
 TCMB'nin hafta sonunda zorunlu karşılıkları düşürmesinin ardından TL 

haftanın ilk işlem gününde benzer para birimlerinden negatif ayrıştı, 

ancak kurda kaygı yaratacak bir hareket gözlenmedi. Dolar/TL gün için-

de 5,3170 seviyesine kadar yükseldi ve dolar karşısındaki değer kaybı bir 

ara %0,9'a yaklaştı. Bu sabah kur 5,30 seviyesinde. Yurt içinde piyasalar 

etkileyecek bir veri akışı beklenmiyor. Merkez Bankası, Aralık ayı özel 

sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıklayacak. Hazine bu-

gün 12 Ağustos 2020 itfalı altı ayda bir %11,5 kupon ödemeli iki yıllık sa-

bit kuponlu tahvil ile 10 Ocak 2024 itfalı altı ayda bir %2,1 reel kupon 

ödemeli beş yıllık TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden ihraç edecek. Dışarıda 

ise Avrupa Merkez Bankası ve FED yetkililerinin konuşmaları ve Almanya 

Zew endeksi takip edilecek. Siyasi gündemde TBMM Başkanı Binali Yıldı-

rım’ın görevini geçici Meclis Başkanı Celal Adan'a devredecek olması öne 

çıkıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Afganistan İcra Baş-

kanı Abdullah Abdullah'ı kabul edecek, Budapeşte Süreci 6. Bakanlar 

Konferansı Konuk Bakan ve Heyet Başkanları için akşam yemek verecek. 

CHP ve HDP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek. TBMM Genel Ku-

rulda ise Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl-

masına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. 

 Ticaret savaşı yine yeniden... Beyaz Saray, ABD ile Çin'in ticaret savaşı-

nı çözüme kavuşturmak için yapacakları yeni görüşmelerin bugün Was-

hington'da başlayacağını ve Perşembe gününden itibaren ABD Ticaret 

Temsilcisi Robert Lighthizer ve Çin Başbakan yardımcısı Liu He'nin öncü-

lüğünde daha üst düzeyde görüşmelerin devam edeceğini bildirdi. Ge-

çen hafta Pekin'de yapılan görüşmeler anlaşma yapılmadan sona ermiş 

ancak yetkililer dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında sıkıntı yaratan 

konularda ilerleme kaydettiklerini belirtmişlerdi. Beyaz Saray, Hazine 

Bakanı Steven Mnuchin, Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ekonomi danışmanı 

Larry Kudlow ve ticaret danışmanı Peter Navarro'nun da görüşmelere 

katılacağını söyledi. ABD'nin Çin'den ithal 200 milyar dolar tutarındaki 

üründen aldığı gümrük vergisi 1 Mart'a kadar anlaşma sağlanamazsa %

10'dan %25'e yükselecek. Geçen hafta görüşmeler için son tarihi uzata-
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.44            6.197%

22 Nisan 2020 5.125% 98.96            6.050%

18 Mayıs 2021 4.875% 97.13            6.264%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 101,729          -0.96% 3.85% -11.80%

BİST-30 128,173          -1.11% 3.70% -9.81%

XUSIN 118,603          0.03% 4.58% -8.35%

XBANK 132,149          -2.27% 1.74% -22.89%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.3013 0.59% -1.07% 39.91%

Euro/TL 5.9905 0.65% -1.74% 31.72%

Sepet Kur* 5.6459 0.41% -1.13% 35.31%

Euro/Dolar 1.1308 0.13% -0.60% -5.74%

Dolar/JPY 110.60 0.11% 0.66% -1.84%

DXY 96.9040 -0.01% 0.59% 5.17%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1326.15 0.39% 3.64% 1.82%

Reuters/Jefferies CRB* 188.48 1.47% 1.07% -4.30%

Brent (Dolar/varil) 66.50 -0.39% 7.71% -0.94%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.63 1.14% -12.69% -10.09%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 18.19% 18.60%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 14.92% 14.92%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 6.88% 6.96%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.67% 2.66%
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bileceğini söyleyen Trump, dünkü konuşmasına görüşmelerin verimli geçtiğini yineledi. 

 Ticaret savaşının ikinci cephesi yeniden açılabilir... Avrupa Birliği, ABD’nin ithal edeceği otomobillere tarife uygulaması durumunda kar-

şılık verileceğini açıklarken transatlantikte ticaret savaşı geriliminin henüz azalmadığı gösterdi. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Junc-

ker, Trump’ın verdiği sözü yerine getirmemesi durumunda ABD’den soya ve LNG almayacaklarını açıkladı. Juncker’in açıklamaları 

Trump’a verildiği iddia edilen bir rapor üzerine geldi. Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından hazır-

lanan ve Trump’a sunulan bir raporun otomobil ve otomobil parçalarının ithalatının ABD’nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu sa-

vunduğunu kaydetti. Raporun henüz kamuoyuyla paylaşılmadığına ve içeriğini bilmediklerine işaret eden Seibert, AB Komisyonun tran-

satlantik ticari ilişkilerin genişletilmesine ilişkin ABD ile müzakereler yaptığını anımsattı. Trump, raporundan iletilmesinin ardından 90 gün 

içinde otomotiv ithalatının ulusal güvenliğe bir tehdit oluşturup oluşturmadığına karar vermesi gerekiyor. Euro bu gelişmeden yine yara 

alarak çıkacaktır. 

 İngiltere ve Avrupa Birliği yetkilileri Brexit anlaşmasına yönelik yeni bir yasal metin üzerinde çalışmaya başladı. Başbakan Theresa 

May bir taraftan bakanlarını Avrupa başkentlerine müzakelerde taviz koparmak için gönderirken diğer yandan kendi ülkelesinde işler da-

ha da karmaşık hale geliyor. Öncelikle May’in Avrupa Birliği ile bir anlaşmaya varması için 29 Mart’a kadar süresi kaldı. Diğer yandan mu-

halefet İşçi Partisi’nden gelen 7 istifa Brexit konusunda hesapları değiştirdi. May kendi kabinesinden ise anlaşmasız bir Brexit seçeneğini 

masadan kaldırması için baskı altında. 

 Asya borsaları ABD-Çin ticaret müzakerelerinde ilerleme kaydedileceği umutları ve başlıca merkez bankalarının ekonomiyi destekleyi-

ci politikalar izleyeceği beklentisiyle yaklaşık dört ayın zirvesine yakın seyrediyor. ABD piyasaları tatil dolayısıyla dün kapalıydı, Avru-

pa borsaları ise ılımlı kazanımlar elde ettiler. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsaları hafif yükselirken, Japonya ve G. Kore ana endeksleri 

yatay seyrediyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başekonomisti Peter Praet’in para politikasında yönlendirmenin değişebileceğine ilişkin 

yaptığı açıklamalar sonrası euro değer kaybetti. ECB politika yapıcıları 7 Mart'ta bir araya gelecek. Euro bölgesi beş yılın en büyük yavaş-

lamasıyla karşı karşıya kalırken, ECB yetkililerinin bu toplantıda büyüme ve enflasyon tahminlerini düşürmesi bekleniyor. 

 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan bankaların kredi işlemlerine 

ilişkin yönetmelikte değişiklik yapan yönetmelikle, bu yönetmeliğe "Bankalarca alınması zorunlu olan ilave belgeler" maddeleri eklen-

di. Düzenlemeyle, bankaların 500 milyon TL ve üzeri kredi müşterilerinden kredi tahsis aşamasında talep edecekleri zorunlu belge dü-

zeninde değişiklik yapıldı. Buna göre, 500 milyon TL ve üzerinde olan kredi müşterilerinden, kredi tahsis aşamasında; Kamu Gözetimi, 

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmiş konsolide olmayan 

finansal tablolarının alınması zorunlu olacak. Bu müşterilerden konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü olanların, yetkilendirilmiş 

bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmiş konsolide finansal tabloları da zorunlu olarak talep edilecek. Kredi kullanacak işletmenin; 

ilgili muhasebe ve finansal raporlama standartlarında tanımlandığı şekilde başka bir işletmenin bağlı ortaklığı olması durumunda, ana 

ortaklığının, yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmiş konsolide finansal tabloları, başka işletmelerin tek başına 

kontrolünde olmayan ancak müşterek kontrol edilen bir işletme olması durumunda, müşterek kontrol eden işletmelerin her birinin yetki-

lendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmiş varsa konsolide, yoksa konsolide olmayan finansal tabloları da zorunlu olarak 

talep edilecek belgeler arasında bulunuyor. Eklenen maddeye göre bankalar bu müşterilerinden bu belgelerin yanı sıra ayrıca, finansal 

tablolarda yer verilen bilgilerden hareketle hazırlanacak ve bağımsız denetim kuruluşunun güvence raporunu içeren ve yönetmelik ekin-

de yer alan analiz tablosunu da talep edecekler. Analiz tablosu, kredi ilişkisinin devam ettiği sürece her yıl hesap dönemini izleyen altı ay 

içinde alınmasına devam edilecek. 

 2019 Yılı Yatırım Programı'nda, proje tutarı 977,8 milyar lira, 2018 sonu kümülatif harcaması 409,2 milyar lira, 2019 yılı başlangıç öde-

neği 65,4 milyar lira olan 2 bin 964 proje yer aldı. Program, 2019-2021 Orta Vadeli Program ile 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Progra-

mı'nda öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlandı. 
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 Türkiye genelinde konut fiyatları Aralık ayında bir önceki yılın 

aynı ayına göre %9,7 oranında artış kaydetti. Konut fiyatları yıl-

lık artışı Kasım 2018’de %10,5 seviyesinde idi. Konut fiyatları artı-

şının 2018 yılı içinde %9,4 ila %10,5 arasındaki dar bir bantta dal-

galandığı görülüyor. Bununla birlikte yıl içinde tüketici enflasyo-

nundaki dalgalanmalarla birlikte reel konut fiyatlarının da dalgalı 

bir seyir izlediği görülüyor. 2018 yılında reel fiyat düşüşü Ekim 

ayında %11,8 oranıyla dip yapmıştı. Ardından Kasım ve Aralık ay-

larında tüketici enflasyonundaki düşüşe paralel olarak reel fiyat-

lardaki gerilemenin ılımlı da olsa azaldığı görülüyor. Böylece Türki-

ye genelinde reel konut fiyatları 2018 yılında %8,8 oranında gerileme kaydetmiş oldu. Reel gerilemenin Türkiye’nin geneline yayıldığı, 

verisi açıklanan 26 il/il grubunun 24’ünde reel konut fiyatlarının gerilediği görülüyor. 

 2019 yılının Ocak ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına 

göre %24,8 oranında  azalarak 72 bin 937 oldu. İpotekli konut sa-

tışları bir önceki yılın aynı ayına göre %77,2 oranında azalırken, di-

ğer konut satışlarında azalış oranı %2,8 seviyesinde gerçekleşti. Di-

ğer konut satışları Aralık 2018’de bir önceki yılın aynı ayına göre %

31,1 yükselmişti. İpotekli satışların toplam satışlar içindeki payı ise 

%9 seviyesinde gerçekleşti. 2018’in Kasım ayında %85,7 ile dip sevi-

yeyi gören ipotekli konut satışlarındaki düşüş son iki aydır gerile-

mekte. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına 

göre %81,9 artarak 3 bin seviyesini geçti. Ocak ayı itibariyle İstan-

bul’daki her 10 konut satışından biri yabancılara gerçekleşti. Türkiye genelinde son 12 ay itibariyle yabancılara yapılan konut satışı ise 41 

bin seviyesini geçmiş oldu. 

 Kordsa (KORDS) – Kordsa’nın ABD’deki bağlı ortaklığı Kordsa Inc. ABD merkezli, uzay ve havacılık endüstrisinin yanı sıra gelecek nesil ula-

şım araçlarına da ileri kompozit materyaller sağlayan Axiom Materials Acquisition LLC şirketinin %95.83'ünü yaklaşık 174,83 milyon dola-

ra satın aldı. Nihai satın alma bedeli, Amerika'da rekabet hukuku ve yabancı yatırımlar komitesi tarafından verilecek onaylara ilişkin kapa-

nış koşullarının gerçekleşmesini takiben kesinleşecek. 

 Orge Enerji (ORGE) - Katar Devleti'nde iş geliştirme faaliyetlerinde bulunmak üzere şirket kurulması ve/veya şube/temsilcilik açılması 

amacıyla çalışmalarda bulunulması; mevcut ve potansiyel projeler için teklif alınması/verilmesi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla yetkili 

temsilci tayin edilmesi için Genel Müdürlüğe yetki verildiğini duyurdu. 

 Karsan (KARSN) - Italiana Autobus arasındaki tesis kullanım sözleşmesi çerçevesinde, 2019 yılı içinde farklı müşteriler için ayrı ayrı za-

manlarda 46,5 milyon euro tutarında yeni tam ve yarı mamul otobüs üretim siparişi alındığı belirtildi. Açıklamada 2018 yılı içinde de farklı 

müşteriler için ayrı ayrı zamanlarda toplam 50,9 milyon euro tutarında tam ve yarı mamul otobüs üretim siparişinde bulunulduğu ve bu 

siparişlerin 2018'de teslim edildiği belirtildi. 

 Tanzim satış sistemi 81 ile yayılabilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pahalılığın devam etmesi halinde seçim sonrası tanzim 

satışları 81 ile yayacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun için Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Bir-

likleri Merkez Birliği ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ile konuşacaklarını kaydetti. 

 Niğde'den tanzime günlük 100 ton patates gidiyor. Niğde'de Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla çiftçilerden alınan günlük ortalama 

100 ton patates, İstanbul, Bursa, Ankara ve Balıkesir gibi illerdeki tanzim satış noktalarına gönderiliyor.  
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 Ulusal Pamuk Konseyi'nin "2018 Pamuk Sektör Raporu"na göre, Türkiye'de pamuk ekim alanları artarken verim ve üretim düştü. Ve-

rim ve üretimdeki düşüşün en önemli nedeni ise iklim değişikliğine bağlı olarak etkisini artıran hastalık ve zararlılar oldu. Pamukta iklim 

değişikliği, yüksek maliyet, düşük fiyat ve desteklerin yetersiz kalması en önemli sorunlar olarak ön plana çıkıyor. 

 Güney Kore merkezli otomobil üreticisi Hyundai’nin finansal hizmetler veren iştiraki Hyundai Commercial, blok zinciri kullanarak iş 

modellerini modernize etmek amacıyla IBM ile iş birliği yapacaklarını açıkladı. Blockchain Türkiye Platformu'nda yer alan habere göre, 

IBM’in yıllık teknoloji konferansı ‘IBM Think 2019’da duyurulan iş birliğinde, IBM, Hyundai Commercial ağı için yeni tedarik zinciri ve fi-

nans ekosistemini açık kaynaklı Hyperledger Fabric blockchain teknolojisini kullanarak yaratacak. 

 Teknoloji devi Amazon, elektrikli araç girişimi Rivian'a 700 milyon dolarlık yatırım yaptığını duyurdu. Atılan adımın, Rivian'ın Los An-

geles otomobil fuarında konsept olarak tanıttığı elektrikli SUV ve pick-up modelin seri üretime geçişini hızlandıracağı kaydedildi. Bu kap-

samda, her iki modelin de 2020 yılının sonunda satışa sunulması hedefleniyor. Rivian'ın diğer büyük yatırımcıları arasında Japon Sumito-

mo ve Suudi Arabistan merkezli endüstri grubu Abdul Latif Jameel de bulunuyor. 

 Yalova Cemre Tersanesi'nde inşa edilen NB57 Wind of Change gemisi, Londra'da birincilik ödülüne layık görüldü. Geçen hafta Lond-

ra’da düzenlenen Offshore Support Journal 2019 ödüllerinde yenilenebilir enerji klasmanında offshore gemileri arasında birincilik ödülü, 

Yalova Cemre Tersanesi’nde inşa edilen NB57 Wind of Change gemisine verildi. Tersane yöneticilerinden Sinan Kavala, “Tamamı yerli 

sermayeye sahip bir Türk firması tarafından üretimi gerçekleştirilen proje, çok değerli bir referans niteliğinde” dedi. Cemre Tersanesi, 

2017’nin ilk çeyreğinde 4 ülkeden çok sayıda tersane arasından kazandığı ihale ile NB57 Wind of Change gemi projesinin Türkiye’de üre-

tilmesi için sözleşme imzalamıştı. 

 Türk kimya sektörünün önemli oyuncularından AKPA kimya, ABD'de yatırım kararı aldı. Güney Karolina Eyaleti'nde dağıtım ve depola-

ma tesisi kuran AKPA Kimya, ilk adım olarak 2,6 milyon dolarlık yatırım yapacak. Yatırım, bu yılın ikinci çeyreğinde faaliyete başlayacak. 

1997 yılında İstanbul'da kurulan AKPA Kimya, kompozit, petrokimya ve boya sektörlerinde kullanılan organik peroksit, boya kurutucu gibi 

alanlarda üretim yapıyor. 

 Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ile Finansal Kurumlar Birliği Leasing Sektör Başkanı Ünal Gökmen arasında 9 finansal 

kiralama (leasing) şirketini kapsayan 200 milyon dolarlık finansman protokolü imzalandı. Program kapsamında kullandırılacak krediler 

azami 1 yıla kadar geri ödemesiz, toplam 4 yıla kadar vadeli olacak. 

 Benzin fiyatına 27 kuruş zam yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) twitter hesabından yapılan açık-

lamaya göre benzinin litre fiyatında 27 kuruşluk zam pompa fiyatlarına yansıyacak.  

 2019 yılında enerji yatırımlarına 7 milyar 713 milyon lira harcanacak. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı 2019 Yılı Yatırım 

Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar’da enerji sektöründe 104, madencilik sektöründe 49 proje yer aldı. 2019 yılında enerji 

projeleri için 2,9 milyar lira dış kaynaklı kredi kullanılması hedeflenmekte. Maden sektöründe ise 2019 yılında harcanması planlanan top-

lam tutar 2,1 milyar lira olarak belirlendi. Bu tutarın 428,6 milyon lirası dış kaynaklı kredi olacak. Aynı karar uyarınca, kamu iktisadi teşeb-

büsleri (KİT) tarafından enerji projeleri için yaklaşık 6,5 milyar lira olması bekleniyor. BOTAŞ Genel Müdürlüğü 3,7 milyar lira ile en yüksek 

yatırım tutarına sahip iken, TEİAŞ Genel Müdürlüğü 1,995 milyar lira, EÜAŞ Genel Müdürlüğü 680 milyon lira ve TEDAŞ Genel Müdürlüğü 

72,5 milyon lira yatırım yapmayı hedefliyor. 

 Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesi, Gürcistan ve Türkiye üzerinden geçen Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattıyla yapılan petrol ihra-

catının Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre %2,9 düşüşle 2,81 milyon tona gerilediğini bildirdi. BTC boru hattı, BP tarafından 

işletilen Azeri, Çırağ ve Güneşli (ACG) petrol sahalarından elde edilen petrolü ihraç etmek için kullanılıyor. BTC boru hattıyla yapılan ham 

petrol ihracatı geçen yıl %0,2 artışla 33,8 milyon tona yükselmişti. Azerbaycan'ın geçen yıl toplam petrol ihracatı 41,5 milyon tona ulaştı 

ve bunun %81,5'i BTC üzerinden ihraç edildi. Azerbaycan ayrıca Rusya üzerinden Bakü-Novorossiisk boru hattıyla, Gürcistan üzerinden de 

demiryolu ve Bakü-Supsa boru hattı aracılığıyla petrol ihraç ediyor. 
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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. 


