
 Fed’in Ocak ayı toplantısına ilişkin tutanakların yayınlanması sonrası 

piyasalarda karışık görünüm hakim. Tutanaklar uluslararası finansal 

piyasa koşullarında daha ciddi bir sıkılaşmanın ABD ekonomisine olası 

aşağı yönlü etkilerine vurgu yapmakla birlikte bilanço normalizasyon sü-

recinin bu yıl tamamlanabileceği konusunda üyeler arasında fikir birliği 

olduğunu gösteriyordu. Bu açıdan beklenenden daha şahin bir görünüm 

çizen tutanaklar kırılgan gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde 

baskı yarattı. Dolar/TL kuru Şubat ayı başından bu yana çizdiği yukarı 

yönlü trendi sürdürdü. Sabah itibariyle kur 5,3240 seviyelerinde. Öte 

yandan ticaret savaşlarına yönelik endişeler ve beklentileri karşılamayan 

merkez Avrupa ekonomik verileri güvenli liman arayışının sürmesini sağ-

lıyor. Dün ons altın 10 aylık zirve seviyesi olan 1.335 dolar seviyesini gör-

dü ve buradan geri çekildi. 

 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları verisi açıklandı. ABD Çalışma Bakanlı-

ğı’nın açıkladığı verilere göre 10-16 Şubat haftasında 23 bin azaldı ve 216 

bin oldu. Bu sert düşüş istihdam piyasasının hala güçlü olduğuna işaret 

ediyor. Beklenti 228 bin idi. 

 Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İngiltere'nin uzun vadeli 

yabancı para cinsinden ve yerel para cinsinden “AA” olan kredi notunu 

negatif izlemeye (RWN) aldığını açıkladı. Dün erken saatlerde açıkla-

nan kararda, anlaşmasız Brexit riski yükseldiğinin ve belirsizliklerin artığı-

nın altı çizildi. AB’den anlaşmasız bir şekilde ayrılmanın İngiltere'nin eko-

nomik ve ticari gücünü kısa vadede önemli ölçüde olumsuz etkileyeceği-

ni ifade eden Fitch, hükümet tarafından ya da iki veya çok taraflı önlem-

lerle azaltılabilecek bu olumsuz etkilerin ne boyutta olacağının da belirsiz 

olduğunu kaydetti. Fitch'in İngiltere ülke notu için planladığı bir sonraki 

değerlendirme tarihi ise 26 Nisan 2019. Fitch, İngiltere'nin AB’den çıkış 

sürecine ilişkin gelişmelerle birlikte bu yılın ilk yarısında negatif izlemeyi 

çözüme kavuşturmaya çalışacağını belirtti.          

 Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İzmir’de iş dünyası temsilcile-

rinin katıldığı toplantıda, Türkiye'nin cari açık rakamlarının 20 milyar 
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.57            6.021%

22 Nisan 2020 5.125% 98.97            6.052%

18 Mayıs 2021 4.875% 97.13            6.272%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 102,494          0.51% 0.71% -11.13%

BİST-30 128,686          0.41% 0.21% -9.45%

XUSIN 120,320          0.99% 2.08% -7.03%

XBANK 134,072          1.52% -0.38% -21.77%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.3177 -0.06% 0.73% 40.35%

Euro/TL 6.0348 -0.08% 0.39% 32.70%

Sepet Kur* 5.6763 -0.07% 0.55% 36.13%

Euro/Dolar 1.1334 -0.01% -0.40% -5.52%

Dolar/JPY 110.69 -0.14% 1.15% -1.76%

DXY 96.6050 0.03% 0.00% 4.90%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1323.11 -1.14% 3.32% 1.59%

Reuters/Jefferies CRB* 190.56 0.57% 2.59% -3.24%

Brent (Dolar/varil) 67.07 -0.21% 8.58% 0.09%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.70 -0.26% 2.55% -8.91%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 18.71% 18.71%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 15.37% 15.36%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 6.94% 6.88%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.68% 2.65%
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doların altına düşebileceğini ve cari fazlaya geçiş dönemine hızla yol aldığını belirterek, ekonomideki rahatlamanın Nisan ayıyla birlik-

te çok daha güçlü hissedileceğini kaydetti. Toparlanmanın hızlı şekilde devam ettiğini dile getiren Albayrak, son dönemde düşen faiz 

oranlarına dikkat çekti. Disiplinli ve değişim odaklı bir motivasyonla 2021 yılı sonunda iktisadi faaliyetin tüm sektörlerde artık daha fazla 

yüksek katma değerli üretim yapan bir yapıya dönüşeceğini ifade eden Albayrak, esnaf ve KOBİ'lere yönelik kredi paketlerinin kolaylaştı-

rılması, vergi muafiyetleri gibi pek çok desteği açıkladıklarını, bankaların ve reel sektörün likiditeye erişimi için tüm imkânları seferber 

ettiklerini söyledi.   

 15 Şubat haftasında yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki hisse senetleri net 63,7 milyon dolar azaldı. DİBS'lerdeki net hareket ise 

102,7 milyon dolar azalış yönünde gerçekleşti. Böylece yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku 34,7 milyar dolar, DİBS 

stoku ise 18,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.          

 08-15 Şubat haftasında Türk Parası (TP) kredi miktarı bir önceki 

haftaya göre 8,5 milyar lira artış kaydetti. TP kredilerin bir önceki 

yıla göre artış oranı 2017 yılının sonundaki %25 seviyesini takiben 

kaydettiği 61 haftalık yavaşlamayı 15 Şubat haftasında sonlandırdı. 

TP kredi artış oranı %1,2’den %1,3’e yükseldi. Yabancı Para (YP) 

kredi miktarı bir önceki haftaya göre 1 milyar dolar azalarak 160,1 

milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 

 2018 yılsonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2017 yılso-

nuna göre %0,7 artışla 234,2 milyar dolar, yükümlülükleri ise %

15,2 azalışla 589,4 milyar dolar oldu. Böylece Türkiye'nin yurt dışı 

varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şekilde tanımlanan ve 2017 yılı sonunda -462,6 milyar dolar olan net Uluslararası Yatırım Pozisyonu 

(UYP), geçen yılsonunda -355,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. 

 08-15 Şubat haftasında Merkez Bankası'nın altın rezervleri 19 milyon dolar, döviz rezervleri ise 257 milyon dolar azalış kaydetti. Böyle-

ce toplam rezervler 276 milyon dolar azalışla 98,5 milyar dolara geriledi.  

 Tekfen (TKFEN) – 2018 yılı son çeyreğinde 435 milyon TL net kâr elde etti ve piyasa beklentisi olan 343 milyon TL seviyesini aşmış oldu. 

Tekfen yılı 1.403 milyon TL net kâr ile tamamladı. Net satışlar son çeyrekte beklentilere uygun olarak 3.789 milyon TL seviyesindeydi. 

FAVÖK ise 464 milyon TL olan piyasa beklentisini önemli ölçüde geride bırakarak 510 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjı 410 

baz puan artış ile %13,4 oldu. 

 Vestel Elektronik (VESTL) – 4. çeyrek finansallarını açıkladı. Vestel bu dönemde 315 milyon TL net kâr elde etti. Geçtiğimiz yılın aynı dö-

neminde şirket 20 milyon TL zarar kaydetmişti. Vestel böylece yılı 371 milyon TL net kâr ile kapattı. Net satışlar son çeyrekte yıllık bazda 

%39 artarak 5.383 milyon TL olurken, FAVÖK rakamı %115 artarak 602 milyon TL’ye ulaştı. Şirketin FAVÖK marjı 393 baz puan iyileşerek 

%11,2 oldu. 

 Goodyear (GOODY) – İstanbul Sarıyer’de bulunan eski merkez ofisini 10,3 milyon TL vadeli satış bedeli karşılığında sattı. 

 Türk Telekom (TTKOM) - Yurt dışında yerleşik yatırımcılara 500 milyon dolar tutarında, 6 yıl vadeli tahvil ihracı gerçekleştirdi. İhraca 

39 ülkeden 5 kat talep geldiği belirtildi. 

 Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Ocak ayı verilerini açıkladı. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fı-

rından oluşan dört ana ürün grubunda iç satışlar Ocak’ta %9 düşüşle 364.676 adet olarak gerçekleşti. İhracat Ocak ayında %3 düşüşle 
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1,22 milyon adete geriledi. Beyaz eşya üretimi ise bu dönemde %14 düşüşle 1,57 milyon adet oldu. 

 TÜİK Aralık ayı inşaat maliyet endeksini açıkladı. İnşaat maliyetleri bir 

önceki yılın aynı ayına göre %25,6 oranında artış kaydetti. Yeni konut 

fiyatlarının aynı dönemde %10,1 oranında artış yaşadığı dikkate alındı-

ğında söz konusu veri inşaat sektöründe kâr erozyonunun sürdüğü sinya-

lini vermekte. Bununla birlikte maliyet artışının Eylül ayında gördüğü %

39,7 seviyesinin ardından üçüncü ayda da yavaşlamayı sürdürdüğü dik-

kat çekiyor. Maliyetlerde yaşanan artışın itici gücünün malzeme maliyet-

lerinden kaynaklandığı, malzeme maliyetlerinin ise sepet kur hareketine 

duyarlı olduğu görülüyor.  

 Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), Şubat ayında bir önceki aya göre 4,4 puan artarak 131,2 seviyesine yükseldi. Finansal sek-

törde faaliyet gösteren 155 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen FGHE anketi sonuçlarına göre, finansal 

hizmet faaliyetleri ve sigorta, reasürans ve emeklilik fonları sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 3,7 ve 20,8 puanlık artış gözlenir-

ken, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler sektöründe 10,6 puanlık azalış oldu. 

 ABD, Türkiye dahil 4 ülkeden geniş çaplı kaynaklı boru ithalatında ABD piyasasında damping yapıldığı tespitinde bulundu. ABD Ticaret 

Bakanlığı; Türkiye, Kanada, Yunanistan ve Güney Kore'den yapılan geniş çaplı kaynaklı boru ithalatında ABD piyasasında damping yapıldı-

ğını açıkladı. Güney Kore ve Türkiye'nin ihracatını da sübvanse ettiğini söyleyen Bakanlık, Kanada'nın ürünü rayiç değerin %12,32, Yuna-

nistan'ın %9,96, Güney Kore'nin %20,39 ve Türkiye'nin ise %5,05 kadar altında sattığını ifade etti. ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu 

yerel sanayinin zarar gördüğünü tespit ederse, bu ürünlere gümrük vergisi uygulanacak. 

 2019 Yılı Yatırım Programı'na göre, kent içi ulaşıma bu yıl 4 milyar 340 milyon 328 bin lira bütçe ayrıldı. Toplam 10 projenin en önemli-

sini oluşturan İstanbul Havalimanı raylı sistem bağlantılarına bu yıl 2 milyar 776 milyon 763 bin lira ayrıldı. Aralarında Sabiha Gökçen-

Kaynarca, Gayrettepe ve Halkalı'dan İstanbul Havalimanı, Gebze-Halkalı gibi hatların da olduğu kent içi raylı sistemlerin hizmete alınması 

için çalışma yürütülüyor.  

 Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir, şehir hastaneleri yatırımının, tıbbi cihaz sektörü için 50 yıl-

da gelecek bir fırsat olduğunu belirterek, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin tıbbi cihaz alanında ihraç edilecek markalar çıkarması ge-

rektiğini söyledi. Şehir hastaneleri yatırımlarının çok hızlı ilerlediğini, tıbbi cihaz endüstrisinin ise yerli üretimi artırmak açısından bu 

hıza yetişemediğini belirten Demir, şehir hastanelerinin tıbbi cihaz tedarikinin %20’sini yerli yapması gerektiği yönünde kural olmasına 

karşılık, endüstrinin bu oranı karşılayamadığını açıkladı. Demir, Türkiye’de kullanılan bütün tıbbi cihaz ve sarf malzemelerinin ancak %

10’unun üretilebildiğini belirtirken, ihalesi defalarca ertelenen “5-Ürün: MR, Bilgisayarlı Tomografi, Ultrason, Hasta Başı Monitör, Dijital 

Radyografi” alımına fazla odaklanıldığı eleştirisini yaptı. Demir, çok daha fazla katma değeri olan, daha fazla ihraç edebilecek ürünler ol-

duğunu ifade ederken, 5 ürünün “paket” olmasına itiraz ettiklerini, Türkiye’de hiç üretimi olmayan ürünlere yerlilik zorunluluğuna itiraz 

etmediklerini hatırlattı.  

 Türkiye'ye 2018 yılında 400 bin kişi yollayan Çin Halk Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, bu sayının daha da artacağını 

söyledi. Çin hava yolu şirketlerinden Sichuan Airlines'ın Chengdu kentinden İstanbul'a uçuşlara başlayacağını belirten Wei, Çin vatan-

daşlarının seyahat için hedef ülke seçiminde doğa, tarih, medeniyet, güvenlik, samimiyet unsurlarına dikkat ettiğini ve Türkiye’nin bu un-

surların hepsine sahip olduğunu ifade etti.   

 Bu yıl deniz-kum turizminde fiyatların yüksek olması nedeniyle kültür turlarında artış beklediklerini anlatan Jolly Tur Yönetim Kurulu 

Başkanı Mete Vardar, şirket olarak bu yıl kültür turizmine ayırdıkları bütçeyi %40’a çıkardıklarını söyledi. Kültür turlarında kişi sayısı-

nın yüksek olmasına rağmen kârların oldukça küçük olduğunu ifade eden Vardar, amaçlarının kültür turunun gerekliliğini anlatmak oldu-
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(yıllık artış)
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ğunu söyledi. Bugün 42 farklı şehirden kültür turu düzenlediklerini aktaran Vardar, amaçlarının havaalanının olduğu 54 ile yolcu indirmek 

olduğunu kaydetti. Vardar, “Sadece seyahat acentesi belgesi olan acentalar ile kültür turlarına çıkanların sayısı 500 bin. Ama bu rakamın 

bu yıl 1 milyon seviyesine çıkacağını düşünüyoruz. Çünkü deniz kum güneş seyahatinde bu yıl belirli oranda iç pazar daralması yaşanacak. 

2015-2016 yıllarında iç pazara ihtiyaç duyan otellerde yaşanan potansiyel daralmasının doğurduğu ihtiyacı kültür turları ile karşılayaca-

ğız” diye konuştu. 

 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik açıklamalarda bulundu. Pakdemirli,  "2018 yılı verilerine 

göre ihracatımız miktar olarak geçen yıla göre %11,3 oranında artarak, 178 bin tona yükseldi. Değer olarak ise 952 milyon dolar ile 1 mil-

yar dolarlık sınıra çok yaklaştık. Hedefimiz 2019 yılında 1,1 milyar dolar, 2023 yılında ise 2 milyar dolarlık bir rakamı yakalamak" dedi. 

Üretilen ürünlerin başta AB ülkeleri olmak üzere aralarında Japonya, ABD, Rusya ve Kore gibi ülkelerin de yer aldığı 85 ülkeye pazarlandı-

ğını belirten Pakdemirli, hem iç hem de dış talebi karşılamak için 2019’da üretim miktarını 350 bin tona yükseltmeyi planladıklarını ifade 

etti. Ayrıca Adana'da ülkenin ilk 'Tarıma Dayalı İhtisas Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi' kurulduğunu ve yatırıma ilişkin sürecin başla-

dığı belirtildi. Pakdemirli bir başka açıklamasında, 2018 Yılı Mazot ve Gübre Destekleme Ödemeleri’nin bugünden itibaren çiftçilere öden-

meye başlanacağını bildirdi.  

 Düzce'den Avrupa Birliği ülkelerine, geçen sene 13,8 bin ton iç fındık ihracatı gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapı-

lan açıklamada, 2018 yılı tarımsal faaliyetlerin verileri paylaşılırken kentin geçen yılki ihracatının büyük bölümünü, işlenmiş iç fındığın 

oluşturduğu belirtildi. 

 Irak'ta hastane inşaatları yeniden başlayacak. Irak Sağlık Bakanı Ala el-Alvan, Türk ve Alman inşaat firmalarının üstlendiği hastane inşa-

atlarına yeniden başlanacağını belirtti. Bağdat'taki Sağlık Bakanlığı binasında basın toplantısı düzenleyen Alvan, durdurulan hastane inşa-

atlarının yeniden başlaması için gerekli bütçenin ayrıldığını ifade etti. 

 KDV istisnası e-Kitap'ta da bekleniyor. Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, basılı kitapta sıfıra çekilen KDV'nin e -Kitap'ta 

da istisnaya tabi tutulmasını önerdi. 

 Dünya bor talebinin %59’u Türkiye’den karşılanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yeni ürünlerle ilgili, “Bu kapsamda, 

Eti Maden ile Çinli bor karbür üreticisi arasında “Teknoloji Transferi Mutabakatı” imzalandı. Bor karbür, bor nitrür ve ferrobor ürünlerinin 

üretilmesi için gerekli çalışmalara başlandı. Yapılan bu stratejik dönüşümle borik asit gibi rafine ürünlerde 3 katına, bor karbür gibi ürün-

lerde 150 katına, bu ürünlerin kullanıldığı zırh yapımı ve nükleer gibi sektörlerde ise 500 hatta 2 bin katına çıkan bir verimliliğe ulaşıldı.” 

dedi. Dünya bor rezervi yaklaşık 4,5 milyar ton ve bu rezervin 3,3 milyar tonu Türkiye’de. Bor rezervine sahip diğer ülkeler ise ABD, Çin, 

Rusya, Kazakistan ve Güney Amerika. 

 İspanya iklim için 47 milyar euro harcayacak. İspanya, iklim değişikliği ile mücadele çerçevesinde 10 yılda 47 milyar euro değerinde 

kamu yatırımı yapacak. Hükümet 2030'a kadar enerji ihtiyacının %74’ünün yenilebilir kaynaklardan sağlanması ve ithal enerji bağımlılığı-

nın %74'ten %59'a düşürülmesini vaat etti. 

 Brent petrolün varil fiyatı 66 doları geçti. OPEC+ ülkelerin üretim azaltması kararının ardından, önce İran’a ve sonrasında Venezuela’ya 

uygulanan yaptırımlar nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı 60 dolar seviyesinden 66 dolar seviyelerine yükseldi. 28 Ocak sonrasında Ve-

nezuela’ya uygulanan yaptırımlar, ABD’deki rafinelerin ağır petrol temini konusunda sıkıntıya girmesine neden oldu. Kanada, Suudi Ara-

bistan ve Meksika'nın ardından ABD'nin dördüncü petrol ihracatçısı olan Venezuela'dan petrol alamayan bu rafineriler, açığı kapatmaya 

çalışıyor. 

 Shell, Alman enerji depolama şirketi Sonnen’i satın aldı. 2010 yılında kurulan ve Shell tarafından satın alınan Sonnen, bu satın alma 

işlemi sonrasında Tesla, Samsung ve LG gibi şirketlerle Avrupa, ABD ve Avustralya gibi pazarlarda çatı üstü güneş enerjisi sistemleri ala-

nında mücadele edebilecek. Şirket lityum-demir-fosfat bataryalar üretiyor. 
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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. 


