc-

hin bu vaadlere uyulmaması halinde iki taraf içinde sonuçları olan bir mekanizma üzerinde çalışıldığını belirtti. Bu arada Cumartesi günü Was-

hington’da gazetecilere açıklama yapan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, "merkez bankaları bağımsızlığı konusunda kaygı duydu-

ğunu" söyledi. Pazar günü FED'e yönelik eleştirilerini sürdüren ABD Başkanı Donald Trump "Eğer FED işini doğru yapmış olsaydı, borsa 5-10 

bin puan yukarıda, ABD büyümesi %4’ün üzerinde olurdu" dedi. Trump, niceliksel sıkılaştırmanın 'öldürücü' olduğunu belirtti.   
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Türk Hava Yolları (THYAO) – Mart ayı trafik verilerini açıkladı. Buna göre toplam yolcu sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %1,1 düşerek 5,89 

milyon oldu. Doluluk oranı da bu dönemde 1,1 yüzde puan düşerek %80,9’a geriledi. Ücretli yolcu kilometre (ÜYK) ise %0,1’lik sınırlı düşüşle 

11,99 milyar olarak gerçekleşti. Mart ayı verisi ile birlikte şirket ilk çeyrekte, yolcu sayısında %0,1 (gerçekleşme: 16,75 milyon), doluluk oranın-

da 0,4 yüzde puan (gerçekleşme: %80,1) azalış kaydetti. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, İstanbul Havalimanı'nda 7 ve 11 Nisan tarihleri arasında toplam yolcu sayısı-

nın 637 bin 774 olduğunu bildirdi. DHMİ'den yapılan açıklamada, 5-6 Nisan'da büyük taşınmanın gerçekleştiği İstanbul Havalimanı'nda, 7-11 

Nisan'da gelen yolcu sayısının 329 bin 106, giden yolcu sayısının 308 bin 668, toplam yolcu sayısının 637 bin 774 olduğu belirtildi. Açıklamada, 

ayrıca, havalimanına inen uçak sayısının 2 bin 18, havalimanından kalkan uçak sayısının 2 bin 43, toplam uçak trafiğinin de 4 bin 61 olduğu 

kaydedildi.  

Otomotiv Sanayii Derneği'nden (OSD) yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk çeyreğinde toplam üretim geçen yılın aynı dönemine göre %15 

azalarak 361 bin 516 adet, otomobil üretimi ise %16 azalarak 238 bin 822 adet oldu. Bu dönemde, toplam pazar ise geçen yılın aynı döne-

mine göre %45 azalarak, 90 bin 888 adet olurken, otomobil pazarında daralmanın hızı yavaşlama trendini sürdürdü ve geçen senenin aynı dö-

nemine göre %44 daralmayla ve 68 bin 812 adetlik satış gerçekleşti. Ticari araç grubunda toplam üretim, yılın ilk üç aylık döneminde, geçen 

yılın aynı dönemine göre %12 geriledi. Bu dönemde ticari araç pazarı %48, hafif ticari araç pazarı %46 ve ağır ticari araç pazarı ise %63 azaldı. 

Ocak-Mart döneminde 209 bin 884 adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin %89’unu oluşturan 320 bin 213 adet taşıt ihraç edildi. Söz 

konusu dönemde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2018 yılı aynı dönemine göre % 7 azaldı. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %11 azalırken, ticari araç ihracatı ise %1 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında %6 aza-

lırken, yine dolar bazında otomobil ihracatı da %11 düşüş gösterdi. 2019 yılı ilk çeyreğinde toplam otomotiv ihracatı 7 milyar 891 milyon 134 

bin dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı ise 2 milyar 937 milyon 114 bin dolar oldu. 

Japon otomotiv üreticisi Nissan; Fas, Tunus, Sudan, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Özbekistan ve Türkmenistan operasyonlarını Türki-

ye'ye bağladı. Nissan'dan yapılan açıklamaya göre, şirketteki yeniden yapılanma sonucunda Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu 

bölgelerindeki 8 ülkenin yönetim merkezi Nissan Türkiye olarak belirlendi. Şirketin söz konusu ülkelerdeki faaliyetleri daha önce Orta Doğu 

Bölgesi kapsamında yönetiliyordu. 

Yeni fabrikası için yer arayışında olan Alman otomobil üreticisi Volkswagen’ın (VW) Türkiye veya Bulgaristan arasında seçim yapacağı be-

lirtiliyor. Alman Haber Ajansı’nın (DPA) edindiği bilgilere göre, kararın henüz verilmediği, konunun Nisan ayı sonunda VW Denetleme Kuru-

lu’nun toplantısında ele alınacağı, kesin kararın Denetleme Kurulu'nun Kasım ayında yapacağı toplantıda verileceği kaydedildi. Mevcut nitelikli 

işçiler ve dağıtım yapısı açısından Türkiye'nin şansının yüksek olduğu tahmin ediliyor. Daha önce VW, Türkiye'deki Ford fabrikalarında minibüs 

üretilmesi konusunda Ocak ayının ortasında anlaşmaya varmıştı. Alman otomobil üreticisinin seçenekleri arasında bulunan Bulgaristan da, 

yeni fabrikanın kendi ülkelerinde açılmasını umuyor. DPA’nın edindiği bilgilere göre, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in Ni-

san ayı başında Sofya'ya ziyareti öncesinde VW’den bir heyet başkentte incelemelerde bulundu. VW, geçen yıl Kasım ayında elektrikli araçlar, 

otonom sürüş ve dijital teknolojiler için gelecek beş yıl için 44 milyar euro yatırım yapılacağını açıklamıştı. Bunun yaklaşık 30 milyar eurosunun 

elektrikli araçların geliştirilmesi için ayrılacağı belirtilmişti. Yapılan açıklamada, VW bünyesindeki Skoda Karoq ve Seat Ateca tipi araçların üre-

timinin Doğu Avrupa'da açılması planlanan yeni fabrikada yapılacağı kaydedilmişti. 

İhraç edilen kara taşıtlarında kullanılan ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının teslimlerinde uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafi-

yetinin detayları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığının Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıl-

masına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Mart 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre, Türkiye'de üreti-
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lerek ihraç edilen tır çekicisi, minibüs, midibüs, otobüs, otomobil, kamyonet, kamyon ve motosiklet gibi ÖTV'ye tabi motorlu kara taşıtlarının, 

üretim süreçlerinde kullanılan ilk dolum yağlarının tamamı ve akaryakıtlarının belirli bir kısmı için ÖTV yüzde sıfır olarak uygulanacak. İlk do-

lumda ÖTV tutarı sıfır olarak uygulanacak akaryakıt miktarı, üretilerek ihraç edilmiş her bir mal adedi için binek araçlarda "7", motosikletlerde, 

"2", diğer taşıtlarda ise "15" litreyi geçemeyecek. İlk dolum yağları ve akaryakıtlarına daha önce uygulanan vergi tutarı için indirimli vergi uy-

gulamasından kaynaklanan vergi farklılaştırması, kara taşıtı imalatçılarına iade yöntemiyle uygulanacak. 

İstanbul Sanayi Odası, "İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi"nin ilkini Mart ayı verileriyle bugün açıklamaya başlayacak. Öncü gösterge niteli-

ği taşıyacak olan endeks ihracatın gelişim potansiyeline ilişkin sinyal verecek. IHS Markit iş birliğinde hazırlanan endeksin hesaplanmasında 

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarları arasında yer alan ülkelerin ulusal Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinden yararlanı-

lacak. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, geçen yıl sabit yatırım tutarı toplam 5 milyar lira olan 270 turizm yatırımı için teşvik belgesi 

düzenlendi. Bu yatırımların 4 milyar 244 milyon liraya karşılık gelen 209'unu yeni yatırımlar oluşturdu. Söz konusu projeler tamamlandığın-

da 11 bin 177 kişilik istihdam yaratılacağı öngörülüyor. Teşvik belgesi düzenlenen yatırımların 259'u yerli, 11'i yabancı sermayeli projelerden 

oluştu. 

Poşet kullanımı %75 azaldı. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, 5 büyük zincir markette poşet tüketimi-

nin, yılın ilk iki ayında bir önceki yıla göre %75 oranında azaldığını söyledi. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 17 ayrı şirkete yaklaşık 10 milyon lira ceza kesti. Akaryakıt şirketlerine yönelik yapılan denetim 

çalışmaları kapsamında 17 şirkete 10.044.093 TL ceza verilirken 10 şirketten savunma istendi ve 1 şirketin dağıtım lisansı iptal edildi.  

Petrol sevkiyatında rekor kırıldı. Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı'nda 2018 yılında, 14 milyon 816 bin 411 varillik taşıma ve 14 milyon 

566 bin 30 varillik yüklemeyle 16 yılın rekoru kırıldı. Bu yılın ilk 3 ayında da taşınan ham petrol miktarı 4 milyon 314 bin 983 varile, rafinerilere 

iletilmek üzere deniz tankerlerine yüklenen ham petrol ise 4 milyon 143 bin 419 varile ulaştı. 



Gündem | 15 Nisan 2019 
5 

2%

6%

10%

14%

18%

22%

26%

30%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

TCMB Faiz Koridoru

1 Haftalık Repo Faizi GLP Faizi AOFM

14%

16%

18%

20%

22%

24%

1 Yıllık 2 Yıllık 3 Yıllık 5 Yıllık 10 Yıllık

Hazine Tahvillerinde Getiri Eğrisi

Dün Önceki Gün 1 Hafta Önce 1 Ay Önce 2018 Sonu

Not: Ertesi gün valörlü - Kapanış - Bileşik Faiz 

90

110

130

150

170

190

Oca 18 Mar 18 May 18 Haz 18 Ağu 18 Eki 18 Ara 18 Şub 19

GOÜ Para Birimleri / USD 
01/01/2018 = 100

TRY ZAR BRL RUB INR IND

 50,000

 70,000

 90,000

 110,000

 130,000

 150,000

 170,000

 190,000

 210,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Hisse Endeksleri

XU100 XU030 XBANK XUSIN

120

160

200

240

280

320

360

400

440

480

520

560

600

Oca 17 Nis 17 Tem 17 Eki 17 Oca 18 Nis 18 Tem 18 Eki 18 Oca 19 Nis 19

Türkiye'nin 5 Yıl Vadeli CDS Spreadi
baz puan

1.2%

1.6%

2.0%

2.4%

2.8%

3.2%

3.6%

75

80

85

90

95

100

105

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dolar Endeksi ve 10 Yıllık ABD Hazine Tahvil Faizi

DXY Endeksi (sol eksen) ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi (sağ eksen)

 -

 20

 40

 60

 80

 100

 120

 140

 160

 180

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

MSCI Hisse Endeksleri
ABD doları cinsinden, 01/01/2013 = 100

MSCI - Dünya MSCI - GOÜ MSCI - Türkiye

-1.0%

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Küresel Gösterge Faizler

Libor - 3 Aylık Libor - 6 Aylık Euribor - 3 Aylık Euribor - 6 Aylık

Kaynaklar: TSKB Ekonomik Araştırmalar, Thomson Reuters, TCMB, TUİK 



TSKB 

Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 

arastirma@tskb.com.tr 

MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81 

FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE 

tel: (90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34 

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. 


