
FED kararlarının ardından toparlanan gelişmekte olan ülke para birimlerine 

karşılık TL’de bu eğilim kalıcı olmadı. Dolar/TL’de 5,42-5,50 bant hareketi 

devam ediyor. Yurtiçi yerleşiklerin dolar talebi ise sürüyor. Merkez Bankası 15 

Mart haftasının yabancı para (YP) mevduat istatistiklerini yayınladı. Gerçek 

kişilerin YP mevduatları bir önceki haftaya göre 1,6 milyar dolar arttı. Aynı 

dönemde tüzel kişilerin YP mevduatı ise 2,4 milyar dolar seviyesinde yükseliş 

kaydetti. Toplam YP mevduat hacmi ise 207 milyar dolar seviyesinde gerçek-

leşti. Yurtiçi veri akışının zayıf olduğu günde siyasi haber akışı takip edile-

cek. Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik saldırı ile ilgili İslam İşbirliği Teşkilatı 

Dışişleri Bakanları düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı ger-

çekleştirilecek ve toplantıya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katılacak. 

Cumhurbaşkanı ayrıca Konya ve Amasya'da miting düzenleyecek. 

FED kararı sonrası ralli devam ediyor. FED'in büyüme tahminlerini düşürdü-

ğü günün ertesinde ABD'de gelen işsizlik maaş başvuruları beklentilerden da-

ha hızlı geriledi, imalat verileri ise sert şekilde yükseldi. Düşük büyüme, düşük 

faiz ikileminde yatırımcılar düşük faiz fiyatlamasını öne çıkardılar. Apple hisse-

lerindeki %3,7’lik yükselişin de katkısıyla S&P 500 endeksi %1,1, Nasdaq ise %

1,4 yükselerek son beş ayın zirvesini gördü. Teknoloji hisseleri liderliğinde 

Asya borsaları da bu sabah coşkulu. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını 

izleyen MSCI endeksi  %0,3 yükseldi, Japonya’da Nikkei endeksi ise geriledi. 

Brexit yaklaşırken İngiltere Başbakanı Theresa May’e iki hafta daha verildi, 

29 Mart’ta anlaşmasız Brexit ihtimali ortadan kalktı. Avrupa Birliği liderleri 

May'in Brexit anlaşmasının gelecek hafta İngiliz parlamentosunda onaylan-

ması halinde Brexit'i 22 Mayıs'a, aksi halde 12 Nisan'a kadar erteleme kararı 

aldı. Dolar başlıca para birimleri karşısında hafif gerilerken, Perşembe günü 

dolara karşı %1,5 değer kaybeden sterlin İngiltere Başbakanı Theresa May'in 

ülkesinin AB'den nasıl ve ne zaman çıkacağını çözüme kavuşturmak için za-

man kazandığı haberiyle hafif yükseldi. 

22-Mar Euro Bölgesi, İmalat PMI, Mart 
 ABD, İmalat PMI, Mart 
 ABD, Mevcut konut satışları, Şubat 
25-Mar TCMB, Reel kesim güven endeksi, Mart 
 TCMB, İmalat sanayi KKO, Mart 
 TÜİK, Sektörel güven endeksleri, Mart 
26-Mar Almanya, Tüketici güven endeksi, Nisan 
 ABD, Conference Board tüketici güveni, Mart 
28-Mar TÜİK, Ekonomik güven endeksi, Mart 
 ABD, GSYH büyümesi, 4Ç18 
 Güney Afrika, Faiz kararı 
 
 
 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.68            5.911%

22 Nisan 2020 5.125% 99.07            6.030%

18 Mayıs 2021 4.875% 97.25            6.260%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 103,408          0.09% 0.89% 13.30%

BİST-30 129,821          0.15% 0.88% 13.54%

XUSIN 122,164          -0.64% 1.53% 16.49%

XBANK 145,129          1.90% 8.25% 23.27%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.4612 0.80% 1.82% 3.28%

Euro/TL 6.2214 0.49% 2.50% 2.79%

Sepet Kur* 5.8398 0.55% 2.27% 2.92%

Euro/Dolar 1.1373 -0.33% 0.67% -0.84%

Dolar/JPY 110.80 0.11% -0.15% 1.13%

DXY 96.4950 -0.19% -0.11% 0.15%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1309.21 -0.23% -1.05% 2.06%

Reuters/Jefferies CRB* 193.35 -0.12% 1.26% 9.76%

Brent (Dolar/varil) 67.86 -0.13% 0.97% 24.69%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.82 -0.89% 4.38% -4.90%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 18.28% 18.36%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 15.95% 16.08%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.15% 7.07%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.53% 2.52%
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Avrupa’da merkez bankaları faizleri sabit tuttu. İsviçre Merkez Bankası(SNB) ve İngiltere Merkez Bankası(BOE)'nın faiz oranları beklenildiği 

gibi sabit bırakılırken, kararlar sonrası ilgili para birimlerinde kısmi oynaklıklar oluştu. 

İkinci el araçta, aracın satın alındığı KDV üzerinden satılmasını öngören karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Mal ve hiz-

metlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararın sonundaki parantez içi ifadeye ekleme yapan Cumhurbaşkanı kararında "İkinci el 

motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce belirli KDV oranı uygulanarak satın alınan araçların tesliminde, bu araçların alımında 

uygulanan KDV oranı uygulanır" denildi. 

Vakıfbank'ın 5 yıl vadeli dolar cinsi tahvil ihracında talep toplama süreci tamamlandı ve tahvillerin kupon oranı %8,125 olarak belirlendi. 

Açıklama dün akşam banka tarafından KAP'a yapıldı. Nominal tutarı 600 milyon dolar olan tahviller, 28 Mart 2024'te itfa edilecek olup, sabit 

faizli, 5 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli olacak. 

15 Mart haftasına ait para banka istatistikleri yayınlandı. Bu dönemde Türk Parası (TP) kredi miktarı bir önceki haftaya göre 14,4 milyar lira 

artarak 1 trilyon 472 milyar liraya, Yabancı Para (YP) kredi miktarı ise 450 milyon dolar artarak 162 milyar dolara ulaştı. İlgili dönemde tüketici 

kredileri 410 milyar lira seviyesinde yatay seyretti.  

15 Mart haftasında yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki hisse senetleri net 106,5 milyon dolar azaldı. DİBS'lerdeki net hareket ise 121,6 

milyon dolar azalış yönünde gerçekleşti. Böylece yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku 33,4 milyar dolar, DİBS stoku ise 17,3 

milyar dolar olarak gerçekleşti. 

İnşaat Maliyetleri Endeksi bir önceki aya göre %6,5 büyüyerek 184,8 seviyesine ulaştı. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, malzeme maliyetleri ge-

çen yılın aynı ayına göre %27,9 artarak 177,8 olurken, işçilik maliyetleri ise bir önceki aya 

kıyasla %20,6 artarak 201,7 seviyesine çıktı. İnşaat maliyetlerindeki artış, sepet kurdaki artışı 

tarihsel olarak yakından takip ediyor.  

Türkiye Emlak Katılım Bankasının İstanbul Ataşehir’deki merkez şubesi hizmete girdi. Ül-

kenin altıncı katılım bankası olan Emlak Bank’ın inşaat ve konut sektörüne finansman desteği sağlayacağı ifade ediliyor. Emlak Bank’ın, yıl so-

nuna kadar 7 bölgede 15 şubeye ulaşması hedefleniyor.                

Türkiye’nin en büyük entegre çelik üreticisi OYAK Maden Metalürji Grubu toplam 1 milyar dolar bütçeli yatırım yapma kararı aldı. Grup, 

Erdemir üretim kompleksinde gerçekleştireceği yeni projelerle; üretimde yerel kaynak kullanımını, çelik üretim kapasitesini ve verimliliğini 

artırmayı ve güncel teknoloji kullanımını geliştirmeyi hedefliyor 

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, Aselsan ile imzalanan iş birliği protokolü hak-

kında bilgi verdi. Kırman, “Bu iş birliği kapsamında, milli tankımız için periskop camları başta olmak üzere Aselsan'ın geliştireceği çeşitli teçhi-

zatlarda kullanılmak üzere çok çeşitli cam ve cam seramik malzemeler geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi. Kırman, söz konusu malzemelerin, kul-

lanılacağı teçhizatın ihtiyacına göre termik şoka dayanıklı, mukavemeti yüksek ve konvansiyonel camlardan farklı optik performanslara sahip 

olmasını planladıklarını da açıkladı. Ayrıca Şişecam tarafından geliştirilecek olan bu ürünlerin, hammaddeden başlayarak tüm aşamalarının 

yerli olacağı vurgusunu da yaptı. Kırman, üretim açısından Şişecam için Aselsan ile başlayan yeni bir alan yaratmaya çalıştıklarını ve bu konuda 

Roketsan ve TAI ile de çeşitli iş birliklerine yönelik görüşmeleri olduğunu ifade etti. 
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Malzeme Maliyetleri Sepet Kur

İnşaat Malzemeleri Maliyet Artışında Döviz Kuru Etkisi 

(yıllık artış)

Kaynak: TÜİK, TCMB, TSKB Ekonomik Araştırmalar
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Otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) indiriminin 30 Haziran tarihine kadar uzatılması, sektör-

de heyecan yarattı. Bu kapsamda, otomotiv sektörü temsilcileri yıl sonu pazar tahminlerini %25'e yakın artırdı. Otomotiv Yetkili Satıcıları 

Derneği (OYDER) yetkilileri, bir süredir 400 bin adet düzeyinde kapanacağını öngördükleri 2019 yılındaki satışların, 500 bin adetlere yükselebi-

leceğini belirtti. Sektörün şimdiki beklentisi ise, vergi indirimlerinin yıl sonuna kadar uzatılması yönünde. Ayrıca, otomotiv sektörünün bir sü-

redir talep ettiği ikinci el satışlardaki KDV uyuşmazlığı da çözüme kavuştu. Otomotiv Kongresi'nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Al-

bayrak, "Bundan sonra araçlar hangi KDV oranıyla alınıyorsa, aynı KDV oranıyla satış yapılacak" dedi. OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu da, 

"Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından yerli otomobil markasının hayata geçirilmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Üzerimize düşecek bü-

tün görevleri bugünden üstlenmeye talip olduğumuzu, hazır olduğumuzu ve gereken her desteği vereceğimizi ifade ediyoruz" diye konuştu.  

Bünyesinde Peugeot, Citroen, Opel ve DS markalarını barındıran PSA Grubu’nun portföyüne yeni bir marka katmaya hazırlandığı belirtildi. 

2017'de Opel'i satın almasıyla dikkat çeken Fransız şirketin, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ve Jaguar Land Rover gibi markalar ile ilgilendiği 

kaydedildi. Bu durumu doğrulayan Peugeot ailesinin şirketi FFP Başkanı Robert Peugeot, "Opel projesini en başından beri destekledik. Eğer 

yeni fırsatlar ortaya çıkarsa, hız kaybetmeden adım atabiliriz." dedi. 

Ford elektrikli araç üretimini arttırmayı planlıyor. ABD’li otomobil şirketi Ford Motor Company, Kuzey Amerika'da elektrikli araç ürettiği fab-

rika sayısını ikiye yükseltme kararı aldı. Şirket 11 milyar dolar tutarındaki yatırım programı çerçevesinde Michigan'ın Flat Rock kentindeki fab-

rikasında 900 milyon dolar yatırım ile elektrikli araç üretim hattı ekleyecek. 2023 yılına kadar yapılacak yatırım 900 kişiye istihdam sağlayacak. 

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin (DAİB) sorumluluk alanında bulunan 17 ilden yılın ilk 2 ayında toplam 270 milyon 652 bin dolarlık ihra-

cat gerçekleştirildi. DAİB verilerinden yapılan derlemeye göre, birlik bünyesindeki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, 

Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkâri, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten ocak ve şubat aylarında 152 ülkeye ürün gönderildi. İlk iki aydaki 

ihracatın 209 milyon dolarlık kısmını sanayi ürünleri oluşturdu. Tarım sektöründen 47 milyon 828 bin dolarlık, madencilik sektöründen 13 mil-

yon 721 bin dolarlık ürün ihraç edildi. Sektörel bazda bakıldığında ise ilk sırayı 35 milyon dolarla makine sektörü aldı. Bu sektörü 33,7 milyon 

dolarla hazır giyim, 32 milyon dolarla kimya, 25 milyon dolarla da otomotiv sektörü izledi.  

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, 2019 için çok olumlu beklentilere sahip olduklarını belirterek, "Hem doluluklarda 

hem ortalama oda fiyatlarımızda %10-12'lerde artış bekliyoruz" dedi. Ancak her zaman ısrarla üzerinde durdukları gibi, mutlaka ve mutla-

ka kişi başı harcamayı ve gelirleri artırıcı uygulamaları devreye sokmak zorunda olduklarını vurgulayan Bayındır, turist sayısındaki artıştan da-

ha çok, fiyatlarda yükselme sağlamaya odaklanılması gerektiğine işaret etti. 

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ve Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, 30 Haziran’a ka-

dar uzatılan KDV indiriminin bahar döneminde sektörü hareketlendireceğini belirtti. KDV indirimi dönemlerinde sektörün pozitif ivme ya-

kaladığına herkesin şahit olduğuna işaret eden Güleç, düzenleme sayesinde kayıt dışılığın da önüne geçildiğini ve merdiven altı denilen üretici-

lerin çoğunun kayıt içine alınabileceğini söyledi. Sektörde özellikle sunta, MDF, sünger ve hırdavat gibi ürünlerde ithal bağımlılığın yüksek ol-

duğuna dikkati çeken Güleç, "Özellikle, sunta-MDF’de yüksek fiyatlar, sektör üzerinde büyük bir maliyet baskısı oluşturuyor. KDV’lerinin de %

18 olması ayrıca konuşmamız gereken bir husus. Devletimizden ricamız sektöre topyekün bakmaları. Bu kalemlerde de KDV’nin %8’e çekilme-

sinin sektörümüz açısından, dolayısıyla ülke ekonomisi açısından olumlu olacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.  

Sağlık teknolojileri alanında yerli üretimi geliştiren ve genç girişimcileri desteklemeyi hedefleyen Başkent Üniversitesi Sağlık İnovasyon 

Merkezi (Baskent University Center of Health Innovation-BUCHI) Ankara Kalkınma Ajansı ve Siemens Healthineers Türkiye'nin desteğiyle 

açıldı. Yapılan bilgilendirmede; Siemens Healthineers Türkiye ve Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen BUCHI, ileri teknoloji  oda-

ğıyla sağlık alanında yerli üretimin gelişeceği, makine-teçhizata ulaşmanın ve prototip üretmenin kolaylaşacağı, genç girişimcilerin desteklene-
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ceği, gelişen teknolojilere yönelik eğitim ve etkinliklerin yapılacağı ve danışmanlık alınabileceği bir merkez olarak konumlanıyor. Üç boyutlu 

yazıcılar, yazılımlar ve tasarım araçları gibi ileri teknolojiye sahip ekipmanın yer aldığı inovasyon merkezi, üniversite öğrencilerinin, akademis-

yen girişimcilerin ve genç girişimcilerin kullanımına açık olacak. Merkezin koordinasyonu Başkent Üniversitesi'nin Bilgi İnovasyon ve Teknoloji 

Transferi Ofisi (BİTTO) tarafından gerçekleştirilecek. 

Türkiye’de organik kimya alanında öncü isimlerden MKS DevO, Balıkesir Gönen’de 11 milyon dolarlık Ar-Ge merkezi ve Dijital Adaptasyon 

Üssü’nü devreye aldı. Tesis sayesinde Türkiye’nin 200 milyon dolarlık mürekkep ithalatında yerli ikamesi ile rakamın 80 milyon dolara indiril-

mesi planlanıyor. Ayrıca yenilebilir mürekkep gibi katma değerli kimyasalların da gıda sektörüne kazandırılması sağlanacak. MKS DevO Kimya 

Yönetim Kurulu Başkanı Korgün Şengün, inşaat, deterjan, tekstil ve plastik sektörleri için hammadde ürettiklerini hatırlatarak, “Kimya arkada 

duran bir sektördür ama o olmazsa diğer sektörler hareket edemez. Kimya sektörü %90’a varan ithal girdi ile ihracat yapmaya çalışıyor. Türki-

ye’nin tüm sektörlerde ithalatı 200 milyar dolar civarında. Kimya bunun içinde 40 milyar dolar ile en büyük açık veren sektör. İthal ikamesi 

yapmamız şart. Neredeyse fatura bazında ithal envanteri çıkarmalıyız” dedi. 

Türk çorapçısının yeni hedefi ABD, Japonya ve Avustralya. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcı-

sı Özkan Karaca, "Dünya çorap ihracatının %10’unu biz gerçekleştiriyoruz. 2018’de ihracatımız 1,1 milyar dolara ulaştı. İkinci büyük ihracatçı 

ülke olarak bu payı yeterli görmüyoruz. Yıllık 2,4 milyar dolarlık çorap ithalatı bulunan ABD’yi, Türkiye'nin ilk 5 pazarı arasına sokmak istiyo-

ruz" ifadelerini kullandı. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), BOTAŞ 2018 yılı ulusal iletim şebekesi yatırım tavanında 11,5 milyon liralık indirim yapılmasını 

onayladı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan EPDK kararına göre, BOTAŞ'ın 1,13 milyar lira olarak belirlenen 2018 yılı ulusal ile-

tim şebekesi yatırım tavan tutarı, 11,5 milyon lira indirimle 1,11 milyar olarak onaylandı. 

Diyarbakır ve Siirt’te petrol bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, petrol arama ve sondaj çalışmaları sonrasında Siirt ve 

Diyarbakır'da yüksek kalitede petrol bulunduğunu söyledi. Siirt'e 25 kilometre uzaklıkta petrol keşfi gerçekleştirdiklerini vurgulayan Dönmez, 

"Sahada üretilebilir toplam rezerv 2 milyon varil civarında.” ifadelerini kullandı. Diyarbakır'daki 'Mermer-1' sahasında ise yerin 3 bin 500 met-

re altı çatlatılarak petrol bulunduğunu ekleyen Bakan Dönmez, 3 bin 700 metre civarlarında günlük 200 varil üretecek bir kuyu açılacağını be-

lirtti. 

Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinde Rosatom tek başına devam edebilir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu’da 

ortaklık konusunun gündeme geldiğini belirterek, “Türkiye’de ortak arandığı ifade edilmişti. Rosatom olmazsa bunu ‘tek başımıza da yapabili-

riz’ diyor. Netleşen bir şey yok. Projenin fizibilitesi var. Yerli başka bir ortak masaya oturduğu zaman değerleme yapması gerekecek. Bunlar 

uzun zaman alan süreçler. Büyük miktarlı bir yatırım ve finansmandan bahsediyoruz” diye konuştu.     
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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. 


