
Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde önemli rol oynayan ABD'li rahip Andrew 

Brunson davasında mahkemenin rahibi Cuma günü serbest bırakacağı yönündeki 

beklentiyi günler öncesinde satın almaya başlayan piyasalar, Cuma görülen dava 

boyunca dalgalı bir seyir izledi. Perşembe akşamı 6 seviyesinin altına gerileyen 

Cuma günü ise gün içinde 5,83 seviyesini gören dolar/TL karar sonrası 6,0'nın altın-

daki seviyesini korudu. Brunson’un serbest kalması ve ülkesine dönmesinin ardın-

dan dolar/TL bugün güne 5,88 seviyesinden başlıyor. ABD Başkanı Donald Trump, 

Brunson’un ABD’ye dönmesi sonrasında Türkiye ile ilişkilerde iyileşme bekliyor.  

Kaşıkçı'nın iki hafta önce İstanbul konsolosluğuna girdikten sonra kaybolması 

uluslararası tepkiye yol açtı. Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybol-

ması nedeniyle kendisini cezalandırmakla tehdit edenlere uyarıda bulunurken, Av-

rupalı liderler Kaşıkçı'nın akıbetinin ortaya çıkarılması için Riyad üzerindeki baskıyı 

artırdı. ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonunda yaptığı bir dizi açıklamada Kaşık-

çı'nın konsoloslukta öldürüldüğünün ortaya çıkması halinde "ağır ceza" uygulama 

uyarısında bulundu. Ancak Trump Suudi Arabistan'a silah satışını durdurursa 

ABD'nin kendini "cezalandırmış" olacağını da söyledi. Avrupa'nın başlıca ülkelerin-

den İngiltere, Fransa ve Almanya ise Pazar günü Kaşıkçı'nın durumunu "azami cid-

diyetle" ele aldıklarını ve olayda sorumluluk sahibi olanların "hesap vermelerinin 

sağlanması" gerektiğini beyan etti. ABD Başkanı Trump’ın gazeteci Kaşıkcı konusun-

da bir suç varsa çok sert cezalandırılacağı açıklamasının ardından petrol fiyatları 

tekrar yukarı giderken, dün Suudi Arabistan Tadavul endeksi seans içinde %7 kadar 

geriledikten sonra günü %3,5 kayıpla kapattı. Suudi Arabistan resmi haber ajansı 

SPA'da, adı verilmeyen bir yetkiliye dayandırılan haberde, "Suudi Arabistan Krallığı 

kendisine yönelik herhangi bir adım atılırsa, buna daha kapsamlı bir cevap verece-

ğini ve küresel olarak hayati öneme ve geniş nüfuza sahip bir ekonomisi olduğunu 

da beyan eder." denildi. Bu yöndeki bir açıklama 1973 petrol ambargosunu hatır-

latmakla birlikte Suudi Arabistan petrolü bir silah olarak kullanmayacağı vurgusunu 

sürekli yapıyor. Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz el Suud, dün akşam 

SPA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile telefonda konuşa-

rak Suudi-Türk ilişkilerinin önemine de dikkat çekti. Bu açıklama Kral Salman'ın ola-

ya diplomatik bir çözüm arayışında olabileceğine işaret ediyor. Kaşıkçı'nın kaybol-

ması üzerine birçok uluslararası basın kuruluşu ve bunları takiben şirket yöneticisi 

bu hafta Riyad'da yapılan ve "Çöldeki Davos" olarak nitelendirilen yatırım konfe-
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 94.13            11.531%

22 Nisan 2020 5.125% 91.85            11.110%

18 Mayıs 2021 4.875% 84.50            12.013%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 96,657             2.02% 2.00% -16.19%

BİST-30 120,310          2.07% 2.93% -15.34%

XUSIN 124,580          1.90% -0.88% -3.73%

XBANK 111,589          2.20% 10.95% -34.89%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.8711 -0.91% -2.33% 54.95%

Euro/TL 6.7856 -1.30% -3.27% 49.21%

Sepet Kur* 6.3284 -1.19% -2.97% 51.81%

Euro/Dolar 1.1562 -0.27% -0.81% -3.62%

Dolar/JPY 112.19 0.03% 0.21% -0.43%

DXY 95.2210 0.08% 0.31% 3.45%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1217.53 -0.51% 2.03% -6.52%

Reuters/Jefferies CRB* 202.68 0.67% 4.09% 3.60%

Brent (Dolar/varil) 80.43 0.21% 3.00% 20.28%

Doğalgaz (TL/stdm3) 3.16 1.46% 4.23% 8.60%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 26.80% 27.00%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 19.06% 20.07%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.80% 7.84%

ABD - 10 yıllık tahvil 3.15% 3.15%
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ransından çekildiklerini açıkladı. Pazar günü JP Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon konferanstan çekildiğini açıklarken, Ford Motor Co Yönetim 

Kurulu Başkanı Bill Ford konferansı da içeren Ortadoğu seyahatini iptal etti. 

Avrupa Birliği ve İngiltere arasındaki Brexit görüşmeleri bir kez daha duraksadı. Haftasonu İngiltere Brexit Bakanı Dominic Raab Brüksel’i ziya-

ret etse de ayrılıklar aşılamadı. Bugün konuya ilişkin AB bakanlar buluşması iptal edildi. Cuma günü 1,3250’nin üzerine kadar yükselen Sterlin/

Dolar kuru haftasonu haber akışı sonrası sabah saatlerinde 1,31’in altını test ediyor. Cuma günü 1,16 üzerine çıkan Euro/Dolar ise sabah 

1,1543’ten işlem görüyor. Euro Bölgesi’ne yönelik bir başka risk ise bütçe görüşmeleri. AB üyesi ülkeler taslak bütçelerini gönderirken İtalya’nın 

taslağının fazla açık öngörmesi sebebiyle geri iadesi gündemde. Haftasonu CBS’in 60 Dakika röportajında ABD Başkanı Trump Çin’e daha fazla tari-

fe uygulanabileceği işaretini verdi. Öte yandan petrol fiyatlarındaki yukarı yön de piyasaları rahatsız ediyor. Ayrıca Washington'daki kur manipü-

lasyonu tartışmasına Japonya'nın da çekildiğini görmekteyiz. Cuma günü kuvvetli Çin ihracatı verileriyle toparlanan Asya hisseleri bu haftaya taşı-

namadı. Japonya, Hong Kong ve Avustralya hisse senedi piyasalarında riskten kaçınma hamleleri gözlemlenirken Çin hisseleri dört yılın dip seviyesi 

yakınlarında dalgalanıyor. ABD 10 yıllık tahvilin faizi %3,15’te.  

TBMM bu hafta geçtiğimiz günlerde sunulan ve bazı trafik cezalarının artırılmasını düzenleyen kanun teklifi için mesai yapacak. AKP grubunca 

hazırlanan "Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" bugün ilk olarak TBMM İçişleri Komisyo-

nu'nda ele alınmaya başlanacak. Genel hatlarıyla trafik ihlallerinde cezaların artırımını içeren teklif komisyonun ardından Genel Kurul gündemine 

gelecek. Genel Kurul'da bu hafta ayrıca Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne TSK unsurlarıyla verdiği desteğin 

süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi de ele alınacak. Veri akışına baktığımızda ise bugün saat 10.00'da Temmuz 

dönemi işsizlik, saat 11.00'de ise Eylül ayı bütçe dengesi rakamları açıklanacak. Salı günü ise Ağustos ayı sanayi üretimi verilerini takip edeceğiz. 

Haftanın geri kalanında ise Perşembe günü açıklanacak olan TCMB Beklenti Anketi takip edilecek. Piyasa özellikle enflasyonla mücadele kapsamın-

da sene sonu ve 2019 yılına dair enflasyon beklentilerini dikkatle inceleyecektir. 

Şekerbank (SKBNK) - Şekerbank 750 milyon lira tutara kadar sermaye benzeri borçlanma aracı ihracı için genel müdürlüğü yetkilendirdi. Banka-

dan KAP'a yapılan açıklamada, ihracın katkı sermaye hesaplamasına dahil edilmesi için gereken şartları haiz, yurt içinde, TL cinsinden farklı tür ve 

vadelerde bir veya birden fazla defada nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle olacağı belirtildi. 

Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) açıkladığı verilere göre, 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dö-

nemine göre %4,6, otomobil üretimi ise %8,3 oranında azaldı. Toplam otomotiv ihracatı adet bazında ilk 9 ayda %1,2 azalırken, otomobil ihra-

catı %6,4 azaldı. Değer bazında toplam ihracat ise 2018 Ocak-Eylül döneminde %13 artarak 24 milyar dolara yaklaştı. Otomobil ihracatı yine aynı 

dönemde değer bazında %5,7 yükseldi ve 9,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. 

Dünyanın en büyük liman işletmecilerinden biri Hollandalı APM Terminals Türkiye'den çekilme kararı aldı. Türkiye'ye İzmir'den giren APM Ter-

minals, Petkim'e ait Petlim'i 28 yıl boyunca işletecekti. SOCAR ile görüşen şirketin, Türkiye'deki tek varlığını satacağı belirtildi. SOCAR Turkey Enerji 

şirketi, APM Terminalleri Liman İşletmeciliği'nin %100 sahibi olacak. Hollandalı şirketin yönettiği İzmir'deki Petlim Limanı, 700 metre rıhtım uzun-

luğuna, 1,5 milyon TEU kapasiteye sahip. Ege Bölgesi'nin dünya ticaretine açıldığı kapı olan bu liman, Türkiye'nin de en büyük 3'üncü büyük kon-

teyner merkezi olma özelliği taşıyor.  

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, 2018 yılında ambalaj sektörü olarak, en az 23 milyar dolar pazar bü-

yüklüğü ve 4,5 - 5 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacaklarına inandıklarını belirtti. Sarıbekir, 2030 yılı için hedeflerinin 30 milyar dolar pazar 

büyüklüğü ve 10 milyar dolar ihracat rakamlarına ulaşmak olduğunu ve sektörün yeni pazarlar kazanmayı sürdürdüğünü ifade etti. Ambalaj sektö-

rünün ihracatı 2018’in ilk altı ayında miktar olarak %8, değer olarak %17 artış göstermişti. 

 

 



Piyasalarda Bugün | 15 Ekim 2018 3 

İnşaat malzemesi üreticilerinin çatı örgütü Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği), Enflasyonla Topyekun Mücadele 

Programı kapsamında başlatılan %10 indirim kampanyasına üyeleriyle birlikte katıldıklarını açıkladı.  

Merkez Bankası verilerine göre 5 Ekim’le biten haftada konut kredi faizleri bir önceki haftaya göre 106 baz puan yükselerek %29,06 seviyesinde 

gerçekleşti. Aynı dönemde TL olarak kullandırılan ticari kredilerde faiz oranı 95 baz puan gerileyerek %34,99 oldu. İhtiyaç kredilerinde ise faiz 

oranı %39,03 seviyesinde.  

Anadolu Ajansı’nın Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) verilerine dayandırdığı haberine göre; geçen yıl 42,2 milyar lirayı bulan e-ticaretteki 

pazar büyüklüğünün, bu yıl sonu itibarıyla 50 milyar lirayı geçmesi bekleniyor. Dijitale çok hızlı adapte olabilen bir tüketici kitlesi bulunan Tür-

kiye’de e-ticaret trafiğinin %70'i mobilde. TÜBİSAD E-Ticaret Komisyonu Başkanı Burak Ertaş, geçen yıl %47 büyümeyle 14,8 milyar liraya ulaşan 

"tatil ve seyahat" sektörünü 14,7 milyar lira ile "online perakende"nin izlediğine dikkati çekerken, e-ticaretin toplam perakendedeki payının %

4,1'e yükseldiğini, bu oranın gelişmiş ülkelerde %9,8 iken, gelişmekte olan ülkelerde %4,8 olarak ölçüldüğünü söyledi.  

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na THY ve Pegasus da desteklerini açıkladı. THY kampanyaya destek vermek için iç hat ve Türkiye 

çıkışlı dış hat bilet fiyatlarında %10 indirim uygulaması başlattı. Kampanya 12 Ekim 2018 - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında düzenlenen biletler ve 

12 Ekim 2018 - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen uçuşlarda geçerlidir. Pegasus Havayolları ise programa destek için düzenlediği tüm 

yurt içi uçuşlarında geçerli %20 indirim kampanyası gerçekleştirdi. Kampanya 11 - 12 Ekim 2018 tarihlerinde alınan biletler ve 1 Aralık 2018 - 30 

Mart 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek uçuşlarda geçerli olacak şekilde düzenlemişti.  

Türkiye'nin sağlık turizminden elde ettiği gelir son 5 yılda toplam 4,4 milyar dolar oldu. Sağlık ve tıbbi nedenlerle ülkeye gelenlerin sayısı, 5 

yılda %62 artış göstererek, geçen yıl 433 bine yükseldi. Ziyaretçi sayısı bu yılın ilk yarısında ise 275 bini buldu. Sağlık ve tıbbi nedenlerle gelen ziya-

retçilerden elde edilen turizm geliri, bu yılın ilk yarısında yaklaşık 590 milyon dolara ulaştı. 

Alkoçlar Otelcilik ve Turizm A.Ş. konkordato talebinde bulundu. Dava dilekçesinde, hakedişlere karşın tahsilatların uzun vadeli çeklerle yapıldı-

ğı, bu sebeple mali dengenin sarsıldığı belirtildi. 64,8 milyon liralık borcun ödenmesi için 9 ay erteleme istenirken, ödemelerin de 3 eşit taksit ha-

linde 3 yıl içinde gerçekleştirilmesi teklif edildi.  

Anadolu Ajansının  Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) verilerine dayandırdığı haberine göre; geçen yıl 42,2 milyar lirayı bulan e-ticaretteki 

pazar büyüklüğünün, bu yıl sonu itibarıyla 50 milyar lirayı geçmesi bekleniyor. Dijitale çok hızlı adapte olabilen bir tüketici kitlesi bulunan Tür-

kiye’de e-ticaret trafiğinin %70'i mobilde. TÜBİSAD E-Ticaret Komisyonu Başkanı Burak Ertaş, geçen yıl %47 büyümeyle 14,8 milyar liraya ulaşan 

"tatil ve seyahat" sektörünü 14,7 milyar lira ile "online perakende"nin izlediğine dikkati çekerken, e-ticaretin toplam perakendedeki payının %

4,1'e yükseldiğini, bu oranın gelişmiş ülkelerde %9,8 iken, gelişmekte olan ülkelerde %4,8 olarak ölçüldüğünü söyledi. 

Tosyalı Holding’in Senegal’de hayata geçireceği yeni demir çelik yatırımının büyüklüğünün 2 milyar doları bulması öngörülüyor. Tosyalı Hol-

ding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “4-5 yıl sonra madenden demir çeliğe uzanacak üretim için yapacağımız yatırım 2 milyar doları bulabilir" 

açıklamasını yaparken 15 gün içinde Senegal’e giderek yatırım için nihai imzayı atacaklarını bildirdi. Yatırıma ilişkin mutabakat zaptı, gecen hafta 

İstanbul’da düzenlenen Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu kapsamında Senegal Maden ve Jeoloji Bakanı ile Fuat Tosyalı arasında imzalanmıştı. 

Japon IHI ve Dalgakıran Kompresör'ün ortaklığında kurulan Türkiye’nin ilk ve tek kompresör fabrikası Kocaeli İMES Organize Sanayi Bölge-

si'nde açıldı. IHI Dalgakıran Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran 2019 Haziran ayında yeni bir 50 bin m2`lik kompresör fabrikasının açıl ı-

şını daha yapacaklarını açıkladı. Genel müdür Yakub Tüfekçi ise iki ayda yerlilik oranlarını %70'lere çıkartacaklarını söyledi. 
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ürün künyesi kapsamında geliştirilen "Hal Kayıt Sistemi (HKS) Mobil" uygulamasıyla vatandaşın, satın aldığı 

meyve ve sebzeye ilişkin üretim tarihi, yeri, alış ve satış fiyatı gibi her türlü bilgiyi cep telefonundan görebileceğini söyledi. Pekcan, "5957 sayılı 

Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna" istinaden sebze ve meyve 

ticaretinde bildirim modelinin hayata geçtiğini hatırlattı. Bu modelin uygulanmasını sağlayan Hal Kayıt Sistemi'nin (HKS) Ticaret Bakanlığının bün-

yesinde faaliyete alındığını anlatan Pekcan, uygulamayla sebze ve meyve ticaretine ilişkin güncel veri tabanının oluşturulması ve söz konusu tica-

retin elektronik ortamda takip edilmesinin amaçlandığını bildirdi. 

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik desteklerin farklı şekillerde sürebileceğini, ancak bundan böyle döviz 

bazında teşvik verileceğini beklemediğini söyledi. Yılmaz, 2020 yılında sona ereceği açıklanan Yenilenebilir Kaynakları Destekleme Mekanizma-

sı’nın (YEKDEM) ardından belirli yenilenebilir kaynak türlerine desteğin devam edebileceğini söyledi. Yılmaz “Tüm kaynaklarda bu yola gidilir mi 

bilemiyoruz, bu hükümetin kararı. Kaynaklara göre farklı teşvik modelleri uygulanabileceği görüşündeyim. Yerli kaynak teşviki dersin, herkes ener-

jisini borsada satar, ikili anlaşmayla satar. Fakat hangi kaynaktan kim ne kadar üretmiş, bunu ölçmek zor olabilir” dedi. “Yenilenebilir kaynakların 

her birine ayrı ayrı teşvikler, enstrümanlar geliştirilebilir” diyen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz şöyle devam etti: “Hepsine toptan, şundan üretene 

bu kadar, bundan üretene şu kadar diyebiliriz. Ama ben bundan sonra döviz bazlı teşvikler olacağını düşünmüyorum. TL cinsinden teşvik vermek, 

Türkiye şartlarında yatırım yaptığınız için çok fazla olumsuz etkilemeyebilir.” 

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Antalya’da düzenlenen 9. Türkiye Enerji Zirvesi sırasında bir grup gazeteciye Kurum’un faaliyetleri hakkında 

bilgi verirken, enerji sektörüne dair değerlendirmelerde de bulundu. Elektrik ve doğal gaz piyasalarında mevcut tarifelerin yıl sonuna kadar 

geçerli olacağını belirten Mustafa Yılmaz “2019 yılına yönelik tarifeler için de çalışmalara başladık. Bunun için tüm faktörleri dikkate alacağız. Fir-

maların yatırım planlarını topluyoruz” dedi. Önümüzdeki günlerde piyasaya ilişkin en önemli kararlardan birisini alacaklarını ifade eden Yılmaz, 

“OSB’lerle ilgili son kaynak tedarik tarifesi ile ilgili bir çalışmamız var. Son kaynak tedarik tarifesi limitleri düşsün istiyoruz. Kısa süre içinde karar 

alacağız. En azından iki ay önce karar almalıyız ki, 2019 başında devreye girsin. Yani bu ay içinde kararı alacağız” diye konuştu. 

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, uygulanan bedellerin basitleştirilmesinin faturaların 

daha iyi anlaşılmasına, tedarikçilerin sözleşmelerini daha kolay karşılaştırmasına katkı sunduğunu ifade etti. Bakan Dönmez, faturalarda yeni sis-

temdeki enerji, dağıtım, vergi-fonlar şeklindeki üçlü sınıflandırmanın Eurostats sınıflandırması ile benzer şekilde olduğunu bildirdi. 

Niğde 9 milyar liralık yatırımla "Güneş Enerjisi Santrali (GES) üssü" olacak. Niğde-Bor Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nde 2 bin 500 hektarlık alan-

da kurulacak GES ile ilk etapta yılda asgari 570 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi üretilerek 270 bin konutun enerji ihtiyacı karşılanacak ve ekono-

miye yaklaşık 200 milyon lira katkı sağlanacak. Projenin tamamının faaliyete geçmesiyle de bin 500 megavat gücündeki santralden yılda asgari 2 

milyar 850 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi üretilerek ekonomiye yaklaşık 1 milyar liralık katkı sağlanacak. 

Doğal gaz aboneleri sayaç montaj ve bağlantı malzemesi bedeli ödemeyecek. Doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından abonelerden talep edilen, 

abone bağlantı bedeli kapsamındaki sayaç bağlantı malzemeleri ve sayaç montaj bedelleri bu kapsamdan çıkarıldı. EPDK’nın, Doğal Gaz Piyasası 

Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 

abone bağlantı bedeli, dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamaları ile sayaç 

bedeli toplamının abone başına düşen payını ifade eden sabit bedel olarak tanımlandı. 
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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. 


