
G-20 zirvesinde yapılan görüşmede ABD Başkanı Donald Trump Türkiye 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Türkiye’nin Patriot alımı sürecinde 

Obama yönetimi tarafından adil davranılmadığını belirtti ve Türkiye’nin Pat-

riot yerine Rus S-400 almasına yönelik yaptırım tehdidinin yeniden değer-

lendirileceği işaretini verdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ABD Başkanı 

Donald Trump ile görüşmesinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıkla-

mada Türkiye'nin on gün içinde ilk S-400 teslimatı alacağını söyledi ve S-

400’ler hakkında Trump ile temaslarını “Yaptırım konusuna sayın Trump açık-

lık getirdi. Böyle bir şeyin olmayacağını da kendisinden özellikle dinlemiş ol-

duk Öyle zannediyorum ki sıkıntı olmadan bu süreci aşacağız." şeklinde tarif 

etti. Erdoğan, gelecek dönemde ABD’den Patriot alınıp alınmayacağı konusu-

nun görüşüleceğini söyledi. G20 zirvesindeki olumlu mesajlar neticesinde 

Türk lirası dolar karşısında ralli yaşadı. Dolar/TL bu sabah 5,70’in altında işlem 

görüyor.  

G-20 zirvesinde Donald Trump ve Xi Jinping Mayıs’ta sona eren ticaret gö-

rüşmelerinin yeniden başlatılması ve yeni tarife uygulanmaması konuların-

da anlaştı. Trump Çin'den ithal ürünlere yeni gümrük vergisi getirmemeyi 

ve Çin'li telekomünikasyon şirketi Huawei'ye getirilen kısıtlamaları hafifletme-

yi, Çin ise ABD'den daha fazla tarım ürünleri almayı kabul etti. Trump Twitter 

paylaşımıyla Xi ile görüşmesinin “beklenenden daha iyi geçtiğini” yazdı. ABD-

Çin ön anlaşmasına açıklık getiren Trump’ın ekonomi danışmanı Larry Kudlow 

ise ticaret anlaşmasını tamamlamak için son tarih olmadığını, Huawei’ye ise 

“genel bir af” sağlanmadığını duyurdu. Öte yandan Trump Kuzey Kore ile gö-

rüşmeleri de canlandırdı. Pazar günü Kore silahsızlandırılmış bölgede Kuzey 

Kore lideri Kim Jong Un ile el sıkışan Trump ‘tarihi bir adım atarak’ kısa bir 

süre Kuzey Kore bölgesine geçti ve bunu yapan ilk Amerikalı lider oldu. ABD 

ile Çin arasındaki gümrük vergisi savaşına en azından bir süreliğine ara veril-

miş olması Asya borsalarını yukarı taşıdı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik bor-

salarını izleyen MSCI endeksi %0,4 yükselirken, Japonya'nın Nikkei endeksi    

%1,6, Çin'in CSI 300 endeksi %2,1 prim yaptı. S&P 500 endeksi vadeli kontrat-
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Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 96,485             0.95% 11.19% 5.71%

BİST-30 120,924          1.17% 11.75% 5.76%

XUSIN 111,728          0.11% 7.26% 6.54%

XBANK 135,167          1.60% 19.30% 14.80%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.7873 0.30% -1.78% 9.45%

Euro/TL 6.5857 0.43% 0.11% 8.81%

Sepet Kur* 6.1865 0.27% -0.72% 9.04%

Euro/Dolar 1.1368 0.00% 2.14% -0.88%

Dolar/JPY 107.88 0.09% -1.66% -1.53%

DXY 96.1300 0.39% -1.66% 0.34%

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

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 19.68% 19.69%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 16.73% 16.62%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.26% 7.26%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.05% 2.01%

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.91            5.620%

22 Nisan 2020 5.125% 99.77            5.411%

18 Mayıs 2021 4.875% 96.50            6.892%

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1409.10 -0.01% 7.96% 9.85%

Reuters/Jefferies CRB* 191.32 -0.78% 3.41% 7.88%

Brent (Dolar/varil) 64.74 0.02% 8.62% 22.47%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.31 0.30% 0.54% -21.26%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index
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ları ise %0,8 artıda bulunuyor. 10 yıllık ABD tahvil getirisi iki baz puan yükselişle %2,03’e ulaştı. Risk iştahının artması altında sert gerilemeye 

yol açtı. Altının onsu %1,3 düşüşle 1.387 dolardan işlem görüyor.  

G-20’de sağlanan bir başka önemli anlaşma ise petrol cephesinde gerçekleşti. Rusya ve Suudi Arabistan OPEC+ ülkelerinin petrol arzı kesin-

tilerini altı ila dokuz ay arasında uzatmada anlaştı. Riyad yönetiminin de teyit ettiği anlaşmanın Viyana’da bu hafta gerçekleşecek görüşmeler-

de resmiyet kazanması bekleniyor. WTI ham petrol ve Brent varil fiyatları G-20’de çıkan sonuçlar üzerine günlük %2’nin üzerinde değer kaza-

nıyor. 

Hazine tarafından açıklanan üç aylık borçlanma stratejisine göre Hazine Temmuz'da toplam 21,5 milyar TL iç borç servisine karşılık 19,5 

milyar TL iç borçlanma öngörüyor. Daha önce Temmuz'da ihaleyle dört ihraç yapacağını açıklayan Hazine, Cuma günkü açıklamasında Tem-

muz'da ihale takvimine üç ay vadeli bir bonoyu ekleyerek beş ihraç yapılacağını belirtti. Hazine Ağustos'ta toplam 8,6 milyar TL iç borç servisi-

ne karşılık 8 milyar TL iç borçlanma öngörürken Eylül'de ise toplam 10 milyar TL iç borç servisine karşılık 9 milyar TL iç borçlanma öngörülüyor. 

Türkiye’nin brüt dış borç stoku 2019 yılı ilk çeyrek sonu itibariyle 453,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılı ilk çeyreğinde borç 

467,1 milyar dolar seviyesindeydi. Net dış borç stoku ise bir önceki yıla göre 25 milyar dolar azalarak 277,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleş-

ti. Borç rakamındaki düşüşe karşın, GSYH’ya oran olarak yükseliş yaşandığı görülüyor. Aynı dönemde brüt borcun GSYH’ya oranı %52,9’dan %

61,4’e, net borcun GSYH’ya oranı ise %34,2’den %37,5’e yükseldi. 

Dünya Bankası ile EBRD’nin Türk bankacılık sektöründeki sorunlu kredileri görüşmek üzere bugün Borsa İstanbul binasında bir araya gele-

ceği açıklandı. Uluslararası finans kuruluşları, bankalar, varlık yönetim şirketlerinin temsilcilerinin yer alacağı toplantıda sorunlu kredilerde 

uluslararası örnekler paylaşılacak. Bankaların takipteki kredi oranı Nisan sonu itibariyle %4,1 seviyelerine ulaşırken, BDDK yıl sonunda sorunlu 

kredi oranının %6'ya kadar çıkabileceğini açıklamıştı. 2018 sonu itibariyle yakın izlemedeki kredilerin oranı %11 seviyesinde bulunuyor. 

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), futbol kulüplerinin bankalara olan kredi borçlarının yeniden yapılandırılması için çalışmaların sürdüğünü, 

borçların iki yılı anapara geri ödemesiz olmak üzere toplam beş yıl süre ile vadelendirileceğini açıkladı. TBB'den Cuma akşamı yapılan açık-

lamada "Yeniden vadelendirmede ve yapılandırmada borçların silinmesi veya piyasa normlarının dışında fiyatlama yapılması söz konusu değil-

dir. Futbol kulüplerinin borçlarının bir bankaya devredilmesi söz konusu olmayıp her banka kendi kredi riskini yönetmeyi sürdürecektir." ifa-

desine yer verildi. 

İmar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi almak üzere başvuruda bulunmuş olanların yapı kayıt bedeli ödeme süresi uzatıldı. Resmi Gaze-

te'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı 

yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere başvuruda bulunmuş olanların yapı kayıt bedeli ödeme süresi; yapı kayıt bedelinin en az %25'inin 31 

Temmuz'a kadar peşin olarak, kalan kısmının ise takip eden aylarda taksitli olarak ve her ayın birinde kalan kısmın %2 oranında artırılması su-

retiyle hesaplanacak miktarın yatırılması şartıyla 31 Aralık'a kadar uzatıldı.  

Türkiye’de kadın girişimci sayısı 1 milyona yaklaştı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBMM Başkanlığı’na yöneltilen soru önergesine verdiği 

yanıtta, kadın girişimci sayısının 2017’de 860 bin, 2018’de 877 bin, 15 Mayıs 2019 itibariyle de 914 bin olduğunu açıkladı. Bu doğrultuda tacir 

hüviyetine sahip kadın sayısının en fazla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa’da olduğunu söyleyen Pekcan, Halk Bankası tarafından 

2017’de 28 bin kadın esnaf ve sanatkara 2 milyar TL, 2018 yılında 35 bin kadın esnaf ve sanatkara 3 milyar TL, 1 Ocak 2019 - 31 Mart 2019 dö-

neminde ise 19 bin 528 kadın esnaf ve sanatkara 1,9 milyar TL hazine faiz destekli kredi kullandırıldığını sözlerine ekledi.  



Gündem | 1 Temmuz 2019 3 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 628 bin ton su ürünleri üretildiğini belirterek "Ülke tarihinde ilk kez 

yetiştiricilikle yapılan üretim, avcılıktan yapılan üretimi geçti.” şeklinde konuştu. Geçtiğimiz yıl avcılık yoluyla yapılan üretimin 314 bin 94 

ton iken, yetiştiricilik üretiminin 314 bin 537 ton olarak gerçekleştiğini açıklayan Pakdemirli, bu kapsamda toplam üretimin %35,3'ünün deniz 

balıkları avcılığı, %9,9'unun diğer deniz ürünleri avcılığı, %4,8'inin iç su ürünleri avcılığı ve %50'sinin ise yetiştiricilik ürünlerinden oluştuğunu 

kaydetti. Üretimi en fazla artan ürünlere değinen Pakdemirli, "Su ürünlerinde 2018'de yetiştiricilikte oransal olarak en fazla artış %25,5 ile çi-

purada oldu ve 76 bin 680 ton çipura üretildi. %16,9 artış ve 116 bin 915 ton üretimle levrek ikinci sırayı, %4,4 artış ve 114 bin 497 tonluk üre-

timle alabalık üçüncü sırada yer aldı." bilgilerini verdi. Geçen yıl su ürünleri yetiştiriciliğinden yaklaşık 1 milyar dolar ihracat gerçekleştirildiğini 

ifade eden Pakdemirli, bu yıl su ürünleri yetiştiriciliğinde üretim hedefinin 350 bin ton olduğunu sözlerine ekledi.  

Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması (TTEA) sonuçlarına göre, hanehalkının tasarruf sahipliği oranı bir önceki çeyreğe göre gerileye-

rek %16,1’den %14,2’ye indi. ING Türkiye’nin, Türkiye’de kentsel yerleşim yerlerinde yaşayan yetişkin bireylerin tasarruf eğilimlerini izlemek 

amacıyla 2011 yılından beri yürüttüğü araştırmaya göre, son 3 dönemdir gerilemekte olan tasarrufu olmayanlar arasında yakın gelecekte ta-

sarruf yapmayı planlayanların oranı bu dönem yeniden yükselişe geçti ve %26,1’den %30,5’e çıktı. Tasarrufu olmayanların ilk sırada sunduğu 

“tasarruf edecek yeterli geliri olmadığı” gerekçesinin oranı, 2019’un birinci çeyreğinde %87’den %80’e inerken, buna karşılık, borçlarından 

dolayı tasarruf edemediğini söyleyenlerin oranı %12’ye yükseldi. En çok tercih edilen tasarruf aracı olan bireysel emeklilik fonları, geçen yılın 

son çeyreğine göre 2 puan artarak %32’ye yükselirken, yastık altı altın ve nakit tercihi 4 puan artışla %20’den %24’e yükseldi. Döviz vadeli he-

sap ise %6 ile geçen yılın son çeyreği ile aynı seviyede kaldı. 

Türkiye’de e-ticaret %38 büyüdü. Nielsen Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, Nielsen 2018 Küresel E-Ticaret Raporu’na göre, 

Türkiye’de e-ticaretin 2018’deki payının %5,3 olduğunu belirtirken büyüme oranının da %38 seviyesine ulaştığını söyledi. Erdoğan, Türkiye’de 

hızlı tüketim ürünleri kategorilerindeki online alışveriş payının da %2’ye ulaştığını ve bu alanda büyüme potansiyeli olduğunu ifade etti. Dünya 

genelinde e-ticaretin, 2018 yılında bir önceki yıla göre %18 büyüme kaydederek 2,9 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaştığını açıklayan Erdoğan, 

“Bu rakam, tüm küresel perakende satışların %12’sine karşılık geliyor” dedi. 

Emtia piyasasında Mayıs ayında yatırımcısına en fazla kazandıran ürün %17,7 ile mısır oldu. Çin ve ABD arasındaki ticari gerilim, küresel 

büyümeye yönelik endişeler ve azalan talep beklentileri, emtia piyasasında işlem gören ürünlerin değer kaybetmesine neden oldu. Emtia piya-

sasında işlem gören 18 ürünün fiyat hareketlerinden derlenen verilere göre, Mayıs ayında emtia grubu araçlarının 6'sı kazandırırken, 12'si 

kaybettirdi. Emtia piyasasında Mayıs ayında yatırımcısına en fazla kazandıran ürün %17,7 ile mısır olurken, mısırı %17,3 ile buğday, %12,2 ile 

kahve, %2,7 ile soya fasulyesi, %1,7 ile kakao ve altın izledi. Söz konusu dönemde yatırımcısına en fazla kaybettiren emtia ise %13,2 ile Brent 

petrol oldu.  

Dünya Bankası ile EBRD’nin Türk bankacılık sektöründeki sorunlu kredileri görüşmek üzere bugün Borsa İstanbul binasında bir araya gele-

ceği açıklandı. Uluslararası finans kuruluşları, bankalar, varlık yönetim şirketlerinin temsilcilerinin yer alacağı toplantıda sorunlu kredilerde 

uluslararası örnekler paylaşılacak. Bankaların takipteki kredi oranı Nisan sonu itibariyle %4,1 seviyelerine ulaşırken, BDDK yıl sonunda sorunlu 

kredi oranının %6'ya kadar çıkabileceğini açıklamıştı. 2018 sonu itibariyle yakın izlemedeki kredilerin oranı %11 seviyesinde bulunuyor. 

Geçen yıl sonunda İstanbul’a gelen 13 milyon turist sayısının, bu yıl 15,5 milyona ulaşması hedefleniyor. Uzmanlar, İstanbul’un bu yıl, Orta-

doğu ülkeleri, Rusya, Avrupa ülkeleri ve Çin dâhil birçok ülkeden gelecek turistler ile hem doluluklar hem turizm geliri açısından hedeflerine 

ulaşacağı bir yıl geçireceği fikrinde birleşiyor. Bu yılın ilk 4 ayında İstanbul'a 4 milyon 399 bin turist geldi. Geçen yıla göre İstanbul’da %13'lük 

artışla tüm zamanların en yüksek turist sayısına ulaşıldı. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin ise artan turist sayısına rağ-

men düşen oda fiyatlarına dikkat çekti. Eresin, “Özellikle son 3-4 yıldır önemli fiyat düşüşleri oldu. İstanbul’da en yüksek fiyat düzeyine ulaştı-
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ğımız 2012 yılında doluluklar ortalama %69,7 iken ortalama oda fiyatı 152,9 euro, oda başı ortalama gelir 110,8 euro düzeyindeydi. 2018 yılı-

na geldiğimizde doluluklar %66,2 iken ortalama oda fiyatı 70,4 euro, oda başı gelir ise 46,6 Euro oldu. Yani doluluklar hemen hemen aynı ama 

oda başı ortalama fiyat 2012 yılından %54, oda başı gelir de %58 daha düşük. 2019’un ilk 4 aylık verilere bakıldığında ise doluluk oranı               

%71,8’e; ortalama günlük satılan oda bedeli 80,7 euroya; oda başı elde edilen gelir 58 euroya yükseldi.”  şeklinde konuştu.  

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Gaziantep’in Karkamış, Çobanbey ve Öncüpınar kapılarından yıllık 100 bin TIR’ın giriş 

çıkış yapmasını hedeflediklerini belirterek, şu anda 80 bin civarında geçiş olduğunu, ticaret imkânlarını arttırarak hedeflerine ulaşacaklarını 

kaydetti. Turagay, gümrük kapılarındaki kurumlar arası iş birliğinin ve yapılan çalışmaların gurur verici olduğunu söyledi. Turagay, 

“Karkamış önemli bir transit kapımız, yüksek miktarda TIR geçişi oluyor. Çobanbey Gümrük Kapısı’nda da yenilemeleri tamamlamış durumda-

yız. Öncüpınar’ı yenileme çalışmalarını da Eylül ayında tamamlayacağız.” Şeklinde konuştu.  

Türkiye, sahip olduğu üretim tesisleri ve kapasitesiyle Avrupa Birliği’nin bir numaralı araç tedarikçisi olmaya devam ediyor. Nitekim Avru-

pa Otomobil Üreticileri Birliği’nin (ACEA) son raporuna göre AB ülkelerinin en çok ithalat yaptığı ülke yine Türkiye oldu. ACEA’nın yayınladığı 

kitapçığa göre geçtiğimiz yıl Türkiye, 14,3 milyar euro’luk ihracatla AB’nin en çok araç ithal ettiği birinci ülke konumunu korudu. Türkiye, bir 

önceki yıla göre AB’ye satışlarını %3,3 oranında artırırken, geçen yıl AB genelinde satılan araçların %26,5’i “Türk Malı” etiketini taşıdı. Türkiye, 

geçen yıl AB ülkelerine 1 milyon 105 bin araç ihraç ederken, bunun 784 bin 768 adedi binek otomobillerden oluştu. AB’nin en çok araç ithalatı 

yaptığı ikinci ülke ise Japonya. Japonya’nın AB içinde satılan araçlardaki payı %18,3 olurken, üçüncü sırada yer alan Güney Kore’nin ithalat pa-

yı %13,3. 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) hedef 3,5 milyon ton üretim. KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, katma değeri 

yüksek ürünlere yöneldiklerini, otomotiv ve savunma sanayisine yönelik çalışmalarının olduğunu belirtti. Soykan ayrıca, Türkiye’nin en büyük 

23. şirketi olduklarını ifade etti.  

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) toptan satış tarifesine zam. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından alınan kurul kararına göre; 1 

Temmuz 2019 itibarıyla, EÜAŞ’ın aktif elektrik enerjisi toptan satış tarifesi %18,8 arttı. EÜAŞ'ın dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan 

kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışları kilovatsaat başına 20,5159 kuruş oldu. Dağıtım şirketlerine genel aydınlat-

ma kapsamında yapılan satışlarda değişiklik yapılmadı ve kilovatsaat başına 25,4600 kuruş olarak belirlendi. 

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’nin (BOTAŞ), 1 Temmuz 2019 itibarıyla geçerli doğal gaz tarifeleri belli oldu. BOTAŞ tarafından açıklanan 

doğal gaz satış fiyat tarifesine göre; konut ve sanayi tüketicilerine zam yapılmazken, elektrik üretimi firmalarına yapılan satışlarda doğal gaz 

fiyatı %6,5 artırıldı. Gerçekleşen zam ile bin metreküp başına 1.550 TL olan doğal gaz fiyatı, 1.650 TL seviyesine yükseldi. Metreküp başına 

1,351527 TL olan sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) fiyatları ise değişmedi. 

Acil durumlar için 7 mobil santral devrede. Açılışını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yaptığı ve Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) 

tarafından kurulan, acil ihtiyaç halinde devreye girebilecek her biri 25 megavat güce sahip 7 adet mobil elektrik santrali hizmete girdi. İlk etap-

ta, mobil santrallerin İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası, Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır ve İzmir’deki trafo merkezleri olmak üzere 7 nok-

tada bağlantısını gerçekleştirilecek. 

Alpu’daki kömür sahası ihalesi yapılmadı. Elektrik Üretim A.Ş.’ye (EÜAŞ) ait Eskişehir’in Alpu ilçesinde kömüre dayalı elektrik üretim tesisi 

kurulması için işletme hakkı verilecek olan sahanın ihale başvuru süresi son olarak 27 Haziran tarihine, ondan önce de 7 Şubat tarihine erte-

lenmişti. 27 Haziran tarihinde yapılmayan ihale için yeni bir ihale tarihi belirlenmedi. 
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Kaynaklar: TSKB Ekonomik Araştırmalar, Thomson Reuters, TCMB, TÜİK 
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Türkiye'nin 5 Yıl Vadeli CDS Spreadi
baz puan
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Danışmanlık Hizmetleri 

Ekonomik Araştırmalar  

ekonomikarastirmalar@tskb.com.tr 

MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81 

FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE 

tel: (90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34 

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. 


