
Asya’daki rallinin Türk varlıklarını  olumlu etkilemesi bekleniyor. Güney Af-

rika randındaki değer kaybı ve FED tutanakları sonrası dolar/TL, hafta sonuna 

doğru 29 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesini görmüş, sonrasında genel 

olarak sakin bir seyir izlemişti. Petrol fiyatlarında devam eden yükseliş de Tür-

kiye gibi petrol ithalatçısı ülkelerdeki para birimlerinin dolara karşı rallisinin 

sınırlı kalmasına neden oldu (Brent petrol fiyatları yılbaşından bugüne %24'ün 

üzerinde artarak 66,89 dolar/varile yükseldi). Bugün dolar/TL güne 5,32 sevi-

yesinde; euro/TL ise 6,03'te başlıyor. Yurtiçi veri akışının zayıf olduğu günde 

siyaset gündemi ise yüklü: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan partisinin Yozgat 

ve Tokat mitinglerinde halka hitap edecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 

Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne hitap edecek ve 

BM'de devam eden "Silahsızlanma Konferansı"nda konuşacak. Enerji Bakanı 

Fatih Dönmez, İstanbul'da 2. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne katı-

lacak. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde düzenlenecek "2019 İstihdam Seferber-

liği" tanıtım toplantısına iştirak edecek. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 

TOBB'da gerçekleştirilecek "TOBB Sektörel Ekonomi Şurası"na katılacak. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hafta sonu gerçekleştirdiği televizyon rö-

portajında 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Washington ziyareti gerçek-

leştirebileceğini söylerken "belki Trump Türkiye’ye bir ziyarette bulunabilir" 

dedi. Erdoğan, Suriye’de oluşturulması planlanan güvenli bölge konusunu 

Trump ile belli bir noktaya taşıdıklarını söylerken "güvenli bölge olacaksa o 

bizim kontrolümüzde olur" açıklamasında bulundu. Röportajında bankacılık 

sektörüne de değinen Erdoğan, bazı sektörlerde sorunlu kredilerin oranları 

çift haneye yaklaşsa da sektörlerin genelinde bu oran en kötü senaryoda bile 

çift haneye ulaşmayacağını öngördü. 

Ticaret savaşı sona erecek mi? ABD ve Çinli yetkililerin müzakereleri devam 

ederken ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü Twitter'da daha önce 1 

Mart olarak belirlediği Çin ürünlerinden alınan gümrük vergisini artırma 

tarihini ötelediğini ifade etti. Asya borsaları, Başkan Trump'ın Çin ile ticaret 

müzakerelerinde "önemli ilerleme" kaydedildiğini belirterek bu ülkeden ithal 

ürünlerden alınan gümrük vergisini yükseltme kararını ertelediğini söylemesi-

26-Şub Almanya, GFK tüketici güven endeksi, Mart 
 ABD, Conference Board tüketici güveni, Şubat 
27-Şub TÜİK, Ekonomik güven endeksi, Şubat 
 ABD, Dayanıklı mal siparişleri, Şubat 
 ABD, Fabrika siparişleri, Aralık 
28-Şub TÜİK, Dış ticaret istatistikleri, Ocak 
 KTB, Sınır giriş istatistikleri, Ocak 
 ABD, GSYH büyümesi, 4Ç18 
1-Mar Euro Bölgesi, İmalat PMI, Şubat 
 ABD, İmalat PMI, Şubat 
 
 
 
 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.44            6.217%

22 Nisan 2020 5.125% 98.97            6.054%

18 Mayıs 2021 4.875% 97.13            6.273%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 103,186          0.67% 1.36% -10.53%

BİST-30 129,512          0.64% 0.96% -8.87%

XUSIN 122,620          1.91% 3.72% -5.25%

XBANK 133,335          -0.55% -0.56% -22.20%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.3176 0.00% 1.05% 40.34%

Euro/TL 6.0312 -0.06% 1.38% 32.62%

Sepet Kur* 5.6718 -0.05% 1.26% 36.06%

Euro/Dolar 1.1341 0.06% 0.26% -5.46%

Dolar/JPY 110.68 -0.01% 0.97% -1.77%

DXY 96.5070 -0.02% 0.74% 4.73%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1327.71 0.35% 1.89% 1.94%

Reuters/Jefferies CRB* 190.72 0.36% 2.89% -2.81%

Brent (Dolar/varil) 67.12 -0.39% 11.56% -0.01%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.72 2.10% -8.40% -6.06%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 18.82% 18.71%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 15.32% 15.37%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.03% 6.94%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.66% 2.70%
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nin ardından Çin hisse senedi piyasası öncülüğünde yükseldi. Trump görüşmelerde fikri mülkiyet, teknoloji transferi, tarım ürünleri, hizmetler 

ve kurlar konusunda ilerleme kaydettiklerini belirtti. Trump, Çin lideri Xi Jinping ile ticaret müzakerelerini sonuçlandırmak için Florida’da görü-

şeceğini belirtirken bu görüşme için süre vermedi. Çin'deki lokomotif hisseleri izleyen Shenzhen 300 endeksi %3,5, Shanghai bileşik ise %3,3 

yükselişle Haziran ortasından bu yana en yüksek seviyeyi görürken, bu yılki kazanımlarını %20'ye taşıdı. Çin hisse senedi piyasasının bu yılki 

yükselişinde hükümetin kredi arzını artıracak düzenlemeleri de etkili oldu. Dolar yuan karşısında son 7 ayın yeni dip seviyesini gördü. Japonya 

dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %0,3 primle Ekim'den bu yana en yüksek seviyeyi görürken, bu yılki kazanımlarını %

10'a taşıdı. Euro dolar karşısında 1,1340 ile yatay seyretti. 

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Çin ve Suudi Arabistan'ın Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'ın Pekin ziyareti kapsamında yapı-

lan ortak yatırım forumunda toplam 28 milyar dolar değerinde bir dizi ekonomik işbirliği anlaşmaları imzaladığını bildirdi. SPA Suudi Ara-

bistan'ın yatırım ajansı SAGIA'nın düzenlediği forumda 35 anlaşma imzalandığını ve forumda Çinli şirketlere dört lisansın verildiğini söyledi. 

İngiltere Başbakanı May, bu hafta parlamentoya sunma sözü verdiği Brexit anlaşmasının revize edilmiş halinin oylamasının 12 Mart'a erte-

lendiğini açıkladı. İngiliz Guardian gazetesi, üst düzey AB kaynaklarına dayandırdığı manşet haberinde, Brexit'in 2021'e sarkabileceğini du-

yurdu. 

Bu hafta yurtdışı tarafta önemli siyasi gelişmeler var. ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile Vietnam'da bir zirve gerçekleş-

tirecek. Ancak Trump'ın dikkati muhtemelen bu hafta içinde Adalet Bakanlığı'na teslim edilmesi beklenen Mueller dosyasında olacaktır. Rapo-

ra ilişkin ne kadar derinlikte bir detay kamuoyuyla paylaşılacak, bunu bilmek şu an için mümkün değil. Salı ve Çarşamba günleri FED başkanı 

Powell'ın Kongre konuşmaları takip edilecek, Perşembe günü ise ABD'de 2018 yılı son çeyrek büyüme verisi beklenecek. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, iç talebin canlanması amacıyla kredi kartları, taşıt kredi-

leri ve bazı diğer tüketici kredilerinde vadeleri uzatmak için çalışma yürüttüklerini söyledi. Akben, Cuma akşamı Anadolu Ajansı'na (AA) 

yaptığı açıklamada, "Fiyatı 120 bin TL'ye kadar olan taşıt alımı amacıyla kullandırılacak kredilerde vade 48 aydan 60 aya yükselecek. Halihazır-

da 6 ay olan bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesini 12 ay olarak yeniden düzenliyoruz" dedi. Akben, bankaların kredi işlem-

lerine ilişkin yönetmelikte yapılacak değişiklikle ihtiyaç kredilerinin vadesinin de 36 aydan 60 aya çıkacağını, seyahat acenteleri ile ilgili yurt içi 

harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetlerle ilgili harcamalarda taksit sınırının 9 aydan 12 aya yükseleceğini belirtti. Kurumsal kredi kartlarında 

tüm ürün ve hizmet harcama gruplarında taksit sayısı da 9'dan 12'ye yükselecek. 

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ikinci varlık finansmanı fonu kurulmasının Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandığını 

duyurdu. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın, geçen sene sonunda 3,25 milyar liraya kadar varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) ihra-

cına izin verilmiş; bu kapsamda Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Garanti Bankası 3,15 milyar liralık ihraç gerçekleştirmişti. 

15 Şubat haftası kredi faiz oranı verileri açıklandı. Kredi faizlerin-

de Ekim ayının ortasında başlayan düşüş eğiliminin devam ettiği 

görülüyor. Son bir ayda ticari kredi faiz oranlarında 5,3 puan, ko-

nut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinde ise 3,5 puan düşüş gerçekleşti. 

Böylece faiz oranı ihtiyaç kredilerinde %26,6, taşıt kredilerinde %

25,7, konut kredilerinde %22,3, ticari kredilerde ise %21,5 seviyesi-

ne gerilemiş oldu.  

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Şubat ayında %74 seviye-

sinde gerçekleşti. Kapasite kullanımı bir önceki aya göre 0,4 puan, 

bir önceki yılın aynı ayına göre ise 3,8 puan geriledi. Yıllık olarak 

bakıldığında tüketim malları grubunda kapasite kullanımının 0,2 

puan yükseldiği, buna karşın ara mallarında 7,4 puan, yatırım mallarında ise 8,5 puan düşüş yaşandığı görülüyor.  
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İhtiyaç Konut Ticari (TL)

Kredi Faizleri (ağırlıklı ortalama, %)
15 Şubat 19Son Veri: 

Kaynak: TCMB, TSKB Ekonomik Araştırmalar
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Şubat ayı sektörel güven endeksleri açıklandı. Mevsim etkilerinden 

arındırılmış göstergeler, hizmetler sektöründe bir önceki aya göre %1,5 

oranında artış yaşandığına işaret etmekte. Perakende ticaret sektörü-

nün güven endeksi ise %1,9 oranında azalış kaydetti. İnşaat sektöründe 

ise Ocak ayına göre güven endeksinin %8,7 oranında azaldığı görülüyor. 

İnşaat sektöründe faaliyeti kısıtlayan etmenlerde talep yetersizliğinin 

rolü 39,6’dan 42,8’e yükselirken finansman sorunlarının faaliyetleri kı-

sıtladığı yönünde değerlendirmelerin rolü 60,3’ten 54,8’e geriledi. 

Şubat ayında Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 1,5 puan 

artarken, geçen yılın Şubat ayına göre 13,9 puan azalış kaydetti ve 96,9 

seviyesinde gerçekleşti. Güven endeksinde geçen yıla göre yaşanan düşüşte yatırım harcamalarına ilişkin beklentilerin 18,5 puan ve toplam 

sipariş alt göstergesinin 31,3 puan azalış kaydetmesi dikkat çekici.  

TÜİK 2018 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarını açıkladı. Mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2017 yılında %58 iken 

2018 yılında %53,4 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise %11,1'den %12,1'e yükseldi. Mutluluk oranı, 2017 yılında erkekler-

de %53,6 iken 2018 yılında %49,6'ya, kadınlarda ise %62,4'den %57'ye düştü. Kendi geleceklerinden umutlu olanların oranı 2017 yılında %

73,4 iken 2018 yılında %72,1’e geriledi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kentsel dönüşümle ilgili açıklama yaptı. Kurum, Türkiye'de yenilenmesi gereken 6,7 milyon konut 

olduğunu ve 2023’e kadar her yıl 300 bin olmak üzere toplam 1,5 milyon konutun dönüştürüleceğini ifade etti. 

Hektaş (HEKTS) - Akça Tohumculuk Arge Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların tamamını 25,15 milyon TL bedel 

karşılığında satın aldı. 

Odaş Elektrik (ODAS) - Çan-2 Termik Santralinde türbin, jeneratör, kazan gibi sistemlerin devreye alınma süreci tamamlandı. Santral Mart 

ayındaki 20 günlük planlı duruş ile tam kapasiteye ulaşma sürecini tamamlayacak. Odaş, santralin 2019 yılında %67 kapasite kullanım oranıyla 

53,9 milyon dolar FAVÖK yaratacağını, 2020 yılında ise %76 kapasite kullanım oranıyla 65,3 milyon dolar FAVÖK yaratacağını öngörüyor. 

Sabancı Holding (SAHOL) - 2018 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre holdingin 2018 yılı kombine net satışları %34 artışla 88 milyar TL, 

konsolide net kârı ise %10 artışla 3,83 milyar TL olarak gerçekleşti. 

Otomotiv sektörü temsilcileri, Honda'nın Civic Sedan üretimini durduracağı Gebze'deki fabrikasında, sağlanacak cazip teşviklerle, Avrupa 

ve bölge pazarları için hibrit ve elektrikli otomobil üretilebileceği beklentilerini paylaştı. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği 

(TAYSAD) YK Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı, "Honda 2025'te Avrupa'da ve 2030'da ise tüm dünyadaki satışlarının üçte ikisinin hibrit ve elekt-

rikli araçlardan oluşacağını daha önce paylaşmıştı ve bu amaçla üretim merkezlerini hazırlamaya yönelik çalışıyordu. Biz tedarik sanayi olarak 

bunun Türkiye ve Honda için iyi bir fırsat olabileceğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda, Honda'nın Türkiye, Avrupa ve çevre pazarlar için yeni hib-

rit ve elektrikli araçlarını Türkiye'de üretmek üzere yatırım yapmasını ve Türkiye'deki kapasitesini artırmasını bekliyoruz" dedi. Toyota Türki-

ye'nin bu açıdan çok başarılı bir örnek olduğunu vurgulayan Yazıcı, şöyle devam etti: "Toyota Otomotiv Sanayi en son teknolojiye sahip hibrit 

araçları (C-HR, Corolla) Türkiye'de üretiyor ve yıllık 280 binlik kapasitesinin neredeyse tamamını kullanarak gerçekleştirdiği üretimin %90'ını 

dünyanın 100 farklı ülkesine ihraç ediyor. Türkiye sağladığı mali destekler, tedarik sanayisinin geldiği seviye ve yetkin insan kaynağı ile otomo-

tiv ana sanayi için mükemmel bir ortam sunuyor. Honda'nın yeni yapılanmasında Türkiye'nin sağladığı bu avantajı daha fazla kullanacağına 

inanıyoruz" dedi.  
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Hizmet Perakende Ticaret İnşaat

Sektörel Güven Endeksleri 
(Mevsim etkilerinden arındırılmış)

Kaynak: TÜİK, TSKB Ekonomik Araştırmalar
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İGA'dan yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim 2018 tarihinde açılışı gerçekleşen İstanbul Havalimanı’nın ilk aşamasında, 16 bin kişiye istihdam 

sağlanması planlanıyor. İstanbul Ekonomi ve EDAM araştırma merkezi tarafından hazırlanan “İstanbul Havalimanı Ekonomik Etki Analizi” 

raporuna göre ise, 2025 yılında İstanbul Havalimanı’nın doğrudan ve dolaylı olarak 225 bin kişilik istihdam yaratacağı ifade ediliyor.  

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü’nün, 2019 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan ödeneklerinin yaklaşık %

56'sı yüksek hızlı ve hızlı tren projelerine harcanacak. 2019 Yılı Yatırım Programı'ndan yapılan derlemeye göre, TCDD'ye 3,9 milyar lira, 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek diğer demiryolu projelerine 3,1 milyar lira, TCDD Taşımacılık A.Ş.'ye 495,5 milyon 

lira olmak üzere demiryolu ulaştırmasına bu yıl toplam 7,5 milyar liralık yatırım yapılması öngörülüyor. Yüksek hızlı ve hızlı tren projelerine 

2019'da yaklaşık 2,2 milyar liralık yatırım yapılacak.  

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin filosundaki uçak sayısının 2023 yılında 500'e yakın olacağını bildirdi. Ekşi, 

“Dünyada uçak sayısı anlamında 333 uçakla 10. sıradayız. Avrupa'nın en genç filosuna sahip hava yoluyuz. 2019 yılında yeni uçaklarımız gele-

cek, ilk defa filomuza 787 Dreamliner dediğimiz yeni nesil, geniş gövde uçaklarımız gelecek. 200'ün üzerinde yeni siparişimiz var. 2019 yılında 

uçak sayımız 30 civarında artacak. 2023 yılında ise 500'e yakın bir uçağa sahip olacağız." şeklinde konuştu. 

Mini biyogaz reaktörü üzerinde çalışmalarında sona gelindi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hayvan yetiştiricilerinin biyo-

gaz üretmesine yarayacak küçük ölçekli bir reaktör modeli üzerinde çalıştıklarını, çalışmaların deneme aşamasına geldiğini bildirdi. Söz konusu 

reaktör, hayvansal atıkları dönüştürerek biyogaz üretebilecek. Çiftçiler ürettikleri biyogazı ocaklarında, ısıtmada ve sıcak su temininde kullana-

bilecekler.  

Amasra’da kurulması planlanan termik santrale verilen ÇED olumlu raporu Danıştay tarafından bozuldu. Bartın’ın Amasra ilçesinde Hattat 

Holding şirketlerinden Hema Elektrik tarafından kurulması planlanan 1.320 MW kapasiteli termik santral bölgeden çıkarılacak yerli taş kömü-

rünü yakıt olarak kullanmayı planlıyordu. 

Türkiye Petrolleri ve Turkuaz Petrol birleşti. 19 Şubat 2019 tarihi itibariyle Türkiye Petrolleri A.Ş. adı altında birleşmeyi tamamladıklarını 

belirten Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, iki şirketin birleşmesinin ardından toplam 700 istasyon ve %5,2 Pazar payına ulaş-

tıklarını belirtti. 

Elektrikte tarımsal faaliyetler tarifesi uygulaması başlayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte “tarımsal faaliyetler 

tarifesi” uygulamasının en geç bir aya kadar başlayacağını bildirdi. Özellikle hayvancılık faaliyeti yapan çiftçilerin de elektrik tarife grubu avan-

tajlarından faydalanacağını belirten Bakan Dönmez gerekli hazırlıkların tamamlandığını ifade etti. 

Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ENSİA) küçük ölçekli yenilenebilir enerji kaynak alanlarına (YEKA) ihtiyaç olduğunu belirtti. ENSİA 

Başkan Yardımcısı Alper Kalaycı, büyük ölçekli YEKA’larda yaşanan sorunlara işaret ederek, 50-100 MW kapasiteli ihaleler açılmasını önerdi. 

Alper Kalaycı, küçük ölçekli YEKA’ların teşvik edilmesi ile yerli teknolojilerin gelişmesine imkân sağlanabileceğini ifade etti.  
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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. 


