
Dolar/TL 5,11 seviyesinin üzerinde haftaya yeni rekor seviyeleri test ederek baş-

larken, piyasalar Türkiye ve ABD ilişkilerine yönelik gelişmeleri izlemeye devam 

ediyor. TL'nin tarihi zirveyi görmesiyle birlikte dolar karşısında yılbaşından bu 

yana değer kaybı da %26'ya yaklaştı. Dolar endeksinin (DXY) 95 seviyesinin üzerine 

çıkmasıyla gelişmekte olan ülke para birimlerinde baskı devam ediyor. Türkiye'nin 

5 yıllık CDS'inin 338 baz puana yükselmesi ise kurda yukarı hareketi destekliyor. 

Tahvil/bono piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik faiz geçen hafta %19,48'e 

kadar yükselerek yeni zirveyi görürken, gösterge iki yıllık tahvilde faiz ise geçen 

hafta %22,09'a kadar yükseldi. Yurtiçinde bugün saat 10.00'da TCMB aylık fiyat ge-

lişmeleri raporunu açıklayacak, saat 14.30'da ise Temmuz ayı reel efektif döviz kuru 

açıklanacak. Öte yandan Hazine bugün 12 Haziran 2019 itfalı 10 aylık kuponsuz bo-

noyu yeniden ihraç edecek. Yurtdışında bu hafta zayıf veri akışı olacak. Cuma günü 

ABD’den gelecek Temmuz ayı enflasyon rakamı takip edilecektir. Manşet ve çekir-

dekte beklenti %0,2'lik artış yönünde. Zayıf seyreden ücret verilerine rağmen özel-

likle çekirdek enflasyona dair öncü göstergeler enflasyon baskısının devam ettiğine 

işaret ediyor. Öte yandan ABD’nin kademeli İran ambargosunun ilk aşaması bugün 

devreye girecek ve değerli metallerin ticareti ile çeşitli endüstriyel metallerin ve 

otomotivin ithalat/ihracatı engellenecek. Kasım ayında ise petrol ticaretine ilişkin 

yaptırımların devreye girmesi bekleniyor. 

Toplamda 193 bin, özel sektörde ise 190 bin kişilik artış beklenen ABD Temmuz 

ayı tarım dışı istihdam verisi, sırasıyla, 157 bin ve 170 bin kişilik artış olarak ger-

çekleşti ve beklentinin altında kaldı. Haziran ayından Temmuz'a sarkan süreçte 

ünlü Toys R Us firmasının iflas etmesi ve toplu işten çıkarımlar gerçekleştirmesi 

(hobi perakendeciliğinde görülen 32 bin kişilik düşüş bu durumdan kaynaklanmış-

tır) toplam rakamları baskıladı. Ancak son iki aylık veride ise toplamda 59 bin kişilik 

yukarı yönlü revizyon söz konusu ve senenin ilk yedi ayında kaydedilen ortalama 

artış 215 bin kişi ile oldukça kuvvetli (son üç ayda ise 224 bin kişilik artış). İmalat 

sanayi istihdamındaki artış ise 37 bin kişi ile son 11 ayın en yüksek seviyesinde. 

ABD'de imalat sanayi ticaret savaşına yönelik kaygıları işe alım süreçlerine yansıt-

mıyor diyebiliriz. Ancak bu rakamın 13 bini bakıma girecek otomobil fabrikalarının 

yeni işe alımlarından kaynaklandı ve muhtemelen bu kuvvette devam etmeyecek. 

ABD'nin artmakta olan çalışma yaşındaki nüfusun mevcut istihdam seviyesini koru-

mak için her ay yaklaşık 120 bin kişilik istihdam yaratması gerektiğini düşünürsek 

rakamlar iş gücü piyasasının sağlıklı seyrine işaret ediyor.  

6-Ağu TCMB, Reel efektif döviz kuru, Temmuz 
 Almanya, Fabrika siparişleri, Haziran 
7-Ağu Hazine, Nakit gerçekleşmeleri, Temmuz 

 Almanya, Sanayi üretimi, Haziran 
8-Ağu OSD, Türkiye otomotiv üretimi, Temmuz 
 ABD, Öncü göstergeler endeksi, Haziran  
 Çin, Dış ticaret dengesi, Temmuz 

 Japonya, Ödemeler dengesi, Haziran 
 
 
 
 

 
 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 97.00            7.971%

22 Nisan 2020 5.125% 94.55            8.615%

18 Mayıs 2021 4.875% 89.39            9.293%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 95,610             1.13% -3.16% -17.10%

BİST-30 117,758          0.91% -3.02% -17.14%

XUSIN 121,209          0.37% 0.12% -6.34%

XBANK 115,566          2.14% -14.33% -32.57%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.0805 0.33% 10.36% 34.09%

Euro/TL 5.8759 0.15% 9.15% 29.20%

Sepet Kur* 5.4782 0.21% 9.71% 31.41%

Euro/Dolar 1.1567 -0.13% -0.92% -3.58%

Dolar/JPY 111.25 -0.36% 0.94% -1.26%

DXY 95.1430 0.17% 1.18% 3.45%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1213.03 0.45% -3.28% -6.87%

Reuters/Jefferies CRB* 197.78 0.31% -2.28% 0.73%

Brent (Dolar/varil) 73.21 -0.33% -5.06% 9.48%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.85 -0.28% -1.41% -3.66%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 21.68% 21.78%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 19.19% 19.04%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.52% 7.32%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.95% 2.99%
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Verinin zayıf noktası ise yine ücretler oldu. Aylık ücretler %0,3 ile beklentilere paralel arttı ve yıllık artış %2,7'de korunmuş oldu. Ancak bir ay ev-

velki rakam aşağı revize edildi. ABD'de enflasyonu tetiklemesi beklenen ücret artışları sene başından bu yana %2,6 - %2,8 aralığında seyretmekte-

dir. İş gücü piyasasındaki görünüm FED’in dördüncü artışı konusunda %100'lük bir fiyatlama yapmaya engel olacaktır.  FED yıl başından bu yana iki 

defa faiz artırımı yaparken, yılın geri kalanında iki defa daha artırım yapması bekleniyor. CME Fedwatch verilerine göre istihdam verisi sonrası 

Fed'in bu yıl iki kez daha faizleri artırma beklentilerini değiştirmediler. İşlemciler Fed'in Eylül ayında faizleri %2-2,25 aralığına yükseltmesine %94 

ihtimal veriyorlar. 

ABD yönetimi Türkiye'nin ABD piyasalarına gümrüksüz erişimine imkan veren düzenlemeyi değerlendirmeye aldı. Karara gerekçe olarak Türki-

ye'nin, ABD'nin Mart ayında ithal çelik ve alüminyuma getirdiği gümrük vergisine karşılık vermesi gösterildi. Türkiye'de üretilen motorlu araç ve 

parçaları, mücevherat, değerli metaller ve taş ürünleri Genel Tercih Sistemi (Generalized System of Preferences) (GSP) düzenlemesi çerçevesinde 

gümrük vergisi alınmadan ABD'ye ihraç edilebiliyor. ABD başkanına dış ticaret politikaları hakkında danışmanlık yapan Ticaret Temsilcisi'nin maka-

mından Cuma akşamı yapılan açıklamada GSP'de yapılan gözden geçirmeden 1,66 milyar dolar tutarında ürünün etkilenebileceği ifade edildi. ABD 

Ticaret Temsilcisi sözcüsü gözden geçirmenin rahip Andrew Brunson'ın Türkiye'de tutuklu bulunması ile bağlantısı olmadığını belirtti. Sözcü göz-

den geçirmeye atıfta bulunarak, "Türk hükümetinin GSP pazar erişim kriterlerine uyumunu mercek altına almaktadır ve Türk hükümetinin son 

dönemde Türkiye'ye giren ABD ürünlerine getirdiği adil ve dayanağı olmayan gümrük vergileri nedeniyle başlatılmıştır" dedi. Türkiye, ABD'nin 

çelik ve alüminyum ürünlerinden Mart ayında almaya başladığı gümrük vergisine karşılık olarak ABD'den ithal 1,8 milyar dolar tutarındaki ürüne 

gümrük vergisi getirmişti.  

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan açıkladığı "100 Günlük Eylem Planı" çerçevesinde ilk 100 günde 1,000'in üzerinde proje tamamlanacağını ifade 

etti. Cumhurbaşkanı projeler hazırlarken, bütçe disiplini hassasiyetinin aynı şekilde devam edeceğini ve ilave kaynak ihtiyacı doğmamasına, 

mevcut bütçe imkanlarıyla yürütülmesine özen gösterildiğini belirtti. Programda yer alan 400 projeden 48'i savunma sanayine ait. 100 günlük 

icraat programı çerçevesinde yeni adli yılla birlikte yargıda hedef süre uygulamasına geçiliyor. Böylece yargılamaların önceden ilan edilecek süre-

lerde tamamlanmasının sağlanması amaçlanıyor. Kalkınma bankacılığı güçlendiriliyor. Konut ve arsa, gayrimenkul ağırlıklı çalışacak şekilde Emlak 

Bankası'nı tekrar faaliyete geçirmeye yönelik başvurular da değerlendiriliyor. 100 günlük icraat programı çerçevesinde TOKİ vasıtasıyla 81 ilde inşa 

edilen 837 bin konuta değinen Cumhurbaşkanı önümüzdeki dönemde söz konusu yapıların çok daha farklı şekilde inşa edileceğini ve değişim dö-

nüşüm projelerinin hayata geçirileceğini, Kanal İstanbul Projesinin taşınmaz devirlerinin tamamlanacağını, çevre düzenlemesi ve imar planlarını 

onaya sunulacağını ifade etti. Seçim vaadi olan millet bahçelerinin 5’inin bu dönemde tamamlanacağını, 6’sının inşasına, 22’sinin proje çalışması-

na başlanacağını açıkladı. 

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2018 yılı programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair kararda çeşitli bakanlık, kurul ve kurumlara 

yapılan atıflarda değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararına göre, söz konusu 

programda yer alan ve Bakanlar Kurulu, Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Kalkınma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Genç-

lik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yüksek Planlama Kurulu ile Kredi ve Yurtlar Kurumu'na yapılan atıflar, Cumhurbaşkanlığı, Hazi-

ne ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Ticaret Bakanlığı şeklinde değiştirildi. Karar, 9 Temmuz'dan geçerli olmak üzere bugün yürürlü-

ğe girdi. 
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Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank İmar Barışı için düşük faizli kredi vermeye başlayacak. Bugün başlayacağı açıklanan düşük faizli kredi 

uygulamasında faiz oranı 20.000 liraya kadar %1,33 olarak uygulanacak.  

27 Temmuz ile biten haftaya ilişkin kredi faiz oranları açıklandı. Buna göre 

konut kredilerindeki faiz yükselişi devam ediyor. Bir önceki hafta 230 baz 

puan yükselen konut kredi faizleri, 27 Temmuz haftasında 370 baz puan 

yükselerek   %19,48 seviyesine ulaştı. 

Emlak Bankası’nın yeniden kurulması gündemde. Cuma günü açıklanan 

“Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı” tanıtımında Emlak Banka-

sı’nın konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak şekilde yeniden faaliyete 

geçmesine yönelik başvuruların yapılacağı ibaresi yer aldı. İnşaat ve konut 

sektörü temsilcileri bir süredir gündemde olan bu konuda atılacak adımların 

sektörün canlılığını koruması açısından fayda sağlayacağını ifade ediyor.  

GYODER: Konutta faiz yükünü devlet karşılasın. GYODER Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Avni Çelik Hazine ve Maliye Bakanlığının konut kredisi 

kullanacak vatandaşların yıllık faiz yükünün 8 puanlık bölümünü karşılamasını önerdi. Çelik, böylece faiz yükünün düşeceğini ve konut piyasanın 

canlanacağını ifade etti. Çelik’in önerisinde desteğin beş yıllık bir dönem için sıfır konutlara yönelik olması ve konut fiyatına ilişkin 700 bin liralık bir 

üst sınır belirlenmesi gerektiği vurguları dikkat çekiyor.  

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre, bu yılın Temmuz ayında kimya ihracatı 2017'nin aynı ayına 

göre %24 artarak 1 milyar 482 milyon dolar olarak gerçekleşti. Temmuz’da en çok ihracat gerçekleştirilen ülke ABD oldu. Bu dönemde ABD’ye 

yapılan ihracat %173 artışla 171 milyon dolara yükseldi. Yılın ilk yedi aylık döneminde de ABD 569 milyon dolar ile birinci sırada yer aldı. 

Türkiye Finans Katılım Bankası bir önceki çeyreğe kıyasla kârını %25,6 artırarak, son 10 yılın en yüksek çeyreklik dönem net kârını elde etti. 

Bankanın 2018 yılı ilk 6 aylık dönem net kârı ise bir önceki yılın ilk yarısına göre %9,7 artarak 203 milyon 900 bin lira oldu. İkinci çeyrek sonu itiba-

rıyla bankanın toplam aktif büyüklüğü 2017 sonuna göre %7,3 artarak 42 milyar liraya ulaşırken, bankanın öz kaynakları ise ikinci çeyrek sonu 

itibarıyla 4 milyar 100 milyon lira oldu.   

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, yılın ilk 6 aylık döneminde Türkiye'de 82 milyar doların üstene çıkan ihracatın %63,1’i denizyolu ulaşım araçları 

ile yapıldı. Aynı dönemde, ihracatın %28,3'ü karayoluyla, %7,4'ü havayoluyla, %0,4'ü demiryoluyla ve %0,7'si diğer yollarla sağlandı. İtha latta 

ise denizyolunun payı %59,5 olurken, karayolunun payı %16,2, havayolunun payı %14,3, demiryolunun payı ise %0,5 olarak belirlendi. 

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) açıkladığı verilere göre, Ocak-Temmuz döneminde sektörün ihracatı %14,4 artarak 19 

milyar 198 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde, binek otomobiller ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %7 artarak 7 milyar 

662 milyon dolar olurken, otomotiv yan sanayi ihracatı %22, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı %15, otobüs minibüs midibüs ihracatı 

da %6 artış gösterdi. 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar israf konusu ile ilgili yaptığı açıklamada  Dünyada üretilen sebze meyvenin 

%46'sı sofraya ulaşmıyor" dedi. Bayraktar konuşmasında Ulusal Kaynakları Savunma Konseyi (NRDC) raporunda yer alan bilgilere değindi. 

Buna göre, ABD´de her yıl üretilen gıdanın %40´ının, meyve ve sebzenin %52´sinin, deniz ürünlerinin %50´sinin, tahıl ürünlerinin %38´inin ve et 

ürünlerinin %22´sinin çöpe atıldığını bildiren Bayraktar, diğer gelişmiş ülkelerin de ABD´den farkı olmadığını ve ülkemizde de üretilen meyve seb-

zenin en az %25-30´unun, daha sofraya ulaşmadan çöpe gittiğini belirtti. Bayraktar açıklamasında israfın önlenmesi için tüketici ve üreticilerin 

üzerlerine düşen görevlerden de bahsetti.  
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İhtiyaç Konut Ticari (TL)

Kredi Faizleri (ağırlıklı ortalama, %)

27 Temmuz Son Veri: 

Kaynak: TCMB, TSKB Ekonomik Araştırmalar
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İzmir Aliağa’daki STAR Rafineri petrol işlemeye başladı. SOCAR Türkiye tarafından 6,3 milyar dolarlık yatırımla kurulan STAR Rafineri’nin 

80.000 tonluk ilk ham petrol kargosu geldi. Rafinerinin ilk hammaddesi, Azerbaycan’dan gelen Azeri light petrolü oldu. Devreye alınma sürecinde 

olan rafineride, açılışı planlanan ekim ayına kadar test üretimleri yapılacak. Rafinerinin Genel Müdürü Mesut İlter yaptığı açıklamada Star Rafine-

ri’nin Türkiye’de cari açığın azalmasına her yıl 1,5 milyar dolarlık katkı sağlayacağını belirtti.  

Akaryakıtta ÖTV indiriminin maliyeti 1,75 milyar TL’ye ulaştı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş 

yaptığı açıklamada, eşel mobil uygulaması ile halkın fiyat artışlarına karşı korunduğunu ve enflasyonda yaşanacak daha hızlı bir yükselişin önlendi-

ğini dile getirdi. Eşel mobil sistemi uygulanmasaydı İstanbul’da motorin 6,02, benzin 6,68 ve oto gaz ise 4,00 TL’den satılacaktı.  

Bulgaristan ile Türkiye arasında çift yönlü doğalgaz aktarımı yapacak olan Lozenets-Nedyalsko Boru Hattı açıldı. 20 kilometre uzunlukta olan boru 

hattı Türkiye’ye transit gaz aktaracak. Toplam maliyeti 52 milyon leva olan projeyle, Bulgaristan’dan Türkiye’ye olduğu gibi Türkiye’den de Bulga-

ristan’a doğalgaz aktarımı yapılabilecek. 

Boyabat Hidroelektrik Santrali ve Yeni Elektrik Doğal Gaz Çevrim Santrali için alınan kredilerin geri ödemesi konusunda bankalarla müzakereler 

devam ediyor. UNIT Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Aysal yaptığı açıklamada tüm santrallerinin TL kazanıp borçları döviz cinsinden ödediğini 

belirtirken ilk fizibilite çalışmalarının yapılmasından bu yana elektrik fiyatı ve dolar kurunda hızlı artışlar gerçekleştiğini ifade etti. Boyabat Hidroe-

lektrik Santrali'nin özel bir durumu olduğunu bildiren Aysal, "Türkiye'nin en büyük özel sektör baraj yatırımı fakat suyumuz yok. O bölgenin suyu 

başka yerlere kullanılıyor. Üstümüzde bir baraj var, o barajın kullanımı için fizibilitelerdeki su miktarı yarı yarıya düşmüş durumda" diye konuştu. 

Her iki proje için de görüşmelerin 3 ay içerisinde neticeye ulaşılması bekleniyor. 

Türkiye'nin kendi savaş uçağını üretmeyi hedeflediği Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi'ne yönelik önemli teşvik mekanizmaları hayata geçiri-

lirken, Cumhurbaşkanlığı 100 günlük icraat programı kapsamında "ön tasarım" aşamasıyla birlikte proje takvimi başlayacak. Projeyle 2030'lu 

yıllardan itibaren kademeli devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek yurt içi imkan ve kabiliyetlerle tasarlanan modern 

uçakların üretilmesi amaçlanıyor. Proje için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile ana yüklenici sözleşmesi imzalandı. Şirket ise İngiliz BAE Systems ile 

MMU geliştirmesine yönelik iş birliğine gitti. İki şirket, "ön tasarım" aşamasında birlikte çalışacak.  

Hürriyet’in haberine göre, Savunma Sanayi Başkanlığı’nın geçtiğimiz ay duyurduğu ve Türkiye’nin 'tek seferde yaptığı rekor ihracat' olma özelli-

ğini taşıyan 1,5 milyar dolarlık 30 adet ATAK helikopterinin ihracatı için ABD'den izin gerekiyor. Buna göre helikopterin motor hakları nedeniy-

le Kasım ayına kadar ABD Savunma Bakanlığı’ndan ihracat izni alınamazsa, sözleşmede süre uzatımı gündeme gelecek.  

Aroma Genel Müdürü Sefer Kılınç, dünya meyve suyu pazarının %1'lik büyüme ile 38,9 milyar litreye ulaştığını belirterek, "Türkiye'de ise üre-

tim %7,7'lik büyümeyle 800 milyon litreye yükseldi. Yani dünya toplam meyve suyu üretiminin %2'sini Türkiye gerçekleştirmektedir." dedi. 

Kılınç, kişi başına düşen ortalama yıllık meyve suyu ve nektarı tüketim miktarının Türkiye'de 10 litre, Avrupa'da ise 22 litre civarında 

olduğunu ifade etti. 

Yeni kabine ilk 100 gününde Alpu Termik Santrali ihalesini yapmayı, Akdeniz’de biri derin, biri sığ deniz olmak üzere iki petrol ve doğalgaz son-

dajını başlatmayı hedefliyor. 100 Günlük İcraat Hedefleri listesinde “2019-2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda 

tamamlanacak şekilde başlatılması” maddesi de bulunuyor. Enerji Bakanlığı’nın hedefleri arasında yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretim 

kurulu gücünün artırılması ve Türkiye’nin kaya gazı ve kömür kaynaklı metan gazı üretim potansiyelinin belirlenmesi dikkat çekiyor. 

Türkiye’nin üçüncü yüzen LNG santrali için süreç başladı. BOTAŞ’ın Saros Körfezi yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) için acele 

kamulaştırma yapması kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. 

Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Boru Hattı ile 2006-2018 yılları arasında yaklaşık 399 milyon ton petrol taşındı. British Petroleum (BP) Azerbaycan 

Ofisi’nden yapılan açıklamada, 2018’in ilk 6 ayında yaklaşık 17 milyon ton (125 milyon varil) petrol taşındığı belirtildi. 
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Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) yönetiminde değişikliğe 

gidildi. Silahlı insansız hava aracı (SİHA) üreticisi Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar başkanlığa seçildi. SAHA İstanbul, bu yıldan itibaren 

yerli savunma sanayisini buluşturan bir etkinlik düzenleyecek. İlki İstanbul Fuar Merkezi'nde 13‐15 Eylül'de gerçekleştirilecek SAHA EXPO’nun; 

savunma, havacılık, denizcilik, uzay endüstrisine yönelik üretim yapabilecek potansiyele, ileri teknolojiye sahip sanayicileri, ana tedarikçi firmalar 

ve uluslararası üreticilerle bir araya getirmesi planlanıyor. 

HSBC'nin düzeltilmiş geliri yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %2 artış kaydederek 13,7 milyar dolara yükseldi. Pazartesi 

günü yapılan açıklamaya göre bankanın düzeltilmiş faaliyet maliyeti 8,1 milyar dolar ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %7 artış gösterdi. Ban-

kanın vergi öncesi kârı ise %13 artarak 6 milyara yükseldi. 
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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.  

 


