
Avrupa Merkez Bankası (ECB) dün para politikası duruşunu ve karar metnini de-

ğiştirmedi ve beklemeyi tercih etti. ECB politika faizini beklendiği gibi sıfırda, ban-

kalara yönelik gecelik mevduat faizini de %-0,4 düzeyinde tutmuş oldu. Öte yandan 

yaz döneminden sonra faiz artırımına ilişkin yönlendirme korundu. Ancak kurul 

üyeleri bölge ekonomisindeki yavaşlamanın boyutu konusunda muhtemelen bir 

daha düşünmek ihtiyacı duyacaklardır. ECB'nin para politikası kararlarının ardından 

dikkatler ECB Başkanı Mario Draghi'nin konuşmasına çevrildi. Draghi'nin konuşma-

sının hemen başında sarf ettiği “Riskler aşağı yönlü” cümlesinin ardından euro sert 

şekilde değer kaybetti. Ancak sonrasında Başkan verdiği mesajlarla pariteyi eski 

seviyesine taşıdı. Örneğin Draghi'nin, “Resesyon ihtimalinin düşük olmasına yönelik 

değerlendirme oybirliğiyle yapıldı” açıklaması önemliydi. Öte yandan ECB’den ilk 

faiz artışına yönelik beklentileri de 2020 yılı ikinci çeyreği olarak sabit tutabilmiş 

olması bir başarı idi. Draghi konuşma sırasında uygulanan politikaların bir kısmında 

muvaffak olduklarını (örn. TLTRO’lar) açıkça ifade etti, ama bazılarının ekonomiyi 

enflasyon hedefine yönlendirmede zayıf kaldığını imâ etti. Başkan ekonomiye veri-

len önemli miktarda desteğe hâlâ ihtiyaç olduğunu belirtti. Mart toplantısı 2019 yılı 

içerisinde gerçekleşecek en önemli ECB toplantısı olmaya aday. Çok yüksek ihtimal-

le bankalara ucuz likidite sağlayacak ve bu likiditeyi hedef sektörlere yönlendirmesi 

beklenecek uzun vadeli (2020, 2021) repo fonlaması (TLTRO) açıklanacak. Ancak 

Mart’taki ECB projeksiyon revizyonları sonrasında Haziran ayına kadar euro’da 

olumlu bir tablo çizebilmek kolay olmayacak. 

Euro Bölgesi'nde imalat ve hizmet sektörlerinde Ocak ayına dair "öncü" satın al-

ma yöneticisi endeksleri (PMI), sırasıyla, 50,5 ve 50,8 ile beklentilerin altında gel-

di. Aralık ayında 51,4 değerini alan imalat PMI'ın Ocak'ta bu seviyede kalacağı, 

51,2 değerini alan hizmetler PMI'ın ise 51,5'e yükseleceği tahmin ediliyordu. Bu iki 

sektörün ağırlıklandırılmasıyla hesaplanan bileşik PMI Aralık'ta 51,1'i gördükten 

sonra Ocak'ta 50,7'ye geriledi ve Temmuz 2013'ten bu yana en düşük seviyeyi gör-

dü. Bileşik endeks rakamları Euro Bölgesi büyümesi adına yatay bir seyre işaret edi-

yor. Hatırlanacağı üzere Aralık ayındaki zayıflık Fransa'daki sosyal olaylar kaynaklıy-

dı, ancak bu ülkedeki zayıflığın Ocak ayında devam etmesi daha temel iktisadi fak-

törlerdeki zayıflığı imâ ediyor. Almanya'da ise hizmetler tarafı yükselirken imalat 

PMI verisi 2014 sonlarından bu yana en düşük değerlere geriledi. Bu durum küresel 

bazda imalat sektörlerinin zayıf performansı ile yakından ilintili. Ancak üçüncü çey-

rekte daralan, dördüncü çeyrekte muhtemelen bundan daha kötü performans ser-
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.20            6.469%

22 Nisan 2020 5.125% 98.11            6.739%

18 Mayıs 2021 4.875% 94.25            7.637%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 101,774          1.63% 11.84% -11.76%

BİST-30 128,423          1.57% 12.68% -9.63%

XUSIN 117,872          1.63% 12.59% -8.92%

XBANK 134,589          0.88% 14.37% -21.47%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.2623 -0.38% 0.21% 38.88%

Euro/TL 5.9526 -1.06% 0.59% 30.89%

Sepet Kur* 5.6075 -0.77% 0.33% 34.44%

Euro/Dolar 1.1305 -0.66% 0.26% -5.76%

Dolar/JPY 109.63 0.04% -1.58% -2.70%

DXY 96.6010 -0.23% 0.12% 4.62%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1280.56 -0.11% 0.43% -1.68%

Reuters/Jefferies CRB* 185.42 0.33% 6.68% -5.54%

Brent (Dolar/varil) 61.09 1.21% 18.54% -7.54%

Doğalgaz (TL/stdm3) 3.10 3.42% 2.79% 8.53%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 18.20% 18.20%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 15.62% 15.79%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 6.93% 7.05%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.73% 2.75%

Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF



Gündem | 25 Ocak 2019 2 

gilemiş olan Alman ekonomisi için seneye iyi bir başlangıç yapılamadığını anlamaktayız.  

Asya borsaları, ABD teknoloji hisselerindeki kazanımların desteğiyle yükselirken yatırımcılar ABD-Çin ticaret görüşmeleri de dahil olmak üzere 

gelecek haftaki gelişmeleri bekliyorlar. ECB Başkanı Mario Draghi’nin açıklamaları ardından euro/dolar altı haftanın dip seviyesine indi, 1,13’ün 

altını gördü. Sterlin, Kuzey İrlanda'nın Demokratik Birlik Partisi'nin önümüzdeki hafta Başbakan Theresa May'ın Brexit anlaşmasına şartlı destek 

vermeye karar verdiğini açıkladığını bildiren The Sun haberinin ardından 11 haftanın zirvesine yükseldi. Sterlin İngiltere'nin anlaşmasız Brexit ihti-

malinden kaçınacağı umutlarıyla dolar karşısında bu hafta %1,8 artışla 1,30 psikolojik seviyesini aştı ve 1,31 üzerinde işlem görüyor. Dolar/TL Per-

şembe günü 200 günlük hareketli ortalamanın altına gerilemesinin ardından düşüşünü sürdürüyor. Bu sabah kur 5,26 seviyelerinde işlem görmek-

te. Euro/TL de 5,93 seviyelerine kadar gerilemiş durumda.  Borsa İstanbul’da da ralli devam ediyor. Son 15 işlem gününün 14’ünde değer kazanan 

endeks 87 bin seviyelerinde başladığı rallisini 101.774’e kadar taşıdı. BIST-100 yılbaşından bu yana %12,5 yükseldi. Uzun vadeli Türk tahvil faizle-

rinde ise düşüş sürüyor. Yılın ilk işlem gününü %16,69’dan kapatan 10 yıllık tahvil %15,62’ye kadar gerilemiş durumda. 

Gündemin siyasi ajandasında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP Erzurum belediye başkan adaylarını tanıtım toplantısı yer alıyor. CHP Genel 

Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek. Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener ortak basın açık-

laması yapacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dünya Ekonomi Forumu'nda temaslarda bulunacak. Veri takviminde ise saat 14.30'da TCMB'nin 

Ocak ayına ilişkin reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı yer alıyor. Yurtdışı tarafta ise Almanya'da IFO endeksi bekleni-

yor olacak. ABD'de hükümetin kapalı olmasından dolayı bugünkü veri takviminde yer alan ve yatırım talebini gözlemlediğimiz dayanıklı mal sipa-

rişleri verisi açıklanamayacak. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Moskova dönüşü uçakta gazetecilere açıklama yaptı. Hürriyet’te yer alan habere göre Erdoğan, Putin’in 

Türkiye ile Suriye arasında 1998 yılında imzalanan Adana mutabakatını hatırlattığını söyledi. "O mutabakatı yeniden gündeme getirmemiz lazım 

diyen" Erdoğan, Esad yönetimiyle ise üst düzey temaslarının olmayacağını belirtti. Adana mutabakatı ile Suriye PKK unsurlarını ülkesinde barındır-

mayacağını taahhüt etmişti ve PKK’yı terör örgütü olarak tanımlamıştı.  

Hazine’nin 2025 vadeli euro tahvilinde nihai getiri %4,75 oldu. Mart 2025 vadeli tahvilden 1,25 milyar euroluk satış yapıldı. Hazine 10 Ocak ’ta 

da dolar cinsi tahvil ihraç etmiş, daha sonra bu tahvili euro cinsi yükümlülüğe dönüştürmüştü. Bu dönüşüm sonrası 10 yıllık tahvilin maliyetinin %

4,965 olduğu bildirilmişti. Hazine Kasım’da 2019 borçlanma planında 8 milyar dolar tutarı karşılığında finansman sağlamayı öngördüğünü açıkla-

mıştı. 

Doların kullanılmadığı bir ticaret mekanizması oluşturuluyor. ABD’nin İran’a yönelik yaptırım kararlarını bertaraf etmek isteyen AB, doların kulla-

nılmadığı bir mekanizma oluşturarak İran ile ticari faaliyetleri devam ettirmeyi hedefliyor. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian böyle bir me-

kanizmanın önümüzdeki günlerde oluşturulmasını beklediğini ifade etti. Fransa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nde konuyla ilgili konuşan Le 

Drian,  "İran'a petrol kaynaklarından faydalanma ve aynı zamanda Avrupa'daki üç ana ticaret ortağından zaruri ürünleri almasına ve euroyu temin 

etmesine imkân verecek bir takas evi gibi çalışacak" dedi. 

11-18 Ocak haftasında Merkez Bankası'nın altın rezervleri 56 milyon dolar ar-

tışla 20,4 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde Merkez Bankası'nın döviz re-

zervleri 1,4 milyar dolar artışla 73,8 milyar dolara ulaştı. Böylece toplam rezerv-

ler 1,4 milyar dolar artışla 94,2 milyar dolar seviyesinde kaydedildi. Merkez Ban-

kası’nın rezervleri 19 Ekim haftasından beri düzenli olarak artarak 14 haftada 

10,4 milyar dolar yükseliş kaydetti.   

11-18 Ocak haftasında Türk Parası kredi miktarı bir önceki haftaya göre 3 mil-

yar TL azalış kaydederken, yabancı para krediler 1,7 milyar dolar azalış kay-

detti. Yıllık olarak bakıldığında ise TP kredilerde artış oranı %1,1’e gerilerken YP krediler (dolar bazında) %3,7 oranında 

azalış kaydetmiş oldu. TP kredilerin yaklaşık %29’unu oluşturan tüketici kredileri ise bir önceki yılın aynı haftasına göre %1,1 oranında geriledi. 
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte bazı düzenlemeler yaptı. Resmi Gaze-

te'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelikle, kredi sınırlamalarına tabi olmayan işlemler başlıklı maddede değişikliğe gidildi. Buna göre; ser-

mayesinin çoğunluğu ayrı ayrı veya birlikte Hazine'ye, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'ye ve merkezî yönetim 

kapsamındaki diğer kamu idarelerine ait bankalara kullandırılan krediler, bankacılık kanun ile belirlenen "kredi sınırları"na dahil olmayacak. Ban-

kacılık kanununda yer alan "kredi sınırlamalarına dahil olmayan işlemler" başlıklı 55. madde uyarınca, bankalarının risk grubuna kullandırılan kre-

dilerin hesabında, yönetmeliğin 19. maddesinde belirtilen finansman ortaklıkları dikkate alınmayacak. Yönetmeliğin konut ve taşıt kredilerinde 

teminat oranlarına ilişkin hükümlerinde de değişiklik yapıldı. Buna göre; tüketicilere, konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde ve ko-

nut teminatlı kredilerde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı; enerji performansı A sınıfı olan konutlar için %90'ı, enerji 

performansı B sınıfı olan konutlar için %85'i aşamayacak. Yönetmelikle, taşıt kredilerinde ve taşıt teminatlı kredilerde veya yapılacak finansal kira-

lama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranına ilişkin sınırlama 100.000 TL'den, 120.000 TL'ye çıkarıldı. Yönetmeliğe eklenen geçici 

maddeyle de kredi kartı borçlarının ödenmesi amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının 60 ay olarak uygulanması ve borcun başka 

bankada bulunması halinde borç ödemesinin ilgili bankaya yapılması hüküm altına alındı. 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bültende yer alan açıklamaya göre, İş Bankası'nın yurtdışında 5 milyar dolar tavanlı tahvil/ finansman 

bonosu/sermaye benzeri borçlanma aracı ihracını da onayladı. SPK, Ziraat Bankası'nın 12,5 milyar lira tavanlı tahvil finansman/bonosu, 2,5 

milyar lira tavanlı yapılandırılmış borçlanma aracı ve 2,5 milyar lira tavanlı kıymetli maden bonosu ihraçlarını onayladı. 

Sektör temsilcileri Brexit’in hazır giyim ihracatına olası etkilerini değerlendirdi. Türkiye'nin hazır giyim ve konfeksiyondaki en büyük üçüncü 

pazarı İngiltere'nin Brexit sonrası Gümrük Birliği'nden de çıkması durumunda Türkiye'nin bu ülkeye ihraç edeceği hazır giyim ve konfeksiyon ürün-

lerine %12 vergi uygulanacağını belirten İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, fiyat artışı nede-

niyle %15-20 civarında pazar kaybı yaşanabileceğini; bunun önüne geçmek için İngiltere ile mutlaka Serbest Ticaret Anlaşması (STA) yapılması ge-

rektiğini söyledi. Gültepe düzenlediği basın toplantısında, "Eğer herhangi bir anlaşma yapmazsak, İngiltere'deki alıcılar Türkiye'den ithalat yapar-

ken %12 daha vergi vermek zorunda kalacak. %12 hazır giyimde çok büyük bir rakam. Türkiye avantajını kaybeder ve 2 milyar dolar olan ihracat 

aşağılara doğru iner. 29 Mart öncesine kadar STA yapılması mutlak zorunluluk" ifadelerine yer verdi. Gültepe, 2 milyar dolarlık ihracattan ne ka-

darlık bir kayıp olabileceğine ilişkin soru üzerine ihracatın %15-20 civarında azalabileceğini belirtti. 

Pamukkale Turizm ve Pamukyol'un iflasına karar verildi. 6 Ekim'de nakit akışındaki problemler ve borçların ödenebilmesi için 3 ay geçici müh-

let alan şirketin konkordato ile başarıya ulaşamayacağını belirlendi ve Pamukkale Turizm ve konforlu yolcu taşımacılığı şirketi Pamukyol'un kon-

kordato talebi reddedilerek iflasına karar verildi. Pamukkale Turizm 56 yıl önce kurulmuştu ve yaklaşık 600 otobüsüyle hizmet veriyordu. 

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağışların balda rekolte beklentisini ar-

tırdığını belirtti. Türkiye'nin yıllık 110 bin ton civarında gerçekleşen bal üretimiyle Çin'in ardından dünyanın ikinci büyük bal üreticisi olduğunu 

dile getiren Şahin, bu yıl mevsim koşullarının aynı şekilde devam etmesi ve arı ölümleri olmaması halinde 80 bin ton çiçek, 40 bin ton da çam balı 

üretebileceklerini ifade etti.  

Coca-Cola ve Pepsi şirketlerinin CEO'ları, Davos Zirvesi’nde gerçekleştirilen "Plastik Ekonomisini Dönüştürmek" oturumunda bir araya geldi. 

Coca-Cola ve diğer içecek şirketleri için sorunun "su kullanımı" ve "ambalajlama" olduğunu ifade eden Coca-Cola CEO'su James Quincey, plastik 

sorununu çözmek için birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi. AB'ye üye ülkelerin 2025 yılına kadar plastik şişelerin %90'ının geri dönüşümü-

nü sağlamakla yükümlü olmasının endüstrinin plastik geri dönüşümü çalışmalarına "aciliyet" getirdiğini dile getiren Quincey, tüketici ürünleri en-

düstrisinin "döngüsel bir ekonomi" için çalıştığını ifade etti. Pepsico CEO'su Ramon Laguarta da tüketici ürünleri şirketlerindeki çok sayıda yönetici-

nin, plastiklerin toplanıp tekrar kullanılması gerektiğine inandığını belirterek, döngüsel bir ekonomi için inovasyonun ve teknolojinin önemine işa-

ret ederek ambalajlamada biyolojik olarak parçalanabilen malzemelerin kullanılabileceğini söyledi. 
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Dünyada her yıl 62 milyar dolarlık elektronik atık üretiliyor. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) raporuna göre, küresel elektronik atık üretiminin 

yıllık değeri 62 milyar dolar. Dünyada her yıl üretilen elektronik atık miktarı 50 milyon ton olurken, bu rakamın 2050'de 120 milyon tona yüksel-

mesi bekleniyor. WEF ve Birleşmiş Milletler (BM) E-Atık Koalisyonu tarafından hazırlanan "Elektronikte Yeni Bir Döngüsel Vizyon" isimli rapor, 49. 

Dünya Ekonomik Forumu'nda açıklandı. Raporda küresel elektronik atık üretiminin yıllık değerinin, üretilen toplam gümüş madeninin yıllık değeri-

nin 3 katından fazla olduğu belirtilirken; yıllık üretilen 50 milyon ton elektronik atığın bugüne kadar üretilen bütün ticari uçakların ağırlığından da-

ha fazla olduğu vurgulanıyor. 

Elektrik üretmek için çöp ithal edilemeyecek. Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe göre, biyokütle enerji santrallerinde 

(BES) ithal çöp kullanılamayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeli-

ği yayınladı. Yetkili Eğitim Kuruluşu ve Proje Uzmanlık Sertifikası kavramlarını yürürlükten kaldıran değişiklik; BES tanımını da değiştirerek kapsa-

mını genişletti ve BES’lerde ithal hammadde kullanılmasını önleyici hüküm getirdi. 

Elektrik depolama yönetmeliği taslağı yayınlandı. Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik depolama faaliyeti ile ilgili hazırlanan 

yasal düzenlemeyi kamuoyu görüşüne açtı. EPDK’dan yapılan açıklamaya göre, yönetmelik taslağı 8 Şubat 2019 tarihine kadar görüşe açık kalacak.  

Odaş Elektrik 239 milyon dolarlık riski için tedbir aldı. Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.; 239 milyon dolar seviyesinde bulunan toplam 

yabancı para birimi riskini, yine yabancı para birimi cinsinden yapılacak satışlarla birlikte doğal olarak riskten korunduklarını bildirdi. Grup yaptığı 

açıklamada, toplam döviz risklerinin yaklaşık %97’si euro bazlı olduğu için, euro risklerini Amerikan Doları’na dönüştürme konusunu da değerlen-

dirdiklerini kaydetti. 

LPG otogaz fiyatında indirim gerçekleşti. LPG otogazın litre fiyatında 25 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 5 kuruş indirim ger-

çekleşti. İndirim pompa fiyatlarına da doğrudan yansıyacak. 

Karapınar YEKA-1 GES ortaklığının geleceği hakkında görüşmeler başladı. Habertürk’ün haberine göre, 2017 yılında yapılan Konya-Karapınar 

Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nde bulunan ve 1.000 megavat kapasite tahsisli Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı YEKA-1 GES ihalesini ka-

zanan Kalyon-Hanwha Grubu yollarını ayırmaya karar verdi. Taraflar, bu konuda görüşmelere başladı. Kalyon’un, başka bir yabancı ortakla projeyi 

gerçekleştirmek için girişimlerde bulunabileceği belirtiliyor. 

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, sınır ötesi faydaları olan enerji altyapı projelerine 800 milyon euroluk yatırım desteğine onay verdi. AB Komis-

yonu, enerji güvenliğini artırmaya katkı sağlayacak öncelikli 14 projeye finansal destek verilmesinin üye ülkeler tarafından onaylandığını açıkladı. 

Buna göre, üye ülkeler arasında elektrik, akıllı şebeke, iletim ve doğal gaz alanındaki projelere AB fonlarından 800 milyon euro kaynak sağlanacak. 

AGT Ağaç Sanayi, 120 milyon euroluk yeni yatırımıyla üretimini iki katına çıkarmayı hedefliyor. Tesisin devreye alınmasıyla üretim kapasitesini 

2 katına çıkaracak olan firma, ayrıca hayata geçirdiği enerji yatırımıyla yılda 145 bin ton atık biokütlenin yakılacağı 5 MW elektrik üreten enerji 

santralini de devreye alacak. 2018 itibariyle Türkiye'nin ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektör ihracatının 15 milyar dolara yaklaştığını belirten 

AGT İcra Kurulu Başkanı Onur Güven, dünyada 139 ihracatçı ülke arasında Türkiye'nin 21'inci sırada yer aldığına dikkat çekti. 
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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. 


