
Bilançolar hisseler üzerinde baskı yaratıyor. ABD borsaları, Caterpillar gibi bek-

lentilerden zayıf gelen bazı şirket bilançolarının ardından günü düşüşle tamamladı. 

Asya borsalarında da düşüş hakim. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izle-

yen MSCI endeksi dalgalı seyir izleyerek güne başladıktan sonra diğer bölgesel piya-

saların açılmasıyla kayıplarını artırdı. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının şirket 

bilançolarındaki etkisi görülmeye başlarken, Huawei CFO’suna yönelik suçlamalar 

sonrası teknoloji şirketleri düşük performans gösteriyor. ABD Adalet Bakanlığı'nın 

Huawei'yi ABD'li telekom şirketi T-Mobile'e ait ticari sırları çalmak ve İran yaptırım-

larını ihlal ederek bankaları dolandırmakla suçlamasının ardından küresel büyüme-

ye ilişkin kötümserlikle zaten sarsılmış olan yatırımcı güveni tekrar zedelendi. Piya-

salar Çin Başbakan Yardımcısı Liu He'nin yarın ve Perşembe günü ABD yetkilileriyle 

yapacağı ticaret görüşmelerini temkinli bir şekilde beklerken, Huawei'ye yönelik bu 

suçlama ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşması ihtimalini zayıflatıyor. ABD Başkanı 

Trump'ın Perşembe günü heyetle görüşeceğini hatırlatalım. Japonya'da ise Nikkei 

endeksi %1 geriledi. ABD borsası vadeli işlemleri Wall Street'deki zayıf seyrin ardın-

dan ivme kaybetti. S&P 500 endeksinin vadeli işlemleri %0,4 düştü. Bugün Apple 

bilanço açıklayacak. Çin’de satışları gerileyen şirketin bilanço performansı ABD en-

deksleri için de belirleyici olabilir. Yurtiçinde ise bu hafta Türk Telekom, Akbank, 

Garanti ve Yapı Kredi’ni bilanço açıklaması bekleniyor. Petrol fiyatları, ABD'nin Ve-

nezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım getirmesinin ardından hafif yüksel-

di. ABD'nin bu adımı Venezuela'nın ABD'ye yaptığı ham petrol ihracatını ciddi ölçü-

de sınırlayabilir. Bu adıma rağmen işlemciler yüksek miktarda küresel petrol arzının 

ve Çin başta olmak üzere ekonomik yavaşlamanın ham petrol fiyatlarını kontrol 

altında tuttuğunu söylüyorlar. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 

60,25 dolara yükseldi. 

Küresel piyasalarda dolar iki haftanın dip seviyesine yakın seyrediyor; buna karşı-

lık Japon Yeni yükseliyor. Riskli varlıklara yönelimden altın da payını alıyor. ABD-

Çin ticaret gerilimlerinde tırmanma endişeleriyle spot altının ons fiyatı ilk işlemler-

de 1305 doları gördü. Altın Haziran 2018'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştık-

tan sonra bu sabah 1.303,5 dolarda bulunuyor. Öte yandan piyasa oyuncuları 

FED'in yarın sonlandıracağı politika toplantısına odaklanmış durumda. Başkan Jero-

me Powell'ın küresel ivmenin zayıflamasıyla ABD ekonomisine yönelik artan riskleri 

ifade etmesi ve bunun yanında Banka'nın bilançosuna ilişkin yeni bir yönlendirme-

de bulunması bekleniyor. Yatırımcılar, FED'in hem ülke içinde hem de küresel ola-
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.20            6.473%

22 Nisan 2020 5.125% 98.40            6.493%

18 Mayıs 2021 4.875% 94.63            7.456%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 101,290          -0.50% 12.00% -12.18%

BİST-30 127,576          -0.55% 12.55% -10.23%

XUSIN 117,651          -0.48% 13.05% -9.09%

XBANK 131,804          -1.70% 12.56% -23.09%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.3269 1.12% -0.07% 40.59%

Euro/TL 6.0866 1.27% -0.17% 33.84%

Sepet Kur* 5.7068 1.15% -0.19% 36.81%

Euro/Dolar 1.1433 0.18% -0.21% -4.69%

Dolar/JPY 109.34 -0.17% -0.66% -2.96%

DXY 95.7460 -0.06% -0.44% 3.87%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1303.46 0.02% 1.62% 0.08%

Reuters/Jefferies CRB* 187.54 -1.75% 4.32% -6.45%

Brent (Dolar/varil) 59.93 1.05% 12.57% -9.44%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.91 0.10% -10.99% -1.32%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 18.19% 18.19%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 15.36% 15.44%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 6.82% 6.93%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.74% 2.76%
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rak ekonomik ivme kaybı nedeniyle para politikasına ilişkin 2018'dekinden daha temkinli yaklaşım sergilemesini bekliyorlar. Vadeli işlem piyasası 

FED'in bu yıl faiz artırımı yapmasını fiyatlamıyor. FED’in fonlama faizi şu an %2,4 düzeyinde bulunuyor. ABD Kongresi Bütçe Ofisi’nin (CBO) tahmin-

lerine göre FED fonlama faizi 2020 başlarına kadar %3,4’e yükselecek (4 faiz artışı). Faizlerin 2022 boyunca bu seviyelerde kalmasını öngören Büt-

çe Ofisi 2023’te ise FED’in kötüleşen çıktı açığı ve eflasyonist baskıların kaybolması nedeniyle indirime başlayacağını öngördü. Avrupa Merkez Ban-

kası (ECB) Başkanı Mario Draghi ise Banka'nın gerekli olması halinde tahvil alımlarına yeniden başlayabileceğini, ancak böyle bir adıma bu yıl ihti-

yaç duyulmasının muhtemel görünmediğini söyledi. ECB, 4 yıl süren 2,6 trilyon euro büyüklüğündeki tahvil alım programını Aralık ayında sona er-

dirmişti. 

İngiliz Parlamentosu’nda bugün geçtiğimiz haftalarda reddedilen Brexit anlaşmasında yapılan değişiklikler oylanacak. AB ile vardığı anlaşma 

reddedilen Başbakan Theresa May anlaşmadan İrlanda sınırı sorununa yönelik bölümü çıkararak partisinin desteğini kazanmak istiyor. Ancak 

AB’nin bu konuda yaklaşımı yeni anlaşmazlığa neden olabilir. The Telegraph’ın haberine göre Theresa May’in partisinde AB’den ayrılışta geçiş sü-

recini 21 ay uzatacak bir "C planı" üzerinde çalışılıyor. İngiltere’nin AB’den ayrılması için planlanan tarih 29 Mart. Ancak bu tarihe kadar bir anlaş-

ma ya da uzatma sağlanamazsa resmi bir analize göre İngiltere ekonomisi resesyon riski, sterlinde sert değer kaybı ve konut sektörü çöküşü ile 

karşı karşıya kalabilir. 

Dolar/TL haftanın ilk gününde bir ara 5,25 seviyelerine kadar gerilemesine rağmen öğleden sonra TL'ye gelen satışlarla yükseldi ve 5,3269 sevi-

yesinden günü tamamladı, böylece diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrıştı. TL bu sabah saatlerinde 5,33 seviyesinin he-

men altında seyrediyor. Türkiye 10 yıllık tahvil faizi %15,36 ile Haziran’dan bu yana en düşük seviyelerde kalmayı sürdürken BIST-100 endeksi ise 3 

haftadır devam eden rallisine dün ikinci kez ara verdi. Bugünün gündemine bakarsak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan AKP genel merkezinde geniş-

letilmiş il seçim işleri başkanları toplantısına katılacak, Külliye'de sinema sektörü temsilcilerini kabul edecek. CHP MYK ise Genel Başkan Kemal 

Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplanacak. Anayasa Mahkemesi Başkanlığına mevcut başkan Prof. Dr. Zühtü Arslan yeniden seçildi. 

Arslan'ın tekrar seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 

Koç Holding bir veya birden fazla ihraç yoluyla yurtdışında satılmak üzere 1 milyar dolar veya muadili tutara kadar borçlanma aracı ihracına 

karar verdi. Dün akşam KAP'a yapılan açıklamaya göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay tarihinden itibaren 1 yıllık dönem içerisinde yapıla-

cak ihraç için SPK'ya başvuru bugün yapılacak. 

Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), "Asya'da Altyapı Finansmanı 2019" raporunu açıkladı. Rapora göre Türkiye diğer bölge ülkelerinden pozitif 

yönde ayrıştı. Bölgede altyapı yatırımları düşerken Türkiye'de güçlendi. Başkan Yardımcısı Joachim von Amsberg, küresel ekonominin yavaşladığı 

bir ortamda ucuz para bulmanın da zorlaştığını söyledi. Amsberg, "Projeler anormal derecede düşük faizle finanse edilebilecekken bugün artık bu 

mümkün değil" dedi. Şu ana kadar 13 ülkede toplam 7,5 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını dile getiren Amsberg, Hindistan ve Endonezya'nın ar-

dından üçüncü en büyük yatırım pazarlarının Türkiye olduğunu, bu ülkede özellikle doğalgaz ve yenilenebilir enerji projelerine odaklandıklarını 

ifade etti. Türkiye'de Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Genişletme Projesi'ne 600 milyon dolar ve TSKB Sürdürülebilir Enerji ve Altyapı Kredisi'ne 200 

milyon dolar kaynak aktardıklarını belirten Amsberg, teminatı Azerbaycan hükümetinde olan TANAP'ın Türkiye kısmına sağlanan 600 milyon dolar 

da dahil edildiğinde rakamın 1,4 milyar dolara ulaştığını ve bunun da toplam yatırımların %20'sine karşılık geldiğini anlattı. Ayrıca, 100 milyon do-

larlık Türkiye Kalkınma Bankası Altyapı Kredisi'nin onay aşamasında olduğu bilgisini verdi. 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan marketlerdeki yüksek fiyatlara ilişkin geçen hafta 81 valiliğe yazı gönderdiklerini, yerinde uygulama ve denetim-

lere daha kapsamlı şekilde devam ettiklerini ve sonuçları en kısa zamanda herkesin göreceğini bildirdi. Pekcan konuşmasının devamında 

“Esasında Hal Yasası'nın bir an önce devreye girip uygulanmasıyla bu sıkıntılarımızın çoğunu atlatacağız” ifadesini kullandı.  
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Özün İnşaat Taşkent’te 130 milyon dolarlık konut projesi gerçekleştirecek. Hürriyet gazetesinde yayınlanan habere göre Özün İnşaat, 130 mil-

yon dolar olarak tahmin edilen Olmazor City projesinin ana yatırımcısı oldu. Olmazor Şehri Başkanı Umid Umarov, Özün İnşaat Yatırım Danışman-

lık Şirketi'nin ana yatırımcı olarak seçildiğini belirtti. Kompleks Olmazor City, Yangi Olmazor Caddesi ile Küçük Çevre Yolu arasında 24 hektarlık bir 

alan üzerinde inşa edilecek. Burada ofis binaları, çok katlı konutlar, modern bir iş merkezi, bir otel ile eğitim ve sağlık kurumları inşa edilmesi plan-

lanıyor. 

Marmara Yapı Irak’ta işe başladı. Yurtdışındaki projeleri hakkında bilgi veren Marmara Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Orakçı, Irak'ta 

iki projeleri olduğunu ifade ederek, "Basra'da kültür merkezi, Kerbela'da eğitim kompleksi projelerinin inşaatını yapıyoruz. Ayrıca Kuveyt, Katar ve 

Cezayir gibi ülkelerde ortak olduğumuz bazı yeni projeler var. Katar'dan hayvanat projesi, Cezayir'den AVM projesi geldi. Şimdi bu projeler üzerin-

de çalışıyoruz" dedi. Son 15 yılda Türkiye firmalarının müteahhitlik üzerinden aldığı iş miktarının yaklaşık 300 milyar dolar olduğunu dile getiren 

Orakçı, Türkiye'nin Kazakistan, İran, Irak, Cezayir gibi yakın coğrafyalarda 10 yıl içinde 10 milyon adet konut yapma imkanı bulunduğunu sözlerine 

ekledi.  

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Uygulama Genel Tebliği'nde değişikliğe gidilerek, ihraç malı taşıyan ve son varış yeri Bulgaristan ve KKTC olan taşıt-

ların motorin tesliminde 300 litreyi aşmayan depoları bulunanlar için ÖTV istisnası uygulanacak. Buna göre, ihracat rejimi kapsamında yurt dı-

şına çıkarılacak eşyayı taşıyan ve son varış yeri Bulgaristan ve KKTC olan araçların 300 litreyi aşmayan depolarına, araçların ve soğutucu ünitelerin 

standart yakıt deposu miktarlarını geçmemek kaydıyla yalnızca yurt dışına çıkışlarda motorin teslimi ÖTV'den istisna olacak. 

Volkswagen (VW), elektrikli araçlar için mobil şarj istasyonları üretecek. Elektrikli araçların seri üretimine ve motor ve aktarma organlarının 

üretildiği aksam-parça bölümünü yenilenemeye hazırlanan Volkswagen, elektrikli araçlar için batarya ve mobil şarj istasyonları üretecek. 

Volkswagen'den Cuma günü yapılan açıklamada, elektrikli araçların aksam ve parçalarının geliştirilmesi için 2020 yılına kadar 870 milyon avro yatı-

rım yapılacağı, söz konusu yatırımının batarya hücreleri ve paketlerinin üretiminin yanı sıra eskiyen batarya hücrelerinin geri dönüşümünün de 

içereceği belirtildi. İlk mobil şarj istasyonları bu yıl Volkswagen'nin merkezi olan Wolfsburg'da kurulacak ve 2020'de de diğer şehirlere kurulmaya 

başlanacak.  

Garip Tavukçuluk konkordato talep etti. Lades Piliç markasıyla bilinen Garip Tavukçuluk, Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak 

konkordato talep etti. Garip Tavukçuluk, konkordato talebinde artan faizler nedeniyle yükselen finansman maliyeti ve yem ham maddesi stokçulu-

ğunu gerekçe gösterdi.  

2018'de 9,5 milyon dolarlık hamsi ihraç edildi. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, geçen yıl Türki-

ye'den 1.973 ton hamsi ihraç edilerek karşılığında 9,5 milyon dolar gelir sağlandı. Hamsi ihracatında Fransa 3,4 milyon dolarla ilk sırayı alırken, bu 

ülkeyi 2,4 milyon dolarla Belçika ve 920 bin dolarla ABD takip etti. Karadeniz'den de Fransa başta olmak üzere 8 ülkeye 1.344 ton hamsi ihraç edi-

lerek, karşılığında 7,3 milyon dolar kazanç sağlandı. 

Sofralık zeytin ihracatı arttı. Ege İhracatçı Birliklerince (EİB) yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 sezonunun ilk çeyreğinde sofralık zeytin ihracatı 

%23'lük artışla 41 milyon dolara ulaştı. İhracatta yeşil sofralık zeytinin %85, siyah sofralık zeytinin ise %11 artış gösterdiği ifade edilen açıklamada, 

bunda Venezuela, İtalya ve Yunanistan'a yapılan satışların etkili olduğu bildirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhra-

catçıları Birliği Başkanı Davut Er, Türkiye'nin son 15 yılda zeytin ağacı varlığını 90 milyondan 177 milyona çıkardığını kaydetti. Er, "2018-2019 sezo-

nunda sofralık zeytin ihracatımız bu seyirde devam ettiği takdirde 150 milyon doları aşacağız" ifadelerini kullandı. 

Meyve suyu ihracatı 250 milyon doları aştı. Meyve Suyu Endüstrisi Derneği'nden (MEYED) yapılan açıklamaya göre, Türkiye meyve suyu en-

düstrisinin 2017'de yaklaşık 216 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracatı, geçen yılın 11 ayında ilk belirlemelere göre 254,5 milyon dolar düzeyin-

de gerçekleşti. MEYED Genel Sekreteri İpek İşbitiren, Türkiye’nin yıllık meyve üretiminin yaklaşık 20 milyon ton olarak gerçekleştiğini aktararak, 

"Endüstrimiz, meyve üretiminin yaklaşık 1 milyon tonunu ham madde olarak kullanıyor. Meyve suyu, işlenen meyvenin türüne göre, meyveye 

oranla 4 kata kadar katma değer sağlanabilen bir ihracat ürünüdür. Endüstrimizin bu yüksek katma değer çarpanı sayesinde sağladığı istihdam 1 

milyon kişiye yaklaşıyor" değerlendirmesinde bulundu. 
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Burkasan, Kestel'e 25 milyon liralık entegre atık yönetim tesisi kuruyor. Geri dönüşüm sektörünün öncelikli yatırım kapsamına alınmasıyla 1 ve 

2. Bölgelerde yapılan yatırımların da 5. Bölge teşviklerinden faydalandırılması üzerine harekete geçen Burkasan Atık Yönetim Şirketi, Türkiye'deki 

12'inci tesisini Kestel OSB'ye inşa ediyor. Türkiye'nin birçok bölgesinde toplama-ayırma, geri dönüşüm ve geri kazanım alanlarında faaliyetlerini 

sürdüren Burkasan, yaklaşık 25 milyon TL'lik bütçeyle yeni entegre atık yönetimi tesisi için yatırım çalışmalarını başlattı. Burkasan Yönetim Kurulu 

Başkanı Vedat Kılıç yeni tesis yatırımıyla birlikte tüm tesislerinde aylık 15 bin ton atığı işleyebilecek kapasiteye ulaşacağını belirtti. Geri dönüşüm 

sektörünün 2018'de öncelikli yatırım başlığına dahil edilmesinin ardından tesislerinin bu kapsamda teşvik belgesi alan ilk yatırımlardan biri oldu-

ğunu dile getiren Kılıç, son 5 yılda geri dönüşüm sektörüne 70 milyon liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdikleri ve 500 kişiye istihdam sağladıkları 

bilgisini verdi. 

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) özel öğretim kurslarının 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren kapatılacağı bildirildi. Duyuruda, 

"Dershanelerin dönüştürülmesi sürecinde açılan temel liseler de 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının sonunda kanunda belirtilen süreyi tamamla-

yarak kapanacak. Bu nedenle temel liselere yeni öğrenci kaydı ve bursluluk sınavı yapılmayacak" ifadesi kullanıldı. Ayrıca, kamuoyunda "teşvik" 

olarak da adlandırılan eğitim ve öğretim desteği uygulamasının organize sanayi bölgeleri ve bu bölgeler dışında açılan özel mesleki ve teknik eği-

tim okullarında öğrenim gören öğrenciler hariç olmak üzere diğer özel okullar için 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının sonundan itibaren kademeli 

olarak kaldırılacağına işaret edilerek, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren özel okullarda ilk defa öğrenim görecek öğrencilere eğitim ve 

öğretim desteği verilmeyeceği ifade edildi. 

Türkiye İran’dan petrol alımını Kasım ayında durdurdu. Türkiye'nin İran'dan ham petrol ithalatı ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının açıklan-

dığı 2018 Mayıs ayından bu yana giderek azaldı ve Kasım ayında tamamen sıfırlandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerinden derle-

nen bilgilere göre, geçen yıl Kasım ayında İran'dan petrol alımını durduran Türkiye, ham petrol ihtiyacını sırasıyla Irak, Kazakistan, Rusya Federas-

yonu, Kuveyt, Nijerya, Suudi Arabistan ve Azerbaycan'dan karşıladı. Söz konusu dönemde Türkiye İran'dan azalttığı ithalatını çoğunlukla Irak pet-

rolü ile ikame etti. 

Almanya, 2038 yılında tüm kömürlü elektrik santrallerini kapatma kararı aldı. Avrupa'nın en çok kömür tüketen ülkesi Almanya’da kamu, özel 

sektör ve sivil toplum kuruluşlarının bulunduğu Kömür Komisyonu, 2035 ile 2038 yılları arasında tüm kömür tüketimini sona erdirecek. 2032'de 

yapılacak olan revizyonla bu tarih 2035 yılına da çekilebilir. Karar, ülkede faaliyet gösteren 44 gigavat kapasiteli kömür termik santrallerin bu tari-

he kadar kademeli olarak kapatılması anlamına geliyor. 

Fransa kömür yakıtlı santrallerini biyokütleye dönüştürecek. Fransa Enerji Bakanlığı yaptığı açıklamada, Fransız hükümeti ve kamu enerji şirke-

ti EDF'nin 1,2 gigavatlık Cordemais kömür santralinin arz güvenliğini sağlamadaki önemi nedeniyle biyokütle yakma olasılığını inceleyeceğini açık-

ladı. Hükümet ayrıca Harve kömür santralinde de biyoyakıt sürecini uygulama konusunu değerlendirdiğini ve konu ile ilgili kararını sonbaharda 

alacağını bildirdi. Macron hükümeti, karbon salımını ve küresel ısınmayı önlemeye yönelik önlemlerin bir parçası olarak, Fransa’nın kalan kömür 

yakıtlı elektrik santrallerinden gelen elektrik üretimini 2022 yılına kadar sonlandırmayı planlıyor. 
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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. 


