
Kredi derecelendirme şirketlerinden gelen not indirimleri sonrasında dolar/TL 

kuru 6,05 seviyesinin hemen üzerinde güne başlıyor.  Dolar/TL ABD'den yeni yap-

tırım endişesinin yanı sıra uzun tatilde yatırımcıların risk almak istememesi ve kredi 

derecelendime kuruluşu S&P açıklamalarına ilişkin tedirginlikle Cuma günü 6,35'i 

test ederken, TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı da gün içerisinde %8'i aştı; ancak 

kapanışa doğru kur yeniden 6,10'lu seviyelere geriledi. BDDK'nın daha önce %50 ile 

sınırladığı swap işlemlerinin özkaynak toplamına oranını %25'e indirmesi ile birlikte 

yabancıların döviz teminatı ile piyasalarda işlem yapmak için kullandıkları TL'nin 

swap piyasasında yaratılmasının maliyeti %35 seviyesinin üzerine çıktı. Cuma günü 

bir haftalık swap faizi %20'nin tekrar altına inse de bu düşüş kısa haftayla da ilintili 

görünüyor. Bayram tatili nedeni ile hafta boyunca Türkiye piyasaları kapalı olacak. 

Uluslararası piyasalarda ise öncelikle kriz paketleri dönemini sonlandıran Yunanis-

tan gündemde olacak. Çarşamba günü 1 Ağustos FED toplantısına ilişkin olarak tu-

tanaklar açıklanacak. Perşembe günü de ECB son toplantı tutanaklarını açıklayacak. 

Aynı gün başlayacak olan Jackson Hole toplantısı takip edilecek; Cuma günü bu top-

lantılarda konuşma sırası FED Başkanı Powell’a gelecek ve “Değişen Ekonomide 

Para Politikası” isimli bir konuşma yapacak.  

Cuma günü art arda kredi derecelendirme kuruluşlarından not indirimleri geldi. 

Moody's Türkiye'nin kredi notunu "Ba2"den "Ba3"e düşürdü ve not görünümünü 

"durağan"dan "negatif"e çevirdi. Moody’s’den Cuma gecesi yapılan açıklamada, 

“Yüksek ve artan dış finansman riski ile beraber daha sıkı mali koşullar ve zayıf sey-

reden TL, enflasyonun yükselmesine ve büyümenin gerilemesine sebep olabilir, 

ayrıca ödemeler dengesi riski artmaya devam ediyor” denildi. Moody's'in raporun-

da, Merkez Bankası’nın 24 Haziran’da yapılan seçimlerden bu yana, bu yıl ve gele-

cek yıl enflasyon tahminlerini önemli ölçüde artırmasına rağmen politika faizini 

yükseltmekten kaçındığına dikkat çekilerek, “Merkez bankasının enflasyon tahmin-

leri ile hedefleri arasındaki uyumsuzluk ve bu hedeflere ulaşmak için uygun bir poli-

tikayı sürdürme konusundaki isteksizliği, merkez bankasının kredibilitesini daha da 

zayıflatıyor” denildi. Moody’s raporunda “Negatif” görünüm göz önüne alındığında, 

olumlu bir derecelendirme eylemi şu anda düşük bir olasılık olarak görülüyor. Mo-

ody’s en son Mart ayında Türkiye için değerlendirmede bulunmuş kredi notunu 

"Ba1"den "Ba2"ye düşürmüş ve not görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevir-

mişti.  

20-Ağu Kurban Bayramı, Yarım gün 
21-Ağu Kurban Bayramı, Tatil 
22-Ağu Kurban Bayramı, Tatil 

 ABD, Mevcut konut satışları, Temmuz 
23-Ağu Kurban Bayramı, Tatil 
 Euro Bölgesi, İmalat PMI, Ağustos 
 ABD, Yeni konut satışları, Temmuz 

24-Ağu Kurban Bayramı, Tatil 
 Almanya, GSYH büyümesi, 2Ç18 
 ABD, Dayanıklı mal siparişleri, Temmuz 
 
 

 
 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 95.63            9.335%

22 Nisan 2020 5.125% 86.00            14.889%

18 Mayıs 2021 4.875% 74.88            16.659%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 88,735             1.83% -5.68% -23.06%

BİST-30 109,975          2.42% -4.74% -22.61%

XUSIN 118,730          2.48% 0.28% -8.25%

XBANK 96,368             1.81% -15.43% -43.77%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 6.0120 3.23% 21.30% 58.67%

Euro/TL 6.8776 3.78% 18.41% 51.23%

Sepet Kur* 6.4448 3.39% 19.71% 54.60%

Euro/Dolar 1.1437 0.55% -2.29% -4.66%

Dolar/JPY 110.49 -0.35% -1.40% -1.93%

DXY 96.1010 0.17% 1.75% 4.49%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1184.35 0.92% -3.82% -9.07%

Reuters/Jefferies CRB* 193.92 0.20% -1.86% -1.54%

Brent (Dolar/varil) 71.83 0.56% -1.70% 7.42%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.95 -1.05% 0.40% -1.29%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 27.40% 27.75%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 22.12% 22.03%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 8.81% 7.74%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.86% 2.87%
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Standard & Poor's (S&P) Türkiye'nin kredi notunu TL’deki aşırı oynaklığı gerekçe göstererek bir kademe düşürürken, görünümü “durağan” olarak 

teyit etti. Türkiye'nin kredi notu böylece BB-'den B+'ya inmiş oldu. S&P tarafından Cuma gecesi yayımlanan derecelendirme raporunda, "Not indi-

rimi Türk lirasının aşırı oynaklığının ve sonuç olarak öngörülen ödemeler dengesindeki düzelmenin, Türkiye ekonomisine zarar vereceğine dair 

beklentimizi yansıtıyor. Gelecek yıl resesyon öngörüyoruz” dedi. S&P ayrıca önümüzdeki dört ay içinde enflasyonun %22 ile zirveye çıkacağını ön-

görerek zayıflayan TL’nin borçlu şirketler kesimine baskı yaptığını ve Türk bankalarının fonlama riskini önemli ölçüde artırdığını söyledi. S&P hükü-

metin güveni canlandıran, ödemeler dengesi akışlarını istikrara kavuşturan ve enflasyonu kontrol altına alan güvenilir bir ekonomik düzenleme 

programını başarılı bir şekilde tasarlaması ve uygulaması halinde kredi notunu yükseltmeyi değerlendireceklerini belirtti. S&P en son Mayıs ayında 

Türkiye için değerlendirmede bulunmuş ve kredi notunu "BB"den "BB-"ye, görünümü "negatif"ten "durağan"a çevirmişti.  

Bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin TL’nin değer kaybına yönelik verdiği yetersiz politika tepkisinin, TL ve ekonomiyi sür-

dürülebilir bir şekilde istikrara kavuşturmak için tek başına yetersiz kaldığını belirtti. Fitch TL’deki değer kaybının, politika kredibilitesinde artış, 

merkez bankası bağımsızlığı ve daha yavaş büyümenin politika yapıcılar tarafından tolere edilmesi ile makroekonomik ve finansal dengesizlikler-

deki azalma ile giderilebileceğini kaydetti. Rapora göre Türkiye'nin canlı ekonomisi ve orta vadeli büyüme potansiyeli, devlet borçlarının düşük 

olması (2017 sonunda GYSH’nin %28’i ve döviz cinsi dış borç GSYH’nin %11’i) kredibilitesini destekliyor. Fitch ekonominin makro istikrarını bozucu 

risklerin artmasını gerekçe göstererek 13 Temmuz’da Türkiye’nin kredi notunu bir kademe düşürmüş ve BB+’dan BB’ye indirmişti. Görünümü ise 

“durağan”dan “negatif”e çevirmişti. 

Katar Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, likitede sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek amacıyla para takas 

(swap) anlaşması imzaladıkları belirtildi. Katar Merkez Bankası internet sitesinde yayınlanan açıklamada, iki merkez bankasının başkanları ta-

rafından Cuma günü imzalanan anlaşmayla, iki yönlü bir para birimi hattı kurulacağı belirtildi. Katar Emiri bu ay, Türkiye için ekonomik projeler, 

yatırımlar ve mevduatlar paketini onaylayarak zayıf seyir izleyen TL'ye destek vermişti. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) swap işlemlerinin özkaynak toplamına oranını %25'e indirmesi ardından sınırlama kapsa-

mına, bankaların vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri forward, opsiyon ve bu gibi swap dışındaki türev işlemlerinin de dahil edilmesi-

ne karar verildiğini duyurdu. BDDK'nın daha önce bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swapla-

rından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurtiçi bankaların TL verip döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + va-

deli döviz işlemi) işlemler toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %25'ini geçemeyeceğini duyurmuştu. Ayrıca bu min-

valde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacağı, bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenemeyeceği, söz konusu ora-

nın günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacağı belirtilmişti. BDDK'nın Cuma günkü açıklamasında ise "Bu defa, yukarıda belirtilen sınırla-

ma kapsamına, bankaların vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri forward, opsiyon ve bu gibi swap dışındaki türev işlemlerinin de dahil edil-

mesine karar verilmiştir" denildi. 

AK Parti'nin Cumartesi günü yapılan 6. Olağan Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçerli oyların tamamını alarak, 1,380 oyla yeni-

den AK Parti Genel Başkanlığına seçildi. Erdoğan yeniden AKP Genel Başkanı seçilmesinin ardından partinin Merkez Karar ve Yönetim Kuru-

lu'nu (MKYK) topladı. MKYK'da AK Parti yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi. Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Parti Genel 

Sekreteri Fatih Şahin ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik olurken, Genel Başkan Yardımcılıkları ise şu isimlerle oluştu: Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu 

Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yar-

dımcısı Ali İhsan Yavuz, Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cev-

det Yılmaz, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 

Mehmet Özhaseki, Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yar-

dımcısı Jülide Sarıeroğlu, Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 

Hamza Dağ. 
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Varlık barışı uygulamasında, hesap sahibi ile yurtdışından varlığı transfer edenin farklı kişiler olmasın halinde de vergi incelemesi ve vergi tar-

hiyatı yapılmayacak. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması-

na ilişkin 7143 sayılı kanun genel tebliğinde değişiklik yapan tebliği Resmi Gazete'nin 18 Ağustos tarihli sayısında yayımlandı. Yönetmeliğe eklenen 

cümleye göre, Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak hesaba transfer işlemlerinde, bildirimde bulunan hesap sahibi ile yurtdışından 

varlığı transfer edenin farklı kişiler olması halinde de vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Şirket veya şirket ortaklarına ait olduğu 

halde şirketin yasal temsilcileri, ortakları veya vekilleri dışındaki kişilerce tasarruf edilen varlıklar, şirket adına bildirim veya beyana konu edilerek 

ilgili kanun hükümlerinden yararlanabilecek. Gerçek kişilere ait olduğu halde bu kişilerin ortağı veya kanuni temsilcisi oldukları yurt dışındaki şir-

ketlerce tasarruf edilen varlıklar da ilgili gerçek kişiler adına bildirilerek aynı hükümlerden yararlanabilecek. Ancak, bildirim veya beyan dışındaki 

nedenlerle yapılacak inceleme esnasında söz konusu varlıkların şirket veya şirket ortaklarına ya da gerçek kişilere ait olduğunun ispat edilmesi 

gerekiyor. 

TCMB Beklenti Anketi’ne göre enflasyon beklentilerindeki bozulma sürüyor. Ağustos ayında elektrik, akaryakıt, vs gibi pek çok ürüne gelen 

zamlar ve dolar/TL kurundaki ani yükselişin yaratması tahmin edilen geçişkenlik etkisi sebebiyle aylık bazda enflasyonun %1,15 artması bekle-

niyor. 2018 sonu enflasyon beklentisi %13,9’dan %16,4’e yükselirken, 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri, sırasıyla, %13,0 ve %10,7’ye 

ulaştı. Pek çok kurumun 2018 ve 2019 yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentilerini yukarı yönde güncellemekte olduğu biliniyor. Merkez Bankası’nın 

yıl sonu tahmini ise %13,4 seviyesinde. Yıl sonu dolar/TL beklentisi de 4,8328’den 5,9663’e yükseldi. 2018 yıl sonu için büyüme beklentisi %

4,2’den %3,9’a gerilerken, 2019 için beklenti %4,0’den %3,5’e revize edildi. 2018 sonu için cari açık beklentisi 54,8 milyar dolardan 52,7 milyar 

dolara, 2019 yıl sonu için ise beklenti  50,3 milyar dolardan 47,2 milyar dolara geriledi. Ankete göre, TCMB’nin 1 hafta vadeli repo ihalelerine iliş-

kin faiz oranı beklentisi 3 ay sonrası için %18,56’dan %20,05’e yükseldi. 

İş Bankası, Borsa İstanbul nezdindeki piyasadan azami pay sayısı 130 milyon adet ve geri alım için kullanılabilecek azami tutar 550 milyon TL 

olmak üzere bankanın C grubu paylarının geri alımına karar verdiğini duyurdu. İş Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açık-

lamasında şunlar kaydedildi: "Yönetim Kurulumuzca, bankanın Borsa İstanbul'da işlem gören C grubu pay fiyatının, banka faaliyet sonuçlarının 

niteliğini, iş yapma süreçlerimizdeki sorumluluk bilincini ve finansal yapısını yansıtmaktan uzaklaştığı göz önünde bulundurularak, başta küçük 

hissedarlar olmak üzere tüm hissedarların menfaatlerinin korunması ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkı sağlanması amaçlarıyla, Sermaye Piyasası 

Kurulu'nun 'Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5'inci maddesinin 5'inci fıkrası kapsamında Borsa İstanbul nezdindeki piyasadan azami pay sayısı 130 

milyon adet ve geri alım için kullanılabilecek azami tutar 550 milyon TL olmak üzere bankanın C grubu paylarının geri alımına karar verilmiş olup, 

belirlenen limitler dahilindeki geri alım işlemlerinin yerine getirilmesi için genel müdürlük yetkili kılınmıştır." 

Ticaret Bakanlığı Nefes Kredisi’nin üçüncü aşamasına geçileceğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada TOBB ile kamu ve özel bankaların 

güç birliğinde tasarlanacak üçüncü aşamada düşük faizli kredi şartlarının yakında duyurulacağı belirtildi. Nefes Kredisi’nin ilk aşamasında 2016 

yılında piyasaya 5 milyar TL, ikinci aşamasında ise 2018 yılının başında 7,5 milyar TL düşük faizli kredi imkânı sunulmuştu.  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan İmar Barışı düzenlemesinde başvuru sayısı 4 milyon 141 bin 52'ye ulaştı. Bu başvurular-

dan 3 milyon 654 bin 601'i konut, 376 bin 27'si ticari yapı, 110 bin 300'ü tarımsal yapı ve 124'ü güneş enerjisi santrali için yapıldı. Bu kapsamda 

306 bin 399 yapı kayıt belgesi verilirken, vatandaşlarca belge bedeli olarak 1 milyar 643 milyon 280 lira ödeme yapıldı. Düzenlemede son başvuru 

günü 31 Ekim 2018 olarak belirlendi, bedeli ise 31 Aralık 2018'e kadar ödenebilecek. 

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gayrimenkul sektörüne nefes aldıracak 

adımlar atmaya hazırlanıyor. Habere göre mevcut konut stokları üzerinden bir varlık havuzu oluşturulması ve bu havuzun bir fon üzerinden 

sukuk veya tahvil ile menkulleştirilmesi planlanıyor. İstanbul’da yaklaşık 187 bin satılmak için bekleyen konut bulunuyor. Bu konutların %35’i 

(yaklaşık 65 bin) çatı derneklere üye markalı gayrimenkul geliştiren firmaların bünyesinde bulunuyor. Temmuz ayı itibariyle son bir yılda İstan-

bul’da satılan birinci el konut rakamı ise 113 bin. Haberde yer alan bilgilere göre Türkiye genelinde inşaatı biten konut sayısı 1 milyon seviyesinde. 

Bu konutların %20’si kentsel dönüşüm projeleri kapsamında üretildiği için bunların sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor. Dolayısıyla satışa açık 

olduğu belirtilen konut sayısı 800 bin seviyesinde. Temmuz ayı itibariyle son bir yılda Türkiye’de satılan birinci el konut sayısı ise 666 bin. (devam) 
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Geçtiğimiz hafta Bakanlıkların sektörün üç büyük çatı örgütü İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER), Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği 

(KONUTDER) ve Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) üyelerinden konutta stok durumuna ilişkin bilgi istediği basında 

yer almıştı.  

DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz yabancılara konut satışına hız verilmesi gerektiğini ifade etti. 1 milyon dolarlık konut alana va-

tandaşlık verildiğini hatırlatan Ziya Yılmaz, bu rakamın çok yüksek olduğunu ve düşürülmesi gerektiğini vurguladı. Bu alanda daha rekabetçi bir 

rakam belirlenmesi durumunda yabancıya satış cirosunun 2-3 yıl içinde 15-20 milyar dolara, 5 yıl içinde 30 milyar dolara çıkarılabileceğini belirten 

Yılmaz, sektörün cari açık sorununa çare olabileceğini ifade etti.   

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Yeni Havalimanı'nın rekabeti artıracağını belirterek, ''Rekabetin artmasına bağlı ola-

rak sefer sayıları da artacak. Bu da bilet fiyatlarının göreceli düşmesini sağlayacak.'' dedi. Bu yılsonuna kadar 14, gelecek yıl ise 41 uçağın THY 

filosuna katılacağını anımsatan Ekşi, şirketin büyümesinin bu sene %10'un üzerinde gerçekleşeceğini ifade etti. THY tarafından havalimanları ve 

gayrimenkul yatırımı işi kapsamında bir şirket kurulduğunu vurgulayan Ekşi, şirketin geleceğine yönelik bazı arayışlar içinde olduklarını ancak bu 

arayışların henüz somutlaşmadığını sözlerine ekledi.  

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2018 Yılı Haziran Ayı Elektrik Piyasası Raporu"na göre, Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi Hazi-

ran’da geçen yılın aynı ayına göre %3,25 artarak 23 milyon 318 bin megavatsaate çıktı. Lisanslı elektrik üretiminin yaklaşık %27'si doğalgaz, %

22'si ithal kömür, %16'sı barajlı hidroelektrik santralleri, %13'ü ise linyit santrallerinden karşılandı. Haziran sonu itibarıyla Türkiye'nin lisanslı elekt-

rik kurulu gücü geçen yılın aynı ayına göre %4,5 artışla 82 bin 277 megavata çıkarken, kurulu gücün %31,8'ini doğalgaz çevrim santralleri, %

24,7'sini barajlı hidroelektrik, %11,3'ünü de linyit santralleri oluşturdu.  

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), iletim lisansı sahibi Boru Hatları ile Petrol taşıma AŞ (BOTAŞ) ile ilgili bazı tarife düzenlemelerinde 

değişiklik yapan kararını yayınladı. EPDK’nın aldığı karara göre, doğalgaz iletim tarifeleri belirlenirken, basınç kaybı bedeli de hesaba katılacak. 

Aynı kararda, Sistem Dengelemesine Katılım Bedeli hesaplarının Taşıma Miktar Değişiklik Bildirimi (TMDB) ücretlerini kapsaması da hükme bağlan-

dı.   

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 1 Eylül 2018 tarihinde açılacak Organize Toptan Doğalgaz Satış Piyasası’nın (OTSP) işletim gelir tavanının 

karşılanması için uygulanacak bedel ve komisyonlar ile uygulamaya ilişkin yöntemleri belirledi. OTSP’de katılımcılardan bin metreküp başına 

0,0008 TL alım-satım işlem ücreti alınacak. Düzenlemeye göre OTSP sadece işletim için ihtiyaç duyulacak kadar gelir elde edecek, kâr amacı güt-

meyecek. Piyasa işletim ücreti ve dengesizliklerin uzlaştırılması işletim ücreti, doğalgaz alım ve satımına ilişkin tutarlardan ayrı olarak tahakkuk 

ettirilecek.  

Enerji Günlüğü’nün yayımladığı haberde, Boydak Enerji şirketlerinden Betim Enerji'nin İstanbul’un Silivri ilçesinde 100 MW’lık Ömerli Rüzgar 

Enerjisi Santrali kuracağı ifade edildi. Yarısı orman arazisi yarısı da tarım arazisi içinde kurulacak olan rüzgar türbinleri için Enercon Marka E-82 

Model, 2 MW türbin modelleri kullanılacak. 48 ayda tamamlanması planlanan santral toplam 430 milyon lira yatırımla inşa edilecek.  
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MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81 

FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE 

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.  

 


