
Asya borsaları küresel büyümenin yavaşladığına dair artan işaretler ve henüz çö-

züme kavuşturulmamış ABD-Çin ticaret gerilimi endişelerinin yatırımcıların riskli 

varlıklara yönelik iştahını sınırlamasıyla yükselişine ara verdi. ABD borsaları Ara-

lık ayındaki çok sert düşüşün ardından, kısmen ABD-Çin ticari gerilimlerinde yatış-

ma beklentileri, kısmen FED'in sıkılaşma politikasını bir miktar yavaşlatacağı yönün-

de açıklamaların etkisiyle Ocak ayının genelinde yükseliyordu. Ancak Trump yöneti-

minin gelecek hafta yapılması planlanan üst düzey müzakereler öncesinde Çin'in bu 

hafta hazırlık ticaret müzakereleri teklifini reddettiğini bildiren Financial Times ha-

beri risk iştahına zarar verdi. FT’nin kaynaklara dayandırdığı haberinde, teknoloji 

transferi ve Çin ekonomisinde yapısal reformlar başlıklarında anlaşma sağlanama-

dığı belirtildi. 30-31 Ocak tarihlerinde Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ve ABD Tica-

ret Bakanı Robert Lightizer arasında ABD’de müzakelerin başlaması planlanıyordu. 

Ön görüşmelerin iptal edilmesine karşın Liu’nun ziyaretinin iptal edilmediği belirtil-

di. Dün S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones endeksleri 3 Ocak'tan bu yana yüzde bazın-

da en büyük günlük düşüşünü kaydetti. ABD-Çin ilişkileriyle ilgili yeni endişeler his-

se senedi fiyatlarını sınırlasa da, Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow'un 

haberi yalanlaması sonucu ABD borsalarının bazıları kayıplarını azalttı. Japonya dı-

şındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi Pazartesi yedi haftanın zirvesi-

ne yükseldikten sonra büyük ölçüde değişim göstermedi. Japonya'nın Nikkei en-

deksi %0,2 yükselirken, Çin'de Shanghai Bileşik endeksi %0,1 yükseldi. Avrupa'da 

ise dün Almanya'da yatırımcı güveni takip edildi. Endeks Ocak ayında beklenenden 

iyi gelerek yıla olumlu başladı. ZEW Ekonomik Araştırmalar Merkezi'nin altı aylık 

beklentileri ölçen göstergesi Ocak ayında eksi 15 olarak ardı ardına üçüncü aylık 

iyileşmesini kaydetti. Beklenti eksi 18,5 idi. Göstergenin eksi olması anket katılımcı-

ları arasında kötümserlerin sayısının iyimserlerden fazla olduğunu işaret etmesine 

karşın sanayide sıçrama ve ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması beklentileri ivme 

artışı beklentilerini destekliyor.  

Japonya Merkez Bankası (BoJ) para politikasını değiştirmedi ve enflasyon tahmi-

nini düşürdü. Son 4 çeyrektir enflasyon tahminini aşağı çelen BoJ, petrol fiyatla-

rındaki düşük seyri gerekçe göstererek 2019 için tahminini %1,4’ten %0,9’a indirdi. 

2020 beklentisi ise %1,5’ten %1,4’e çekildi. Yeni tahminler BoJ’un %2 enflasyon 

hedefinden yine uzakta kalacağını gösteriyor. Ayrıca yayınlanan çeyreklik raporda 

enflasyon görünümü üzerindeki riskleri aşağı yönlü gördüğünü belirtti. BoJ böylece 

uzun süredir devam eden gevşek para politikasını sona erdirmede acelesi olmadığı-

23-Oca TÜİK, Tüketici güven endeksi, Ocak 
24-Oca Euro Bölgesi, İmalat PMI, Ocak 
 ABD, İmalat PMI, Ocak 

25-Oca TCMB, PPK toplantı özeti 
 TÜİK, Sektörel güven endeksleri, Ocak 
 TCMB, Reel kesim güven endeksi, Ocak 
 TCMB, İmalat sanayi KKO, Ocak 

 ABD, Dayanıklı mal siparişleri, Aralık 
 
 
 
 

 
 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.07            6.623%

22 Nisan 2020 5.125% 97.36            7.374%

18 Mayıs 2021 4.875% 93.25            8.125%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 99,677             1.76% 8.90% -13.57%

BİST-30 125,974          1.92% 9.89% -11.36%

XUSIN 115,217          1.60% 9.18% -10.97%

XBANK 133,825          3.03% 13.92% -21.91%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.3359 0.26% 0.73% 40.83%

Euro/TL 6.0654 0.26% 0.39% 33.37%

Sepet Kur* 5.7007 0.28% 0.41% 36.74%

Euro/Dolar 1.1358 -0.05% -0.31% -5.32%

Dolar/JPY 109.36 -0.27% -0.70% -2.94%

DXY 96.3030 0.00% -0.26% 4.53%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1284.64 0.40% 1.27% -1.37%

Reuters/Jefferies CRB* 189.05 -1.74% 3.89% -5.68%

Brent (Dolar/varil) 61.50 0.31% 22.23% -7.75%

Doğalgaz (TL/stdm3) 3.04 2.24% -9.15% 5.25%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 18.10% 18.04%

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

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 6.98% 6.89%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.74% 2.74%
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na dair piyasaya kuvvetli bir mesaj vermiş oldu. BoJ beklendiği gibi kısa vadeli faizleri yüzde %0,1'de, uzun vadeli faizleri ise sıfıra yakın seviyede 

tutma politikasında değişiklik yapmadı. BoJ Temmuz ayında kabul edilen, uzun bir süre boyunca faiz oranlarını mevcut düşük seviyede tutmayı ve 

tahvil getirilerini hedef seviyenin etrafında esnek tutmayı taahhüt eden ileriye yönelik yönlendirmeyi de değiştirmedi. Faiz oranlarını değiştirme-

me kararı, ikiye karşı yedi oyla alındı. BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda bu sabah saat 09.30'da basın toplantısı düzenliyor. BoJ uzun süredir fonlama 

faizlerinin eksi değerlerde tutuluyor olmasının banka kârlılıkları üzerinde yarattığı baskının farkında ve mevcut politikadan olabildiğince önce çık-

mak istiyor ancak ekonomide görünüm henüz buna el vermiyor. Yen küresel büyümenin yavaşladığına ve ABD-Çin ticaret gerilimine dair endişele-

rin yatırımcıların riskli varlıklara yönelik iştahını sınırlamasıyla başlıca para birimleri karşısında geriledi. 

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) düzenlediği 49. Davos Zirvesi İsviçre’de başladı. Geçici bütçe krizinden dolayı federal hükümetin kapan-

masını gerekçe gösteren ABD Başkanı Donald Trump’ın yanı sıra İngiltere Başbakanı Theresa May ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da 

zirveye katılmıyor. "Küreselleşme 4: Dördüncü Sanayi Devrimi Çağında Küresel Yapıyı Şekillendirmek" temalı zirvede Türkiye'yi, Hazine ve Maliye 

Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan temsil edecek. Yatırımcılar, ABD-Çin ticaret savaşında Davos'un dönüm noktası olabilmesi-

ni ümit ederken, Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Wang Qishan, Davos'ta ABD'nin ülkesine karşı başlattığı ticaret savaşının ne kadar zarar verdiğini ve 

Çin ekonomisinin yavaşlayıp yavaşlamadığını anlatacak. Popülizmin yükselişi ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci, teknolojideki geliş-

meler, tıp alanındaki hızlı gelişmelerin toplumu dönüştürmesi, robotik gelişmeler, yapay zeka, dijitalleşme Davos Zirvesi'nde tartışılacak diğer ko-

nular. İlk günün ardından ortak düşünce 2019’da Çin, Avrupa ve ABD dahil başlıca ekonomilerde yavaşlama olacağı yönünde. Dünyanın ikinci bü-

yük ekonomisi Çin'deki büyümenin %6’ya gerilemesi öngörülüyor. Zirvede küresel büyümenin "ılımlı" ve "istikrarlı" olması öngörülürken, büyüme 

üzerinde İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılması, iklim değişikliği ve siber saldırılar gibi bir dizi ciddi riskin bulunduğu kaydedildi.  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova’da bir araya gelecek. ABD’nin Suriye’den çekil-

me kararının ardından iki lider ilk kez baş başa görüşecekler. Gündemde ABD’nin Suriye’den çekilme süreci, terörle mücadele, güvenli bölge ve 

Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon gibi dört kritik başlık olacak. S400'lerin de konuşulması ihtimal dahilinde. Erdoğan ve akşam yemeğinin ardın-

dan ortak basın toplantısı düzenleyecek.  

İnşaat maliyetleri Kasım ayında bir önceki yıla göre %30 oranında artış 

gösterdi. Maliyet artışı Eylül ayında gördüğü %39,7’lik zirve seviyesinin 

ardından ikinci ayda da gerilemeye devam etti. Buna karşın yeni konut-

larda görülen fiyat artışı %8,7 ile maliyet artışının oldukça altında bir se-

viyede devam ediyor ve inşaat sektöründe kâr erozyonu hususunu gün-

demde tutmayı sürdürüyor. Maliyetlerin alt kalemlerine bakıldığında, 

malzeme maliyetlerinin seyri dikkat çekiyor. Nitekim malzeme maliyetle-

rinde geçen yıla göre %35,5 oranında artış yaşanırken, işçilik maliyetle-

rindeki artış %17,4 seviyesinde gerçekleşti. Malzeme maliyetlerinin 

TL’nin değer kaybı ile ilişkili olduğu biliniyor. Sepet kurun artışında Eylül 

ayındaki zirve değerin ardından görülen yavaşlama, malzeme maliyetlerinin artış oranında da yavaşlamayı beraberinde getiriyor. 

Emlak Konut GYO (EKGYO) - Muhtelif bankalardan 320 milyon TL tutarında bir yıl vadeli rotatif kredi kullandığını duyurdu. Krediye ilişkin faiz öde-

meleri 3 ayda 1, anapara ödemesi ise dönem sonunda gerçekleşecek. 

Deloitte’un her sene hazırladığı Perakendenin Küresel Güçleri 2019 raporu yayımlandı. Dünyanın gelir açısından en büyük 250 perakendecisi-

nin elde ettiği toplam gelir 4,53 trilyon dolar oldu. Raporda Türkiye’yi geçen yıl da temsil eden BİM Birleşim Mağazacılık A.Ş. ve Migros Ticaret 

A.Ş.'nin yanında, bu yıl A101 de yer aldı. A101, Deloitte raporunda 2017 mali yılında en hızlı büyüyen beşinci perakendeci oldu. Listenin ilk sırasın-

da 500,3 milyar dolarlık gelir ile Wal-Mart, 129 milyar dolar gelir ile Costco ve 118,9 milyar dolar ile The Kroger yer aldı.  

-%10

%0

%10

%20

%30

%40

%50

%60

%70

%80

%90

O
ca

-1
6

M
a

r-
1

6

M
a

y-
1

6

T
e

m
-1

6

E
yl

-1
6

K
a

s-
1

6

O
ca

-1
7

M
a

r-
1

7

M
a

y-
1

7

T
e

m
-1

7

E
yl

-1
7

K
a

s-
1

7

O
ca

-1
8

M
a

r-
1

8

M
a

y-
1

8

T
e

m
-1

8

E
yl

-1
8

K
a

s-
1

8

Malzeme Maliyetleri Sepet Kur

Malzeme Maliyetlerindeki Artışta Döviz Kuru Etkisi 
(yıllık artış)

Kaynak: TÜİK, TCMB, TSKB Ekonomik Araştırmalar



Gündem | 23 Ocak 2019 3 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) "İhracat 2019 Raporu"nu açıkladı. Raporda yer alan bulgulara değinen TİM Başkanı İsmail Gülle, dünyada en 

çok ticareti yapılan 200 ürün arasında, Türkiye'nin güçlü olduğu 47 ihracat ürünü bulunduğunu söyledi. Söz konusu bu 47 üründe dünyanın top-

lam ithalatının 1,8 trilyon dolar olduğunu dile getiren Gülle, Türkiye’nin ise bu ürünlerdeki ihracatının 50 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyle-

di. Örnek olarak minibüs ve otobüs üretiminde 1,6 milyar dolar ile Türkiye’nin en önemli üretici ülkeler arasında yer aldığını belirten Gülle, Türki-

ye’nin bu üründe Almanya ve Fransa pazarında %30'un üzerinde paya sahipken, ABD'de sadece %5 pazar payı olduğunu hatırlattı ve dünyanın en 

büyük ekonomilerinden olan Kanada'ya, 655 milyon dolarlık minibüs ve otobüs ithalatına rağmen, ihracat gerçekleştirilmediğinin altını çizdi. Dün-

yanın önde gelen ekonomileri olan ABD, Kanada, Avustralya, Güney Kore gibi coğrafi anlamda uzak ülkelere, en az yakın pazarlar kadar önem ve-

rilmesi gerektiğine dikkati çeken Gülle, "Firmalarımız Gürcistan, Rusya gibi pazarlarda fiyat rekabetine girmenin ötesinde, artık Polonya, Meksika, 

Çekya gibi gelişen pazarlara da yoğunlaşmalı" diye konuştu. Raporda yapılan hesaplamalar sonucu, 15 farklı üründe 33 farklı ülkede rekabetçiliğin 

artacağı vurgusu yapılıyor.                                    

Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'de bilimsel projeleri destekleme tutarının 

2002 yılında 154 milyon lira olduğunu belirterek, "Bu rakam 1,9 milyar liraya çıkmış durumda. Yıllık olarak 12 katlık bir artış var." dedi. Man-

dal, TÜBİTAK'ın dolaylı ya da direkt olarak yılda ulaştığı kişi sayısının 10 milyona yaklaştığını, bilim ve teknoloji alanında emek gösteren herkese 

değmeye çalıştıklarını söyledi. TÜBİTAK'ın 4 ana eksende destek programının olduğunu anlatan Mandal, kurumun son 15 yıl içerisinde elindeki 

bütçenin %90'ına yakınını üniversite ve sanayiden gelen projeleri desteklemeye kullandığını aktardı ve hedef odağının %10 oranında tuttuğunu 

kaydetti.  

Oyak Renault, otomobil üretimi ve ihracatındaki liderliğini 2018 yılında da sürdürürken geçen yıl 602 bin 421 motor üretimi gerçekleştirdi. 

Oyak Renault'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl Oyak Renault fabrikalarında Renault Grubu için 336 bin 778 adet otomobil üretildi. Tür-

kiye'deki otomobil üretiminin %32,8'ini tek başına gerçekleştiren Oyak Renault, bunun yaklaşık %80'ini ihraç etti. Oyak Renault fabrikalarının için-

de yer alan ve Renault Grubu'nun tüm dünyadaki tesislerine araç ve yedek parça ikmali gerçekleştiren Oyak Renault İttifak Uluslararası Lojistik 

Merkezi’nden yapılan taşıma miktarı da geçen yıla göre 2 kat artış göstererek 1 milyon bin 461 metreküpe ulaştı. Geçtiğimiz yıl 239 bin 591 vites 

kutusu, 708 bin 670 adet şasi üreten şirket, 2018'de 100 milyon euroluk yatırımla yeni alüminyum enjeksiyon tesisinin temelini attı ve yüksek hızlı 

yeni pres hattını hayata geçirdi. Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, yeni Clio'nun Bursa fabrikasında üretime başlayacağını duyurdu. 

Aoun, 2019 yılının otomotiv sektörü için zorlu geçmesini beklediklerini, ancak yeni proje ve yatırımlarına devam edeceklerini de kaydetti.  

Teknoloji girişimlerini desteklemek ve yerli teknoloji şirketlerine yatırımlar yapmak konusunda faaliyet gösteren Boğaziçi Ventures, merkezi 

Dubai’de bulunan MBF Holding ile 200 milyon dolarlık teknoloji girişim fonu kurmak üzere işbirliği protokolü imzaladı. Bu kapsamda, Türki-

ye’de kurulan teknoloji şirketlerinin yanı sıra Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki teknoloji girişimlerine de yatırım yapılacağı öğ-

renildi. İki şirketin risk yönetimi, kripto para, sağlık teknolojileri ve çeşitli alanlardaki teknoloji yatırımları yapan şirketlere yatırım yapmayı hedefle-

diği kaydedildi. 

Türkiye'den 2018'de Almanya, ABD, Suudi Arabistan, İspanya ve Avusturya başta olmak üzere 48 ülkeye bal ihraç edildi. Doğu Karadeniz İhra-

catçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Türkiye'den geçen yıl 48 ülkeye 6.357 ton bal ihraç edilerek, 25,5 milyon dolar gelir elde edildi. Önceki yıl 

23,9 milyon dolar olan ihracat geliri, %7 artmış oldu. İhracatta Almanya 11,5 milyon dolarla ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 5,5 milyon dolarla ABD, 1,6 

milyon dolarla Suudi Arabistan, 1,5 milyon dolarla İspanya izledi. Bu dönemde Türkiye'den önceki yıl hiç ihracat yapılmayan Slovakya, Sri Lanka, 

Yunanistan, Etiyopya, Mısır, Gürcistan ve Tanzanya'ya da bal satıldı. 

THY, İstanbul Havalimanı'nda Türkiye'nin en büyük hangarını açtı. Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul Havalimanı'ndaki beş operasyonel tesi-

sinin açılışı gerçekleştirildi. Açılan tesisler arasında Türkiye'nin en büyük hangarı da yer alırken, 5 tesis; 42.399 metrekare oturum alanı üzerinde, 

toplam 50.379 metrekare kapalı alana sahip. Taşınma sonrası diğer tesislerin inşasına devam edecek olan THY, tüm fazlar tamamlandığında yakla-

şık 700.000 metrekare ile dünyanın en büyük kampüsüne sahip olacak. Açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, taşın-

ma işlemlerinin devam ettiğini ve Mart ayı itibarıyla tamamlanmış olacağını belirtti. 
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Uydu teknolojilerine yönelik çalışmalar kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı yönetiminde Kılıç Küp Uydusu (KILIÇSAT) ismiyle yeni bir Ar-

Ge projesi başlatıldı. ASELSAN'ın koordinasyonundaki proje, Gümüş Uzay Savunma Havacılık, Meteksan Savunma ve Türk Hava Kurumu Üni-

versitesi iş birliğiyle yürütülüyor. Proje kapsamında kurulacak ve işletmesini Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin yapacağı yer istasyonuyla üniversi-

te öğrencilerinin mesleki ve teknik öğretimi desteklenecek. Bu sayede, Türkiye'nin uzay alanında ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağına katkı 

sağlanacak. Kılıç Küp Uydusu'nun 2021'in ikinci yarısında uzaya fırlatılması planlanıyor. 

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, bu yıl petrol piyasalarında ABD kayaç petrolüne özel dikkat göstereceklerini kaydetti. Da-

vos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) enerji piyasaları üzerine de açıklamalarda bulunan IEA Başkanı Fatih Birol, bu yılki değerlendirmelerin 

odağında enerji olmasını beklediğini kaydetti. Jeopolitikten küresel ekonominin durumuna, petrol ve gaz piyasalarından yenilenebilir enerjilere, 

CCUS, hidrojen ve iklim değişikliğine ve daha fazla enerji konusunun siyasi ve iş liderleri tarafından tartışılacağını ifade eden Birol, petrol piyasala-

rına ilişkin “2019’da ABD kayaç petrolüne özel dikkat göstereceğiz” dedi. CNBC'ye konuşan Birol, ABD’deki kaya gazı devriminin uzun yıllar boyun-

ca ABD petrol, gaz ve enerji piyasasında büyük etkileri olacağını belirterek, bu üretim artışının petrol fiyatları üzerinde bir baskı oluşturacağını söy-

ledi. 

2018’de aşırı iklim olaylarının maliyeti 225 milyar dolar oldu. Dünya'nın en büyük sigorta şirketlerinden AON, bugün 2018'deki aşırı hava olay-

larının maliyetine dair bir rapor yayımladı. 2018'deki en çok zarar veren afetler tropik siklonlar oldu. Michael ve Florence kasırgaları (ABD), Jebi ve 

Trami tayfunları (Japonya), Mangkhut tayfunu (Filipinler, Hong Kong, Çin) ve Rumbia tayfunu (Çin) gibi tropik afetler 2018’de en çok hasar veren 

iklim olayları oldu. 2017 ile 2018 yılının toplam hasarı olan 653 milyar dolar ve bunlara yapılan 237 milyar dolar ödemeler rekor kırarak tarihteki 

en maliyetli yıllar olarak kayıtlara geçti. 

Benzin satışları 2018'de %1,89 arttı. Petrol Sanayi Derneği’nin (PETDER) yayınladığı bültene göre, Türkiye’de 2018 yılında benzin satışları 3 mil-

yon bin 127 bin 758 metreküp oldu. Rapora göre 2018 yılında motorin satışları %2,25 düşüşle 27,41 milyon metreküp, kalorifer yakıtı satışları %

22,61 düşüşle 84 bin 972 ton ve fueloil satışları %18,53 artışla 606 bin 837 ton oldu. 

İkinci sondaj gemisi 15 Şubat’ta gelecek. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Kıbrıs ve Türkiye karasularında petrol ve doğal 

gaz aramalarında kullanmak üzere satın aldığı ikinci sondaj gemisi Deepsea Metro1 sondaj gemisinin tahmini olarak 15 Şubat 2019 tarihinde Tür-

kiye’ye ulaşması bekleniyor. 

İran'ın günlük petrol satışı 1 milyon varili geçti. İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, ABD'nin yaptırımlarına karşı AB'nin İran'la 

ticareti kolaylaştırmak için tasarladığı özel ödeme mekanizması (SPV) ve ülkenin petrol satışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Japonya'nın da 

İran'dan petrol alan ülkelere dâhil olduğunu belirten Himmeti, "İran'ın mevcut petrol satışı 1 milyon varilden daha fazladır. Petrol ihracatından 

gelir elde etmenin başka yolları da var. Bu konuda herhangi bir endişemiz yok ve bizim siyasetimiz bütçenin petrol geliri ile olan göbek bağının 

kesilmesidir" dedi. 
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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. 


