
Bayram tatili nedeniyle yurt içi piyasaların kapalı bulunduğu üç günlük dö-

nemde küresel piyasalardaki gelişmeler fiyatlamalar üzerinde oldukça etkili 

oldu. Hafta başında Arjantin pesosu ve tahvillerinde sert değer kaybı ve 

İtalya'daki siyasi belirsizlikler ile başlayan haber akışı, Çin ve Almanya'dan ge-

len zayıf veriler ile devam etti. Küresel büyümeye ilişkin kaygıların artması ile 

risk iştahı baskı altında kaldı. Küresel hisse senedi piyasaları ABD tahvil getiri 

eğrisinin tersine dönmesinin dünyada resesyon endişelerini kuvvetlendirme-

siyle sert şekilde geriledi. ABD'de başlıca üç hisse endeksi dün yaklaşık %3 

ekside kapanırken, Dow Jones endeksi Ekim'den bu yana en büyük günlük 

düşüşünü kaydetti. ABD'nin 2 yıllık ve 10 yıllık hazine tahvil getirileri 2007 yı-

lından bu yana ilk defa tersine döndü. ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirisi 

Asya borsasındaki ilk işlemlerde %1,55'in altına kayarak 3 yıl içinde en düşük 

seviyeye gerilerken, 30 yıllık tahvil getirisi %1,991'e indi ve tarihte ilk kez %

2'nin altına düştü. İhracat durgunluğu nedeniyle Almanya ekonomisinin ikinci 

çeyrekte daralması, Euro Bölgesi sanayi üretiminin Haziran'da beklentilerin 

üzerinde %1,6 küçülmesi ve ikinci çeyrekte sadece %0,2 büyümesi, öte yan-

dan Çin'de son 17 senenin en düşük Temmuz ayı sanayi üretimi verisinin açık-

lanması küresel büyümeye yönelik diğer olumsuz gelişmeler oldu. ABD Başka-

nı Donald Trump ek gümrük vergilerinin başlaması için belirlenen 1 Eylül tari-

hini 15 Aralık'a erteledi. Bu gelişmeye rağmen Asya borsaları zayıf seyir izli-

yor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ilk işlem-

lerde %0,9 gerilerken Japonya'nın Nikkei endeksi ise %1,4 düşüş kaydetti. 

Petrol fiyatlarındaki satış baskısı arttı. Petrol fiyatları, ABD ham petrol stokla-

rının beklenmedik şekilde artması, resesyon endişelerinin kuvvetlenmesi ve 

Çin ve Avrupa'daki ekonomik verilerin beklentilerin altında açıklanmasıyla 

gerileyerek kayıplarını artırdı. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiya-

tı dün %3 geriledikten sonra bugün de %0,6 düşüşle 59,14 dolarda bulunuyor. 

Arjantin'deki tahvil çöküşü sonrasında bayram tatili sırasında dolar/TL kurun-

da 5,60 seviyesi geçilmişti. Piyasaların tekrar açıldığı Perşembe sabahında kur 

5,55 seviyesinde işlem görüyor. 

15-Ağu TÜİK, İşgücü istatistikleri, Mayıs 
 HMB, Bütçe dengesi, Temmuz 
 ABD, Sanayi üretimi, Temmuz 
16-Ağu TÜİK, Sanayi üretimi, Haziran 
19-Ağu TÜİK, Perakende satış endeksleri, Haziran 
 TÜİK, Ciro endeksleri, Haziran 
 Euro Bölgesi, TÜFE, Temmuz 
20-Ağu TCMB, Özel sektör yurtdışı kredi borcu, Haziran 
 TÜİK, Konut satışları, Temmuz 
21-Ağu TÜİK, Yurt dışı üretici fiyat endeksi, Temmuz 
 TCMB, Konut fiyat endeksi, Haziran 
 TCMB, Kısa vadeli dış borç istatistikleri, Haziran 

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 99,405             0.20% 0.00% 8.91%

BİST-30 124,237          0.18% -0.69% 8.65%

XUSIN 112,792          0.05% 1.35% 7.55%

XBANK 144,338          0.28% -0.61% 22.59%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.6105 0.93% -2.66% 6.10%

Euro/TL 6.2400 0.55% -3.01% 3.10%

Sepet Kur* 5.9284 0.70% -2.72% 4.58%

Euro/Dolar 1.1138 -0.28% -0.36% -2.89%

Dolar/JPY 105.89 -0.79% -1.38% -3.35%

DXY 97.9870 -0.06% 0.79% 1.82%

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

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 15.22% 15.22%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 14.98% 15.10%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 6.80% 6.94%

ABD - 10 yıllık tahvil 1.56% 1.72%

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 100.02         5.199%

22 Nisan 2020 5.125% 100.02         5.084%

18 Mayıs 2021 4.875% 96.91            6.763%

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1516.09 1.00% 6.27% 18.19%

Reuters/Jefferies CRB* 181.98 -1.41% -4.74% 1.97%

Brent (Dolar/varil) 59.48 -0.61% -4.54% 8.78%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.14 0.70% -1.57% -26.60%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve ÖTV (III) sayılı listede yer alan sigara ve tütün ürünlerinin asgari maktu ÖTV tutarında 

değişiklik öngören Cumhurbaşkanı kararına göre, sigarada asgari maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarı, 0,2895 TL'den 0,3899 TL'ye yük-

seltildi; 0,4539 TL olan maktu ÖTV tutarı ile %67 olan ÖTV oranı değiştirilmedi. Listede "Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, 

uçları açık purolar ve sigarillolar" adı altında yer alan ürünün %40 olan ÖTV oranı ise aynı gümrük tarife istatistik pozisyonundaki diğer ürünler 

arasında dahil edilerek %67'ye çıkarıldı. ÖTV (III) sayılı listede yer alan "diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; homojeni-

ze veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları" ile "enfiye ve çiğnemeye mahsus" tütünün asgari maktu ÖTV tutarı da 0,2895 

TL'den 0,3899 TL'ye çıkarıldı. 

Cari işlemler dengesi Haziran ayında 548 milyon dolar açık verdi ve beklendiği üzere, Kasım 2002’den bu yana ilk kez 12 ay birikimli olarak 

cari fazla elde edildi. Zayıf seyreden iç taleple kısılan dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,8 milyar doları azalırken, seyahat ge-

lirlerindeki yüksek artışla birlikte hizmetler dengesi kaynaklı girişler bir yıl evveline kıyasla 0,8 milyar dolar yükseldi. Bu iki ana kalemdeki hare-

ketler neticesinde Haziran ayında cari açık 2018 Haziran ayına kıyasla 2,5 milyar dolar azaldı. Cari işlemler dengesi yarıyıl sonunda sadece 3,3 

milyar dolar açık verirken, on iki ay birikimli bakıldığında 0,5 milyar dolar fazla verildi. Önümüzdeki en az üç ay boyunca sınırlı iç talep koşulla-

rının dış ticaret açığını azaltmaya devam etmesini beklerken, beklentileri aşmasını öngördüğümüz turizm gelirleriyle aylık bazda cari fazla gö-

receğimizi tahmin ediyoruz. Temmuz ayında öncü dış ticaret verilerine göre, dış ticaret açığının yıllık bazda %47,5 gerilediğini ve Temmuz-

Ağustos döneminde seyahat gelirlerinde %20’lik artış beklediğimizi hatırlatalım. Yıl sonuna dair 12 ay birikimli cari açık beklentimiz 7,2 milyar 

dolara güncelledik. Beklentileri aşabilecek turizm gelirleri tahmindeki riskleri aşağı yönlü kılıyor. Dış ticaretin gelişimine yönelik öngörüdeki 

yukarı yönlü risk unsurlarından biri Euro Bölgesi’nde devam eden yavaşlamanın ihracatı sınırlaması, aşağı yönlü risk unsuru ise petrol fiyatları-

nın muhtemel aşağı yönlü hareketidir.  

Ödemeler dengesinin fonlama tarafına 12 ay birikimli bakıldığında, Haziran ayı itibarıyla doğrudan yatırımlar, yurtdışı kaynaklı uzun vadeli 

kredi ve mevduat kanalıyla yaklaşık 5,8 milyar dolarlık kaynak sağlanırken kısa vadeli kaynaklarla 3,6 milyar dolar girdi. Doğrudan yatırım-

larda net girişler 0,6 milyar dolar olarak gerçekleşirken ilk altı ay sonunda gelen doğrudan sermayenin yaklaşık yarısı yabancıların ülke içinde 

gayrimenkul alımlarından kaynaklandı. Portföy yatırımları Haziran'da 2,1 milyar dolar tutarında net çıkış kaydetti. Yurtdışı yerleşiklerin hisse 

senedi piyasasında ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 0,2 milyar dolar ve 0,1 milyar dolar net alım yaptığı görülürken, ban-

kalar ve diğer sektörler, sırasıyla, 1,3 ve 1,2 milyar dolarlık eurobond geri ödemesi gerçekleştirdi. Diğer yatırımlarda 2,4 milyar dolar tutarında 

net giriş görüldü. Yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki YP cinsi efektif ve mevduat varlıkları 1,6 milyar dolar azaldı. Yurtiçi bankalar yılın 

ilk altı ayında 1,7 milyar dolar tutarında YP cinsi efektif/mevduatı muhabirlerinde tutarken, yabancı bankalar aynı dönemde yurtiçi  mevduat 

pozisyonlarını 1,8 milyar dolar artırdılar. Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler, sırasıyla, 1,0 milyar dolar ve 

1,2 milyar dolar net geri ödeme gerçekleştirdiler (bankalar için nette uzun vadeli kredilerin geri ödemesi yıl başından bu yana devam etti). 

Bankacılık sektöründe uzun vadeli kredi borcu çevrim oranı (12 ay birikimli olarak) 2009 yılından bu yana ilk kez %65 seviyesine indi. Resmi 

rezervlerde Haziran ayında 2,5 milyar dolar düşüş gözlendi. 
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Türk Hava Yolları (THYAO) – Temmuz ayı trafik verilerini açıkladı. Buna göre, Temmuz’da şirketin yolcu sayısı yıllık bazda %4,8 azalışla 7,1 mil-

yon olarak gerçekleşti. Yolcu sayısı iç hatlarda %11,2 azalırken, dış hatlarda sabit kaldı. Doluluk oranı 2,2 yüzde puanlık azalış ile %83,2’ye geri-

ledi. Doluluk oranı, iç hatlarda 1,3 yüzde puan artışla %89,4’e yükselirken, dış hatlarda 2,6 yüzde puan düşüşle %82,3 oldu. 

Kırsal kalkınma projelerine 63 milyon liralık hibe. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 16 Şubat'ta çıkılan Katılım Öncesi Kırsal Kalkın-

ma Aracı II (IPARD-II) 5. Çağrı sonuçlarının açıklanmaya başladığını belirterek, ilk etapta hayvancılık ve işleme-pazarlama sektörlerinde değer-

lendirmeleri tamamlanan 79 projeye toplam 63 milyon liralık hibe sağlanacağını, hibeler sayesinde kırsalda yaklaşık 134 milyon liralık yatırım 

yapılmasının öngörüldüğünü açıkladı. IPARD-II kapsamında bakanlığın Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından 42 

ilde 16 sektördeki yatırımlara %40 ile %70 arasında hibe sağlandığına dikkati çeken Pakdemirli, 60 milyon euro’luk başvuru çağrısının Ağustos 

ayının sonuna kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.  

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçen yıl ton başına 950 lira olan mısır fiyatının, 2019 yılında %21 artırılarak ton başına 1.150 lira 

olarak belirlendiğini bildirdi. Mısır için belirlenen bu fiyatın, Bakanlık tarafından verilecek yaklaşık ton başına 60 liralık prim ve diğer des-

teklerle birlikte 1.210 liraya kadar yükseldiğine dikkati çeken Pakdemirli, "Açıklanan bu fiyatla üreticimiz, maliyete göre %48, diğer bir ifadeyle 

ton başına 390 lira gelir elde etmiş olacaktır” ifadesini kullandı. 

Türk Patent ve Marka Kurumu’na (TÜRKPATENT) marka başvurusu 61 bini aştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yılın 6 ayında 

TÜRKPATENT’e 2 bin 734 yerli patent ve bin 322 yerli faydalı model, 53 bin 645'i yerli olmak üzere toplam 61 bin 278 marka başvurusu ger-

çekleştirildiğini belirterek, "İlk 6 aylık veriler, 2019'u sınai mülkiyet başvuruları açısından iyi bir noktada tamamlayacağımıza işaret ediyor." 

dedi. Bakan Varank, başvuru sayılarındaki gelişimde Ar-Ge'ye yatırım yapan kuruluşların önemine değinerek, şunları kaydetti: “Önceki yıllarda 

büyük sanayi kuruluşlarının ağırlıkta olduğu yerli patent başvuru sayıları, bu yılın ilk 6 ayında özellikle KOBİ'lerin ve üniversitelerin de katkısıyla 

daha geniş bir tabana yayıldı. Geçtiğimiz yıllarda ilk 10'da yer alan firmaların başvuru sayılarında bir miktar düşüş olmasına karşın toplam baş-

vuru sayısı korundu.” En fazla yerli patent başvurusu yapan firma ve kuruluşlara ilişkin bilgileri de aktaran Varank, yılın 6 ayında, TÜRKPATENT 

verilerine göre, Arçelik'in 150 başvuruyla birinci, Turkcell'in 70 başvuruyla ikinci sırada yer aldığını, Mercedes-Benz Türk ve Vestel Elektronik'in 

30'ar başvuruyla üçüncü sırayı paylaştıklarını ifade etti. En fazla patent başvurusu yapan ilk 10 firma ve kuruluş arasında beyaz eşya, otomotiv, 

telekomünikasyon alanında faaliyet gösterenlerin öne çıktığına işaret eden Varank, bu kuruluşlarca yapılan başvuruların toplam yerli patent 

başvurularının %15'ini oluşturduğunu söyledi. 

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, sağlık turizmi için 2018'de Türkiye'ye gelen 551 bin 748 ziyaretçinin, kişi başı ortalama 2 bin 13 dolar seviyesin-

de harcama gerçekleştirdiğini belirtti. Bağlıkaya, turistik amaçlı gelip özel hastane ya da sağlık merkezlerinde saç ekimi, estetik müdahale 

gibi operasyon geçirenler, 3'üncü yaş turizmi kapsamında ve termal tesislerden faydalanmak amacıyla ülkeye gelenler de eklendiğinde, Türki-

ye'nin sağlık turizmi alanındaki gelirlerinin geçen yıl itibarıyla yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde olduğunu ifade etti. Sağlık turizmi için ülkeye 

gelen bir turistin, normal turistin üç katından daha fazla para harcadığını aktaran Bağlıkaya, Sağlık Bakanlığı'nın 2023 hedefleri arasında tıbbi 

tedavi amaçlı olarak ülkemize gelen ziyaretçi sayısının 1,5 milyona yükseltilmesi ve sağlık turizmi gelirinin ise en az 5 kat artırılarak 10 milyar 

dolara ulaştırılması olduğunu kaydetti. 

Küresel yatırım son 9 yılın en düşük seviyesinde. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü'nün (UNCTAD) açıkladığı verilere göre ge-

çen yıl dünya genelinde gerçekleştirilen dış yatırım 1 trilyon 297 milyar dolar oldu. Böylece, küresel bazda doğrudan yabancı yatırım miktarın-

da 2009 yılında kaydedilen 1 trilyon 172 milyar dolarlık seviyeden bu yana en düşük değer görüldü. Ülke grupları bazında bakıldığında, geliş-

mekte olan ülkelere gerçekleştirilen doğrudan yabancı yatırım tutarı geçen yıl bir önceki yıla göre %2'lik artış gösterirken, gelişmiş ülkelerde 

söz konusu dönemde %27 düştü. Coğrafi bölgeler bazında bakıldığında ise geçen yıl en fazla doğrudan yabancı yatırım alan kıta 552 milyar 
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835 milyon dolarla Asya oldu. Bu kıtayı 438 milyar 232 milyon dolarla Amerika, 196 milyar 628 milyon dolarla Avrupa ve 45 milyar 902 milyon 

dolarla Afrika takip etti. Ülkeler bazında geçen yıl en fazla doğrudan yabancı yatırım alan ilk üç ülke ABD, Çin ve Hong Kong oldu. ABD 251 mil-

yar 814 milyon dolar, Çin 139 milyar 43 milyon dolar ve Hong Kong 115 milyar 662 milyon dolar FDI aldı.  

ABD'ye mobilya ihracatında hedef 1 milyar dolar. Mobilya Sanayi İş Adaları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, yıllık mobilya ithalatı 

60 milyar dolar olan ABD'ye Türkiye'nin mobilya ihracatının 124 milyon dolar olduğunu anımsatarak, "Dünyanın en büyük mobilya tüketicile-

rinden ABD'ye yönelik mobilya ihracatımızı artırmak ve 2023'te 1 milyar dolara çıkarmak için önemli çalışmalar yapıyoruz." dedi. Gürcan, mo-

bilya sektörünün 2002'den bugüne üretimde ve ihracatta 10 kattan fazla artış gösterdiğini, halihazırda dünyanın en büyük 13'üncü üreticisi 

olduğunu, üretimin %30'unu ihraç ettiğini belirtti. Geçen yıl 3,2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren sektörün bu yılki hedefinin 3,7 milyar dolar 

olduğunu dile getiren Gürcan, 2023 yılında ise mobilya sektörünün ihracat hedefinin 10 milyar dolar olduğunu anımsattı. ABD'nin dünyanın en 

büyük mobilya tüketicilerinden olduğunu aktaran Gürcan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye-ABD arasındaki mevcut ticaret hacmi 20 milyar 

dolar. Bunun 100 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Türkiye'nin önemli sivil toplum kuruluşlarının ve kurumlarının ABD ile ticaret hacmi-

nin 100 milyar dolar olması için başlattığı ihracat çalışmasında yer alan sektörlerden bir tanesi de mobilya. ABD'nin yıllık mobilya ithalatı 60 

milyar dolar. Türk mobilya sektörü ise geçen yıl ABD'ye 124 milyon dolarlık ihracat yaptı. Bu rakamı çok rahat katlayarak artırabiliriz. Dünyanın 

en büyük mobilya tüketicilerinden ABD'ye yönelik mobilya ihracatımızı artırmak ve 2023'te bir milyar dolara için önemli çalışmalar yapıyoruz." 

Kamu İhale Kurumu'nca Resmi Gazete'de yayınlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetme-

liği ile kamu kaynaklı bir gecikmede müteahhitlere fiyat farkı verilmesi kabul edildi. Eski uygulamada sadece sözleşmelerinde fiyat farkı 

ibaresi bulunanlar fark alabilirken, yeni değişiklik ile sözleşmesinde bu maddeye yer vermeyenler için de uygulamadan faydalanma imkanı ge-

tirildi. 

Denizli İklim Değişikliği Eylem Planı yayınlandı. Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) fonu tarafından desteklenen ve REC Türki-

ye tarafından hazırlanan çalışmalar “Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı” – İklimIN – kapsamında 

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ‘’İklim Hareketi için Değişime Güç Ver’’ projesi kapsamında hazırlandı.  

Ataer Holding’den, British Steel'e teklif. Dün Financial Times’da yer alan habere göre, Ordu Yardımlaşma Kurumu’nun (OYAK) sahibi olduğu 

Ataer Holding İngiliz çelik üreticisi British Steel’i satın almak için teklif verdi. Teklifin üretim miktarını artıracağı belirtilirken, kapasite artışı ile 

maliyetlerin düşürülmei hedeflenmekte. Teklife ilişkin detay ise paylaşılmadı. 

Almanya, plastik torba kullanımını tamamen yasaklamayı hedefliyor. Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze tarafından yapılan açıklamaya 

göre ülkede plastik torba kullanımını tamamen yasaklamayı hedefleyen bir yasal düzenleme üzerinde çalışıldığı ve işletmeler ile meyve ve seb-

zeler için kullanılan plastik torba tüketiminin düşürülmesi için anlaşmaya varılmasının hedeflendiği ifade edildi. 

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesine (TANAP) Uluslararası Çevre Ödülü. TANAP, Birleşik Krallık merkezli The Green Organisation 

tarafından Green World Awards (Yeşil Dünya Ödülleri) “En İyi Çevresel Uygulamalar” kategorisinde ödüle layık görüldü.  

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), 2019 yılı için küresel petrol talebi büyüme tahminini günlük 100 bin varil düşürdü. IEA, 9 Ağustos’ta yayınla-

dığı aylık raporunda küresel petrol talebinin Mayıs ayında önceki yıla kıyasla günlük 160 bin varillik gerileme olduğunu, bu gerilemenin ise 

2019 yılında izlenen ikinci yıllık gerileme olduğu ifade ediliyor. Raporda ayrıca Ocak-Mayıs döneminde global petrol talebinin 2008 yılından bu 

yana görülen en düşük seviyede gerçekleştiği de vurgulandı. IEA 2019 yılı için global petrol talebi büyüme günlük 100 bin varil gün düşürür-

ken, talebin 1,1 milyon varil/gün artacağını tahmin etti. Ajans ayrıca, 2020 yılı için talepte büyüme tahminini de günlük 50 bin varil indirerek, 

günlük 1,3 milyon varile çekti. Raporda ayrıca, bahsi geçen revizyonlarda Çin’deki pozitif talebe rağmen Hindistan ve Amerika’daki güçsüz ta-

lebin etkili olduğu belirtildi. 
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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. 


