
Küresel hisse senedi piyasalarındaki dalgalanma sürüyor. ABD borsaları Çarşam-

ba rallisinin ardından dünkü seansa sert düşüşle başladı ancak günü artıda kapattı. 

Dow Jones iki saat içinde 800 puanlık dalgalanma yaşarken S&P 500'ün 10 günlük 

volatilitesi ise 2015’ten bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti. Wall Street'in baş-

lıca üç endeksi ayın başında kaydettiği kayıpların ardından bu ay %9'dan fazla eksi-

de bulunuyor. Hisse endekslerindeki sert kayıplardan etkilenen ABD tüketici güven 

endeksi üç yıldan uzun sürenin en düşük seviyesini gördü. Amerikan borsalarının 

dün son saatlerindeki rallisi bu sabah Asya’ya taşınmadı. Japonya ana endeksleri   

%0,5 üstünde değer kaybederken Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen 

MSCI endeksi %0,3 ile sınırlı yükseldi. Yeni yılın hemen başında dikkatler FED'in po-

litika yaklaşımında olacak zira FED Başkanı Powell, 4 Ocak'ta konuşma yapacak. 

Dolar endeksi DXY dün %0,5 geriledikten sonra bugün de %0,15 düşüşle 96,37'ye 

geriledi. Öte yandan Trump yönetiminin ABD'li şirketlerin Çinli Huawei ve ZTE tara-

fından üretilen telekomünikasyon ekipmanlarını kullanmalarını engelleyecek bir 

kararnameyi yeni yılda çıkartmayı değerlendirdiği belirtildi. Foxconn ise bazı yüksek 

model Apple akıllı telefonlarının üretimi için Hindistan’ı seçti. Bu durum ABD-Çin 

ticaret ilişkilerinde 90 günlük sulhun bozulacağı yönünde endişeler yaratıyor. 

Çin'deki sanayi kârında beklenmeyen düşüş, yatırımcılara büyüme görünümümün 

kötüleştiğini tekrar hatırlattı. Bu veriyle eş zamanlı gelişmede ise Çin Merkez Ban-

kası (PBoC) piyasaya "oldukça yüksek miktarda" likidite sunarken aynı zamanda 

ihtiyatlı para politikası sürdüreceğini ve para birimi yuanı temelde istikrarlı tutaca-

ğını belirtti. PBoC para politikası komitesinin üç ayda bir yaptığı toplantının ardın-

dan internet sitesinde yaptığı açıklamada, para politikasını daha ileriye dönük, es-

nek ve hedefli hale getireceğini söyledi. PBoC'nin Çin'in yavaşlayan ekonomisini 

desteklemek için para politikasını nispeten gevşek tutmasını bekleniyor. Çin ekono-

misi üzerinde ABD ile ticaret gerilimleri ve borçluluk oranlarını düşürmek hüküme-

tin birkaç yıldır sürdürdüğü politikalar baskı yaratıyor. Öte yandan Çin'de bankacılık 

sektörünün sermaye yapısının kuvvetlendirilmesi için vadesiz (perpetual) tahvil ih-

racına izin verildi. Son iki günde zayıflayan dolar karşısında hemen hemen tüm ge-

lişmekte olan ülke para birimleri sakin seyirde. Yurtiçi piyasada dolar/TL'de bu sa-

bah 5,30 seviyesinin altında hareket devam ediyor. Yurtiçinde saat 10.00'da Aralık 

ayı ekonomik güven endeksi, 11.00'de ise Kasım ayı yabancı ziyaretçi sayısı açıkla-

28-Ara TÜİK, Ekonomik güven endeksi, Aralık 
 KTB, Sınır giriş istatistikleri, Kasım 
 ABD, Chicago PMI, Aralık 

31-Ara TÜİK, Dış ticaret istatistikleri, Kasım 
 HMB, Genel yönetim bütçe ve borç istatistikleri, 3Ç18  
1-Oca İTO, İstanbul fiyat endeksi, Aralık 
2-Oca TB, Geçici dış ticaret verileri, Aralık 

 ISO, İmalat PMI, Aralık 
 Euro Bölgesi, İmalat PMI, Aralık 
3-Oca TÜİK, Enflasyon, Aralık 
 ABD, ISM İmalat PMI, Aralık 
 

 
 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 98.34            7.467%

22 Nisan 2020 5.125% 96.30            8.148%

18 Mayıs 2021 4.875% 91.13            9.096%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 90,975             -0.03% -4.36% -21.12%

BİST-30 114,117          0.13% -4.00% -19.70%

XUSIN 104,160          -0.51% -5.86% -19.51%

XBANK 117,625          -0.05% -3.65% -31.37%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.2806 0.18% 1.08% 39.37%

Euro/TL 6.0311 0.84% 0.78% 32.62%

Sepet Kur* 5.6559 0.47% 0.86% 35.68%

Euro/Dolar 1.1429 0.69% -0.13% -4.73%

Dolar/JPY 110.99 -0.32% -2.05% -1.49%

DXY 96.4810 -0.09% -0.31% 4.63%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1275.13 0.65% 4.43% -2.10%

Reuters/Jefferies CRB* 179.15 -1.41% -5.74% -10.32%

Brent (Dolar/varil) 52.16 -4.24% -11.23% -22.00%

Doğalgaz (TL/stdm3) 3.55 -4.17% -0.73% 18.18%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 19.97% 20.93%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 16.61% 16.67%

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

ABD - 10 yıllık tahvil 2.78% 2.81%
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nacak. Tahvil bono piyasasında ise önceki gün spot kapanışta ortalama %16,67 seviyesinde olan 10 yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz dün spot 

kapanışta ortalama %16,62, valörde son işlemde %16,61 seviyesindeydi. 

Türkiye Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon için diplomasi trafiği yürütürken gözler Türk heyetinin Cumartesi günkü Moskova temaslarında 

olacak. Hürriyet gazetesine göre heyette bulunacak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan 

Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın gündemindeki en önemli başlıklarının "Rusya’nın pozisyonu ve Suriye hava sahasının kullanı-

mı" olması bekleniyor. Öte yandan Suriye sorununda bu ülkeye karşı cephe alan Arap Birliği’ne ilişkin dün önemli bir gelişme yaşandı. Birleşik Arap 

Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanlığı Şam büyükelçiliğinin tekrar açılacağını teyit etti. Büyükelçilik 2011'de başlayan Suriye iç savaşının ilk aylarında 

kapanmıştı. BAE resmi haber ajansına göre bakanlık, BAE maslahatgüzarının büyükelçilikteki görevleri üstlendiğini bildirdi. Bakanlık ayrıca büyü-

kelçiliğin tekrar açılmasının iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini ve "Arap ve Suriye konularına" bölgesel müdahale risklerinin azaltıl-

masını hedeflediğini belirtti. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankaların olası aktif kompozisyonlarında yapacakları değişikliklerin etkilerinin göz ardı 

edildiğinde, 2019'da geri dönmeyen kredi (NPL) oranının %6'ya yükselebileceği, SYR'nin ise %15,5'e gerileyeceğini duyurdu. BDDK'dan yapılan 

açıklamada, kurumun yaptığı kredi bazında incelemeler sonucu, yakın izlemeye alınması veya takip hesaplarına aktarılacağı öngörülen kredilerin 

sınıflandırılmasının yeniden belirlendiğini belirtildi. Kredi sınıflandırmalarında yapılan bu değişikliklerin bankaların sermaye yeterlilik rasyolarına 

etkileri hesaplanırken, sınıflama değişikliklerinin zamana yayılarak değil hemen yapılacağı ve yeniden sınıflandırılan krediler için aynı sınıftaki diğer 

kredilerin ortalama karşılık oranlarına uygun şekilde karşılık ayrılacağı varsayıldı. Ayrıca, bu yılın Ağustos ayında yürürlüğe konan sermaye yeterli-

lik rasyoları hesaplamalarına dair iki geçici düzenlemenin etkileri göz ardı edildi. Basel III uygulamalarına göre asgari sermaye yeterlilik rasyosunun 

%8 olduğu halde, Türkiye'de %12'lik bir oranın uygulandığının belirtildiği açıklamada, "Mali bünye çalışmaları neticesinde hesaplanan oran her iki 

seviyenin de oldukça üzerindedir" denildi. Bankaların mali analiz çalışmalarının devam edeceğini belirten BDDK, yılda en az 2 kez stres testleriyle 

bankaların ekonomik gelişmelere sermaye ve likidite açısından dayanıklılığını izlediğini ifade etti. 

Ziraat Bankası yurtdışında 4 milyar dolar veya muadili tutara kadar borçlanma aracı ihracı ile yurtiçinde toplamda 17,5 milyar TL tutarında her 

nevi borçlanma aracı ihracı için genel müdürlüğe yetki verdi. Bankanın dün akşam KAP'a yaptığı açıklamada yurtiçinde, farklı vadelerde TL cinsi 

12,5 milyar TL'ye kadar tutarda finansman bonosu ve/veya tahvil, 2,5 milyar TL'ye kadar çeşitli göstergelere dayalı yapılandırılmış borçlanma araç-

ları ve 2,5 milyar TL'ye kadar altın cinsinden kıymetli maden bonoları dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın toplamda 17,5 milyar TL 

tutarında her nevi borçlanma aracının ihraç edilmesi için genel müdürlük makamı yetkili kılınmıştır. 

Akbank'ın çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %30 oranında 1,2 milyar TL artırılarak 5,2 milyar TL'ye çıkarılmasına 

ilişkin izahname SPK tarafından onaylandı. Akbank'ın KAP'a yaptığı açıklamalarda ayrıca bankanın 2 milyar dolara kadar yurtdışı borçlanma 

aracı ihracı başvurusunun da SPK tarafından onaylandığı belirtildi. 

14 Aralık-21 Aralık haftasında Merkez Bankası'nın altın rezervleri 191 

milyon dolar artışla 19,8 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde Merkez 

Bankası'nın döviz rezervleri 660 milyon dolar azalışla 72,3 milyar dolara 

geriledi. Böylece toplam rezervler 469 milyon dolar azalışla 92,1 milyar 

dolara geriledi. 

14-21 Aralık haftasında Türk parası krediler bir önceki yılın aynı dönemi-

ne göre %2,1 oranında artış kaydederken yabancı para krediler 165 mil-

yar dolar seviyesinde yatay seyretti. Aynı dönemde konut kredileri %1,4 

oranında azalış kaydederken, toplam tüketici kredilerinde artış oranı %0,2 

seviyesinde gerçekleşti. 
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 1 Ocak 2019 itibarıyla başlayacak plastik alışveriş poşetlerinin ücretli olarak temin edilmesine ilişkin 

uygulamanın usul ve esaslarını açıkladı. Kurum, marketlerde ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin gibi açıkta satılan gıdaların hijyenini korumak 

amacıyla kullanılan poşetlerin düzenleme kapsamının dışında tutulduğunu açıkladı. Bakan Kurum yaptığı açıklamalarda plastik poşetlerin ücretsiz 

teminine imkân verecek herhangi bir promosyona veya kampanyaya da dahil edilemeyeceğini belirtti. 

Escarus'un DÜNYA Gazetesi işbirliği ile düzenlediği Sürdürülebilirlik Buluşmaları'nda "atık ekonomisi" konuşuldu. TSKB Sürdürülebilirlik Danış-

manlığı A.Ş.-Escarus Genel Müdürü Hülya Kurt toplantıda Escarus olarak yeşil ekonomi başlığı altında atık ekonomisini uzun zamandır inceledikle-

rini ve elde ettikleri bulguların İngiltere, Japonya, Almanya, Çin gibi ülkelerin kriz ya da sıkıntılı dönemlerde yeşil ekonomiyi harekete geçirerek 

önemli bir çıkış hamlesi yakaladıklarını gösterdiğini anlattı. Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, “Atık yönetiminde de çoklu kazanç var. İstihdam yaratı-

yorsunuz. Milli servete, yerli teknolojiye destek oluyorsunuz ve para kazanıyorsunuz” ifadelerini kullandı. Ömer Benli’nin atık ekonomisiyle ilgili 

yaptığı hesap şu şekilde: Türkiye'de yıllık 30 milyon ton çöp çıkıyor. Bunun içindeki 7,5 milyon ton olan ambalaj atığını çöpe atıyoruz. Bu atıkların 

tonu ortalama 1.000 TL. Yani çöpe giden atığın salt değeri 7,5 milyar TL. Atığı işleyip granül hale getirdiğinizde bu değer üçe katlanıyor. Nihai ürü-

ne çevirdiğinizde ise gelen değer dörde katlanıyor. İçinde enerji sektörüne yaratılabilecek katma değeri eklemeseniz de toplama anından itibaren 

oluşacak, atığın kutusu, kamyonu, yarattığı istihdamı, fabrikasıyla oluşan ekosistemin büyüklüğü çarpanlarıyla beraber 100 milyar TL'ye varıyor. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından ilgili kurumlara gönderilen yazıda, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapı-

lacak olan taşınma tarihinin 3 Mart 2019 olarak belirlendiği belirtildi. Milliyet'in internet sitesinde yer alan haberde DHMİ tarafından ilgili ku-

rumlara ve sektör şirketlerine gönderilen yazıda, 30-31 Aralık arasında yapılması planlanan ve daha sonra ertelenen Atatürk Havalimanı'ndan İs-

tanbul Havalimanı'na yapılması planlanan taşınmanın 3 Mart 2019 olarak belirlendiği belirtildi. Yazıda ertelenme nedenleri olarak daha önce plan-

lanan tarihlerde muhtemel olumsuz hava şartları, taşınma güzergâhının trafiğe kapatılması ve trafiğin başka güzergâhlara yönlendirilmesiyle ciddi 

mağduriyetler yaşanabileceği, ayrıca taşınma kapsamında tescili bulunmayan 700 civarındaki aracın geçici tescil işlemlerinin yetiştirilmesinde güç-

lüklerle karşılaşılabileceği ve personel yetersizlikleri belirtildi. 

Dış hat yolcularından alınacağı duyurulan 3 euroluk "güvenlik ücreti" 1,5 euroya indirildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 

dış hat yolcularından 1 Ocak 2019 itibarıyla yolcu başına 3 euro güvenlik ücreti alınacağını bildirmişti. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nden yapı-

lan açıklamaya göre; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan ile görüşmesinin ardından söz konu-

su verginin 3 eurodan 1,5 euroya düşürülmesine karar verildi. 

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, durdurduğu Türkiye’de showroom açma planını yeniden gündeme aldı. Tesla’ya servis hizmeti vermeye hazır-

lanan Otomol Yönetim Kurulu Başkanı Osman Baykan, "Tesla rafa kaldırdığı Türkiye’de showroom açma planını, ABD ile düzelen ilişkiler sonrası 

yeniden gündeme aldı. Bir buçuk ay önce Türkiye’ye gelerek yatırımı 2019’da yapmak istediklerini söylediler. Biz de onlara satış sonrası servis hiz-

meti vereceğiz. Ön anlaşma yapıldı." dedi. Tesla CEO’su Elon Musk da, twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye, İrlanda, Ukrayna ve Norveç 

gibi ülkelerdeki girişimlerle Avrupa’daki şarj istasyonları ağını genişleteceklerini duyurdu. 

Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında yerli ve milli sistemlere yenilerini ekleyecek projeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-

ğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonrasında yayınlanan yazılı açıklamada "Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerimizin 

ihtiyaçları doğrultusunda tedarik ve modernizasyon çalışmalarına yönelik projeler gözden geçirilmiştir. Bu kapsamda kara, deniz ve hava sistemle-

rine yönelik araç, gereç ve mühimmat konularında kararlar alınmıştır." ifadeleri kullanıldı. 

Çift Geyik Karaca konkordato istedi. Çift Geyik Karaca Giyim A.Ş. ve Narin Triko Tekstil ile bu iki şirketin sahibi Hasan-Hüseyin-Cüneyt ve Fethi 

Güneş kardeşler için konkordato talepli dava Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açıldı. Önceki gün açılan davada, yaşanan mali darboğaza 

ilişkin bir dizi gerekçe sıralandı. Dava dilekçesine göre, döviz cinsinden alınan yüklü krediler, AVM kiralarındaki yükseliş, perakende satışlarındaki 

gerileme ve bankaların kredi limitlerini kullandırmaması şirketlerin mali yapısını olumsuz etkiledi. Toplamda 171 milyon liralık borcu bulunan şir-

ketler için konkordato kararı verilmesi halinde faaliyetlerin etkin bir biçimde sürdürülebileceği kaydedildi. 
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Teknosa (TKNSA) - 2019 yılına ilişkin hedefleri konusunda basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Şirket henüz 2019 yılına ilişkin 

herhangi bir rakamsal hedef paylaşımı yapmadı. 

Et ve Süt Kurumu'na (ESK) tanınan sıfır gümrük vergili canlı hayvan ve et ithalatı kotası 2019 sonuna kadar uzatıldı. Tarife kontenjanının uzatıl-

masına dair Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Geçtiğimiz yıl 29 Temmuz'da Bakanlar Kurulu kararıyla Et ve 

Süt Kurumu'na; canlı büyükbaş hayvan ithalatı için 500 bin baş, canlı koyun ve keçi ithalatı için 475 bin baş, büyükbaş hayvan eti ithalatı için 75 bin 

ton ve karkas et ithalatı için 20 bin ton kota tanımlanmıştı. 

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak 2019 yılı ihracat hedeflerinin 1 milyar 50 milyon dolar olduğu-

nu duyurdu. Birlik olarak Kasım ayında 105 milyon 700 bin dolarlık ihracat yaptıklarını kaydeden Uçak "Son bir yılda ihracatımız %14 artı şla 

727 milyon dolardan 830 milyon dolara çıktı. 2019'da 1 milyar 50 milyon doları yakalamak istiyoruz. Rusya 63,5 milyon dolarlık Türk yaş meyve 

sebze tercihi ile zirvede yer aldı. Rusya’ya yaş meyve sebze ihracatı %230 artış gösterdi. 37 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı ile Almanya 

ikinci sırada yer alırken 32,5 milyon dolarlık ihracatla İtalya üçüncü oldu." ifadelerini sözlerine ekledi. 

Hal uyuşmazlıklarında, hal hakem heyetinin vereceği kararların asliye ticaret mahkemesinde delil olarak ileri sürülebilmesine ilişkin parasal 

sınır 95 bin 769 lira olarak tespit edildi. Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayınlanan "Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep De-

rinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10'uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin 

Tebliğ” doğrultusunda, uyuşmazlıklarda hal hakem heyetlerine başvurunun zorunlu olması veya belirlenen sınırın üstündeki uyuşmazlıklarda hal 

hakem heyetinin vereceği kararların asliye ticaret mahkemesinde delil olarak ileri sürülebilmesine ilişkin parasal sınır, yeniden değerleme oranın-

da %23,73 artırılarak 95 bin 769,59 liraya yükseldi. Tebliğ, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek. 

İran bütçesinde petrolün payı %28 azaldı. İran Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Muhammed Bakır Nobaht, devlet televizyonunda katıldığı 

bir programda Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından dün meclise sunulan bütçeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Nobaht, “Geçen yıl 27 milyar 

dolar olan petrol gelirlerinin bütçedeki payı, bu yıl %28 azalarak 21 milyar dolar olarak belirlendi.” dedi. 

Petrol fiyatları 2019`un ilk yarısında daha istikrarlı gelişecek. Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, 2018’in son çeyreğinde %30’dan fazla gerile-

yen petrol fiyatlarının 2019’un ilk 6 ayında daha istikrarlı gelişeceğini söyledi. Novak, “Petrol fiyatlarındaki düşüş temel faktörler, makroekonomi 

kaynaklı. Piyasa 2019’un ilk yarısında daha dengeli olacak. Fiyatlar daha istikrarlı seyir izleyecek” dedi. 

Petrol ve gazda dengeler değişecek. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol, petrol fiyatlarının sadece Orta Doğu'daki ülkeler ve 

Rusya tarafından belirlenemeyeceği bir döneme girildiğini belirterek, "2025 yılı civarında Amerika'nın toplam petrol üretimi hemen hemen Rusya 

ve Suudi Arabistan'ın toplam üretimine eşit olacak. Bu da petrol piyasalarındaki dengeleri tamamen değiştirecek bir büyüme olacak. Petrol fiyatla-

rında ciddi bir düşüş görüyoruz. Kısa zaman içerisinde de ciddi bir yükseliş beklemiyoruz. Bu da Türkiye için önemli" dedi. Birol konuşmasında, 

"Ben Türkiye'nin yenilenebilir enerji teknolojileri, tecrübe ve yatırım anlamında da ihracatçı bir rol oynayabileceğini düşünüyorum. Orta Doğu'dan 

buraya doğal gaz ve petrol gelirken, oraya da yenilenebilir enerji teknolojileri gitsin. Benim düşündüğüm hayalini kurduğum konulardan birisi bu. 

Afrika da Türkiye için son derece önemli ihracat pazarı olabilir." ifadelerini kullandı. 

Rusya, ABD yaptırımları nedeniyle Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer üreticilerin ortak bir yapıda birleşmesine ihtimal vermiyor. 

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak daha önce, Rusya ile OPEC'in lideri konumundaki Suudi Arabistan'ın "OPEC+" olarak ifade edilen formatın, 

piyasayı izlemek ve gerektiğinde ortak hareket etmek için "kurumsallaştırılmasını" ve 2019'dan sonraya da uzatılmasını kararlaştırdıklarını söyle-

mişti. Ancak Rus bakan dün yaptığı açıklamada bu fikirden vazgeçildiğini söyledi. Novak konuşmasına "Böyle bir örgütlenme olmayacağı konusun-

da görüş birliği var. Çünkü bu, finansman konusunda gürültü koparacak, kartelle ve ABD ile sorunlar yaratacak." ifadesi ile devam etti. 
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2018 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. 


