
Gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yılın ikinci çeyreğinde %5,3, yılın tamamında 

ise %3,3 büyümesi bekleniyor. Reuters'ın 15 ekonomistin katılımı ile yaptığı an-

kete göre ikinci çeyrek beklentileri %4,5-6,5; 2018 sonu için büyüme beklentileri ise 

%2,5-4,7 aralığında yer alıyor. TSKB olarak ikinci çeyrek büyüme tahminimiz %6,5 

ile tahminlerin üst bandını oluşturuyor. Büyümenin öncü göstergelerinden takvim 

etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi Nisan'da %6,2, Mayıs'ta ise %6,4 ile 

beklentilerin üzerinde arttı ancak ikinci çeyrekte büyümedeki yavaşlama eğilimini 

teyit etti. Mayıs ve Haziran döneminde turizmde güçlü bir seyir izlenmesinin de 

hem iç talep hem de net ihracat kanalından büyümeyi desteklemiş olduğunu düşü-

nüyoruz. Türkiye ekonomisi zincirlenmiş hacim endeksi olarak 2018 yılının birinci 

çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre iç tüketim ağırlıklı %7,4 büyümüştü. 

Yılın kalanında ekonomideki yavaşlamanın daha da belirginleşmesi beklenirken, 

çeyreklik bazda daralmalar da öngörülüyor. Yılın ikinci yarısındaki yavaşlamayla 

birlikte 2018 yıllık büyümesinin %4,0'ün altına gelme olasılığının yükseldiğini düşü-

nüyoruz. Veri Pazartesi günü saat 10.00’da açıklanacak. 

TCMB'nin haftalık verilerine göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki 

devlet iç borçlanma senedi portföyü piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arın-

dırılmış olarak 31 Ağustos haftasında 167,4 milyon dolar azaldı. Yurtdışı yerleşik-

lerin hisse portföyü ise aynı haftada 21,5 milyon dolar azaldı. Yurtiçi yerleşiklerin 

kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 31 Ağustos ile biten haftada 

yaklaşık 786,8 milyon dolar azalışla 152 milyar dolar oldu (söz konusu verinin 24 

Ağustos itibarıyla 10 Ağustos haftasına göre 7 milyar dolar azalmış olduğunu hatır-

latalım). Yine TCMB verilerine göre, 31 Ağustos ile biten haftada bireylerin yabancı 

para cinsinden mevduat ve fonları 908,4 milyon dolar artışla 87,2 milyar dolar olur-

ken; kurumların ise yaklaşık 1,7 milyar dolar azalışla 64,8 milyar dolara geriledi.  

TCMB'nin brüt döviz rezervi 31 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya göre yaklaşık 

2,5 milyar dolar azalışla 70,4 milyar dolara geriledi. Brüt rezervler TCMB'nin 13 

Ağustos'taki zorunlu karşılık indirimleri ardından 17 Ağustos haftasında bir önceki 

haftaya göre yaklaşık 6,2 milyar dolar azalmıştı. Altın rezervleri 31 Ağustos itibarıyla 

1,3 milyar dolar düşüşle 18,4 milyar dolar olurken; toplam rezerv ise 3,8 do-
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 90.25            15.007%

22 Nisan 2020 5.125% 83.95            16.864%

18 Mayıs 2021 4.875% 75.50            16.513%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 92,763             -0.03% -1.88% -19.57%

BİST-30 113,832          -0.17% -2.46% -19.90%

XUSIN 125,573          0.31% 3.99% -2.97%

XBANK 97,164             -0.14% -14.12% -43.30%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 6.5627 -0.25% 24.72% 73.20%

Euro/TL 7.6488 -0.39% 25.29% 68.19%

Sepet Kur* 7.1163 -0.20% 24.87% 70.59%

Euro/Dolar 1.1621 -0.07% 0.16% -3.13%

Dolar/JPY 110.74 -0.70% 0.50% -1.71%

DXY 95.0210 -0.04% -0.51% 3.11%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1199.77 0.29% -1.01% -7.88%

Reuters/Jefferies CRB* 196.47 -0.64% -1.52% -0.88%

Brent (Dolar/varil) 76.50 -1.00% 6.15% 14.40%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.77 0.32% -0.37% -5.82%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 24.34% 24.39%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 20.17% 20.76%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 8.56% 7.87%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.88% 2.90%
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larlık düşüşle 88,8 milyar dolara geriledi. Verilere göre, yıl başından bu yana TCMB'nin altın rezervi 5,1 milyar dolar, brüt rezervleri ise 13,7 milyar 

dolar, toplam rezervler ise 18,8 milyar dolar azaldı. 

Yeni Delhi'de üst düzey yetkililerle görüşmeler yaptıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 

ABD'nin her ülkeden İran ham petrol alımlarını sıfıra düşürmesini beklediğini, aksi takdirde yaptırımlar uygulanacağını söyledi. "ABD, İran'dan 

petrol satın alan ülkeler için uygun olduğu durumlarda istisnaları değerlendirecek" diyen Pompeo "Birçok ülke için İran'dan petrol alımlarını azalt-

mak biraz zaman alabilir" ifadesini kullandı. İran ile Batılı ülkeler arasında yapılan nükleer anlaşmadan çekilen ABD bu ülkeye yönelik yeni yaptı-

rımlar kapsamında İran'dan petrol alımlarına son verilmesini istiyor. 

Piyasalar ABD-Çin ticaret savaşının son perdesinde ABD'nin açıklayacağı yeni ek ticaret vergilerini bekliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, ko-

nuyla ilgili değerlendirme süre dolmuş olmasına rağmen, henüz bir açıklama yapmadı, ancak küresel teknoloji hisseleri baskı altında kalmaya de-

vam ediyor. Bugün açıklanacak olan tarım dışı istihdam ve saatlik ortalama ücretler verilerinin FED’in politika aksiyonlarına dair beklentileri şekil-

lendirme ihtimali bulunuyor, dolayısıyla haber akışı parite, gelişmekte olan ülke risk algısı ve dolar/TL üzerinde önemli olacaktır.  Dolar/TL güne 

6,60’ın altında başlıyor. 

Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu makine ihracatında kilogram başına fiyatlarda %8 artış sağladıklarını 

kaydetti. Karavelioğlu, ithalatçı firmaların kur farkını fırsata çevirerek fiyatları düşürmelerine izin vermediklerini belirtti. Ağustos ayında 1,2 

milyar dolar makine ihracatı gerçekleşirken, yılın ilk 8 ayında sektörün toplam ihracatı yıllık bazda %16,6 artarak 11 milyar dolara ulaştı. Makine 

sektörünün Ocak-Ağustos döneminde en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler Almanya, ABD ve İngiltere oldu. Gelişmiş ülkelerin tamamında pazar 

payını artırmayı başaran Türk makine sektörü, ABD'de %21,9 Rusya'da ise %43,2 ihracat artışı sağladı. 

AB Grup konut ve enerji alanındaki yatırımlarını Yunanistan’a taşıdı. Atina’da 250 bin eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulan 48 lüks dairenin 

konut projesinin inşaatını tamamlayan AB Grup, yatırımlarına Atina Marina’nın inşaatıyla devam edecek. TL dışında bir yatırım araçları olmadığı-

nın altını çizen AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, “Yurt dışı yatırımlarımızın maliyetlerini yine oranın finansman kaynakla-

rından sağlıyoruz ve oradan kazandığımız dövizi ülkemize getirip yurt içi yatırımlarımız için harcıyoruz. Çünkü Türkiye’de bir emlak balonu söz 

konusu değildir ve inşaat sektörü ekonomideki büyümenin lokomotifi olmayı sürdürecek.” dedi. 

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, "Dört Dörtlük Eylem Planı' uyarınca hazır giyim ihracatında 

kilogram birim fiyatını 20 dolardan 30 dolara çıkaracaklarını belirtti. Böylece mal bazında miktar olarak hiçbir artış olmasa bile sektörel ihraca-

tın 9 milyar dolar artı yazacağı ifade ediliyor. Gültepe, uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi için düşük katma değerli üretim ve ihracat ile gidecek 

yollarının kalmadığını, bu gerçekten hareketle oyun planlarını değiştirdiklerini söyledi. Geçen yıl duyurulan 'Hazırgiyim Sektörü Strateji Belgesi' 

ışığında 4 yıllık hedeflerin yer aldığı 'Dört Dörtlük Eylem Planı'nı hazırladıklarını vurguladı. 

Ticaret Bakanlığı, piyasada fiyat istikrarını sağlamak ve arzı kontrol etmek amacıyla Dahilde İşleme Rejimi (DİR) dışındaki un ihracatına sınırla-

ma getirdi. Küresel buğday üretimindeki daralmanın yanı sıra Türkiye'deki rekoltenin de %3 civarında azalması sebebiyle alınan bu karar, fiyat 

istikrarının sağlanana kadar uygulanacak. Açıklamada "Sınırlama getirilen un ihracatının payı, ülkemizin toplam un ihracatının yaklaşık %1’ini oluş-

turmaktadır. Bahse konu düzenleme geçici olup, fiyat istikrarının sağlanmasını müteakip sona erdirilecektir" denildi. 

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) bağlı ortaklıkları olan ve savunma sanayisinin "amiral gemisi" olarak nitelendirilen 

şirketler geçen yılki performanslarıyla 10,5 milyar liralık ciroya ulaştı. ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR ve ASPİLSAN'ın geçen 

yılki toplam satış tutarı bir önceki yıla göre %34 arttı. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin ihracat gelirlerine göre yaptığı sıralamada, geçen yıl Türki-

ye'nin en büyük ihracatçı firmaları arasında TUSAŞ 22'nci, ASELSAN 68'inci ve ROKETSAN 414'üncü sırada yer alıyor. 
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İstanbul’un farklı noktalarına yerleştirilecek 100 adet otomata plastik ya da metal atanların kartına belli oranlarda dolum yapılacak. İBB sosyal 

medya hesaplarında yeniden gündeme gelen proje kapsamındaki bu otomatlar getirilen atıkları ayırt edebilecek ve istenilenin dışında atıkları ta-

nımlayarak kabul etmeyecek. Uygulama ile ilgili henüz net bir tarih ve dolum miktarları açıklanmadı. 

Finlandiya, Rus gazını Baltık Denizi’nden Avrupa’ya ulaştıracak olan Kuzey Akım (Nord Stream) 2 Doğal Gaz Boru Hattı’nın inşa çalışmalarına 

başladı. Nord Stream 2 AG şirketi Rus gazının Baltık Denizi’nden Avrupa’ya ulaştırılması projesi olan Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı’nın Fin-

landiya ayağına boru döşenmeye başlandığını açıkladı. Açıklamada, projenin 374 kilometrelik alana ulaştığı bildirildi. Rusya’dan başlayarak Baltık 

Denizi boyunca uzanacak olan toplamda bin 200 kilometrelik boru hattının döşenmesinden sonra Rus gazı doğrudan Almanya’ya ulaşacak. Bu 

projeyle büyük çoğunluğu Ukrayna’dan Kuzey Avrupa’ya aktarılan gaz, Baltık Denizi’nden doğrudan Kuzey Avrupa’ya aktarılacak. 

EPDK doğal gaz dağıtım şebekesinin Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) veya Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) ile beslenmesi durumunda tarifelerin 

nasıl belirleneceği konusunu açıklığa kavuşturdu. Dağıtım şirketinin talebi halinde, gerçekleşen CNG veya LNG alım fiyatı ile dağıtım şirketi 

tarafından ilgili dönemde uygulanan fiyatlar arasında oluşan farkın karşılanmasına yönelik olarak, tarife uygulama dönemi için öngörülen tutar, 

işletme gideri bileşenine eklenecek ve perakende satış tarifesi revize edilecek. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TPAO Barbaros Hayrettin Paşa Gemisi’nin ilk sondajı 1-2 ay içerisinde Akdeniz’de yapacağını 

söyledi. Zonguldak’ta yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Dönmez, iki yıl öncesine kadar Türkiye’deki kömür rezervi-

miz bilinen 15 milyar ton olduğunu ifade ederek, iki yılda yaptıkları çalışmalarla 3-3,5 milyar ton daha eklediklerini ve 18,5 milyar tona ulaştığını 

ilave etti. Üretimlerin yeterli olmadığına dikkati çekerek, “Kabaca 90 milyon ton civarında üretimimiz var. Taş kömürü üretimimiz de yıllık 1 milyon 

ton civarında. Sırf bu havzadaki taş kömürü rezervi 1,5 milyar ton. Bu hızla gidersek bin 500 yılda tüketemeyiz. Hızımızı artırmamız gerekiyor. Sa-

dece kamu kaynağı ile kamu gücüyle bu hızı arttırma imkânı yok. Özel sektörü de bu işin içerisine almak gerekliydi.” ifadelerini kullandı. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, temiz enerji alanında iş fikri olan genç girişimcilere 200 bin liraya kadar hibe verecek. Programa “Enerji ve Temiz 

Teknolojiler” başlığının yanı sıra “Akıllı Ulaşım”, “Sanayide Dijital Dönüşüm”, “İletişim ve Sayısal Dönüşüm”, “Sağlık ve İyi Yaşam” ile Sürdürülebilir 

Tarım ve Beslenme” başlıklı tematik alanlarda başvuruda bulunabilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuya ilişkin açıklamasında 

şu ifadelere yer verdi: “Program dâhilinde bugüne kadar yaklaşık bin girişimci, şirketlerini kurdu ve fikirlerini hayata geçirdi. 7 Eylül itibariyle 2018 

yılı ikinci çağrısına çıkılıyor. Girişimci adayları, onay aldıkları iş planlarıyla birlikte TÜBİTAK’a başvurarak 200 bin lira tutarındaki %100 hibe destek-

ten yararlanabilecek.” 

Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Direktörü Güneş Cansız, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım şirketi ES-

HOT'un toplu taşımada elektrikli ulaşıma geçmek amacıyla ilk etapta 20 elektrikli otobüs satın aldığını belirterek, "ESHOT, 400 otobüslük filo-

sunu tamamen elektrikliye dönüştürmek için ilgili bakanlığa başvurdu. İzmir'in bu dönüşümünü, Washington'daki global ofisimiz tarafından 

yayınlanacak ve bu alanda dünyadaki en iyi 16 çalışmanın yer aldığı raporda örnek olarak dünyaya duyuracağız" dedi. Son dönemde dünyada top-

lu taşıma alanında özellikle elektrikli araçların daha fazla yaygınlaşmaya başladığına dikkati çeken Cansız, şunları söyledi: "ESHOT, bir Türk şir-

ketten 20 elektrikli otobüs alarak filosuna kattı. Bu otobüslerin elektrik ihtiyacı güneş enerjisiyle karşılanıyor. ESHOT, 400 otobüslük filosunu tama-

men elektrikliye dönüştürmek için ilgili bakanlığa başvurdu. Elektrikli otobüslerin herhangi bir akaryakıt maliyeti olmayacak ve kendi kendine ye-

ten bir sistem oluşturulacak.” Cansız, İzmir'in yanı sıra Elazığ'da 6 adet körüklü elektrikli otobüsün işletmeye girdiğini, Konya, Eskişehir, Manisa ve 

Gaziantep'de de pilot uygulama ve testlerin devam ettiğini söyledi. 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın düğmeye bastığı kamu araçlarında yapılacak tasarruf hamlesine göre, bundan böyle Türkiye'de 

üretilen otomobillerin tercih edilmesi zorunlu olacak. Makam aracı olarak sedan karoserli modellerin tercih edildiği göz önüne alındığında, 

ülkemizde üretilen Renault Megane, Toyota Corolla, Honda Civic, Fiat Egea ve Hyundai Accent Blue'nun satışlarında büyük ivmelenme bekleniyor. 

Bu modellerin kamuda yerini alacakları otomobillere göre yakıt tüketimlerinin 1,5-2 litre daha düşük olması sayesinde, kamunun akaryakıt harca-

malarında tasarruf etmesi bekleniyor. 2018 yılı bütçe gerekçesine göre, belediyeler dışında kamuda 110 bin 131 adet taşıt bulunuyor. 
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) heyetiyle görüştü. Albayrak, ihracatçıların özellikle ithal ara maddele-

rin Türkiye'de üretilmesini sağlamasının önemli olduğunu belirterek, "Bu kapsamda bir strateji için bakanlık olarak sizlere gerekli desteği ver-

meye hazırız." ifadesini kullandı. Görüşmede ihracatçıların dövizi 180 gün içinde Türkiye'ye getirme ve %80'ini de bankada tutma zorunluluğu-

na ilişkin düzenleme de değerlendirildi. Bakan Albayrak ve TİM heyeti arasındaki görüşmedeki ana gündem maddelerinden biri de ihracatın ithala-

tı karşılama oranının yükseltilmesi için ağırlık verilmesi gereken alanlar oldu. Bu kapsamda Albayrak, "İhracatçımızın, özellikle ithal ara maddelerin 

Türkiye'de üretilmesini sağlaması önemli. Bu kapsamda bir strateji için bakanlık olarak sizlere gerekli desteği vermeye hazırız. Yeni ekonomi yakla-

şımımızda, harcama ve yatırımlarımızda öncelikli 3 alanımızın birisi ihracatı artırma hedefini karşılamak olacak. Yatırımları ihracatı artırma, tekno-

lojik ürün üretme ve cari açığı azaltma hedeflerine karşılık verip vermediğine göre değerlendirecek, karşılık verenleri önceleyeceğiz." değerlendir-

mesinde bulundu. Albayrak, yeni dönemde özellikle Eximbank'ın çok daha etkin bir yapıya kavuşturulacağını ve ihracatçıya verilen desteğin daha 

ileri taşınacağını da kaydetti. 

DHMİ'nin açıkladığı veriye göre, Türkiye'de havayolu yolcu sayısı, Ağustos ayında yıllık %4,8 artışla 22,8 milyona ulaştı. Türkiye genelinde Ocak

-Ağustos döneminde havayolu yolcu trafiği (direkt transit dâhil), geçen yılın aynı dönemine göre %12,5 artışla yaklaşık 143,2 milyon oldu. Ağustos 

ayına ilişkin havayolu, uçak yolcu ve yük istatistiklerine göre, Ağustos ayında havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı, geçen yılın aynı ayına 

göre iç hatlarda %8,3 azalışla 82 bin 596, dış hatlarda %8,5 artışla 75 bin 687 oldu. Aynı ayda üst geçiş trafiği %14,5 artarak 46 bin 432'ye ulaştı. 

Ağustosta Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği %1,1 düşerek yaklaşık 10,5 milyon, dış hat yolcu trafiği %10,8 artışla yaklaşık 12,3 milyon 

oldu.  

Türkiye’nin alanında markalaşmış şirketlerinden biri olan mücevher firması Gilan konkordato ilan etti. Markanın üst düzey yöneticisi Osman 

Geylan konkordato ilan etmelerinin detaylarını anlattı. Geylan, 3 Eylül Pazartesi günü konkordato için başvurduklarını, 5 Eylül Çarşamba günü 

konkordato ilan ettiklerini belirtti ve "İşimize odaklanabilmek için bunu yaptık, amacımız mevcut vadeleri uzatmak. Borçlu olduğumuz bankaların 

markamıza bakış açısı olumlu, böyle dönemler beraber hareket edilmesi gereken dönemler, Türkiye hedeflerine markalarıyla ulaşabilir" dedi. 

Şirketin beşi katılım bankası olmak üzere toplamda 12 bankaya borcu bulunuyor. 

Şişecam Topluluğu, Mersin Cam Ambalaj Fabrikası'nda yaklaşık 18,2 milyon dolarlık yeni fırın yatırımı gerçekleştirecek. Türkiye dâhil toplam 4 

ülkedeki yıllık 2,5 milyon ton üretim hacmiyle dünyanın beşinci büyük cam ambalaj üreticisi olan Şişecam Cam Ambalaj, Mersin fabrikasında yapa-

cağı son fırın yatırımıyla Türkiye'deki yıllık üretim kapasitesini yaklaşık 1,3 milyon tona ulaştırmış olacak. 

İngiliz havayolu şirketi British Airways’in (BA) sistemlerine giren bilgisayar korsanlarının 21 Ağustos ile 5 Eylül arasında internet üzerinden bilet 

alan 380 bin yolcuya ait kredi kartı bilgilerini çaldığı bildirildi. Olaydan etkilendiğini düşünen yolcuların da bankalarına başvurmaları istendi.  

Kan tahlillerini gerekenin binde biri oranında, birkaç damla kanla çok daha ucuza yapacak bir teknoloji geliştirdiğini iddia ederek kurulan The-

ranos resmen tasfiye ediliyor. ABD Sermaye Piyasası Kurulu SEC tarafından dolandırıcılıkla suçlanan ve 19 yaşındaki Stanford terk Elizabeth 

Holmes'un kurduğu şirket bir dönem 9 milyar dolar değere ulaşmıştı. Holmes'un halka açık şirketlerde çalışması 10 yıl süreyle yasaklandı. ABD'de 

tahlillerin çok pahalı olması nedeniyle hastaların %80'i bu testlerden kaçınması ve sonuçların 3 günden önce alınamamasını değerlendiren Hol-

mes, söz konusu testleri %70 daha ucuza yapacağını iddia etmişti. 
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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.  

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. 


