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3Ç22 Finansal Sonuçları 
 

 

 Kapanış Değ% 

XU100 4957,77 -0,10 

XU030 5318,85 +0,10 

XUSIN 8269,59 -0,76 

XBANK 4253,93 -2,47 

XUTUM 5607,35 +0,05 

BIST Hacim-Tüm (mn TL) 157.287 +10,21 

 

VIOP-Yakın Vade Kapanış Önceki 

BIST-30 5.360 5.403 

Dolar/TL 18.77 18,80 

 

Spot Dün Önceki 

Dolar/TL 18,64 18,63 

Euro/TL 19,54 19,62 

Sepet Kur 19,23 19,19 

  

En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ% 

EMKEL 5,17 +10,00 

GLBMD 12,87 +10,00 

GLCVY 31,68 +10,00 

ALFAS 221,40 +9,99 

KZBGY 23,58 +9,98 

 

En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ% 

SNICA 35,10 -10,00 

ERCB 101,70 -10,00 

SASA 108,00 -10,00 

VAKKO 62,15 -9,99 

PRKME 20,20 -9,98 

  

En Hacimliler (Tüm) Kapanış  mn TL 

THYAO 138,60 14.530 

EREGL 42,44 13.015 

KRDMD 16,23 7.878 

ASELS 49,78 6.147 

EKGYO 7,27 4.454 

 

Veri Akışında Bugün Neler İzlenecek? 

 ABD, Ticaret Dengesi – (Eki), 

 Euro Bölgesi, ECB Üyesi Jochnick Konuşması, 

 Almanya, Fabrika Siparişleri – (Eki), 

 Türkiye, Fiyat Gelişmeleri, Reel Efektif Döviz Kuru – (Kas)  

Küresel borsalar güne karışık yönde başlıyor... 
 
Dün ABD’de takip edilen verilerde görülen beklenmedik toparlanma sonrası, 
piyasalarda artan volatilite ile riskli varlıklar ve emtialarda satışlar hız kazanırken, 
dolar endeksinde (DXY) değer kazanımları görüldü. Bu sabah ise piyasaların 
dengelenme çabası içerisinde olduğu görülürken, ABD vadeli endeskler genel olarak 
alıcı seyir izlemektedir. Avrupa vadeli endeksler ise genel olarak satıcılı yönde hareket 
ederken, Asya borsaları günü yatay pozitif görünüm ile tamamlamaya hazırlanıyor.  
Japonya’da hane halkı harcamaları aylık bazda piyasa beklentisi olan %1,5’in altında 
%1,1 oranında artışla yıllık bazda %1,2’ye yükseliş kaydetti. Avustralya Merkez 
Bankası(RBA), ise politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak, 25 baz puan 
artışa gitti. Varlık fiyatlamalarında bu sabah erken kotasyonlarda dolar endeksi (DXY) 
105,3 üzerinde pozitif yönde hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise tekrardan 
%3,60 sınırında alıcı seyrettiği görülmektedir. Ons Altın fiyatları DXY’de ve ABD’de 
10 yıllık tahvil faizinde görülen toparlanmanın etkisiyle 1770 dolar bölgesinde 
dengelenme çabası içerisinde olduğu görülmektedir. Sakin veri akışının olduğu günde 
ABD’de ticaret dengesi, Almanya’da fabrika siparişleri ile yurt içerisinde reel efektif 
döviz kuru takip edilecek. BIST100 endeksinin güne yatay yönde başlamasını gün 
içerisinde 4900 – 5050 bant aralığında fiyatlamaların oluşmasını beklemekteyiz.  
 
Piyasalarda dün neler oldu? ABD borsaları haftanın ilk işlem gününü düşüş ile 
tamamladı. Dow Jones -1,40%, S&P 500 -1,79% ve Nasdaq -1,93 % oranında değer 
kaybetti. Küresel piyasalar yeni haftaya yoğun veri akışıyla başladı. Küresel ölçekte 
hizmet PMI verilerininin takip edildiği günde ABD’de fabrika siparişleri, Euro 
Bölgesinde perakende satışlar, sentix yatırımcı güveni ile yurt içerisinde haftanın ana 
gündem maddesi olarak izlenen Kasım ayına ilişkin TÜFE rakamları izlendi. ABD’de 
ISM İmalat Dışı (Hizmet) PMI beklenenin aksine toparlanma gösterdi. PMI 53,3 olan 
beklentilerin üzerinde 56,5 olarak kayıtlara geçti. ABD’de Ekim ayında fabrika 
siparişleri ise %0,70 olan beklentilerin üzerinde artışla %1,0 seviyesine yükseliş 
kaydetti. ABD’de gelen verilerde ekonomide Fed’in agresif faiz artırımına rağmen 
toparlanma sinyallerinin alınması sonrası, Fed’in sıkılaştırıcı politikaya devam 
edebileceğine ilişkin beklentiler ile satışlar hız kazanırken, dolar endeksi (DXY) 
tekrardan 105 seviyesi üzerine çıktı. Avrupa bölgesinde ise genel olarak hizmet 
PMI’ların 50 eşik değerin altında zayıf seyrini sürdürdüğü görülmektedir. Bölgede 
perakende satışları beklentilerin üzerinde daralma kaydetti. Böylece perakende 
satışlar aylık bazda -1,8% oranında düşüş ile yıllık bazda -2,7’ye geriledi. Piyasada 
beklentisi aylık -1,7% ile yıllık -2,6% olması yönündeydi. Sentix yatırımcı güveninde 
ise beklentilerin üzerinde toparlanma görülmesine karşın sıfır seviyesi altında 
kalmaya devam etmektedir. Yurt içerisinde TÜFE beklentilerin altında aylık bazda 
%2,88 oranında artış ile %84,39 olarak gerçekleşti. Piyasada aylık medyan %3,00 
oranında artışla yıllık bazda %84,70 olması yönündeydi. TÜFE yaklaşık son 1,5 yılın 
ardından gerileme kaydederken, baz etkisinin etkili olduğu görülmektedir. Detayları 
incelediğimizde manşet enflasyonda ağırlığı fazla olan gıda ve alkolsüz içecekler 
Kasım ayında %5,75 oranında artışla en yüksek artışı kaydetti. TÜFE’nin Aralık ayında 
yüksek baz etkisi, enerji fiyatlarında görülen aşağı yönlü seyrin etkisiyle aşağı yönlü 
ivmesini arttırması beklenmektedir. ÜFE ise Kasım ayında aylık %0,74 oranında 
artışla %157,69’tan %136,02’ye gerileme kaydetti. Kasım ayında ÜFE’yi -5,17% ile 
elektrik, gaz, buhar ile -4,24 ile enerji oldu.  
 
Veri Gündemi: Küresel piyasalar bugün veri akışı oldukça sakin. ABD’de Ekim ayına 
ilişkin ticaret dengesi rakamları, Almanya’da fabrika siparişleri ve ECB üyelerinden 
gelecek olan mesajlar öne çıkarken, yurt içerisinde her ay enflasyon verisi ardından, 
paylaşılan aylık fiyat gelişmeleri raporu ile reel efektif döviz kuru izlenecek.  ABD’de 
ticaret dengesi Eylül ayında -73,3mlr$ açık verirken, Ekim ayında açığın 80mlr$’a 
yükseliş kaydetmesi beklenmektedir. Almanya’da ise fabrika siparişlerinin Ekim 
ayında tekrardan toparlanması bekleniyor. Yurt içerisinde reel efektif döviz kuru Ekim 
ayında 55,70’e yükseliş kaydetmişti.  
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Şirket Haberleri  
 
 Alarko GYO (ALGYO, Nötr): Şirket, portföyünde bulunan Muğla İli, Bodrum İlçesi, Gündoğan 

Mevkii' ndeki turizm tesisimizin yatırımının finansmanında kullanılmak üzere, Türkiye Kalkınma ve 

Yatırım Bankası A.Ş. ile 624.000.000 Türk Lirası tutarında, 2 yıl anapara ödemesiz toplam 10 yıl 

vadeli kredi kullanımı için sözleşme 30.11.2022 tarihinde imzalanmıştır. 

 

 Banvit Bandırma (BANVT): Şirket, toplam varlıklarında %0,25 paya sahip olan; atıl durumdaki 

büyükbaş kesimhane tesisinin, KDV dahil 25.310mn TL bedelle satılmasına karar verilmiştir. Bu 

satış ile atıl durumdaki tesisin teminat, sigorta vb. maliyetlerinden tasarruf edilmesinin yanı sıra 

satıştan elde edilecek kar ile Şirket'in nakit kaynaklarının artırılması amaçlanmaktadır. 

 

 Bms Birleşik Metal (BMSTL): Şirket, halka arzı için hazırlanan fon kullanım raporunda da 

belirttiği üzere Dilovası üretim tesisinde yapılacak olan Fosfatlama ve Halat İmalatı Kapasite Artışı 

projesi ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince 'Çevresel Etki Değerlendirmesi 

Gerekli Değildir' kararı verilmiştir. 

 

 Borusan Mannesmann Boru (BRSAN): Şirket, Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme Çelik 

Boru Temini 3.Kısım İhalesi"'ne, Noksel Çelik Boru San. A.Ş. ile kurmuş olduğu iş 

ortaklığına katılmış ve söz konusu ihale 398.8mn TL bedel ile iş ortaklığı tarafından kesin olarak 

kazanılmıştır. İhalede Borusan Mannesmann'ın payı 199.065mn TL'dir. Söz konusu boruların 

sevkiyatı 2023 yılı ilk çeyreğinde yapılmaya başlanacak ve aynı yılın ikinci çeyreğinde 

tamamlanacaktır. 

 

 Ford Otosan (FROTO, Sınırlı Pozitif):Alman Posta İdaresi (Deutsche Post), araç filosunun 

karbondioksit salınımını azaltmak için, üretimi Ford'un Türkiye'deki tesislerinde yapılan yaklaşık 2 

bin adet elektrikli ticari araç ısmarladı. Deutsche Post'tan yapılan açıklamada, siparişi verilen bu 

araçların tamamının 2023 sonuna dek kendilerine teslim edileceği bildirilirken, söz konusu 

anlaşmanın maliyeti hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı 

 

 Meditera Tıbbi Malzeme (MEDTR): Şirket, İzmir Tire' de bulunan üretim tesisindeki uygun 

alanların güneş panelleri ile kaplanmasına, bu proje çerçevesinde yaklaşık 3.600 metrekare alana 

güneş paneli yerleştirilerek 735 KWP elektrik üretimi gerçekleştirilmesine karar verilmiş olup, söz 

konusu güneş enerjisi yatırımının 2023 yılı birinci çeyreği içerisinde faaliyete geçmesi 

planlanmaktadır. Elektrik üretilmesi için toplam 9mn– 10mn TL arasında 

yatırım yapılması öngörülmekte olup, bu yatırımın, yatırım teşvik ile yapılması 

kapsamında başvuru işlemleri başlatılacaktır, 

 

 LDR Turizm (LIDER): 01.11.2022-30.11.2022 tarihleri arasında 83 adet araç satın almış olup, 

toplam araç alım fatura tutarı KDV hariç 34.823mn TL'dır. 2022 yılında yapılan toplam araç 

alımımız 1031 adet olarak gerçekleşmiş ve toplam araç alım fatura tutarımız KDV 

hariç 444.514mn TL'na ulaşmıştır. 30.11.2022 itibari ile filomuzdaki araç adedimiz 3972 

adete ulaşmıştır.  

 

 İzmir Demir Çelik (IZMDC): Şirket, %85,44 oranla bağlı ortaklığı konumunda olan İzdemir 

Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin halka arz sürecine ilişkin Aracı Kuruluş olarak ‘'GARANTİ YATIRIM 
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MENKUL KIYMETLER A.Ş.'' yetkilendirilmiş olup "Halka Arz Aracılık Yetki Sözleşmesi" 05.12.2022 

tarihinde imzalanmıştır. 

 

 Turkcell İletişim (TCELL): Şirketin, 6 Kasım 2013 tarihinde Güney Afrika menşeli mobil operatör 

MTN ve grup şirketleri ile eski şirket yöneticileri aleyhine İran'ın ilk özel GSM Lisans ihalesi 

sürecindeki hukuka aykırı eylemleri sonucunda uğradığı zararların tazmini istemiyle Güney 

Afrika'da bir dava açtımıştı, davanın son duruşmasının ardından mahkeme, davada Güney Afrika 

mahkemelerinin değil, İran mahkemelerinin yetkili olduğuna karar vermiştir. 

 

 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB): Şirket, Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan  2018 

yılında temin edilen 200 milyon ABD doları tutarındaki kredinin devamı niteliğinde, Türkiye 

genelinde özel sektörde yer alan firmaların iklim değişikliğini önleme ve iklim değişikliğine uyum 

odağında yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, iklim değişikliğine uyum ve bunlara destek veren 

sanayilerin yatırımlarına finansman sağlamak amacıyla, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı geri 

ödeme garantisi ile temin edilen 200 milyon ABD doları tutarındaki "Sürdürülebilir Enerji ve Altyapı 

Kredisi, Faz 2" ("Sustainable Energy and Infrastructure On-lending Facility, Phase 2") kredi 

sözleşmesi imzalanmıştır. 

 

 Smart Güneş Enerjisi (SMRTG): Şirket, %100 bağlı ortaklığı olan Smart Güneş Enerji 

Ekipmanları Pazarlama A.Ş., bir gruba bağlı 2 firmadan anahtar teslim Güneş enerjisi santrali 

kurulumu projelerine istinaden KDV hariç toplam 6.177mn USD bedel tutarında sipariş onayı 

almıştır. 2-) Şirket ile yurtiçinde yerleşik bir müşteri arasında KDV hariç toplam 977.185 USD 

tutarındaki güneş paneli satışı işine istinaden ön ödeme bedeli 05.12.2022 tarihinde alınmıştır. 

 

 Sun Tekstil (SUNTK): Şirket, Ekoten Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'nin ("Ekoten") İzmir/Torbalı’da yer 

alan örgü fabrikasında yapılacak, kapasite artırımı ve ürün çeşitliliğine imkan tanıyan, tutarı 

1.262.082 USDolan 20 adet yuvarlak örgü makinası ve 5 adet yapay zeka destekli kumaş 

hata tespit sistemi yatırımlarıyla ilgili olarak T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama 

ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen 543313 nolu Yatırım Teşvik Belgesi 

alınmıştır.  

 

 Yayla Agro Gıda (YYLGD): Şirketin Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) tarafından açılan Arpa ihalesine 

01.12.2022 tarihinde vermiş olduğu teklifin uhdesinde kalan miktar 01.01.2023-31.01.2023 

tarihleri arasında teslim edilecektir. 

 
Pay Geri Alımları 

 
 Mlp Sağlık (MPARK): Şirket, pay başına 76,80 TL – 78,90 TL (ağırlıklı ortalama 78,05 TL) fiyat 

aralığından toplam 15.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Geri alınan payların 

toplam nominal değeri 6.751mnTL olup, bu payların sermayeye oranı %3,2451'e ulaşmıştır. 

 
Ekonomi Haberleri 
 

 Moody's: Türk ve Ukrayna bankaları için döviz riski çok yüksek. Uluslararası kredi 

derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service, Ukrayna ve Türkiye gibi ülkelerde bankaların 
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sermaye akışlarındaki sınırlamalardan, zayıf uluslararası rezervlerden ve yüksek seviyedeki döviz 

borçlarından kaynaklı "çok yüksek" bir risk ile karşı karşıya olduklarını öne sürdü. Moody's bugün 

yayınladığı raporda, dolar cinsinden yüksek mevduatlar nedeniyle risk altındaki ülkeler olarak 

Belarus, El Salvador, Kırgızistan, Nijerya ve Tacikistan'ı sayarken, 39 gelişmekte olan ülkenin 

bankacılık sistemlerinde döviz mevduatlarının toplam mevduata oranlarının yüzde 10 ve üzerinde 

olduğunu vurguladı. (Foreks 

 

 Enflasyonda 1,5 yıl sonra ilk yavaşlama. Kasım'da yıllık enflasyon 1,5 yılın ardından ilk kez 

yavaşladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kasım'da yıllık enflasyon yüzde 84,39 

oldu. Aylık olarak artış yüzde 2,88 düzeyinde gerçekleşti. Böylelikle aylıkta artış serisi 47. aya 

yükseldi. Kasım ayında enerji grubunun etkisiyle üretici enflasyonunda ise çok daha hızlı bir 

toparlanma izlendi. Ekim'de aylık yüzde 7,83 olan üretici enflasyonu Kasım'da yüzde 0,74 olarak 

kaydedildi. (BloombergHT) 

 

 Avustralya Merkez Bankası faizi arttırdı. RBA'nın dün başlayan ve bugün sona eren 

toplantısının ardından yapılan açıklamada, faiz oranının yüzde 2,85'ten yüzde 3,10'a çıkarıldığı 

belirtildi. RBA, son 8 toplantısında toplam 300 baz puan faiz artırdı. RBA, önceliğinin düşük 

enflasyonu yeniden tesis etmek ve yüzde 2-3 aralığına çekmek olduğunu yineledi. Kurul, 

önümüzdeki dönemde faiz oranlarını daha da artırmayı beklediğini, ancak bunun önceden 

belirlenmiş bir rotada olmayacağına işaret etti. 

 

 AMB üyesinden 'en az 50 baz puan artış' mesajı. Dublin'de konuşan Makhlouf "Enflasyonu 

yüzde 2 olan hedefimize indirmek için Aralık ayı toplantısında da en az 50 baz puanlık artış olması 

gerektiğini artışında nihai noktayı konuşmak için erken" ifadelerini kullandı. (BloombergHT) 

 

 Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni son 6 ayın en yüksek seviyesine geldi. Sentix tarafından 

açıklanan ve ForeksHaber ile mail yoluyla paylaşılan rapora göre, bir önceki ay -30,9 puan 

seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi, Aralık ayında -21,0 puana çıktı. Analistler endeksin 

-27,6 puan seviyesine çıkacağını düşünüyorlardı. (Foreks) 

 

 Euro Bölgesi PMI verileri ılımlı bir resesyona doğru gidildiğine işaret ediyor. Euro 

bölgesinde bileşik PMI Kasım ayında hafif bir toparlanma gösterse de, son 5 aydır ekonomik 

aktivitede daralmaya işaret edilmesi, Euro Bölgesi'nin ılımlı bir resesyona doğru gittiği yönünde 

değerlendirildi. S&P Global ekonomisti Chris Willamson yaptığı değerlendirmede, "Beş aydır PMI'nın 

daralmaya işaret etmesi Euro Bölgesi'nin resesyona doğru kaymakta olması olasılığını artırıyor" 

dedi. (Foreks) 
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Genel Kurul Tarihleri  
 

Hisse Kodu Şirket Adı Genel Kurul Tarihleri 

TLMAN Trabzon Liman 9.12.2022 

ODAS Odaş Elektrik  16.12.2022 

CANTE Çan2 Termik 16.12.2022 

RAYSG Ray Sigorta 21.12.2022 

UZERB Uzertaş Boya 23.12.2022 

MAKIM Makım Makina Teknolojileri 27.12.2022 

 

 
 

Ekonomik Takvim 
  

06 Aralık Salı           

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Almanya 10:00 Fabrika Siparişleri Eki -0,20% -4,00% 

İngiltere 12:30 İnşaat PMI Kas 52,00 53,20 

Türkiye 14:30 Reel Efektif Döviz Kuru  Kas   55,70 

ABD 16:30 Ticaret Dengesi- USD Eki -79,1mlr -73,3mlr 

07 Aralık Çarşamba           

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Çin 06:00 Ticaret Dengesi- USD Kas 79,05mlr 85,15mlr 

Almanya 10:00 Sanayi Üretimi Eki -0,50% 0,60% 

Euro Bölgesi 13:00 GSYH- Çeyreklik 3Ç22 0,20% 0,20% 

Euro Bölgesi 13:00 GSYH- Yıllık 3Ç22 2,10% 2,10% 

ABD 16:30 Tarım Dışı Üretkenlik- Çeyreklik 3Ç22 -4,50% 0,30% 

Türkiye 17:30 Hazine Nakit Dengesi- TL Kas   -72,2mlr 

08 Aralık Perşembe           

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Japonya 02:50 Cari Denge Eki 0,623T 0,909T 

Japonya 02:50 GSYH -Çeyreklik 3Ç22 -0,30% -0,30% 

Japonya 02:50 GSYH- Yıllık 3Ç22 -1,10% -1,20% 

Türkiye 14:30 Para ve Banka İstatistikleri Haf     

Türkiye 14:30 Menkul Kıymet İstatistikleri Haf     

Euro Bölgesi 15:00 ECB Başkanı Lagarde'ın Konuşması       
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ABD 16:30 İşsizlik Başvuruları  Haf 230 bin 225 bin 

ABD 16:30 İşsizlik Başvuruları 4 Haf. Ort Haf   228,75 bin 

Euro Bölgesi 21:00 ECB Başkanı Lagarde'ın Konuşması       

09 Aralık Cuma           

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Çin 04:30 TÜFE- Aylık Kas -1,50% 0,10% 

Çin 04:30 TÜFE- Yıllık  Kas 1,60% 2,10% 

Çin 04:30 ÜFE- Yıllık Kas   -1,30% 

ABD 16:30 Çekirdek ÜFE- Aylık Kas 0,20% 0,00% 

ABD 16:30 Çekirdek ÜFE- Aylık Kas 5,90% 6,70% 

ABD 16:30 ÜFE- Aylık Kas 0,20% 0,20% 

ABD 16:30 ÜFE- Yıllık Kas 7,20% 8,00% 

ABD 18:00 Micgihan Tüketici Hissiyatı Ara 57,00 56,80 

12 Aralık Pazartesi           

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

İngiltere 10:00 Sanayi Üretimi - Aylık Eki -0,20% 0,20% 

İngiltere 10:00 Sanayi Üretimi - Yıllık Eki -4,30% -3,10% 

İngiltere 10:00 İmalat Üretimi - Aylık Eki -0,40% -1,10% 

İngiltere 10:00 İmalat Üretimi - Yıllık Eki -6,60% -5,80% 

Türkiye 10:00 Cari Denge - USD Eki   -2,97mlr 

Türkiye 10:00 İşsizlik Oranı Eki   10,10% 

Kaynak: İnvesting, Matriks, TÜİK, Foreks 
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GÜNLÜK  
 

BÜLTEN 
  

 

Raporu Hazırlayanlar: 

Sevgül Düzgün 

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Müdür 

Sduzgun@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 35  

 

Muhammet Çakmak  

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Yönetmen Yardımcısı  

Mcakmak@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 37 

 

 

Uyarı: 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. 

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup 

yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir 

yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. 

Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir 

bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan 

kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir 

sorumluluğu bulunmamaktadır. 
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