
Dün yurtiçinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Türk Lirası 

zorunlu karşılık belirlemede "kredi büyümesi" kriteri getirmesi takip edildi. 

Bankanın internet sitesinde yer alan basın duyurusunda "Zorunlu karşılıkların 

finansal istikrarı destekleyecek şekilde makro ihtiyati bir araç olarak daha es-

nek ve etkin kullanılmasına karar verilmiştir." ifadesi yer aldı ve zorunlu karşı-

lık oranı ve zorunlu karşılıklara ödenen faiz/nema uygulamalarında değişikliğe 

gidildiği belirtildi. TCMB, yeni uygulama ile ilk aşamada piyasaya 5,4 milyar TL 

ve 2,9 milyar dolar karşılığı altın ve döviz likiditesi sağlamayı planlıyor. Açıkla-

nan karara göre, kredi büyümesi %10 ile %20 arasında (referans değerler) 

olan bankalar için Türk lirası zorunlu karşılık oranları, 1 yıl ve 1 yıldan uzun 

vadeli mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) 

ve 3 yıldan uzun vadeli diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/

katılım fonu dâhil) hariç tüm vade dilimlerinde 5 puanlık indirime gidilerek %7 

yerine %2 olarak uygulanacak. Diğer bankalar için ise zorunlu karşılık oranla-

rında herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Ayrıca, mevcut durumda Türk lirası 

cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan %13 faiz/nema oranı, 

kredi büyümesi referans değerler arasında gerçekleşen bankalar için %15, 

diğer bankalar için %5 olarak dikkate alınacak. Yeni yöntemle; kredi büyüme 

oranları her zorunlu karşılık döneminde hesaplanacak, büyüme oranları refe-

rans değerler arasında kalan bankalar takip eden üç ay boyunca (6 tesis döne-

mi) ilgili zorunlu karşılık oranları ve faiz/nema oranlarına tabi olacak. 

TCMB’nin bu açıklamasından sonra dolar/TL yukarı yönlü hareket ederek 

5,69’u test etti. Borsa İstanbul’da karar sonrası bankalar öncülüğünde yakla-

şık 1200 puan kayıp yaşanırken, endeks günü %0,47 değer kaybıyla kapattı.  

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'ye giren Türk Silahlı Kuvvetleri kon-

voyuna saldırı düzenlendiğini ve üç sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. 

MSB açıklamasında saldırıya ilişkin "mevcut anlaşmalara ve Rusya ile Türkiye 

arasındaki işbirliği ve diyaloğa aykırı" ifadesi kullanıldı.  

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 
 ABD, 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) 
23-Ağu ABD, Yeni konut satışları, Temmuz 

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 95,286             -0.47% -4.53% 4.40%

BİST-30 118,532          -0.61% -5.81% 3.66%

XUSIN 108,740          -0.01% -3.44% 3.69%

XBANK 131,096          -1.23% -9.11% 11.35%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.6528 1.35% -1.34% 6.90%

Euro/TL 6.2540 1.11% -2.52% 3.33%

Sepet Kur* 5.9547 1.33% -1.95% 5.05%

Euro/Dolar 1.1076 -0.12% -1.17% -3.43%

Dolar/JPY 106.62 0.24% -1.24% -2.68%

DXY 98.3470 -0.01% 1.12% 2.25%

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

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 15.59% 15.55%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 15.98% 15.38%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 6.99% 7.05%

ABD - 10 yıllık tahvil 1.59% 1.56%

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 100.02         5.189%

22 Nisan 2020 5.125% 100.12         4.934%

18 Mayıs 2021 4.875% 96.91            6.780%

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1495.00 -1.24% 4.93% 16.55%

Reuters/Jefferies CRB* 179.19 0.23% -4.20% 2.07%

Brent (Dolar/varil) 59.74 0.15% -6.27% 10.08%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.21 -0.14% -3.48% -24.93%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index
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Hazine ve Maliye Bakanlığı düzenlediği iki ihale ve öncesindeki ROT satış ile birlikte toplam 4,68 milyar TL borçlandı. 13 ay vadeli kuponsuz 

tahvil ihalesinde teklif tutarı 2,32 milyar TL olurken, net satış 104 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. 6 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli de-

ğişken faizli tahvilde dönemsel faiz %10,88 oldu. Teklif tutarı 1,84 milyar TL olurken net satış 284,9 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Hazine 

bugün iki ihale daha düzenleyecek. Hazine, 2 yıl (728 gün) vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak. Diğer ihalede ise 5 yıl (1750 gün) 

vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek. 

Yurtdışında ise, Trump’ın ABD'nin Çin ile anlaşma için henüz hazır olmadığını söylemesine rağmen görüşmelere devam ettiklerini açıklama-

sı ve hafta sonu ABD'nin Çin ile durumunun oldukça iyi olduğunu söyleyerek olumlu mesaj vermesi piyasalar tarafından olumlu karşılandı. 

Yine ABD Ticaret Bakanı Ross’un Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin bazı faaliyetlerine yönelik yaptırımları 90 gün erteleyeceğini açılaması piya-

saları destekleyen diğer bir önemli gelişmeydi. Diğer taraftan, Trump FED’e faiz indirimi konusundaki söylemlerine devam etti ve sosyal med-

ya hesabından FED’in en az 100 baz puan faiz indirmesi ve niceliksel genişlemeye gitmesi gerektiğini ifade etti. Geçtiğimiz hafta küresel düzey-

de riskli varlıklarda görülen satış baskısı bu hafta yerini daha ılımlı bir seyre bırakmış görünüyor. S&P 500 dün %1,2 değer kazancıyla yükselişi-

ni 3’üncü güne taşıdı. Bu hafta Fed'in Temmuz ayı toplantı tutanakları ile Powell'ın Jackson Hole kapsamındaki açıklamaları ve dünya genelin-

de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek. Asya piyasaları ise bu sabah itibariyle Çin Merkez Ban-

kası’nın hafta sonu açıkladığı, şirketler için borçlanma maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olması beklenen kredi faiz oranı mekanizmasının 

yarattığı olumlu beklentilerle pozitif tarafta kalmayı sürdürüyor. 

Bloomberg haber ajansı, Almanya’nın derin resesyondan kaçınmak için teşvik paketi hazırlığında olduğunu yazdı. Görüşmelerin kamuoyu-

na açık olmamasından dolayı ismini vermeyen kaynaklar, bu programın büyük çaplı bir işsizliği önlemek için iç ekonomiyi ve tüketici harcama-

larını desteklemek amacıyla hazırlanacağını kaydettiler. Kaynaklar, 2009 krizinde Almanların yeni otomobiller alması için sağlanan avantajlara 

benzer bir şekilde, hükümetin konutlardaki enerji verimliliğini artırmak, kısa vadeli işe alımları desteklemek ve sosyal refah yoluyla gelirleri 

güçlendirmek için teşvikler hazırladığını belirtti. Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz da, Pazar günü yaptığı açıklamada, hükümetin ekonomik 

kriz durumunda 50 milyar euroluk ekstra harcama yapmayı düşündüğünü kaydetmişti. Geçen hafta, Angela Merkel, ekonominin "zor bir 

safhaya doğru ilerlediğini" ve hükümetinin "duruma bağlı olarak" tepki vereceğini söylemişti. Ayrıca, Almanya Merkez Bankası Bundesbank, 

Pazartesi günü yayımladığı aylık raporunda, ekonominin resesyona girebileceği uyarısında bulunmuştu. Ekonomiyi destekleyici teşvik beklen-

tileri dün Stoxx 600 endeksinde %1,1 yükseliş yaşanmasını sağladı. 

Arjantin'deki öncü seçim sonuçlarının ardından uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings, ülkenin kredi notunu "B"den,"CCC" 

düzeyine düşürdü. Fitch, Arjantin'in notlarının düşürülmesine, ön seçimlerden sonra artan politika belirsizliği, finansman koşullarının ciddi 

bir şekilde sıkılaştığını ve bir temerrüt olasılığının artmasını gösterdi. 

Motorinin litre fiyatına 17 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 6 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan 

(EPGİS) aldığı bilgiye göre, söz konusu artış pompa fiyatlarına dün gece yarısından itibariyle yansıdı.  

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, 2019 

yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,3 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise bir önce-

ki aya göre %1,5 azaldı. Aylık bazda ciro değişimi sanayi sektöründe -%4,5, inşaat sektöründe -%6,1, ticaret sektöründe %0,7 ve hizmet sektö-

ründe %0,1 oldu. 

TÜİK, perakende satış hacim endeksi Haziran ayı sonuçlarını açıkladı. Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hac-

mi Haziran’da bir önceki yılın aynı ayına göre %1,2 azaldı. Gıda, içecek ve tütün satışları %0,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %1, oto-
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motiv yakıtı satışları %2,3 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Haziran’da bir önceki aya 

göre %2,3 arttı. Gıda, içecek ve tütün satışları %0,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %3,2, otomotiv yakıtı satışları %3,2 arttı. 

Reidin-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,32, geçen yılın aynı dönemine göre de %2,75 artış göster-

di. Kamuoyunda “markalı projeler” olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden oluştu-

rulan veriler, satışların %49’unun bitmiş, %51’inin bitmemiş konut projelerinden yapıldığı Temmuz ayında, banka kredisi kullanımının %14’te 

sabit kaldığını ortaya koydu. Söz konusu verileri değerlendiren Gyoder Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, şunları söyledi: “Mayıs ve Haziran 

aylarında %14 olan banka kredisi kullanım oranının Temmuz ayında da aynı kalması, sektörün yüksek faizden olumsuz etkilendiğini gösteriyor. 

Ancak Ağustos ayının ilk günlerinde kamu bankalarının başlattığı faiz indirimi hamlesiyle, özellikle beklemede olan kesimler harekete geçecek 

ve konut kredisi kullanımı yeniden artacaktır. Konut kredisi kullanım oranındaki artışı Ağustos ayı itibarıyla görmeye başlayacağız.” Yeni Konut 

Fiyat Endeksi’nde, Temmuz ayında geçen aya göre 1+1 konut tipinde %0,32, 2+1 konut tipinde %0,42, 3+1 konut tipinde %0,26 ve 4+1 konut 

tipinde %0,18 nominal artış görüldü.  

TOKİ 20 ilde 212 arsayı açık artırmayla satışa sunuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 20 şehirde yakla-

şık 2 milyon 426 bin 58 metrekare büyüklüğündeki 212 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkardı. TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 

Ankara, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, İstanbul, İzmir, Karabük, Kırşehir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, 

Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki arsalar, toplamda 1 milyar 117 milyon 733 bin 343 lira muhammen bedelle satılacak. Konut, ticaret, park, rek-

reasyon, özel sağlık, özel eğitim, toplu konut alanı, konut dışı kentsel çalışma, akaryakıt istasyonu, sanayi tesisi ve tarım alanı niteliğindeki ar-

salar, %25 peşin, 48 ay vade ile satılacak.  

İş Bankası, Profilo Alışveriş Merkezi adlı taşınmazı satışa çıkardı. İş Bankası'nın internet sitesinde "satılık gayrimenkuller" bölümünde yer 

alan duyuruya göre Mecidiyeköy'de Profilo Alışveriş Merkez adıyla bilinen 98 bin metrekarelik taşınmaz satışa çıkarıldı. 1997 yılında inşa edi-

len AVM için teklif usulüyle yapılacak satışın başlangıç bedeli 425 milyon lira, teminat bedeli ise 8,5 milyon lira olarak belirlendi. 

Affan Yatırım Holding konkordato istemiyle Bakırköy 2. Ticaret Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. Mahkeme, 85 milyon lira borcu bulu-

nan grubun 10 şirketi ile sahiplerini hacizlere karşı korumaya aldı. Holdingin sahibi Şeyhmuz Özkan’ın Diyarbakır’da kurduğu şirket ise 1 milyar 

59 milyon TL ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın açıkladığı vergi borçlusu kurumlar listesinin ilk sırasında yer alıyor.  

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Devlet Su İşleri’nin (DSİ) kullanımında bulunan baraj ve göletlerde gerçekleştirilen su ürünleri 

üretiminin ekonomik değerinin yıllık olarak yaklaşık 940 milyon lira olduğunu belirtti. Pakdemirli, baraj ve göletlerde yürütülen yetiştirici-

lik faaliyetleri neticesinde 2018'de 110 bin ton su ürünleri üretimi yapıldığına dikkati çekerek, ticari avcılık yoluyla üretime açılan 179 baraj 

gölünde 2018'de 14 bin ton çeşitli türde su ürünü elde edildiğini belirtti. Pakdemirli, DSİ'nin uygun gördüğü baraj gölleri ve göletlerde özel 

sektör tarafından yetiştiricilik faaliyetlerinin yapılabildiğini de kaydetti.  

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, birliğin kaynaklarıyla gerçekleştirilen alımlarla üreticiye 45 milyon liranın üzerinde 

ödeme yapıldığını ve yeni sezona stoksuz gireceklerini kaydetti. Birlik olarak yeni sezonda üretimden satışa kadar etkin bir kampanya yü-

rütmeye dönük strateji planladıklarını anlatan Sürek, ilk tespitlere göre ürün kalitesinin yüksek olduğunu ve iklim şartlarında ani değişiklik ya-

şanmadığı sürece zeytinyağı sektörü için iyi bir dönem beklediklerini sözlerine ekledi.  

Malatya'da Ağustos 2018-Temmuz 2019 ihracat sezonunda 112 ülkeye 99 bin 461 ton kuru kayısı ihraç edildi. Dünya kuru kayısı üretiminin 

%85'inin yapıldığı Malatya'dan sona eren ihracat sezonunda 112 ülkeye, 99 bin 461 ton kuru kayısı ihraç edilirken, bu ihracat sayesinde ülkeye 
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251 milyon 77 bin dolar girdi sağlandı. Kayısıda tutar bakımından en fazla ihracat ABD, Fransa, Almanya, Brezilya ve Avustralya'ya yapıldı. Ma-

latya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, geçen ihracat sezonunda hedeflerini tutturduklarını belirtti. Konuyla ilgili konuşan Malatya Tica-

ret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, geçen sezon hedefledikleri ihracat rakamını hemen hemen tutturduklarını, eni ihracat sezonunda 110 bin 

tonluk ihracat hedeflediklerini açıkladı.  

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), bugün itibarıyla fındık alım sezonunu açtı. FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi 

Bayraktar, birliğe bağlı 50 kooperatifin tamamında ekiplerin oluşturulduğunu ve ürün kabulüne başladıklarını söyledi. Peşin ve emanet sistemi 

üzerinden alım politikası uyguladıklarını belirten Bayraktar, piyasada günlük oluşacak fiyatın 25 kuruş üzerindeki rakamdan fındık alacaklarını 

sözlerine ekledi.  

Rusya'da sağanak yağış ve kuraklığın etkisi altında geçen yaz döneminin tahıl hasadını olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. Rus Kommer-

sant gazetesinin haberine göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle tarım üreticilerinin zararının 11 milyar rubleyi (166 milyon dolar) bulabilece-

ği tahmin ediliyor. Ülkenin 15 bölgesinde kötü hava şartları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Rusya'da tarım sektöründe danışmanlık hiz-

meti veren SovEcon'un tahminlerine göre bu yıl Rusya'nın buğday üretimi yıl başındaki 82,2 milyon ton tahmininin gerisinde kalarak 76,8 mil-

yon ton olarak gerçekleşecek.  

Koç Holding’in denizcilik şirketi Ditaş, filosunu genişletiyor. TÜPRAŞ’ın taşımacılık işlerini yürüten Ditaş Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş.  

50 bin dedveyt tonaj (DWT) taşıma kapasitesine sahip High Sun adlı gemiyi satın aldı. Güney Kore’deki Hyundai tersanesinde 2014 yılında in-

şaa edilen High Sun’un adı da Fatma olarak değiştirildi. Koç, İtalyan d’Amico International Shipping şirketi ve ortağı Malta merkezli Eco Tan-

kers’e ise 29 milyon dolar karşılığı yaklaşık 160 milyon lira ödedi. 

ABD’li Cooper Companies, Medek Medikal’in tamamını satın almak için görüşmelere başladı. Hisseleri ABD borsalarında işlem gören Coo-

per Companies Inc, Türkiye’de distribütörlüğünü de yürüten Medek Medikal’in tamamını satın almak için görüşmelere başladı. Anlaşma sağla-

nırsa ABD’li şirket Medek’in %100’lük hissesinin sahibi olacak.  

Bereket Enerji Karesi Enerji’nin iştiraklerinden Karhes Elektrik Üretim’in %24’ünü satın alıyor. Enerji Piyasası Denetleme Kurumu’ndan 

(EPDK) gerekli onayları alan Bereket Enerji, %24’lük hisse için 41 milyon lira (7,2 milyon dolar) ödeyecek. Karesi Enerji’nin Giresun’da 49,1 

MW’lık Çırakdamı HES ve 49,2 MW’lık Dereli HES projeleri olmak üzere toplam 98,3 MW kurulu güce sahip iki hidroelektrik santrali projesi 

bulunuyor.   

San Francisco Uluslararası Havalimanı’nda (SFO) plastik şişede su satışı yasaklanıyor. Açıklamaya göre 20 Ağustos 2019 tarihinden itibaren 

havalimanındaki dükkânlar, restoranlar, salonlar ve otomatlarda plastik şişe su satılması veya plastik şişede su verilmesi tamamen yasak ola-

cak. Yasak, maden suyu gibi içecekler için de geçerli olacak iken meyve suyu, gazlı içecek ve çayları kapsamayacak. Bununla birlikte havalima-

nına gelen yolcular yanlarında yeniden kullanılabilir içecek kaplarını getirdikleri takdirde 100 civarındaki su sebili ve çeşmeden ücretsiz olarak 

yararlanabilecekler. 2018 yılında 58 milyona yakın kişinin yararlandığı havalimanında her gün ortalama 10 bin şişe su tüketiliyor. 

Akenerji Ak-El Yalova’yı devralıyor. Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)’a yapılan açıklamaya göre Akenerji Elektrik Üretim A.Ş., %100 iştiraki 

konumunda bulunan Ak-El Yalova Elektrik Üretim A.Ş.’yi tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde devralmak suretiyle iki şirketin birleş-

mesi işlemlerini başlattı. Şirketten yapılan açıklamada, işlemlerin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı uyarınca kolaylaştırılmış usulde bir-

leşme hükümleri dâhilinde yürütüleceğini belirtildi. Söz konusu birleşmenin, şirketlerin 30.06.2019 tarihli mali tabloları üzerinden gerçekleşti-

rilmesine karar verildi. 
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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. 


