
ABD’nin İran yaptırımlarında ikinci faz bugün başlıyor. ABD’nin İran ile yapılmış 

olan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından ABD Başkanı Do-

nald Trump İran ile olan yaptırımları yeniden uygulamaya koyacağını belirtmişti. 

Bunun üzerine ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik yaptırımların 90 ve 180 günlük 

iki aşamayla yeniden uygulanmaya başlayacağını duyurmuştu. 7 Ağustos’ta devre-

ye giren ilk yaptırımların ardından bugün TSİ ile 8.00’da ikinci kısım yaptırımlar dev-

reye giriyor. Yaptırımların kapsamına bakıldığında; İran'ın liman operatörleri, gemi-

cilik ve gemi inşaatı sektörleri bu yaptırımdan etkileniyor. Ayrıca aracılık ve sigorta 

şirketleri ile İran enerji sektörüne yönelik kısıtlamalar da yaptırımlar arasında bulu-

nuyor. Öte yandan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin yaptığı açıklamada, 5 Ka-

sım'da yürürlüğe girecek yaptırımlar çerçevesinde 700'ü aşkın İranlı kişi ve kuru-

mun daha kara listeye ekleneceğini belirtti. İran'dan petrol, petrol ürünleri ya da 

petrokimya ürünlerinin satın alımına uluslararası kısıtlamalar getiriliyor. Yaptırımla-

rın bir diğer hedefinde ise yabancı finans kuruluşlarının İran Merkez Bankası ve be-

lirli İranlı finans kuruluşları ile yaptığı işlemler yer alıyor. Buna göre yaptırımlar İran 

Merkez Bankası ve bazı İranlı finans kuruluşlarına özel finansal mesaj hizmetlerinin 

önlenmesini içeriyor. Buna karşın, İran'dan petrol ithalatını kayda değer şekilde 

düşüren ancak sıfırlayamayan 8 ülkeye, petrol ithalatı için geçici muafiyet tanınaca-

ğı belirtiliyor. Türkiye’nin de ihtimaller dahilinde olduğu 8 ülke bugün açıklanacak.   

ABD 6 Kasım’da ara seçime gidiyor. Ara seçimler vatandaşlara, iki yıl önce seçtik-

leri başkanın ve partisinin performansını değerlendirme, performansından mem-

nun olmadıkları durumda da muhalefetin gücünü artırarak Başkan’ın gücünü den-

geleme imkânı sunuyor. Yarın yapılacak seçimlerde Temsilciler Meclisi ve Sena-

to’nun Cumhuriyetçilerin elinde mi kalacağı, Demokratlara mı geçeceği izlenecek.  

ABD’de Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam Ekim'de 200 bin kişi olan bek-

lentinin üzerinde 250 bin kişi arttı. İşsizlik oranı beklendiği gibi %3,7 olarak ger-

çekleşerek 1969'dan beri en düşük seviyeye işaret etti. Ortalama saatlik kazançlar 

beklentiye paralel olarak aylık %0,2, yıllık %3,1 artarak 2009'dan beri ilk kez %3'ün 

üzerine yükseldi. İstihdamda devam eden alımlar ve ücret artışları FED'in bu yıl 4. 

faiz artışını destekler nitelikte.  

Bugün yurtiçinde piyasaların odağında Ekim ayı enflasyon verisi yer alıyor. TCMB 

31 Ekim’de açıkladığı yılın son enflasyon raporunda, yılsonu enflasyon tahminini %

5-Kas TÜİK, TÜFE, Ekim (piyasa beklentisi: %2, TSKB: %1,45) 
6-Kas TCMB, Reel efektif döviz kuru, Ekim 
 Almanya, Fabrika siparişleri, Eylül 

7-Kas Hazine nakit gerçekleşmeleri, Ekim 
 Almanya, Sanayi üretimi, Eylül 
8-Kas ABD, Fed faiz kararı 
9-Kas TÜİK, Dış ticaret endeksleri, Eylül 

 İngiltere, GSYH büyümesi, 3Ç18 
12-Kas TCMB, Ödemeler dengesi, Eylül 
 İngiltere, GSYH büyümesi, 3Ç18 
 
 

 
 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 97.13            8.482%

22 Nisan 2020 5.125% 93.50            10.014%

18 Mayıs 2021 4.875% 87.75            10.506%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 94,123             1.88% -0.40% -18.39%

BİST-30 117,650          1.98% 0.42% -17.21%

XUSIN 116,431          2.28% -6.24% -10.03%

XBANK 116,595          2.43% 15.69% -31.97%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.4286 -1.43% -10.55% 43.27%

Euro/TL 6.1807 -1.88% -11.42% 35.91%

Sepet Kur* 5.8047 -1.61% -10.97% 39.24%

Euro/Dolar 1.1385 -0.19% -0.92% -5.09%

Dolar/JPY 113.18 0.43% -1.05% 0.45%

DXY 96.5420 -0.05% 0.96% 4.74%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1232.48 -0.03% 2.50% -5.37%

Reuters/Jefferies CRB* 197.81 0.35% -3.21% 0.79%

Brent (Dolar/varil) 72.83 -0.08% -13.46% 8.91%

Doğalgaz (TL/stdm3) 3.28 4.87% -0.03% 16.63%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 23.10% 24.24%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 17.82% 18.59%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.68% 7.58%

ABD - 10 yıllık tahvil 3.21% 3.13%
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13,4'ten %23,5'e yükselterek hem Yeni Ekonomi Programı’ndaki beklentilere hem de piyasanın beklentilerine yaklaşmış oldu. Merkez Bankası Baş-

kanı enflasyon raporu toplantısında yıllık enflasyonun Eylül ayında yükseldiği %24,52 seviyesinin tepe noktası olup olmadığına yönelik sorulara ise 

net bir yanıt vermemişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı kapsamında yapılan indirimlerin Ekim 

ayı enflasyonunu bir miktar sınırlandırması bekleniyor. Ekim ayı enflasyonu için piyasadaki medyan beklenti aylık bazda %2 ve yıllık bazda %24,5 

artış olacağı yönünde. 1 Kasım itibarıyla açıklanan vergi indirimlerinin Ekim ayı enflasyonunda değil Kasım ve Aralık ayı enflasyonlarında etkilerinin 

görülmesi bekleniyor.   

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni 'hal yasası' taslağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yap işlet devret (YİD) modeline geçmek istediklerini kay-

deden Pekcan "Burası profesyonel bir şirket tarafından yönetilsin istiyoruz" dedi. Pekcan, Türkiye'de yıllık üretilen 50 milyon ton yaş sebze ve 

meyvenin yaklaşık %30'unun zayi olduğuna dikkati çekerken, çıkarılacak yasayla üreticiyi ve tüketiciyi korumaya, sistemi kayıt altına almaya ve 

zayiatı azaltmaya çalıştıklarını vurguladı. Kuzey Avrupa ülkelerinde ve gelişmiş ülkelerde üretici birliklerinin tüketici hallerindeki satış oranlarının %

90'lar seviyesinde, Avrupa Birliği ülkelerinin ortalamasının ise %50 civarı olduğunu belirten Pekcan, Türkiye'de bu rakamın binde 6'da kaldığını ak-

tardı. Üretici birliklerinin kooperatifleşmesi için destek vereceklerini ifade eden Pekcan, "Tüketici toptancı halinde üretici birlikleri için kiralar çok 

daha düşük olacak. Onlara %75 indirim sağlayacağız” dedi. Pekcan ayrıca, lisanslı depolardaki ürünlerin elektronik ortamda ticaretine izin veren 

Ürün İhtisas Borsası'nı 2019’da hasat mevsiminden önce fiilen devreye sokacaklarını vurguladı. 

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, TOKİ’den konut, iş yeri ve arsa alan vatandaşların geri ödemelerinde 6 ayda bir uygulanan dö-

nemsel artış oranını 2019 yılı için sabitlediklerini açıkladı. 6 aylık dönemler halinde yapılan artış oranı, 2019 yılında alt gelir grupları için %4’e, 

orta gelir grubu için ise %5’e, arsalar için ise %6’ye sabitlendi.  

İnşaat sektörü için yeni bir paket. Sabah gazetesinde yer alan haber hükümetin inşaat sektörü için yeni bir paket hazırlığına işaret ediyor. Bu ay 

tamamlanması planlanan paketle konut piyasasındaki stok sorununun çözülmesi hedefleniyor. Haberde yer alan bilgilere göre, hazırlanan paket, 

stoktaki konutların Emlak Bankası bünyesinde kurulacak bir fona alınmasını, daha sonra bu varlıklara dayanarak tahvil veya sukuk çıkartılmasını 

içeriyor.  Paket, orta ve uzun vadede inşaat sektörünü orta gelir kesim için üretime yönlendirecek adımları da içeriyor. Devreden KDV ve devam 

eden inşaatlardaki KDV yükünün azaltılması ile finansman çözümlerinin de paket içinde yer alacağı belirtiliyor. 

Dünya Gazetesi’nde yer alan habere göre Demir Sabancı’nın şirketi Sedesco, New York’un Manhattan bölgesinde arsa satın alacak. Şimdiye 

kadar ABD’de 4 projeyi hayata geçiren Sabancı’nın, talip olduğu arsanın değerinin 80 milyon dolar olduğu belirtildi. Billionaire Row adlı bölgede 

yer alan arsa için anlaşma sağlanırsa Sabancı, yaklaşık 9 bin 300 metrekarelik bir alan üzerine proje geliştirecek. Bu ülkede inşaat yapan Türk şir-

ketleri arasında Okan, Nef, Tahincioğlu, Tepe, Süzer, Bayraktar ve Bilgili Holding de yer alıyor.  

Türkiye’yi 2017 yılında sağlık amaçlı 765 bin kişi ziyaret etti. Sektör, 2017 yılında geliri 7 milyar doları geçen sağlık turizminin 5 katına kadar 

çıkarak 2023’te 30 milyar dolara ulaşmasını öngörüyor. Türkiye'ye turistik amaçlı gelen bir turistler 700 dolar harcarken, sağlık turizmi için Türki-

ye’yi tercih edenlerin sadece tedavi için bıraktığı gelir 10 bin doları buluyor. Sektör, Türkiye'nin sağlık turizminde ön plana çıkmasında 4 saatlik 

uçuş mesafesinde yaklaşık 1 milyar insana ve 57 ülkeye hitap etmesinin, hekim kadrolarında nitelikli insan kaynağının, hastanelerin tıbbi donanı-

mının, Avrupa'ya kıyasla %60'lara varan uygun fiyat avantajının etkili olduğunu belirtiyor. Yabancı hasta getirmek için çalışmalar yürüten İhracatı 

Geliştirme Merkezi (İGEME) Başkanı Murat Işık, AB ülkelerinden yabancı hasta getirmek için geniş çaplı bir organizasyon yaptıklarını söyledi. Türki-

ye'ye talebin bilinenin çok üzerinde olduğunu söyleyen Işık, potansiyelin gerçeğe dönüşmesi için bürokrasi ve reklamla ilgili düzenlemelerin yapıl-

ması gerektiğini belirtti. 
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Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) açıkladığı verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı on aylık dö-

nemde bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,55 azalarak 485 bin adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2018 yılı Ekim ayı sonunda ge-

çen yılın aynı dönemine göre %30,68 oranında azalırken, hafif ticari araç pazarı aynı dönemde %38,51 geriledi. Ekim ayı verilerine bakıldığında ise, 

toplam pazarın 2017 yılının Ekim ayına göre %76,49 seviyesinde azaldığı görülmekte. Ekim ayında otomobil satışları %76,15 azalırken, hafif ticari 

araç pazarı %77,61 oranında düştü. Otomotiv pazarında yaşanan bu sert düşüşün önüne geçmek için geçen hafta açıklanan ÖTV ve KDV indirimle-

rinin sektörü son iki ayda da olsa biraz toparlaması bekleniyor. Ancak, 2019 için endişeli olduklarını ifade eden sektör temsilcileri, otomotivde 

gerçek anlamda bir toparlanma için finansman desteğinin şart olduğunu belirtiyorlar. Diğer taraftan otomotivde ihracat kaleminden olumlu so-

nuçlar gelmeye devam ediyor. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Ekim ayında otomotiv endüstrisi bir önceki 

yılın aynı dönemine göre %11 artışla 2,9 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek, aylık bazda 3,1 milyar dolarla rekor karılan Mart ayından sonra en 

yüksek ikinci rakama imza attı. Endüstrinin toplam ihracattan aldığı pay ise %19 oldu. Ürün grupları bazında bakıldığında, otomotiv yan sanayi 

ihracatının Ekimde %3 artarak 939 milyon dolar, binek otomobil ihracatının %10 yükselişle 1 milyar 192 milyon dolar olduğu görülüyor.  

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, gerçekte olmadığı halde sahtecilikle karayollarının istimlak sınırları içinde arazisi olduğunu beyan 

ederek istimlak bedeli alanların, bilişim teknolojileri kullanılarak belirleneceğini açıkladı. Karayolları Genel Müdürlüğü ile Türkiye Noterler 

Birliğinin işbirliği yaparak sunulan belgelerin doğruluğunun bilgisayar ortamında kontrol edileceğini bildirdi. Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi 

Aktepe, kamu kurumlarının ve hukukun bilişim teknolojileri gelişmesine ayak uydurmasının hayati önem taşıdığının altını çizdi.  

SPK, yayımladığı haftalık bültende 750 milyon TL çıkarılmış sermayeli Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nın kuruluşuna izin verdiğini 

duyurdu. 

Yerli savaş gemisi üretmek amacıyla başlatılan MİLGEM Projesinin 3’üncü gemisinin teslim töreninde savunma sanayiyle ilgili mesajlar verildi. 

MİLGEM Projesi’nin, 3’üncü gemisi olan Burgazada dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle deniz kuvvetlerinde göreve baş-

ladı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yerli silah sistemleri ve savunma teknolojileri ile öne çıkan milli geminin deniz kuvvetlerinde göreve başlayacağı-

na ilişkin bir video paylaştı. Törende konuşan Erdoğan, Türkiye’nin insansız hava araçları konusunda dünyada ilk 5-6 ülke arasında olduğunu, sa-

vunma sanayinde dışa bağımlığını %80'lerden %35'lere kadar indiğine dikkat çekerken, dünyanın ilk 100 savunma sanayi listesinde Türkiye’den 4 

şirketin olduğunu ve en kısa zamanda özel sektör kuruluşlarını da bu listede görmek istediğini iletti. 

Türkiye'nin çelik ihracatı, bu yılın 10 ayında 2017'nin aynı dönemine göre %35,2 artarak 12,4 milyar dolara yükseldi. Çelik İhracatçıları Birli-

ği'nden (ÇİB) yapılan açıklamaya göre, Ocak-Ekim 2018'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla Türkiye'nin çelik ihracatı değer bazında %35,2 artarak 

12,4 milyar dolara çıktı. Bu dönemde çelik ihracatı miktar bazında ise %15,5 artışla 16,8 milyon tona ulaştı. Söz konusu dönemde Türkiye'nin çelik-

te ton başına ortalama birim fiyatı, %17 artarak 740 dolar oldu. Ekim ayı ton başına ortalama birim fiyat ise 2017'nin aynı ayına kıyasla %0,4 yük-

selerek 689 dolar düzeyinde gerçekleşti. Çelik ihracatı Ekim ayında değerde %46,9, miktarda ise %46,3'lük artış kaydetti. 

Türk Hava Yolları (THYAO) – Ortaklığın İstanbul Havalimanı'ndan hisse almak için harekete geçtiği ve New York JFK Havalimanı'nın da 1 numa-

ralı terminalinde ortak olarak yer alabileceğine ilişkin basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. 

Kardemir (KRDMD) - Sene başında açıkladığı %23-25 aralığındaki 2018 yılı FAVÖK marjı beklentisini  % 31-33 olarak revize ettiğini duyurdu. 

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nden (İKMİB) yapılan açıklamaya göre, Ekim ayında kimya ihracatı 1 milyar 604 

milyon dolarla Türkiye ihracatında ikinci sektör olurken, 10 aylık kimya ihracatı 14 milyar 425 milyon dolar seviyesine ulaştı. Ekim ayında en 

çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler sıralamasında Mısır 132 milyon 431 bin dolarlık ihracat rakamıyla zirvede yer alırken, İspanya 101 milyon 165 

bin dolarlık ihracatla ikinci, Irak 93 milyon 244 bin dolarlık ihracatla üçüncü oldu. Kimya sektörünün ekim ayı ihracatı, 2017 yılı Ekim ayına göre %

8,79 arttı ve otomotivden sonra Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü oldu. 
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Elektrikte kapasite artışının %88'i yenilenebilir enerji kaynakları temelli oldu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan EPDK 2019 Yılı Bütçe 

Teklifi Raporu’ndan derlenen bilgilere göre, Ağustos sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam elektrik üretim kapasitesi 87 bin 447 megavata yükseldi. 

Ocak-Ağustos döneminde devreye alınan elektrik üretim santrallerinin toplam kapasitesi yaklaşık 3 bin 652 megavat oldu. Santral yatırımlarının 

bin 862 megavatlık kısmı lisanslı, bin 789 megavatlık kısmı ise lisanssız santrallerden oluştu. 

Global Enerji Derneği Başkanı Çiğdem Dilek GES-YEKA kapsamında her biri 50 milyon euro olmak üzere 81 ilde yatırım sürecinin 2019 yılından 

itibaren başlayacağını belirtti. Gerek kurlar gerekse sektördeki yasal düzenlemeler sebebiyle 2019 yılında enerji sektöründe 2 milyar dolar 

civarında yabancı yatırım beklediklerini belirten Dilek, özellikle Körfez ülkelerinden projelere ortak olma yönündeki taleplerde yoğunlaşma oldu-

ğunu ifade etti. 81 ilin tamamında yatırımların tamamlanması halinde toplam 4 milyar euronun üzerinde yatırım gerçekleştirilmiş olacak. 

Global Holding’e ait 12 MW kurulu güce sahip Mardin-Derik Biyokütle Enerji Santrali hizmete girdi. Mısır ve pamuk saplarından elektrik üreten 

santral, 30 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılıyor.  Geçtiğimiz yıl Aydın-Söke ve Şanlıurfa-Haliliye’de toplam 17,2 MW’lık iki biyokütle santralini 

devreye alan Global Yatırım Holding’in biyokütleden elektrik üretimindeki toplam kurulu gücü, 29,2 MW’a ulaştı. Global Enerji ve Madencilik 

CEO’su Atay Arpacıoğulları, Mardin-Derik Biyokütle Santrali’nin 2019 yılı itibariyle Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması’na 

(YEKDEM) katılımı için gerekli başvuruları yaptıklarını, böylece santralin 1 Ocak 2019’dan itibaren 10 yıllık süre boyunca YEKDEM desteklerinden 

yararlanmasını beklediklerini söyledi.  

Afrika kıtasının en büyük petrol ve doğal gaz rezervi Zimbabve’de bulundu. Avustralyalı petrol arama şirketi Invictus Enerji, Zimbabve’nin kuze-

yinde bulunan Muzarabani bölgesinde Afrika kıtasının en büyük petrol ve doğal gaz rezervini keşfetti. Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnan-

gagwa, başkanlık ofisinde yaptığı açıklamada, 200 kilometrelik bir alanda keşfedilen rezervdeki ilk kuyunun 2020 yılında faaliyete geçeceğini söyle-

di.  

ABD, Hindistan’ın İran’dan petrol satın almaya devam etmesi için yaptırımlardan koşullu muafiyetini onayladı. Yeni Delhi merkezli Economic 

Times gazetesinin haberine göre, ABD ile varılan anlaşmayla Hint petrol şirketlerine İran’dan Mart 2019’a dek ayda 1,25 milyon ton petrol ithal 

etmeye devam etme istisnası tanındı. Hindistan’ın ABD ile anlaşmasına göre İran’dan yıllık petrol ihracatı geçen yıla oranla üçte bir oranında düşe-

cek. 

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’de petrol ve doğalgaz aramaları için ikinci sondaj gemisini portföylerine almak üzere 

olduklarını belirtti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşan Dönmez, Akdeniz ve Karadeniz’in her birinde ayrı ayrı sondajlar yapmak sure-

tiyle petrol ve doğalgaz aramacılığında aktif bir strateji izleyeceklerini belirtirken “2018 yılı ilk dokuz ayında 74 adet petrol arama ve üretim kuyu-

su açılmış olup toplam 155 bin metre sondaj yapılmıştır. 2018 yılı sonuna kadar 88 adet kuyu açılacak olup toplam 185 bin metre sondaj yapıla-

caktır.” dedi.  

TransAnadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP), Sosyal ve Çevresel Yatırım Programı (SEIP) kapsamında Ardahan’da bir asfalt plent üretim 

tesisi kurdu. TANAP, SEIP kapsamında geçtiğimiz yıl Ardahan İl Özel İdaresi ile imzalanan protokol doğrultusunda fon desteği sağladığı proje-

lerden, inşa süreci tamamlanan saatte 240 ton kapasiteli asfalt üretim tesisinin açılışı; Ardahan Milletvekili Prof. Dr. Orhan Atalay, Ardahan Valisi 

Mehmet Emin Bilmez ve TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol’un katılımıyla gerçekleşti. Saatte 240 ton asfalt üretecek olan tesis yalnızca sıcak 

asfalt değil, aynı zamanda asfalt altı agrega karışım üretimi de sağlıyor ve 1000 metreküp bitüm depolama alanı bulunduruyor. 
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MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81 

FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE 

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. 


