
Türkiye piyasaları bayram nedeniyle haftanın son iki iş gününde işlem gö-

rürken, TL varlıkları Arjantin kaynaklı endişeler, ABD ile Çin arasındaki tica-

ret müzakereleri ve İtalya ile İngiltere başta olmak üzere siyasi gelişmelerin-

den negatif etkilendi. Bayram tatili öncesi, dört ayın en düşük seviyesinde 

(5,45) işlem göre dolar/TL, 5,63’ü test ettikten sonra küresel risk iştahındaki 

görece toparlanma ile 5,55-5,60 seviyelerine gelmişti. Bu sabah ise 5,56'in 

hemen üzerinde işlemler geçmekte. Yurt içinde bu hafta Hazine'nin düzenle-

yeceği ihaleler takip edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 19 ve 20 Ağustos'ta 

3 tahvil ve 1 kira sertifikası ihalesi düzenleyecek. Bugün ilk ihalede, 13 ay   

(392 gün) vadeli kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak. Yine bu-

gün düzenlenecek ikinci ihalede, 6 yıl (2177 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon 

ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.     

20 Ağustos'taki ihalede 5 yıl (1750 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜ-

FE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak. Bu tarihteki diğer 

ihalede ise 2 yıl (728 gün) vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak. 

Geçen hafta Haziran ayı sanayi üretim verisi açıklandı. Haziran ayında sana-

yi üretimindeki daralma hızlanarak devam etti. Takvim etkisinden arındırılmış 

seride, sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre %3,9 ile beklentilerden daha 

sert şekilde gerilerken, mevsim etkisinden arındırılmış seride ise aylık bazda 

%3,7'lik düşüş kaydedildi. 2018 yılı son çeyreğinde yaşanan sert daralmanın 

ardından sanayi üretiminde ilk çeyreğe ilişkin veriler ekonomide dipten çıkışa 

işaret etmişti. Ancak Mart ayından başlayarak finansal piyasalarda oynaklığın 

şiddetlenmesinin ardından ekonomide toparlanma ikinci çeyrekte hız kesti. 

Geride kalan ikinci çeyreklik dönemde yıllık bazda %3,0 daralan sanayi aktivi-

tesi zayıf bir performans kaydetti. Endeksin bir önceki çeyreklik döneme kı-

yasla %0,5'lik artış kaydetmesi olumlu olmakla beraber üçüncü çeyrekte zayıf 

seyrin devam etmesini bekliyoruz. Temmuz ayına ilişkin öncü göstergeler de 

(imalat PMI endeksi, vs) henüz kuvvetli bir çıkış sinyali üretmiyor. Ancak faiz 

indirim sürecinin devamı ile ticari kredilerde ivmelenme söz konusu olduğu 

takdirde yılın ikinci yarısında pozitif büyüme yakalamak mümkün olabilir. 

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 
 FED toplantı tutanakları 
22–Ağu TÜİK, Tüketici güven endeksi, Ağustos 
 TÜİK, İnşaat maliyet endeksi, Haziran 
 TCMB, Uluslararası yatırım pozisyonu, Haziran 
 Euro Bölgesi, PMI imalat endeksi, Ağustos (öncü) 

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 95,734             -0.87% -2.34% 4.89%

BİST-30 119,260          -1.09% -3.42% 4.30%

XUSIN 108,752          -0.91% -2.03% 3.70%

XBANK 132,731          -2.93% -4.77% 12.74%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.5775 0.24% -0.88% 5.48%

Euro/TL 6.1851 -0.02% -2.44% 2.19%

Sepet Kur* 5.8819 0.22% -1.81% 3.67%

Euro/Dolar 1.1089 -0.15% -1.50% -3.31%

Dolar/JPY 106.36 0.24% -1.10% -2.92%

DXY 98.1420 0.06% 1.02% 2.11%

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

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 15.55% 15.18%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 15.38% 14.98%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.05% 6.80%

ABD - 10 yıllık tahvil 1.58% 1.50%

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 100.02         5.196%

22 Nisan 2020 5.125% 100.12         4.927%

18 Mayıs 2021 4.875% 97.25            6.561%

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1513.75 -0.60% 6.23% 18.01%

Reuters/Jefferies CRB* 178.79 0.22% -4.43% 1.84%

Brent (Dolar/varil) 58.64 1.18% -6.21% 9.16%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.20 -0.73% -0.52% -25.71%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index
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Yaklaşık 3,2 milyon memur ve 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek olan 5. 

Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor. Hükümet, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklisine 

2020'nin ilk 6 ayında %4, ikinci 6 ayında %4, 2021'nin ilk 6 ayında %3, ikinci 6 ayında %3 zam ve enflasyon farkından oluşan yeni bir teklifte 

bulundu. İlk zam teklifi, 16 Ağustos Cuma günü 2020'nin ilk altı ayında %3,5, ikinci altı ayında %3, 2021'nin ilk altı ayında %3, ikinci altı ayında 

%2,5 zamdan oluşacak şekilde sunmuş, bu teklif memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti.  

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Cuma günü miktar yöntemiyle düzenlediği 23 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 mil-

yar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi. İhaleye 13 milyar liralık teklif geldi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz %19,75 olur-

ken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise %21,79 seviyesinde gerçekleşti.  

Bu hafta küresel piyasaların gözü Fed Başkanı Powell’in merkez bankasının yıllık Jackson Hole sempozyumunda yapacağı açılış konuşma-

sında olacak. "Para Politikası için Zorluklar" başlıklı konuşmada Powell, Fed ’in geçtiğimiz ay attığı faiz adımının, uzun dönemli bir genişleme-

ci döngünün başlangıcı niteliğinde olup olmadığını açıklığa kavuşturacak. Fed’in 10 yıldan uzun süre sonra geçtiğimiz ay yaptığı faiz indirimini 

Powell bir “dönem ortası ayarlaması” olarak nitelendirmişti. Ayrıca, bu hafta Çarşamba günü yayınlanacak Fed tutanakları Temmuz ayındaki 

faiz kararının arkasındaki tartışmaları ortaya koyacak. 

Çin Merkez Bankası, Cumartesi günü şirketler için borçlanma maliyetlerinin düşürülmesini sağlayacak bir reform planı açıkladı. Bu aydan 

itibaren kullanılmaya başlanacak yeni kredi faiz oranı mekanizması, reel sektörün daha uygun koşullarda kredilere erişebilmesi için uygulanan 

piyasa-tabanlı reform uygulamalarının bir parçası olacak. Temmuz ayında açıklanan düşük büyüme performansı sonrası Çin hükümeti yavaşla-

yan ve ticaret savaşlarından olumsuz etkilenen ekonomiyi canlandırmak için çeşitli reformlar açıklamayı sürdürüyor.  

Arjantin Hazine Bakanı Nicolas Dujovne istifa etti. Arjantin’de geçtiğimiz hafta gerçekleşen ön seçimlerde Başkan Mauricio Macri’nin geride 

kalmasının ardından peso dolar karşısında %20 değer kaybetmişti. Dujovne, Arjantin'in Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) tarihindeki en büyük 

borç olan 57 milyar dolarlık stand-by anlaşmasında büyük rol oynamıştı. Nicolas Dujovne'nin yerine Buenos Aires Eyaleti Ekonomi Bakanı Her-

nan Lacunza’nın geleceği konuşuluyor.   

Bu hafta içerisinde, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.   

 Bosch Fren (BFREN) - Şirketin pay sahiplerinden Robert Bosch GMBH tarafından Ford Otosan ’a elektrikli fren sistemleri tedarik edilmesi 

konusunda bir ön mutabakat oluştuğunu duyurdu. Taraflar arasında ticari, operasyonel ve teknik hususları içeren görüşmeler devam etmekle 

birlikte, projeye ilişkin ilk siparişlerin 2021 yılı içinde verilmesi, seri üretimin ise 2023 yılı itibari ile başlaması öngörülüyor. 

Tropikal meyve üreticilerinde hedef Avrupa pazarı. Üreticilerin bir çatı altında toplandığı Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi 

Başkanı Ali Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni kurulmalarına rağmen üyelerinin 50'yi bulduğunu, üreticinin yaşadığı sıkıntıları aşa-

rak daha fazla üretim yapacaklarını söyledi. Bazı üreticilerin seralardaki meyve, sebzeleri söküp yerine tropikal meyveler diktiğini anlatan Yal-

çın, "Yeni kurulan seralarda bu üretim daha çok yapılıyor. Özellikle mango ve ejder meyvesinde birçok yeni tesis kuruldu. Bunlar tropikal oldu-

ğu için Türkiye'nin her bölgesinde yetişmiyor. Dar bir alanda yoğunluk gösteriyor." dedi.  Bazı meyvelerin tescillendiğini, mango ve liçinin de 

tescil edilmesi için çalışma yapıldığını vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti: "Tropikal meyvelerde Türkiye'nin merkezi konumundayız. Bunları 

geliştirerek ülkemizi yeni tatlarla buluşturmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda Avrupa bize yakın ve büyük bir pazar. Buralarda tropikallere ilgi 

yoğun. Fransa ve Almanya'da çok tüketiliyor. Bunları, çok uzak ülkelerden temin etmek zorunda kalıyorlar. Hem ürün kalitesi kötüleşiyor hem 
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maliyetler artıyor. Tropikal meyvelerde Avrupa pazarına talibiz. Üretimi artırarak, sürekliliği sağlayarak, kaliteli üretim yaparak ürünlerimizi 

Avrupa'ya ihraç etmek istiyoruz."      

Türkiye 4 ürünün üretim ve ihracatında dünya lideri. Dünyada fındık üretiminin %67’sini, kirazın %26’sını, incirin %27’sini ve kayısının           

%23’ünü tek başına sağlayan Türkiye, bu ürünlerin üretiminde dünyada birinci sırada yer alıyor. Fındık, kiraz, incir ve kayısıdan 2,17 milyar 

dolar ihracat geliri elde eden Türkiye’de yıllara göre değişmekle birlikte bir yılda ortalama 500 bin ile 750 bin ton arasında fındık üretiliyor. Bu 

rakam dünya fındık üretiminin %67’sine denk geliyor. Türkiye, Eylül 2018 ile Mayıs 2019 tarihleri arasında 1,4 milyar dolarlık fındık ve fındık 

mamulleri ihracatı yaptı. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen 306 bin ton ile dünya incir üretiminin %27’sini karşılayan Türkiye, bu ürünün kuru ve 

taze olarak ihracatından 286 milyon dolarlık döviz girdisi elde etti. 627 bin tonluk üretimle dünya kiraz üretiminin de %26’sını gerçekleştiren 

ve 162 milyon dolarlık ihracat yapan Türkiye’de kayısı üretimi ise 750 bin ton ile 985 bin ton arasında değişiyor. Kayısı ihracatından da 294 

milyon dolarlık gelir elde edildi. Böylece sadece fındık, kiraz, incir ve kayısı ihracatından 2018 yılında 2,17 milyar dolarlık döviz girdisi sağlandı. 

Uzak Doğu'ya siyah incir tanıtılacak. Uludağ Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliğince (UYMSİB) yürütülen proje kapsamında Ekim ayında 

Singapur ve Malezya'da Bursa siyah inciri tanıtılacak. UYMSİB Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, "İklimsel sıkıntılar yaşamadığımız sürece önceki 

yıllardaki ihracat rakamına rahatlıkla ulaşabileceğimizi hedefliyoruz. Var olan pazarlarımızın sayısını artırmaya çalışıyoruz. Özellikle Uzak Doğu 

pazarına açılmak için çaba sarf ediyoruz. Yeni bir proje gerçekleştirdik, bununla ilgili destek de aldık. Önümüzdeki Ekim ayında Malezya ve Sin-

gapur'da Bursa siyah incirinin tanıtılmasına yönelik çalışma başlatacağız. Aynı şekilde Pekin Expo'ya da 150 kilogram ürün götüreceğiz ve o 

coğrafyadaki insanlara tattıracağız." şeklinde konuştu.  

Özel okula giden öğrenci sayısı 1,5 milyonu bulacak. Tüm Özel Eğitim Kurumları Derneği (ÖZ-KUR-DER) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çevik, 

yıllık ücretleri 10 bin liradan başlayan özel okulların ortalama fiyatlarının 20-40 bin lira bandında olduğunu belirterek, "Özel okullara giden 

öğrenci sayısının bu yıl yeni kayıtlarla birlikte 1,5 milyonu bulmasını bekliyoruz." dedi. Çevik, Türkiye'de anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise dü-

zeyindeki özel okul sayısının 11 bini aştığını belirterek, özellikle anaokul sayısının bu toplam içerisinden ciddi pay aldığını sözlerine ekledi.  

Ticaret Bakanlığı, Türk KOBİ’lerine Çin, AB ve ABD başta olmak üzere dünya devlerinin ilgi gösterdiği Etiyopya’ya ihracat ve yatırım çağrısı 

yaptı. Özellikle deri, tekstil-konfeksiyon, tarım aletleri, gıda, elektrikli ev aletleri, mutfak eşyaları üretiminde faaliyet gösteren KOBİ’lere “Bu 

pazara yönelin” tavsiyesinde bulunan bakanlık, ülkenin 10 yıl içinde 65 milyar dolarlık alt ve üst yapı projesi planladığına dikkat çekerek inşaat 

ile hizmetler sektörünü de uyardı.  

Milli Piyango Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, Milli Piyango, iddaa ve at yarışlarını aynı kuponda birleştirilebileceğini açıkladı. Uçar, Türki-

ye Varlık Fonu’nun Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesi hakkında, "Aslında bu bir özelleştirme değil. Daha önce 2 tane özelleştirme dairesi 

tarafından yapılmış ihalenin tamamen dışında. Belli bir komisyon karşılığında işin özel sektör yüklenici ile yapılması ve hizmet alımı işidir. Tür-

kiye Varlık Fonu Genel Müdürlüğümüze verilmiş 49 yıllık bir lisans hakkı var ve son 2 senedir bu hak kullanılmamıştı" diye ekledi. 

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) İngiliz British Steel’i satın almak üzere ön anlaşma imzaladı. British Steel 4,5 milyon ton/yıl ham çelik 

üretim kapasitesiyle başta ray ve yapısal çelik olmak üzere 1500'e yakın stratejik öneme sahip uzun çelik kalitesi üretiyor. 21 Mayıs’ta yönet-

sel nedenlerle finansal darboğaza giren şirket satışa çıkarılmış ve dünya genelinde 80’e yakın çelik üreticisi British Steel’e talip olmuştu. OYAK 

sunduğu stratejik plan ile 2 aylık süre boyunca detaylı finansal, yasal ve operasyonel inceleme yapacak tek şirket olma hakkını elde etti. Detay-

lı inceleme sürecinin başarıyla sonuçlanması halinde devir işleminin bu yıl içinde gerçekleşebileceği ifade ediliyor.  

Yerli tohum üretimi geçen yıl 1 milyon tonu geçti. 2009 yılında 227 bin 852 ton seviyesinde gerçekleşen yerli tohum üretimi yıllar içinde 

özel firmaların da sektöre girmesiyle birlikte yükseldi. Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik yerli tohumda Ar-Ge çalışmalarına da ağır-

lık verilmesinin katkısıyla 2018 yılında 80 ülkeye 152 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini ifade etti. Türkiye’de 35’i yabancı sermayeli ol-
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mak üzere 800’e yakın tohumculuk şirketi bulunuyor. Dünya tohumculuk ticareti 10 milyar dolar seviyesine ulaşmış iken, Türkiye 2023 yılında 

500 milyon dolar tohum ihracatı yapmayı hedefliyor. 

Otomotiv ihracatında Hollanda ve ABD dopingi. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi ’nin 

(TİM) verilerine göre Türk otomotiv sektöründe, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5 artışla 2,9 milyar dolar ihracatla 2019'da 

şu ana kadar aylık bazda en yüksek ihracat rakamına ulaşıldı. Temmuz ayında binek otomobiller ve otobüs, minibüs, midibüs ihracatında yaşa-

nan artışlar, sektör ihracatına olumlu yansıdı. Türkiye'nin ihracatında ilk sırada yer alan otomotiv endüstrisinin ülke ihracatından aldığı pay da 

%18 olarak gerçekleşti. Geçen ay, Türkiye'nin otomotiv ihracatında Almanya, 413,6 milyon dolarla en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeye 

yönelik ihracat, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %5 arttı. Sektörde, Temmuz ayında önemli pazarlardan Hollanda'ya %131 artışla 146,2 mil-

yon, ABD'ye %55 yükselişle 138,3 milyon dolar ihracat yapıldı. 

Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile 10 yılda 50 milyon yolcu taşındı. 13 Mart 2009’da Ankara-Eskişehir arasında açılan ilk YHT hattı ile başlayan ve 

Türkiye genelinde halen 4 hatta seferlerini sürdüren YHT ile bugüne kadar 50 milyon yolcu taşındı. Bu yolcuların 14 milyon 537 bini, günde 

ortalama 14 sefer yapan Ankara-Konya hattını kullandı. Ankara-Eskişehir hattında 17 milyon 284 bin, Ankara-İstanbul hattında 13 milyon 321 

bin, Konya-Eskişehir-İstanbul hattında ise 4 milyon 627 bin yolcu taşındı. 

Türkiye'nin 3 boyutlu baskı pazarı 49 milyon dolar büyüklüğe ulaşacak. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırla-

nan "Üretimde Paradigma Değişikliği, Artırımsal Üretim, Üç Boyutlu Yazıcılar" raporuna göre, Türkiye'nin 2017'de 22,5 milyon dolar olarak 

hesaplanan 3 boyutlu baskı pazarının büyüklüğünün 2023'te 49,1 milyon dolara erişeceği öngörülüyor. Türkiye'de 2017 itibarıyla 467 endüst-

riyel 3 boyutlu yazıcı olduğu, bu rakamın dünya genelinde kurulu endüstriyel 3 boyutlu yazıcı sistemlerinin %1,3'üne tekabül ettiği belirtiliyor. 

Türkiye'de 3 boyutlu baskı teknolojisinin en yaygın uygulama alanı prototip üretiminde yoğunlaşıyor. Dünya örneklerinde ise ürünlerin doğru-

dan imalatına yönelik bir eğilim görülüyor. Medikal, otomotiv, makine, havacılık ve savunma sektörleri, Türkiye için 3 boyutlu baskı uygulama-

larının ve ilgili kamu müdahalelerinin fark yaratabileceği stratejik sektörler olarak sıralanıyor.  

Türkiye’de suyun dörtte üçü sulamada kullanılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yapılan açıklamaya göre su kaynak-

larının %74'üne karşılık gelen 40 milyar metreküp suyun sulama amaçlı, geri kalanının ise içme, kullanma ve sanayi suyu olarak kullanıldığını, 

bu nedenle en büyük tasarrufun sulamada yapılabileceğini ifade etti. Pakdemirli ayrıca bulunduğumuz coğrafyada ortalama olarak her 7 yılda 

bir kuraklık görüldüğünü ve bu sebeple toplumun refah seviyesini yükselten sulama projelerinin öncelikli olarak ve süratle hayata geçirilmesi 

gerektiğini belirtti. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yabancı yatırımcılara Türk enerji piyasasını anlatacak. EPDK, Türk enerji piyasasını yabancı yatı-

rımcılara anlatmak için Enerji Uzmanları Derneği iş birliğinde "Invest in Turkish Energy" projesinin hayata geçirildiğini bildirdi. EPDK'den yapı-

lan yazılı açıklamada, daha önce enerji tüketicilerinin bilinçlendirilmesi ve merak edilen konularda hızlı ve net çözümler sunulabilmesi amacıy-

la "Tüketicinin Enerji Rehberi" videolarının hazırlandığı hatırlatıldı. İngilizce hazırlanan 25 videonun uzunlukları 3 ile 8 dakika arasında değişi-

yor. Videolarda Türkiye enerji piyasalarının sahip olduğu potansiyel, yatırım yapmanın avantajları ve hangi alanlarda nasıl yatırım yapılabilece-

ği anlatılıyor. 
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MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81 

FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE 

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. 


