
Düne 4,84’lü seviyelerde başlayan dolar/TL dün FED Başkanı Jerome Powell'ın açıkla-

malarının ardından piyasa kapanışına doğru geriledi ve günün en düşük seviyesini 

4,7730 ile gördü. Piyasalar ABD'de faiz oranlarının artırılma hızına ilişkin ipuçları için 

Powell'ın ABD Senatosu Bankacılık Komitesi önündeki konuşmasını bekliyorlardı. Bu sa-

bah dolar/TL 4,80 etrafında işlem görüyor. Beklentilerin üzerinde gelen Mayıs ayı sanayi 

üretim verisi TL varlıkları desteklerken, süregelen negatif ayrışmayı hafifletti. BIST-100 

Endeksi'nde güçlü bir yükseliş yaşanırken, endeks tarafındaki alımların genele yayıldığı 

izlendi. Olumluya dönen algıyla birlikte dün 10 yıllık en uzun vadedeki tahvilin bileşik 

faizi 70 puan birden düşerek %17,77’ye geriledi. Piyasalar yeni dönemde ekonomi politi-

kalarının nasıl şekilleneceğini ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu'nun yapı-

sının yanı sıra Merkez Bankası'nın 24 Temmuz'daki faiz kararını da izliyor. 

FED Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinde istihdamın güçlü olduğu, enflasyonun 

ise merkez bankasının %2 olan hedefine yakın seyrettiği birkaç yıllık bir döneme girilmek 

üzere olduğunu söyledi ve komite karşısında kendine güvenli ve şahin bir duruş sergile-

di. Oturumun soru-cevap bölümü sonrasında piyasada, sene içinde iki faiz artışı daha 

yapılması yönündeki beklentiler kuvvetlendi, dolar değer kazandı, ABD 2 yıllık tahvil faiz-

leri 2,6153’e kadar yükseldi ve S&P endeksi 2.800 puanı kırdı.  Powell "FED şu anda bun-

dan sonrası için en iyi seçeneğin politika faizini kademeli olarak artırmayı sürdürmek 

olduğuna inanıyor" diyerek faiz artırımlarının ekonomideki güçlenmeye ayak uyduracak 

hızda olması gerektiğini, ancak büyümeyi yavaşlatacak kadar da çabuk olmaması gerek-

tiğini ifade etti. Ticaret savaşlarının olası sonuçları Haziran ayı FED toplantı tutanakların-

da üyelerce kaygı ile tartışılan iki ana başlıktan birisi idi. Ancak Başkan ticaretin sınırlan-

dırılması hakkında yorum yapmadı ve gelişmelerin ekonomiye olası etkisinin ölçümlen-

mesinin zor olduğunu ifade etti. Powell ticaret politikasının yarattığı aşağı yönlü risklerin 

mevcut mali genişleme paketinin olumlu etkileri ile karşılanabileceğini belirtti. Haziran 

toplantısında tartışılan ikinci önemli konu olan getiri eğrisindeki yataylaşma sorulduğun-

da ise Powell para politikası komitesinin getiri eğrisini nötr reel oranlar üzerinden değer-

lendirdiğini ve yakından takip ettiklerini söylemekle yetindi. 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı basın açıklamasında, vergi borçlarının 

yeniden yapılandırılmasının orta vadeli projeksiyonda yer almadığını söyledi. Maliye 

politikalarının tüm mükellefler için öngörülebilirliğinin sağlanması açısından bu açıkla-

maya gerek duyulduğunu belirten bakan, hâlihazırda 7143 sayılı Kanun kapsamında de-

vam eden yeniden yapılandırma başvurularının da 31 Temmuz’da sona ereceğini hatır-

lattı. 

18-Tem TÜİK, Perakende satış endeksleri, Mayıs 
 Euro Bölgesi , TÜFE, Haziran 
 ABD, İnşaat istatistikleri, Haziran 

19-Tem BDDK, Haftalık istatistikler 
 TCMB, Haftalık para ve banka istatistikleri 
 TÜİK, Konut satışları, Haziran 
 TCMB, Beklenti anketi, Temmuz 

 ABD, Philadelphia Fed imalat endeksi, Temmuz 
20-Tem Hazine, Bütçe finansmanı istatistikleri, Haziran 
 Almanya, ÜFE, Haziran 
23-Tem TÜİK, Tüketici güven endeksi, Temmuz 
 ABD, Mevcut konut satışları, Haziran 

 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 97.75            7.229%

22 Nisan 2020 5.125% 96.75            7.093%

18 Mayıs 2021 4.875% 90.73            8.574%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 91,630             2.10% -2.97% -20.55%

BİST-30 112,495          2.29% -3.06% -20.84%

XUSIN 115,242          2.51% -3.39% -10.95%

XBANK 112,037          1.50% -14.51% -34.63%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 4.8040 -0.85% 3.02% 26.79%

Euro/TL 5.6027 -1.16% 3.72% 23.20%

Sepet Kur* 5.1975 -1.01% 3.35% 24.83%

Euro/Dolar 1.1659 -0.43% 0.75% -2.81%

Dolar/JPY 112.85 0.51% 1.57% 0.16%

DXY 94.9450 0.16% -0.15% 3.23%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1227.12 -1.04% -3.71% -5.78%

Reuters/Jefferies CRB* 196.07 -0.04% -2.44% -0.48%

Brent (Dolar/varil) 72.16 0.45% -3.89% 7.91%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.74 0.18% 2.21% -7.04%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 20.49% 20.46%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 17.77% 18.36%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.31% 7.30%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.87% 2.86%
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Mayıs ayında sanayi üretimi bir evvelki aya kıyasla %1,6 gerilemesine rağmen yıllık bazda %6,4’lük artış kaydederek ikinci çeyrekte iktisadi 

aktivitenin görece kuvvetli seyrine işaret etti. Yılın ilk çeyreğinde sanayi üretiminin çift haneye yakın bir büyüme kaydetmesi ile yılın ikinci 

çeyreğinde daha ılımlı bir seyir öngörülmekteydi; gidişat bu öngörü ile uyumlu. Her ne kadar Mayıs ayında ivme kaybedilmiş olsa da ara malı ima-

latı ve dayanıksız tüketim malı imalatında üretim artışları kuvvetli bir seyir izliyor. Ana metal sanayi tarafında ivme kaybı bir miktar yurtdışı ticaret 

vergileri kaynaklı olabilir. Endekste ağırlığı yüksek kalemlerden gıda ürünleri üretimi ise oldukça canlı. Dayanıklı tüketim malı imalatında ise ilk 

çeyrekteki zayıflığın etkisi devam etmekle birlikte üretimin yükseldiği gözlemleniyor. Ancak binek otomobil satışlarındaki mevcut zayıflık ve geçen 

seneki vergi teşvikleri ile öne çekilen mobilya / beyaz eşya satışları gibi etkenlerle bu ana kalemin büyümeye katkısı ikinci yarıda sınırlı kalabilir. 

Kur ve faiz gelişmelerine duyarlı ana gruplardan sermaye malı üretiminde ise Mayıs ayında yavaşlama söz konusu. Haziran’da ise düşük PMI ve 

reel kesim güven endeksi verileri sanayi üretimini bir miktar baskılayabilir. Ancak gelen veri sonrası yılın ikinci çeyreğinde milli gelir büyümesinin 

%5’in üzerinde hesaplanması ihtimali yükseldi. Yılın ikinci yarısında ise büyümenin %4-4,5 etrafında seyreden potansiyel büyümeye doğru çekile-

ceğini tahmin ediyoruz. 

 

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nın 2017 yılı sonuçları açıklandı. İSO Yönetim 

Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, ikinci 500’ün görece daha küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarından oluştuğunu hatırlattıktan sonra, 2017 yılı 

verilerinin güçlü bir performansa işaret ettiğini belirtti. 2017’de küresel talepteki güçlenmenin ihracatı, kamunun desteğinin de iç talep ve yatırım-

ları desteklediğini belirten 2017 yılında üretimden satışların cari fiyatlarla %30,9, reel fiyatlarla %17 oranında büyüme kaydettiğini be-

lirtti.  Araştırmada İkinci 500 listesindeki şirketlerin faaliyet kârlarının %43,9, dönem kârlarının ise %67,2 oranında arttığı görülüyor. Bununla birlik-

te Erdal Bahçıvan, faaliyet kârlarının %42,8’i gibi önemli bir kısmının finansman gideri olarak kaybedildiğinin altını çizdi. Bahçıvan, 2017 yılında 

Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) devreye girmesiyle birlikte KOBİ’lerin finansman imkanlarında yaşanan artışa dikkat çeken Bahçıvan, 2018 yılında 

sanayicilerin faiz ve kurlardaki yüksek boyutlu dalgalanmadan dolayı finansman yükünün giderek ağırlaştığını, bunun da kârlılığın sürdürülmesi 

konusunda endişe yaratabileceğini ifade etti. İkinci 500 listesinde Ar-Ge harcamaları %68,5 oranında artarak 488 milyon TL’ye yaklaşmakla birlik-

te, bu harcama üretimden satışların ancak %0,45’ine karşılık geliyor. İSO’nun Birinci ve İkinci 500 listesindeki firmaların coğrafi dağılımında ise 

dönüşüm devam ediyor. 10 yıl önce her iki firmadan biri İstanbul’da faaliyet göstermekte iken, 2017 yılı itibariyle her üç firmadan biri İstanbul’da.  

Türkiye genelinde konut fiyatları Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına 

göre %10,6 artış kaydetti. Konut fiyatları Nisan ayında %10,1 yükseliş 

kaydetmişti. Reel konut fiyatları ise geçen yıla göre %1,4 oranında azalış 

kaydederek negatif bölgedeki seyrini sürdürdü. Yıllık konut fiyat artışı 

İstanbul'da %3,9 Ankara'da  ise %7,6 seviyesinde gerçekleşti. İzmir konut 

fiyatlarındaki artış oranı ise %17,8 ile Türkiye ortalamasının üzerindeki 

seyrini korudu. Reel konut fiyatları İstanbul'da %6,9 gerileme kaydeder-

ken, bu performansıyla Türkiye genelinde konut piyasası en zayıf perfor-

mans kaydeden il oldu. Ankara'da konut fiyatlarının reel olarak %3,4 ora-

nında azaldığı, İzmir'de ise %4,3 oranında arttığı görülmekte. Verisi yayın-

lanan 26 il ve il grubundan 11 tanesinde reel fiyatların gerilediği dikkat 

çekerken, 5 adedinde ise reel fiyat artışı %5 seviyesinin üzerinde seyrediyor. 

Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, bu yıl arazi geliştirmeye odaklandıklarını, bu çerçevede 700 bin metrekare arsa geliştirdikleri-

ni açıkladı. Yılmaz, güçlü bir finansman yapısına sahip olduklarının altını çizerek, önümüzdeki 5 yıl içinde 13 milyar liralık yatırım yapmayı he-

deflediklerini vurguladı. Dap Holding, en son Emlak Konut GYO’nun Nişantaşı ve Çekmeköy’de olmak üzere 2,9 milyar lira değerindeki iki ihalesini 

kazanmıştı.  
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Konut Fiyatlarında Yıllık Reel Değişim
(Min, Max ve İstanbul)

Kaynak: TCMB, TSKB Ekonomik Araştırmalar



Piyasalarda Bugün | 18 Temmuz 2018 3 

Habertürk’ten Güntay Şimşek’in haberine göre Hürjet, Londra’da düzenlenen ve dünyanın önemli havacılık fuarlarından sayılan Farnborough 

Airshow’da görücüye çıktı. Hürjet, Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim ve havadan havaya, havadan karaya füzelerle görev yapan yakın hava destek 

uçağı konumunda. Fuarda ayrıca Türk Havacılık ve Uzay Sanayi’nin (TUSAŞ) T129 Atak helikopteri gösteri uçuşu yapan tek helikopter olarak dik-

katleri üzerine çekiyor. TUSAŞ’ın yanında Roketsan da fuardaki stantlarda ürünleriyle yer aldı.  

Şifa Kimya CEO’su Mustafa Karcı, T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı ve SGK tarafından geri ödeme kapsamında değerlendirilen 9 proje ile firmayı yüz-

de 200 daha büyütmeyi hedeflediklerini belirtti. 2019 yılında Şifa Kimya ve Karfarma İlaç firmalarının ortak girişimi olan ve halen ruhsatlandır-

ma faaliyeti devam eden ürünleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirten eden Karcı, bu 9 ilacın üretimini yeni inşa edecekleri tesiste gerçekleş-

tireceklerini belirtti. Firma, 2017 yılında gerçekleştirdiği 14 milyon TL’lik ciro ile yüzde 35 büyüme gerçekleştirdi. 

Batı Avustralya eyalet hükümetinin, Perth tren hatları için açmış olduğu 136 milyon dolar değerindeki telekomünikasyon ihalesini Çin menşeli 

Huawei firması kazandı. Avustralya güvenliği açısından söz konusu ihalenin Huawei firmasına verilmiş olması, Batı Avustralya eyalet parlamen-

tosu içerisinde tartışmalara neden oldu. 

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, onlara gelecek tüm fındığa talip olduklarını, her-

hangi bir kısıtlamaları olmadığını dile getirdi. 4 yıldır piyasanın bir miktar üzerinde fiyatla fındık aldıklarını, bu yıl da tüm bölgelerde alım yapa-

caklarını ifade eden Bayraktar, piyasayı speküle etmemek için alım fiyatı açıklamak istemediklerini belirtti. 

Patates ve patates tohumluğu alanlarında faaliyet gösteren Ar Tarım, Türkiye'de geliştirilip özel sektöre devredilen ilk yerli ve milli patates 

çeşidi olan Nahita'yı yurtdışında da yetiştirmek istiyor. Niğde'de 2005'ten bu yana yürütülen ıslah çalışmalarının ardından tescillenen tohum-

luk 8 yerli patates çeşidinden ihaleyle satışı gerçekleşen 'Nahita'dan yıllık 480 ton tohumluk üretilmesi planlanıyor.  

Bu yıl hububat piyasalarına alım ve satım fiyatlarını erken açıklayarak özellikle yem sektörünü rahatlatan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), üreti-

cilerden bugüne kadar 1 milyon 483 bin tonu buğday olmak üzere toplam 1 milyon 536 bin tonluk alım yaptı. TMO, bu alımları karşılığında 1 

milyar 608 milyon lira ödeme yapacak. Nohut alımına da başlayan TMO’nun, bugüne kadar 21 milyon lira tutarında 6 bin 466 tonluk nohut aldığı 

belirtiliyor. TMO geçtiğimiz yıl 2 milyon ton civarında buğday alımı karşılığında 2 milyar lira civarında ödeme yapmıştı. 

Türk Patent Enstitüsü, bölgede yetişen satsuma cinsi mandalinayı 'Seferihisar Mandalinası' adıyla coğrafi işaret vererek tescilledi. Seferihisar 

Belediye Başkanı Tunç Soyer, "coğrafi işaretin, Seferihisar Mandalinası’nın markalaşması, iç piyasada ve yurt dışında satış olanaklarının arttırılması 

anlamına geldiğini ifade etti. Seferihisar Belediyesi, satsuma cinsi mandalinanın coğrafi işaretini almak için 2013 yılında Türk Patent Enstitüsü’ne 

başvuru yapmıştı. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 616 adet maden sahasını aramalara açıyor. Bakanlık, hukuki durumları sona eren 32 adet I-b grubu, 74 adet 

II-b grubu, 6 adet III. grup, 4 adet V. grup ve 484 adet IV. grup olmak üzere toplam 600 adet maden sahası ile 13 adet II. grup ve 3 adet IV. grup 

olmak üzere toplam 16 adet küçük alan maden sahasını ihale yoluyla aramalara açacak. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan iki ayrı ilana 

göre, söz konusu grupların karşılık geldiği maden kaynakları arasında kömür, nadir metaller, radyoaktif mineraller, değerli metaller ve inşaat mal-

zemelerinde kullanılan madenler de yer alıyor. Aramalara açılacak toplam 600 maden sahasının koordinat dökümleri, alanlarını ve ihale tarihlerini 

içeren listeler, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü internet sayfasında 30 gün süre ile 18 Temmuz’da ilan edilecek. İlanlara göre, 16 adet 

küçük alan maden sahası ihalesi ise mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında 7 Ağustos’ta yapılacak. 

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), dün açıklanan 12 kuruş zamdan sonra bugün de 11 kuruş indirim yapıldığını açık-

ladı. Sendikanın Twitter hesabından “Akaryakıt fiyatlarında indirim; 18 Temmuz 2018 tarihinden geçerli olmak üzere, benzinde litre başına 11 

kuruş olarak gerçekleşmiştir. Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatla-

rında değişiklik olmayacaktır.” açıklaması yapıldı. 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın internet sitesindeki organizasyon şemasında yapılan değişiklikte, Bakan Fatih Dönmez’in Yardımcılığına 

Abdullah Tancan getirildi. Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, buradaki organizasyon şemasında değişikliğe gidildi. Böyle-

ce, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in Yardımcılığına vekaleten Müsteşarlığı dönemindeki yardımcısı Abdullah Tancan görevlendiril-

di. 

Global enerji yatırımları 2017 yılında bir önceki yıla göre %2 oranında azaldı. 2017 yılında enerjide en fazla yatırım elektriğe yapıldı. Uluslarara-

sı Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayınlanan “Dünya Enerji Yatırımları 2018 (WEI 2018)” raporuna göre, 2017 yılında, dünyada enerji projelerine 

yapılan toplam yatırım miktarı bir önceki yıla göre %2 düşüşle 1,8 trilyon dolar oldu. Elektrik üretimi ve arzı için geçen yıl yapılan yatırımlar %5 

azalarak 750 milyar dolar oldu. Doğal gaz ve petrole yatırımlar geçen yıl %2 artarak 716 milyar dolar, enerji verimliliğine yatırım %3 artarak 236 

milyar dolar, kömüre yatırım %13 azalarak 79 milyar dolar, yenilenebilir ulaşım ve ısıtmaya yatırım %13 azalarak 20 milyar dolar olarak gerçekleş-

ti. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımları geçen yıl bir önceki yıla göre %3 oranında azaldı. 

Türkiye’de jeotermal kaynaklara dayalı elektrik üretimi yılın ilk altı ayında bir önceki yıla göre %36 arttı ve 3 milyar 337 milyon kilovatsaat 

seviyesine yükseldi. Böylece jeotermal enerji santrallerinin toplam elektrik üretimindeki payı ilk altı ay itibariyle %1,8’den %2,4’e yükseldi. 

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ufuk Şentürk, dışa bağımlılığı azaltan bu kaynağa dayalı yatırımların desteklen-

meye devam edilmesini istedi. Ufuk Şentürk, Türkiye’nin jeotermal elektrikte 4.000 MWe’lik potansiyele sahip olduğuna dikkat çekerek, “Bu po-

tansiyel realize olduğunda jeotermal elektrik santrallerinin toplam elektrik üretimindeki payı %10’lara yükselecektir” dedi. 

Giresun’a 30 MW’lık Ömer Rüzgâr Enerji Santrali (RES) kurulması planlanıyor. Ömer Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. tarafından Giresun İli, Aluc-

ra, Yağlıdere ve Dereli İlçeleri, Sindal, Kızakkertili ve Sarıalan Tepeleri Mevkii’nde planlanan 75 milyon lira değerinde olan santraldeki 2 MW’lık 15 

rüzgar türbini ile yılda yaklaşık 78.840.000 kilovatsaat elektrik üretilmesi hedefleniyor. 

Altek Alarko Elektrik Santralleri Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş.’nin Kırklareli Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali projesinde kurulu güç yarıya dü-

şürüldü. Konuya ilişkin açıklamaya göre Altek Kırıkkale Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali’nin lisansında 169,30 MWm / 163,98 MWe olarak yer 

alan kurulu gücü şirketin talebi üzerine Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından 84,65 MWm / 81,99 MWe seviyesine düşürüldü. 

Çinli rafineri Dongming Petrokimyasal, petrol ithalatını İran’dan başlatacak. Bağımsız rafineri, ABD’den ham petrol ithalatını durdurarak 

İran’dan ithalata başlayacaklarını duyurdu. Ticaret Bakanlığının “Haber Blog”unda yer alan habere göre, 6.300 çalışan ve yaklaşık 4,5 milyar dolar-

lık bilanço değerine sahip olan firma, yıllık 15 milyon tonluk petrol işleme kapasitesine sahip. 

Fransız Total, Bütangaz'ı İpragaz'a satıyor. Hollanda menşeli SHV Energy adlı şirkete ait İpragaz, Bütangaz'ın tamamını almak için resmi kurum-

lara başvurusunu yaptı. Anlaşma sağlanırsa Total'in madeni yağlar dışında Türkiye'deki varlığı neredeyse sona ermiş olacak. 

Şok Marketler (SOKM) – Sermayesine %55 oranında iştirak ettiği Teközel Gıda’nın kalan %45 hissesini opsiyon sözleşmesi kapsamında 25,6 mil-

yon TL karşılığında satın aldı. 
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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.  

 


